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Sov sødt, barnlille

Juni - Juli - August 2019 • 59. årgang

”Sov sødt, barnlille!” Læg mærke til ordene: Fine, nære, trygge 
ord. Fra en mor eller far til sit barn. ”Vugge-Visen for Guds-Bar-
net” kaldte Grundtvig salmen, som bruges ved dåb i Havnbjerg 
Kirke.

Oprindelig skrev Grundtvig i vers 2: 

”Med Fingrene sande 
Slaae Kors for din pande! 
Med Guds barnets røst
slaae kors for dit bryst! 
Saa kan ingen Djævel dig giæste; 
....” 

Grundtvig tænkte på aftenbønnen efter Luthers anbefaling med 
korstegnelse og Fadervor. Et meget fint vers. 

Men det er bedre nu. Fordi nu står det klart, at Gud er med os – 
og ikke kun vi med Gud. Vi kan slå det hellige korses tegn – og 

det kan varmt anbefales – men i dåben har Guds Søn selv tegnet 
os med sit kors, og derfor skal ingen djævel skade dig. At korse 
sig er en fin og from kristelig skik, men at Gud os har ”tegnet sit 
kors til ære” er en evangelisk prædiken. 

Nogle folk smiler uafværgeligt, når de hører om ”lønforhøjelsen” 
i vers 3, men vi bør smile af glæde. For nok betyder ”Frelserens 
bøn”, at Jesus lærte os ordene, men også at han beder Fadervor 
sammen med os. Jesus er kraften i vort Fadervor.

4. vers vakte opsigt og forargelse, da det først kom frem. ”…På 
jordklimpens tunge” henviser til: ”Af jord er du kommet, til jord 
skal du blive, og af jorden skal du atter opstå.” Vi er jordklumper. 
Kan vi leve med det? Grundtvig mener dermed, at vi er forgæn-
gelige i os selv, og at vi kun lever i kraft af Guds nåde. Egentlig 
skrev Grundtvig ”Maddike-Tunge”… , men det brød fine folk sig 
ikke om i 1844. De synes, at det var makabert og afskyeligt. Og 
så var det lige meget, hvad Grundtvig havde af motiver. Nogle af 
hans venner brød sig heller ikke om det, men gemte deres ube-
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Dåbssalme

hag bag biologiske indvendinger, såsom at maddiker og orme 
ikke har tunge og mæle. Men Grundtvig var poet – og så kan 
alt lade sig gøre, og han skrev ”Maddike-Tunge” for virkelig at 
understrege den pointe, at vi – mens vi lever – er i færd med at 
dø. Lige fra fødslen af… Men Grundtvig gav sig, og ”jordklimp” 
er da også udmærket, men det var ønskeligt, om Herrens me-
nighed ville tænke lidt mindre på, hvad der er ”behageligt” og 
”pænt” og mere på, hvad der er sandt! En anden ændring i verset 

gik fra ”Solstraale-Vinger” – meget smukt og poetisk – til ”ånde-
drætsvinger” – mere meningsfuldt!  

I sidste vers er vi tilbage ved udgangspunktet og videre endnu, 
for før skulle barnet sove, nu skal det nynne! 

Robert Ryholt

Sov sødt, barnlille!
Lig rolig og stille,
så sødelig sov
som fuglen i skov,
som blomsterne blunde i enge!
Gud Fader har sagt:
Stå, engle, på vagt,
hvor mine de små er i senge!

Gudsfingrene grande
slog kors for din pande,
Guds Enbårnes røst
slog kors for dit bryst,
thi skal ingen djævel dig skade;
nu kan i din dåb
med saligheds håb
din sjæl og dit hjerte du bade.

Læg hænderne sammen,
da lægger sig amen
til Frelserens bøn,
som stiger i løn
og lyder, hvor englene kvæde;
i Himmerigs kor
det lille Guds-ord
omfavne Guds engle med glæde.

De råbe, de sjunge:
På jordklimpens tunge
et ord af Guds Søn
er blevet til bøn,
svang hid sig på åndedræts-vinger;
Gud Fader i løn,
sig ja til den bøn!
Fra lavland livsalig den klinger.

Og alle de købte,
i Jesu navn døbte,
som striden har stridt,
som døden har lidt,
gik ind til den evige hvile,
istemme så lydt
halleluja nyt,
at englene tie og smile.

Da drypper som duggen
der manna på vuggen 
til barnet på jord
fra englenes bord,
du finder med smil det i morgen;
og klarøjet brat
du siger godnat
til tvivlen og frygten og sorgen.

Sov sødt, barnlille!
Lig rolig og stille,
og nyn på det navn
med nåden i favn,
al jorden til salighed givet!
Nyn: Jesus er min,
så favr og så fin,
min Jesus er lyset og livet!

