Kirkeblad for
Havnbjerg Sogn
September - Oktober - November 2019 • 59. årgang

Spiritus Rejser: Spis, drik og vær skamløst
glad1 – Bibellæsning i en flyskams-tid
”Turen går til Guds bjerg Horeb” … Kunne du forestille dig luftkaptajnen eller stewardessen sige sådan i højttaleren, mens vi var
i gang med at spænde sikkerhedsselerne og mase bagagen på
plads alle mulige og umulige (og ulovlige) steder? ”Turen går til
Guds bjerg Horeb” …
Gudsmanden Elias var udmattet og bange efter en højdramatisk konfrontation med 950 hedenske profeter med alt på spil.
Elias havde vundet, ved Gud Herrens hjælp forstås, men nu var
han udslukt. ”Jeg magter ikke mere!”, sagde han og lagde sig ned
og sov, overvældet af træthed. Sådan reagerer nogle af os, når det
hele bliver for meget. Elias ønskede kun at dø. ”Tag mit liv!”, sagde han til Gud, der svarede ”Næ nej!” og i stedet sendte en engel,
der ruskede i Elias og bød ham at spise. Elias spiste og lagde sig
igen, og så stod englen der igen, og så var Elias klar: ”Styrket af
måltidet gik Elias i fyrre dage og fyrre nætter, til han nåede frem
til Guds bjerg Horeb…” Historien fortsætter og bliver interessant
– og ligefrem smuk. Vi stiger af her.2
Da jeg var 20 år gammel, havde jeg cirka 40 stempler i mit
pas. Fra mit 18. år havde jeg rejst en del i Europa og Mellem-

østen. Det var spændende og jeg oplevede mange ting, der har
præget mig dybt og givet mig rigt materiale til historier om
”dengang da far var ung”. Mere alderstegen har jeg som dansk
feltpræst besøgt Afghanistan et par gange. Jeg har også været
i Australien og USA. Altsammen meget lærerigt. Min gamle
trang til rejser og eventyr har jeg ikke mere – eller rettere: Jeg
vil gerne besøge gode venner, hvor de end bor, men trangen
til at gå på opdagelse fjerne steder i fremmede kulturer; den
trang er nok forvandlet. Det er åbenbart godt det samme, for
nu har vi fået et nyt udtryk, der hedder ”flyskam”. Ja, vi kan
næsten høre det: Du kan faktisk ikke være det bekendt, men
bør skamme dig derovre i krogen, hvis du flyver. Altså: Alle I
frække, skruppelløse folk, der rejser ene og alene for at tage på
ferie i de varme lande og more jer og slappe af ved poolen og
nyde drinks og søge at glemme en hård og opslidende hverdag
derhjemme; I kan godt spare jer. I skal blive hjemme, når I ikke
har et anerkendelsesværdigt formål så som deltagelse i klima-,
miljø- eller fredskonferencer, noget med børn eller alternative
køns-identiteter. Tænk dog på klimaet! ”Flyskam (dig)!”

