
Kirkeblad for 
Havnbjerg Sogn

”…Ej heller sorg, ej heller skrig….” 

Juni - August 2017 • 57. årgang

Kære læser! 
Siden sidst har været en travl tid. Jeg ville gerne kalde den 
tid god, men jeg tøver. Personligt – det vil sige: for min fami-
lie og mig og for mig som præst – har de forgangne måneder 
været gode, trods travlheden. Når jeg tøver med at erklære 
den forgangne tid for god, skyldes det netop dette – at jeg 
har haft meget travlt. Især med at begrave folk. Mange er 
døde. 

Jo, vi har haft en dåb – en dejlig lille pige ved navn Sophia 
– og konfirmationer, og jo, vi har også haft nogle vielser, og 
konfirmanderne sagde ”Ja!”, og brudeparret sagde ”Ja!”, og 
englene sang, og alle var glade.  Dog: Midt i glæden over den  
lille pige, konfirmanderne og over de to brudepar bevarede 
vi alvoren. Alvoren er fællesnævneren for alt, hvad der fore-
går i kirken. Selv når vi smiler og er rigtig glade – er der al-
vor. Det er tydeligt, når vi har begravelse og bisættelse, men 
kirken er altid alvorlig. Livet er altid – alvor. 

 
Da jeg i sin tid var feltpræst i Afghanistan, havde vi mange 
dage spækket med humørfyldt galskab, og også dage, hvor 
vi sørgede. Tunge dage. Undervejs indså jeg, at selv om vi 
nogle gange havde glade dage og andre gange tunge og onde 
dage, så var alle vore dage – gode dage. Og alle vore dage var 
alvorlige. 

Den mellemregning skal med. For at jeg uden tøven skal 
sige, at også de forgangne måneder har været gode dage. For 
jo, døden har banket på mange steder de sidste par måne-
der. (Vi har haft sådan cirka dobbelt så mange dødsfald som 
forventet). 

Det ene sted har døden måske været ventet. Måske endda 
afventet. Da døden ”bankede på døren”, stod I allerede parat 
til at åbne. Det havde været op over længe. Og måske var 
I også lettede, for nu ”skal døden ikke være mere, ej heller 
sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere..”, som det 




Kirkelige handlinger siden sidst
Dåb:
Sophia al-Abdallah  Lorenzen

Vielser:
Kamilla Grytner og Sonny Bøg Christensen
Line Jepsen Bjerg og Niklas Sparre Andersen

Begravede og bisatte:
Jens Frederik Jensen
Kaj Keldorff
Anne Cathrine Henne
John Kannegård Asmussen (bisat fra Nordborg)
Karen Margrethe Rasmussen
Kresten Mortensen
Peter May
Otto Henning Nielsen
Bo Sødequist Hansen
Kaj Martin Nielsen Terp
Anne Marie Lock



 
Tangshave
Sommer 2017
Torsdag  8. juni     (Aflyst: Alle præster er på stifts- 
   præstestævne) 
Torsdag  22. juni   Heidi Sørensen Freund 
Torsdag  3. august   Robert Landeværn Ryholt 
Torsdag  17. august    Heidi Sørensen Freund 
Torsdag  31. august   Ny præst i Nordborg-Oksbøl

Gudstjenesterne begynder kl. 10.30

hedder i en af de bibelske læsninger, som jeg bruger tit til 
begravelser: Johannes’ Åbenbaring 21,4. 

Et andet sted var måske anderledes: Døden sparkede alde-
les uventet døren ind og flåede en af jeres kære bort, uden I 
nåede at sanse og forstå. 

Et tredje sted var døden nok ventet, men det virker så 
fuldstændig ubegribeligt og meningsløst, og I kan ikke rig-
tig fatte det. 