N.F.S. Grundtvig 1844, 1850 og 1864.
Bearbejdet 1872.
1 2 Mos 16
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Kirkelige handlinger siden sidst

Byggeplads
Vi har nu fået fjernet vores gamle mandskabshus, som har været 
i brug i 50 år. Det er planen, at der bliver sået græs på det styk-
ke jord, som nu er etableret. Og senere bliver nogle af træerne 
fjernet, så vi får en god udsigt over den sydlige del af Havnbjerg.

Syn af bygninger
Den 24. april gennemgik menighedsrådet kirke, kirkegård, præ-
stegård og sognehus og en del vedligeholdelsesopgaver vil nu 
blive sat i gang. Mest synligt bliver det nok, når den store kran 
bliver placeret på parkeringspladsen, så Steen Andersen kan få 
tjæret taget på tårnet. Vi skal også have kirken kalket hen over 
sommeren.

På kirkegården vil vi fortsætte med nyplantning af hækplan-
ter og efterhånden, som de nye planter vokser til, vil kirkegår-
den fremstå mere åben og der vil blive lidt mere plads på de 
enkelte gravsteder.

Skærtorsdag
Vi fortsatte traditionen med påskelam skærtorsdag og i lighed 
med sidste år blev det afviklet i Kafé 93. Der var i år omkring 30 
deltagere, som fik en hyggelig aften og en masse god snak som 
indledning til påskeferien.

Menighedsrådet ønsker alle en god sommer!



Nyt fra menighedsrådet

På grund af den nye persondatabeskyttelseslov 
må vi ikke længere bringe navne på døbte, kon-
firmerede, viede og begravede/bisatte i kirkebla-
det, som der har været tradition for siden bladets 
start for snart 60 år siden. Vi håber imidlertid, at 
vi snarest finder en løsning på problemet

Konfirmandindskrivning
Indskrivning sker i forbindelse med gudstjenesten 25. august 
kl. 10.30 med efterfølgende samvær, god snak og let frokost i 
Sogne huset.

Robert Ryholt

 

Tangshave
6. juni   Sophie-Lønne Reil Hundebøll (nadver)
20. juni   Heidi Sørensen Freund
1. august  Robert Landeværn Ryholt (nadver)
15. august  Heidi Sørensen Freund
29. august  Sophie-Lønne Reil Hundebøll (nadver)

Der er kirkekaffe fra kl. 10-10.45 og derefter gudstjeneste

Litteraturkredsen
har afsluttet sæsonen med ”En anden gren” af Jesper 
Wung Sung.
 
Vi mødes igen i september. Datoen oplyses i september-
udgaven af kirkebladet. 
 
Nye deltagere er meget velkomne, der er altid plads til fle-
re, som kan lide at læse både moderne og klassisk littera-
tur og have nogle gode samtaler både om stoffet og hvad 
der ellers sker i hverdagen. Der aftales ny dato fra gang til 
gang.
Henvendelse til Gunver Øvre.
tlf. 7445 0738 eller mail: oevre@danbonet.dk

2926995_Havnbjerg_kirkeblad_juni-august_2019.indd   3 20-05-2019   09:11:06



 

 

 
    
 
 

 

 

 

 

 
    
 
 

 

 

Lions Strik 
holder sommeferie. 
Vi glæder os til at se jer igen i Sognehuset 
mandag den 2. september kl. 14.00 – ca. 16.15

Vi strikker til fordel for Lions Club - Nordborg, der sender det til 
børnehjem i Rumænien og vi har netop sendt 13 store sække af sted 
fyldt med fine håndarbejder fra vores flittige strikkedamer.

Vi tager fortsat gerne imod garn også i form af påbegyndte strikke-
arbejder, som kan trevles op.

God sommer ønsker Elly Hansen og Inge Kjærsgaard Jensen 

Vi holder sommerferie!
men glæder os til at mødes med jer igen:

• 3. september begynder Familiekoret igen kl. 16.30 i Sognehuset
• 4. september et der igen Sangcafé i Sognehuset denne gang med 

Dorotheas Kvintet fra 10.30-12.00
• 5. september er der igen Musikalsk Legestue for børn i dagsplejeal-

deren kl. 9.00 i kirken
• 5. september starter Babyrytmik for børn fra 0-10 måneder kl. 9.30 

i kirken
• 21. september: Orgelfestival med Stephan Krueger fra Flensborg kl. 

16.00 i kirken
• 5. oktober deltager Familiekoret i Folkekirkens Ungdomskor stævne

Der kommer selvfølgelig nærmere omtale i kirkebladets september-
udgave.