Jeg rejser nu stadig – endda rigtig meget – men mit CO2-aftryk (hvis du skulle interessere dig for den slags) er forsvindende lille, selvom jeg endda rejser langt, både over land og gennem tiden. Forklaringen er enkel: Hver eneste søndag rejser jeg
og de andre, der er mødt op i Havnbjerg Kirke, ned ad bibelske
floder, eller vi bestiger bibelske bjerge. Vi sveder i Bibelens ørkener, sejler på Genesaret sø eller sidder i en grøft uden for Jeriko eller oppe i det grønne Galilæa, eller hvor det måtte være.
Vi kommer langt og vidt omkring.
Det bliver vildere endnu. Du har måske oplevet, at det vigtigste minde fra et fremmed land blev mødet med et menneske. Et møde ikke bare ansigt til ansigt, men hjerte til hjerte,
åbent og dybt, dirrende. Bibelen er fuld af mennesker. Og
forholdet mellem disse bibelske mennesker er altid dirrende.
Der er noget på spil. At læse for eksempel i profeten Esajas’
Bog kan virke lidt som at zappe på et tv mellem 100 tv-kanaler: Når du har læst 5-10-15 vers, så skifter stemningen
helt. Som at gå fra ”Den store Bagedyst” over ”Formel 1” og
”Deadline” på DR2 og slutte med en VM-håndboldfinale.
Blot svinger det hos Esajas ene og alene mellem de smukkeste
billeder af håb og trøst og barmhjertighed til vrede og sorg
og hævn og så tilbage igen: Esajas pendulerer hele tiden mellem frelse og dom. TV er en sær blanding af underholdning
og finkultur, analyse og virkelighedsflugt, men Bibelen er et
spejl, der åbenbarer Gud og mennesker. Der er noget at lære,
når du giver dig tid til søndag formiddag at sidde i støvet på
vejen ind til Jeriko sammen med Bartimæus. Han er tigger,
tilmed blind, men har gode ører og et vågent hjerte. Han kan
pege på ting, du ikke ellers ville se.3 En anden dag er vi flue
på væggen, når en mægtig mand glæder sig til fest og gæsternes ankomst, men skuffes, da alle de inviterede melder afbud.
Mon ikke vi genkender både glæden og skuffelsen – og vreden? Jo, vi gør. Genkender vi også den overvældende generøse måde at tackle afvisningen på? I stedet for bittert at aflyse
det hele inviterer han nu revl og krat: ”Hver en hjemløs bums
i byen. Hent dem!”, siger han til tjeneren. ”Er der stadig plads?
Gå ud på landet og hiv stodderne op af grøften og bænk dem i
mit hus, som var de kongelige.” Jo, fest skal der være – og alle
fattige folk er velkomne.4
På rejse i USA så min familie og jeg et skilt ved en kirke:
”Worship Service! No Perfect people Allowed!” (”Gudstjeneste!

Ingen adgang for fuldkomne folk!”) Et sådant skilt, der giver god
plads til mennesker som de er (og ikke som de burde være) er
tydeligvis malet af en passager hos Spiritus Rejser. En person,
der har gået på de bibelske veje, mærket varmen, støvet, hørt
ordet. Set ordet blive kød, vind, støv, regn, vand, brød, glæde,
sorg, angst, fortabthed, sønderknuselse, relationer, dom og oprejsning. Og altså: Gæstfrihed.
Ja, Bibelen er et åndeligt og derfor realistisk spejl, og du
kan lære umådelig meget om dig selv, dit liv og dine relationer, din tid og din tids ånd – hvis du ser indgående ind i det
spejl. Det er spændende og noget langt mere end det – hvis
du tør.
Du kan sidde derhjemme og læse i din Bibel. Det kan jeg
kun anbefale, men kirken er dog det sted, hvor vi lærer at
høre Bibelen som Guds Ord til os. Og det er her, vi lærer at
svare på tiltalen. Bonus-info: Kirken er ikke først og fremmest Havnbjerg Kirkes smukke hus, men den menighed, der
søndag efter søndag møder op og sander, at ”hvor to eller tre
er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt i blandt dem”. Hver
søndag er der noget på spil. Søndag efter søndag rejser vi
ind i den bibelske verden og den har sit indtog hos os. Det
viser sig igen og igen, at mennesker dengang og nu og altid
har det meste tilfælles – også en Gud, der taler til dig som
til alle.

God tur!
Robert Ryholt
P.S.: Spiritus Rejser betyder ”Helligåndens Rejseselskab”.
Der er afgang hver søndag; som oftest kl. 10.30.

Noter
1
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”Spis, drik og vær glad” er et ekko fra flere steder i Gammel Testamente
og direkte citat fra Lukas-evangeliet 12,19 – førend Simon Spies gjorde
det til et effektivt reklame-slogan.
Denne historie om profeten og gudsmanden Elias finder du i Første Kongebog 18-19 i Gammel Testamente.
Historien om den blinde tigger finder du fx i Markus 10,46; Matthæus
20,29-34 eller Lukas 18,35-43.
Lignelsen om det store gæstebud finder du i Lukas 14,15-24. En ret anderledes version finder du i Matthæus 22,1-14.