Se: Der bliver stadig færre ord…. -- 
”Gud ske lov!” har vi kirken. Vi har kirkens hus. Der er 

højt til loftet, murene er beskyttende tykke, og de har hørt 
alt – og dér gives vi ord til de situationer, hvor vi ellers står 
målløse og knuste. Dér gives vi i ordene en ny horisont. Dér 
forvisses vi om Guds ubrydelige trofasthed. Dérfra sendes 
vi – måske haltende, snublende, kravlende, snøftende, men 
dog åndende og syngende – igen ud til livet med hinanden. 
Måske gik vi ud af kirken under sang. 

Måske går du ud af kirken, styrket i troen, grundfæstet i 
håbet, levendegjort i kærligheden…? 

Det er i hvert fald, hvad vi stræber efter (vi, som arbejder 
ved kirken); uge efter uge gennem det hele år, i alle de alvor-
lige, tunge, lette, glade, sorgfulde og gode dage.  

Bedste hilsner
Robert Landeværn Ryholt, sognepræst i Havnbjerg

Indskrivning til konfirmation i 
Havnbjerg
Søndag den 20. august kl. 10.30 inviteres årets konfirmander og 
deres forældre til gudstjeneste i Havnbjerg Kirke. Efterfølgende 
er der møde i Sognehuset, hvor der bydes på sandwich, kaffe/so-
davand og orienteres om diverse forhold vedrørende konfirma-
tionsforberedelsen og konfirmationen. NB: Som udgangspunkt 
bliver konfirmanderne konfirmeret i det sogn, hvor de bor.

Konfirmanden bedes medtage en kopi af sin dåbsattest.

Ønskes yderligere information ring da til sognepræst Robert 
Landeværn Ryholt på 2127 1673 eller 7445 1712.



Ny kirkesanger
Vi har med beklagelse modtaget opsigelse fra vores kirkesanger 
gennem de sidste otte år Ulla Arleth. Hun har i de otte år trofast 
udført sin opgave i forbindelse med gudstjenester og andre kir-
kelige handlinger og vi har fuld forståelse for, at Ulla nu ønsker 
sig lidt mere frihed.
Vi er i fuld gang med at søge efter en ny kirkesanger, som vi 
håber at kunne præsentere i næste nummer af kirkebladet.

Nyt gulv i konfirmandstuen
Som nogle af kirkebladets læsere måske har erfaret, så har vi 
haft ubudne gæster i konfirmandstuen i præstegården.
Allerede i januar blev vi opmærksomme på besøg af rotter i la-
debygningen og under gulvet i konfirmandstuen. Vi fik opsat 
fælder rundt omkring, fik gravet kloakrør op i gårdspladsen og 
fik opfyldt et gammelt cementrør som ikke er i brug mere.
Det lykkedes at få to rotter i fælden i marts, men for at være helt 
sikre på at opgaven var blevet løst, blev vi til sidst enige om at 
fjerne gulvet i konfirmandstuen.
Håndværkerne skal nu i gang med reparationer af murværk og 
der skal lægges nyt gulv.
Vi håber opgaven er løst, så de næste konfirmander kan komme 
til undervisning efter sommerferien i år.

Nyt mandskabshus
Arbejdet med forberedelser til opførelse af vort nye mandskabs-
hus skrider planmæssigt frem og inden længe håber vi, at man 
kan se en mindre byggeplads nord for kirken.
Grunden er forinden blevet undersøgt for fortidslevn af enhver 
art. Den undersøgelse stod Haderslev Museum for og vi var alle 
lidt spændte på, om der skulle være noget gemt på den gamle 
grund, hvor den tidligere graverbolig lå. Arbejdet stod på en hel 
formiddag og til alt held blev grundstykket frigivet til bebyggel-
se efter planen.

Skærtorsdag
Påskelam kan man skam godt spise og det er der en lang tra-
dition for også her i Danmark. Vores nye præst Robert Ryholt 
syntes vi skulle prøve det også her i Havnbjerg Sogn, som man 
kunne læse i sidste udgave af kirkebladet.
Det blev en succes med over 30 deltagere, som ud over aftens-
maden fik lejlighed til en løs snak hen over bordet om hverda-
gen og påske m.m.