Besøg fra dagpleje  
og vuggestue
Den første torsdag i hver måned har Havnbjerg Kirke besøg af 
børn fra dagplejen og vuggestuen.

Med Christiane bag klaveret synger, leger, danser og san-
ser børnene og deres voksne sammen med Stine igennem en 
halv times Musikalsk Legestue. Billederne her er fra oktober 
2018, hvor vi havde høsttema og bl.a. sang om kastanjer.

Forældrene har givet tilladelse til, at billederne må komme 
med i kirkebladet.

Stine Ryholt
Sognemedhjælper
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Konfirmation i Havnbjerg Kirke 
14. april 2019 - Palmesøndag
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Guldkonfirmation i Havnbjerg Kirke
31. marts 2019 - Elever fra Havnbjerg Skole  
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Guldkonfirmation i Havnbjerg Kirke
28. april 2019 - Elever fra Langesø Skole 

2926995_Havnbjerg_kirkeblad_juni-august_2019.indd   7 20-05-2019   09:11:20



Gudstjenester Adresser
9. juni kl. 10.30  
Pinsedag 
Robert Ryholt

10. juni kl. 14.00 
2. Pinsedag 
Fælles friluftsgudstjeneste for de 
fem nordalsiske sogne i Nygaard 

16. juni kl. 10.30  
Trinitatis søndag 
Robert Ryholt

23. juni kl. 10.30   
1. søndag e. Trinitatis 
Robert Ryholt

30. juni kl. 10.30  
2. søndag e. Trinitatis 
Robert Ryholt

7. juli
3. søndag e. Trinitatis 
Der henvises til gudstjenester i 
nabokirkerne

14. juli – kl. 10.30 
4. søndag e. Trinitatis 
Robert Ryholt

21. juli kl. 10.30  
5. søndag e. Trinitatis 
Robert Ryholt

28. juli kl. 10.30
6. søndag e. Trinitatis 
Robert Ryholt

4. august kl. 10.30 
7. søndag e. Trinitatis 
Robert Ryholt

11. august   
8. søndag e. Trinitatis 
Der henvises til gudstjenester i 
nabokirkerne

18. august kl. 09.00 
9. søndag e. Trinitatis 
Kitty Hovgaard

25. august kl. 10.30 
10. søndag e. Trinitatis 
Robert Ryholt

1. september kl. 09.00  
11. søndag e. Trinitatis 
Kitty Hovgaard

Gudstjenester Adresser
30. november kl. 10.30
1. søndag i advent
Kantategudstjeneste
Annette Sloth

7. december kl. 10.30
2. søndag i advent
Nordborg Sangforening,  
kirkens børnekor og Luciaoptog
Annette Sloth

14. december kl. 14
3. søndag i advent
Kirkens Korshær
Ole Werth Sørensen

21. december kl. 10.30
4. søndag i advent
Under gudstjenesten krybbespil
ved årets konfirmander
Annette Sloth

24. december kl. 14.30
og kl. 16.00
Juleaften
Annette Sloth

25. december kl. 10.30
Juledag
Annette Sloth

26. december
Ingen gudstjeneste

28. december kl. 10.30
Julesøndag
Annette Sloth

1. januar kl. 16.00
Nytårsdag
Annette Sloth

4. januar kl. 10.30
Helligtrekongers søndag
Annette Sloth

11. januar kl. 10.30
1. s.e. hellig 3 konger
Annette Sloth

18. januar kl. 9.00
2. s.e. h.3.k.
Mai-Britt Josephsen Knudsen

25. januar kl. 10.30
Sidste s.e. h.3 k.
Annette Sloth

1. februar kl. 10.30
Septuagesima
Annette Sloth

8. februar kl. 9.00
Seksagesima
Kitty Hovgaard Jensen

15. februar kl. 15.00 
Fastelavn
Ingen gudstjeneste i Havnbjerg
men i  Svenstrup Kirke
Se nærmere inde i bladet
  
22. februar kl. 10.30
1. søndag i fasten
Annette Sloth
 
1. marts kl. 10.30
2. søndag i fasten
Annette Sloth

Deadline for næste kirkeblad er 25. januar 2015

Sognepræst: Annette Sloth, Havnbjerg Præstegård,
Nordborgvej 12. Træffes bedst kl. 12 til 13, tirsdag dog
tillige kl. 17.00 til 18.00. Eller efter aftale.
Tlf. 7445 1712, E-mail: ansl@km.dk..