Nyt fra menighedsrådet
Urneafsnittet

Ved syn af kirkegården den 24. april samtidig med synet af øvrige bygninger fandt vi enkelte opgaver, som umiddelbart helst
skulle løses meget hurtigt.
En af de større opgaver er nu gennemført. Fliserne ved urneafsnittet har ikke ligget i særlig mange år. Alligevel har de flyttet
sig så meget, at der var flere kanter, som var til stor gene for
brugerne ved besøg på kirkegården. Det skyldes bl.a. rødder fra
træerne ved urneafsnittet, som underminerede fliserne.
Flisegangene er nu rettet op af P. Moos eftf. A/S i Lavensby
og dermed er det blevet mere sikkert at færdes på kirkegården
også ved urneafsnittet.

Beboerne i tårnet
Det har længe været en plage med logerende duer i vores kirketårn, som efterlod spor på bl.a. trappen ved hovedindgangen.
Under årets kalkning af kirke og tårn fik vi sat en stopper for
den trafik. Der blev simpelthen monteret et bræt med mange
søm i bjælkehullerne øverst oppe i tårnets murværk, så duerne ikke længere kan lande sikkert i hullerne. Dermed skulle vi
gerne have fået løst dette ubehagelige problem ved kirketårnet.

Præstegården
Under synet af præstegården viste det sig, at gulvbelægningen i
både gang og køkken trængte til lidt fornyelse og også her blev
arbejdet umiddelbart sat i gang, så det nu er blevet lidt mere sikkert for præstefamilien at færdes i de to rum, som jo naturligt
bliver brugt meget hver dag.
Vi har også udskiftet fem vinduer i sydsiden af stuehuset og
på sigt bliver øvrige vinduer i sydsiden udskiftet tilsvarende,
når vi har økonomi til det.

Ny STAMA
Vores multitruck på kirkegården har længe været klar til udskiftning og i foråret fik vi så grønt lys fra provstiudvalget til indkøb
af en ny, som efter ombygning og indkøb af diverse tilbehør kostede os lidt over 300.000 kr. og fra provstiudvalget modtager vi
så her sidst på året ca. 160.000 kr. som tilskud.

Hermed er maskinparken efterhånden af en så god kvalitet, at vi
er godt rustet til fremtidige opgaver på kirkegården.
Menighedsrådet

Litteraturkredsen

afsluttede sæsonen med ”En anden gren” af Jesper Wung Sung.
Vi mødes igen 25. september kl. 14 i Sognehuset,
Skolevej 19, Havnbjerg.
Nye deltagere er meget velkomne, der er altid plads til flere,
som kan lide at læse både moderne og klassisk litteratur 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

Tangshave
Torsdag i ulige uger; kl. 10.00: Kirkekaffe –
kl. 10.45: Gudstjeneste
1. August

Robert Landeværn Ryholt

15. August

Heidi Sørensen Freund

29. August

Sophie-Lønne Reil Hundebøll

12. September

Robert Landeværn Ryholt

26. September

Sophie-Lønne Reil Hundebøll

10. Oktober

Heidi Sørensen Freund

24. Oktober

Robert Landeværn Ryholt

7. November
21. November
5. December

Nadver
Nadver
Nadver
Nadver

Heidi Sørensen Freund
Sophie-Lønne Reil Hundebøll
Robert Landeværn Ryholt

Nadver

Babyrytmik
i Havnbjerg Kirke

Vi er i Havnbjerg Kirke atter klar til at starte et nyt hold babyrytmik.
Jeg glæder mig til at lære dig og din baby (0 – 10 måneder) at
kende. Vi mødes i kirken.

Gudstjenester
med
musikindslag
15/9

Høstgudstjeneste.
Nordborg Sangforening
medvirker. Ledelse Andrea Brachwitz-Doll.

22/9

Gudstjeneste kl. 15 med Maiko Miyamoto. Karsten
Munk, orgel og Christiane Wattenberg, blokfløjte,
spiller musik fra baroktiden.

3/11

Allehelgen kl. 19. Stine Ryholt og Annette Lorenzen
medvirker.

10/11

kl. 10.30. Familiekoret medvirker.

1/12

kl. 10.30. 1. søndag i advent. Spontankor medvirker.