Havnbjerg Menighedsråd
Preben V. Jensen 

Meddelelser fra menighedsrådet

Ros til graver og 
medhjælpere
Fra et herboende ægtepar har vi modtaget følgende:

”Den 23. marts var vi en tur på Havnbjerg Kirkegård med 
blomster til vore kære afdøde.
Hvor er det blevet flot og velplejet på hele kirkegården, derfor 
vores ros. 
Det kan vi alle være stolte af.”

Kirkebil
Der er transporthjælp til kirken for pensionister og gangbe-
sværede. Taxiordningen gælder hver søndag og fungerer såle-
des, at den/de, der ønsker kørsel, selv skal
bestille kørslen ved Centrum Taxi på telefon 73 45 03 00 og 
helst inden kl. 18:00 aftenen før.

På gudstjenestefrie søndage i Havnbjerg Kirke kører kirkebi-
len til en af nabokirkerne.

Centrum Taxi, tlf: 7345 0300



Konfirmationen 
Palmesøndag den 9. april 2017

Anders Knudsen, Jonas Johansen Lorentzen, Michael Oxholm Johansen, Kevin Fomsgaard Pejstrup, Sune Hansen
Anne Mette Græsted Hansen, Jasmin Olsen, Sille Møller Bramman, Signe Clemmesen, Malie Gramberg Stærkær



Lions Strik
Vi holder sommerpause og starter igen 
den 11. september.

Programmet for efteråret er med i næ-
ste kirkeblad, der udkommer først i 
september.

God sommer.

Elly Hansen og Inge Kjærsgaard Jensen

Babysalmesang i 
Havnbjerg Kirke
Vi er i Havnbjerg Kirke atter klar til at 
starte et nyt hold babysalmesang.
Jeg glæder mig til at lære dig og dit barn 
at kende.

Vi mødes i kirken
torsdag formiddage kl. kl. 9.30 til ca. 
10.30 i alt 6 gange fra 31. august til 5. 
oktober.
Bagefter er der mulighed for at hygge sig 
i Sognehuset.

Tilmelding til Christiane. Mail: 
christiane.wattenberg@gmail.com.
Der er begrænset antal pladser.
Hvis du vil vide mere om kurset, før du 
melder dig, så ring til mig på tlf. 5082 8176.
Christiane Wattenberg

Familiekorprojekt 2017
Er du glad for at synge?
Kom og vær med! Dine børn fra 6 år er 
også hjerteligt velkomne. 

Vi mødes om tirsdagen kl. 16.30 - 17.30
i Sognehuset ved kirken – Skolevej 19, 
Havnbjerg og lærer vore stemmer og nye 
sange at kende.

Start: 5. september 2017

Information: 
Christiane Wattenberg telf. 5082 8176
Organist og korleder, Havnbjerg

 

 

 
    
 
 

 

 

 

 

 
    
 
 

 

 Sangcafé i Sognehuset         
Sognecaféen er for alle, som har lyst til 
at bruge nogle onsdag formiddage fra kl. 
10.30 - 11.30 i hyggeligt samvær med an-
dre. Der kan være oplæsning, vi synger  
sammen fra højskolesangbogen og får 
formiddagskaffe. 
Hver første onsdag i måneden. 
Vi starter onsdag den 6. september 
i Sognehuset.

Gunver og Christiane

Litteraturkredsen
Vi har netop afsluttet sæsonen med en 
god bog af Jens Christian Grøndahl, men 
vi mødes igen en onsdag i september. Da-
toen er med i næste kirkeblad. 

Der holdes møde en gang om måneden – 
altid på en onsdag, og den næste dato afta-
les hver gang. Vi får en ny bog med hjem 
til læsning hver gang, vi ses. 

Vi er en blandet gruppe, som er glade for 
at læse både moderne og klassisk littera-
tur. Udvalget af det vi læser er bredt og vi 
får nogle gode samtaler om stoffet ved de 
hyggelige møder.
 