Organist: Christiane Wattenberg, Kirke Allé 5A,  
6400 Sønderborg   
Tlf. 7442 1504, Mobil 5082 8176 
mail: christiane.wattenberg@web.de

Kirkesangere: Ulla Arleth, Drejkobbel 1, Augustenhof,
Nordborg Tlf. 5381 5302     

Graver: Kim Rasmussen, Tlf. 5141 8875. Træffetid efter aftale 

Gravermedhjælper: Kurt Christensen, Nordborgvej 90,
Svenstrup. Tlf. 2515 3660.

Menighedsrådets formand: Gunver Øvre, Bellisvej 11,
Havnbjerg. Tlf. 7445 0738. E-mail: oevre@danbonet.dk.

Kirkeværge: Christen Matthiesen, Akelejevej 7,
Havnbjerg. Tlf. 7445 1016.

Regnskabsfører: Det fælles regnskabskontor (DFR):
Ringgade 98A, 6400 Sønderborg.

Kasserer: Hans Jørgen Jacobsen.Bellisvej 7, 6430 Nordborg. Tlf. 
7445 1514. E-mail: airjac@danbonet.dk

Øvrige medlemmer i menighedsrådet:
Margot Munk Jacobsen, Preben V. Jensen,
Arne Madsen og Andreas Schmidt

Kirkebladsredaktion: Margot Munk Jacobsen,
Bellisvej 7, Havnbjerg. Tlf. 7445 1514.
E-mail: margotmunk@danbonet.dk.
(Ansv.: Gunver Øvre)

Leje/lån af Sognehuset: Ruth Mikkelsen, Tlf. 7445 3293
eller Gunver Øvre, tlf. 7445 0738

Havnbjerg Kirkes hjemmeside  
www.havnbjergkirke.dk
Kirkebladet kan ses på hjemme- 
siden 1-2uger før udbringningen

Havnbjerg Kirkes hjemmeside
www.havnbjergkirke.dk
Kirkebladet kan ses på hjemmesiden 1-2 uger før 
udbringningen

Kirkebil

Der er transporthjælp til kirken for pensionister og 
gangbesværede. Taxiordningen gælder hver søndag 
og fungerer således, at den/de, der ønsker kørsel, 
selv skal bestille kørslen ved Centrum Taxi på telefon  
7345 0300 og helst inden kl. 18.00 aftenen før.

På gudstjenestefrie søndage i Havnbjerg Kirke kører 
kirkebilen til en af nabokirkerne.

Centrum Taxi, tlf: 7345 0300

Sognepræst: Robert Landeværn Ryholt, Nordborgvej 12, Havnbjerg, 6430 Nordborg
Træffes alle dage på nær mandag, hvor jeg har fri.
Tlf. 7445 1712 eller 2127 1673, E-mail: rlr@km.dk

Organist: Christiane Wattenberg, Kirke Allé 5A, 6400 Sønderborg. 
Mobil 5082 8176, E-mail: christiane.wattenberg@gmail.com

Kirkesanger: Susanne Holst, Mintebjergvej 8, 6470 Sydals. Tlf. 2045 8358

Sognemedhjælper: Stine Haveman Ryholt, Nordborgvej 12, Havnbjerg, 6430 Nordborg
Tlf. 3172 0423, E-mail: stine-ryholt@live.dk

Graver: Kim Rasmussen. Fredag fri. 
Kan mandag-torsdag kontaktes på tlf. 5141 8875 fra 8-17 eller på E-mail: kt.havnbjerg@mail.dk

Gravermedhjælper: Kurt Christensen, Nordborgvej 90, Svenstrup. Tlf. 2515 3660.

Menighedsrådets formand: Preben V. Jensen, Arnbjergvej 11, Lavensby, 6430 Nordborg
Tlf. 7445 4549, E-mail: pvjam@live.dk

Kirkeværge: Christen Matthiesen, Akelejevej 7, Havnbjerg, 6430 Nordborg. Tlf. 7445 1016, 
E-mail: lunden21@mail.tele.dk

Regnskabsfører: Det fælles regnskabskontor (DFR): Ringgade 98A, 6400 Sønderborg.

Kasserer: Hans Jørgen Jacobsen. Bellisvej 7, Havnbjerg, 6430 Nordborg. Tlf. 7445 1514,  
E-mail: airjac@youmail.dk

Øvrige medlemmer i menighedsrådet:
Helge Frederiksen, Margot Munk Jacobsen, 
Hans Jørgensen, Andreas Schmidt

Kirkebladsredaktion: Margot Munk Jacobsen, Bellisvej 7, Havnbjerg, 6430 Nordborg. 
Tlf. 7445 1514, E-mail: margotmunk@youmail.dk

Leje/lån af Sognehuset: Ruth Mikkelsen, Tlf. 7445 3293, E-mail: ruth.mikkelsen9@gmail.com

Deadline for næste kirkeblad er 20. juli 2019.
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