Torsdag formiddage kl. 9.30 – ca. 10.30 i alt 6 gange.
Vi starter 5. september og slutter 10. 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 gerne
til mig på tlf. 50 82 81 76
Christiane Wattenberg

Lions

Strik

Efterår 20
19

Efterår 2019
Sognehuset, Skolevej 19, Havnbjerg kl. 14.00 – ca. 16.15
Vi strikker til fordel for Lions Club – Nordborg, der sender det til
børnehjem i Rumænien.
Vi er stadig glade for at modtage garn.
VI STRIKKER:
Mandag den 2. september (tag brød med)
Mandag den 7. oktober (tag brød med)
Mandag den 4. november (tag brød med)
Mandag den 2. december (vi giver brød)
Husk en lille pakke til pakkelegen!
Ønsker du hjælp til kørsel ring til: Elly eller Inge
Elly Hansen 6167 0981
Inge Kjærsgaard Jensen 2465 8214

Musikalsk legestue
Børn i vuggestue- og dagplejealder mødes:
5. september
7. november
5. december

Kl. 9
i Havnbje
rg Kirke

Lad os synge og lege sammen.
Stine og Christiane glæder sig til se jer!

Sangcafé med Dorotheas Kvintet
Vi starter sæsonen med sang, snak, kaffe og musik:
Onsdag den 4. september kl. 10.30-12
Helle Damkjær, Stine Haveman Ryholt,
Birgitte Romme, Christiane Wattenberg
og Ole Andersen musicerer.
Sangcafeen er åben den 2. oktober og 6. november kl. 10.30 – 11.30
i Sognehuset:
Onsdag den 4. december kl. 19-20 i kirken med gløgg og
småkager. Vi synger julen ind.

Familiekoret mødes fra
nu af om onsdagen!
Start: Onsdag den 4. september
kl. 15.30-16.15 i Sognehuset
Har du lyst til at synge? Kom og vær med!
I år vil vi deltage i FUKs Korstævne.
Folkekirkens Ungdoms Kor‘s korstævne foregår i
Christianskirken, Sønderborg. Unge korsangere fra hele
Haderslev Stift mødes

lørdag den 5. oktober kl. 10-16.
Anne Lise Quorning vil arbejde med gruppen af børn fra 2.-5.
klasse, Christine Toft Kristensen med sangere i alderen 6. klasse –
ca. 20 år. Glæd jer, begge instruktører er superdygtige og vant til
at arbejde med kor for børn og unge.

Lyskoncert
i Havnbjerg Kirke

Sæt allerede nu et kryds i kalenderen!

Jens Bauer er specialist i barokmusik og leder af ensemblerne
„Aeolos”, ”Mosekongens Hofkapel” og Jazzorkesteret ”Opus 2”.
Med et instrumentensemble fra Esbjerg og sopranen Anne Mette
Balling inviterer han til en særlig
koncert i vores stemningsfulde
kirke med musik af en af baroktidens største komponister:
Claudio Monteverdi.

Sæt allerede nu X i kalenderen:
Søndag den 1. december kl. 16 i Havnbjerg Kirke

17. november kl. 16

Julemusik med Vox1koret og Tordenskjold soldater
ledelse: Jes Solmer

Fri entré

Fri entré

Familiegudstjeneste
i Præstegårdshaven

Søndag den 8. september kl. 16
•

Efter gudstjenesten hyggeligt samvær i præstegårdshaven
(tag evt. havestol eller tæppe med)

•

Vi tænder op i grillen

•

Medbring selv kød og drikkevarer

•

Vi sørger for salatbord

Arr.: præstefamilien og menighedsrådet
P.S. I tilfælde af meget dårligt vejr foregår gudstjenesten i Kirken og spisningen indendørs i konfirmandstuen.

Orgelfestival

i Sønderborg og omegn 2019
Stephan Krueger spiller i festivalens ramme på
Havnbjerg Kirkes fine orgel.

Lørdag 21. september kl. 16 i Havnbjerg Kirke fri entré
Almindeligvis spiller Stephan Krueger på orglet i Helligåndskirken i Flensborg og det store Mühleisenorgel
i Christuskirche i Mürwik. Derudover var han mange år underviser på Kirkemusikskolen i Løgumkloster.