Der er altid plads til flere. Vel mødt.
Henvendelse til Gunver Øvre, tlf. 7545 
0738 eller på mail: oevre@danbonet.dk

Vi er ved at planlægge nogle foredrag i efterårsmånederne.
Søndag den 10. september er der efter 
gudstjenesten foredrag i Sognehuset med 
Carl Fuglsang-Damgaard (historiker og 
præstesøn, der er vokset op Havnbjerg 
præstegård). Han vil holde foredrag om 
de mange tusinde sønderjyder, der under 
Første Verdenskrig måtte trække i tysk 
uniform. 

Nærmere omtale i næste kirkeblad.

Robert Ryholt holder foredrag om danske 
soldater og feltpræsttjeneste, hjemme og i 
Afghanistan.
Datoen (sandsynligvis i oktober) og nær-
mere omtale i næste kirkeblad.

Kalender



Bagerst fra venstre: Tage Larsen, Preben Røschmann, Doddi Hansen, Hans Ingolf Jensen, Flemming Juel Andersen,  Leif Chresten 
Jensen, Arne Hansen Blom, Benny Jepsen

Forrest fra venstre:  Lene Otzen, Sonja Jørgensen, Birte May, Elly Olsen, Hilma Johannsen

Guldkonfirmationen 
den 23. april 2017



Guldkonfirmationen 
30. april 2017

Bagerst fra venstre: Per Lund, Jan Rasmussen, Niels Hald, Børge Nissen, Arne Volden, Erik Hald, Lars Holm, Søren Lindgaard, 
Jørgen Madsen 

Midten fra venstre: Ingelise Petersen, Anni Brix Pedersen, Bodil Andersen, Kirsten Friis, Else Nissen, Ellen Nicolaisen 

Forrest fra venstre: Lisa Taanquist, Irma Hagen, Nelly Bleicken, Ann Davidsen, Gunild Christiansen, Susanne Benfeldt



Gudstjenester Adresser
28. maj kl. 10.30
6. s. e. påske
Robert Ryholt

4. juni kl. 10.30
Pinsedag
Robert Ryholt

5. juni kl. 14.00
2. Pinsedag
NB! Fælles friluftsgudstjeneste
for de fem nordalsiske sogne
i Nygaard

11. juni kl. 10.30
Trinitatis søndag
Robert Ryholt

18. juni kl. 10.30
1. søndag efter Trinitatis
Robert Ryholt

25. juni
2. søndag efter Trinitatis
Ingen gudstjeneste i Havnbjerg 
Kirke
Der henvises til gudstjenester 
i Egen,
Nordborg og Oksbøl.

2. juli kl. 9.00
3. søndag efter Trinitatis
Maiko Miyamoto

9. juli
4. søndag efter Trinitatis
Ingen gudstjeneste i Havnbjerg 
Kirke.
Der henvises til gudstjenester 
i Egen,
Nordborg og Oksbøl.

16. juli kl. 9.00
5. søndag efter Trinitatis
Maiko Miyamoto

23. juli kl. 10.30
6. søndag efter Trinitatis
Robert Ryholt

30. juli kl. 10.30
7. søndag efter Trinitatis
Robert Ryholt

6. august kl. 10.30
8. søndag efter Trinitatis
Robert Ryholt

13. august kl. 10.30
9. søndag efter Trinitatis
Robert Ryholt

20. august kl. 10.30
10. søndag efter Trinitatis
Robert Ryholt

27. august kl. 10.30
11. søndag efter Trinitatis
Kitty Hovgaard

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: Ny kirkesanger forventes ansat snarest

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. 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:
Helge Frederiksen, Margot Munk Jacobsen, 
Hans Jørgensen, Andreas Schmidt

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

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

Deadline for næste kirkeblad er 20. juli 2017

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 hjemme-
siden 1-2 uger før udbringningen