Billeder fra
en meget
vellykket
påskemusical

Gudstjenester

Adresser

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

20. oktober kl. 10.30
18. søndag efter Trinitatis
Robert Ryholt

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

8. september kl. 16.00
12. søndag efterTrinitatis
Robert Ryholt
Familiegudstjeneste i præstegårdshaven og grill-hygge
(se annonce inde i bladet)

27. oktober kl. 09.00
19. søndag efter. Trinitatis
Kitty Hovgaard

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

3. november kl. 19.00
Allehelgen
Robert Ryholt
Stine Ryholt og Annette Lorenzen
medvirker

Kirkesanger: Susanne Holst, Mintebjergvej 8, 6470 Sydals. Tlf. 204530.8358
november kl. 10.30

15. september kl. 10.30
13. søndag efter Trinitatis
Høstgudstjeneste
Robert Ryholt
Nordborg Sangforening
medvirker

Gudstjenester

1.
Ny
An

1. søndag i advent
Kantategudstjeneste
Sognemedhjælper: Stine Haveman Ryholt, Nordborgvej 12, Havnbjerg,
6430 Nordborg
Annette Sloth
Tlf. 3172 0423, E-mail: stine-ryholt@live.dk

4.
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10. november kl. 10.30
21. søndag efter Trinitatis
Robert Ryholt
Familiekoret medvirker

7. december kl. 10.30
Graver: Kim Rasmussen. Fredag fri.
2. søndag i advent
Nordborg
Sangforening,
Kan mandag-torsdag kontaktes på tlf. 5141 8875 fra 8-17 eller på E-mail:
kt.havnbjerg@mail.dk
kirkens børnekor og Luciaoptog
Annette Sloth

17. november kl. 10.30
22. søndag efter Trinitatis
Robert Ryholt

3. søndag
i advent
Menighedsrådets formand: Preben V. Jensen, Arnbjergvej 11, Lavensby,
6430
Nordborg
Kirkens Korshær
Tlf. 7445 4549, E-mail: pvjam@live.dk
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29. september kl. 10.30
15. søndag efter Trinitatis
Robert Ryholt

24. november kl. 10.30
Sidste søndag i kirkeåret
Robert Ryholt

december
kl.7445
10.301016,
Kirkeværge: Christen Matthiesen, Akelejevej 7, Havnbjerg, 6430 21.
Nordborg.
Tlf.
4. søndag i advent
E-mail: lunden21@mail.tele.dk
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6. oktober kl. 19.00
16. søndag efter Trinitatis
Kitty Hovgaard

1. december kl. 10.30
1. søndag i advent
Robert Ryholt
Spontankor medvirker

22. september kl. 15.00
14. søndag efter Trinitatis
Maiko Miyamoto
Karsten Munk medvirker

13. oktober kl. 10.30
17. søndag efter Trinitatis
Robert Ryholt

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

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

14. december kl. 14
Ole Werth Sørensen

Under gudstjenesten krybbespil
ved årets konfirmander
Regnskabsfører: Det fælles regnskabskontor (DFR): Ringgade 98A,Annette
6400 Sønderborg.
Sloth
24. december
14.30
Kasserer: Hans Jørgen Jacobsen. Bellisvej 7, Havnbjerg, 6430 Nordborg.
Tlf. 7445kl.1514,
og kl. 16.00
E-mail: airjac@youmail.dk
Juleaften

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

Annette Sloth

25. december kl. 10.30
Juledag
Annette Sloth

26. december
Kirkebladsredaktion: Margot Munk Jacobsen, Bellisvej 7, Havnbjerg,
6430 Nordborg.
Ingen gudstjeneste
Tlf. 7445 1514, E-mail: margotmunk@youmail.dk
28. december kl. 10.30

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

Deadline for næste kirkeblad er 20. oktober 2019.
Havnbjerg Kirkes hjemmeside
www.havnbjergkirke.dk
Kirkebladet kan ses på hjemmesiden 1-2 uger før
udbringningen
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