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Ydmyghed – men ikke ydmygelser.

Fra tid til anden dukker gamle ord frem for
pludselig igen at gøre sig gældende i vores
verden med en virkelighed, vi troede, vi for
længst havde lagt bag os.
Et sådant gammeldags ord er ydmyghed, der
har lidt en lidt krank skæbne i vores moderne
sprogbrug, hvor ord som udvikling, vækst,
identitet og selvrealisering står øverst på
hitlisten over de ord, vi tillægger størst værdi.
Og under valgkampen for et par måneder
siden, skete det så. Det gamle ord med den
sære og skæve klang i vores moderne verden,
hvor ordene helst skal signalere forandring,
fremgang, aktivitet, og at vi som handlingens
mænd og kvinder også er dem, der har
godt greb om tingene, kom pludselig frem i
rampelyset igen.
I første omgang var det nu ikke for det gode.
Med henvisning til egen sejr og krav på egen
ret kom det nemlig til at hedde: ”Der er ingen
grund til ydmyghed”, som om ydmyghed
strider mod alt, hvad vi som moderne
mennesker gerne vil og derfor kun er et ord
beregnet på tabere.
At udtalelsen kom fra én, der med sit partis
stemmetal ved valget med al rimelighed kunne
se sig som sejrherre og derfor ikke længere
på sit partis vegne ville finde sig at blive trådt
på, er klart og forståeligt, men ligeså klar og
forståelig tankegangen bag denne udtalelse
er, ligeså misforståelig og forkert er den også.
For er ydmyghed virkelig kun den rest, der
bliver til overs til den, der ikke vil skabe sine
egne sejre og kræve sin ret, og som derfor
må leve i en lille og indsnævret verden,
begrænset af de fornedrelser man mere eller
mindre frivilligt har taget ind?
Eller forholder det sig ikke lige præcis modsat
med ydmygheden?
Ydmygheden har lige siden apostlen Paulus’
dage været regnet som en kristen dyd, som

han og andre glad og gerne har henvist til –
ikke fordi de selv følte sig forbigået, men for
at fastholde sig selv og andre på, at verden
er andet og mere end bare lille mig og mit
projekt.
Uden ydmyghed bliver vi nemlig blinde for alt
andet end os selv.
Men i ydmygheden åbner verden sig for os i
stedet for at lade sig begrænse og indsnævre
af vores egne forestillinger. Ydmygheden
tæller ikke på knapperne, men giver plads
til ham og hende, som du møder på din vej.
Den ser det store i det små. Den glæder sig
over mulighederne på andres og egne vegne i
stedet for at gøre sig til Herre over dem.
Ja, i sit væsen har ydmygheden meget til
fælles med kærligheden, sådan som Paulus
giver den ørenlyd i sit brev til Korinterne
Kærligheden er tålmodig, kærligheden er
mild, den misunder ikke, kærligheden praler
ikke, bilder sig ikke noget ind. Den gør intet
usømmeligt, søger ikke sit eget, hidser sig ikke
op, bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde
i uretten, men glæder sig ved sandheden.
Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt.
1.Kor.13,4-7.
Med det er det klart, at ydmygheden er alt
andet end en fornærmelse for tabere, som
man gør sig bedst i at holde sig fra livet.
Den er det modsatte: En åbenhed og en
styrke til frihed, der som mulighed rækkes os,
og den er netop den Guds gave, vi ikke kan
undvære så vi befries fra vores selvpålagte
opgave altid at skulle skabe os selv og leve
vores liv på bekostning af andres vel.
Derfor er der også al mulig grund til ydmyghed
men ikke til ydmygelser.
For ydmyghed tager imod, der hvor
ydmygelserne allerhelst vil støde fra for at
gardere sig selv.
Derfor er det ydmygelserne, selvtilstrækkelighederne, forfængeligheden og hovmodet, men
ikke ydmygheden vi skal frygte. Ydmygheden
kan nemlig, hvad vi har så svært ved at
kunne: at anerkende og erkende, hvem ens
næste er, uden at man selv behøver føle sig
mindreværdig eller som verdens centrum.
For i ydmygheden er livet og verden større
end som så.
I Kristus har ydmygheden fundet sit sande
billede i kristendommen.
Fortsættes s. 9

Hørup sogn
Gudstjeneste
September:
Søndag den 1. kl. 9.30 11.s.e.trin.
Søndag den 8. kl. 10 12.s.e.trin.
			altergang
Søndag den 15. kl. 10 Høstgudstjeneste
			
13.s.e.trin
			altergang
Søndag den 22. kl. 10 14. s. e. trin.
			Altergang
Søndag den 29. kl. 10 15.s.e.trin.
			Altergang

Peter Hansen: På isen bag Faaborg kirke

December:
Søndag den 1. kl. 10 1.s.i advent
			altergang
Søndag den 8. kl. 9.30 Leif Jordt
			2.s.i advent
Siden sidst:
Døbte:
Hjalte Aaskow Ingwersen, Hyldestub 14
Oskar Glud Klakk Jeppesen, Hyldestub 41
Alva Aakerlund Kristensen, Kløverlykke 55
Freya Matzen Fogt, Mintebjergvej 16
Viede:
Betina Moberg Jessen og Søren Hansen,
Lemkær 1

Edv. Weie: En allé – efterår.

Oktober:
Søndag den 6. kl. 9.30 Hans Havelund
			16.s.e.trin.
Søndag den 13. kl. 10 17.s.e.trin.
			altergang
Søndag den 20. kl. 10 18.s.e.trin.
			altergang
Søndag den 27. kl. 10 19. s. e. trin.
November:
Søndag den 3. kl. 10 Navnene på årets døde
			læses højt
			Allehelgens dag
			altergang
Søndag den 10. kl. 10 21.s. e. trin.
			Altergang
Søndag den 17. kl. 10 22.s.e.trin.
			altergang
Søndag den 24. kl. 10 Sidste søndag i
			kirkeåret, altergang

Begravede og bisatte:
Vita Viola Petersen, Hørup Plejecenter
Jens Aksel Hansen Beck, Katkær 7
Peter Bladt-Hansen, Skovhøj 91
Flemming Erik Kristensen, Askerøj 1
Inge Lizza Drue, Skovhøj 91
Rita Anne-Lise Selin Madsen, Kløverlykke 44
Det sker:
SOGNEHØJSKOLE VINTEREN 2019 / 20.
I sommeren 2018 udsendte landets stifter
en rapport fra ”Faggruppen vedrørende
autorisation ”.
Rapporten redegjorde for de overvejelser der
fra forskellig side i folkekirken for øjeblikket
gøres med henblik på at give folkekirkens
ritualer fri eller delvis fri. Visse sogne har
allerede fået grønt lys af deres biskop
til at eksperimentere med nye dåbs-og
nadverritualer.
I denne sommer – sommeren 2019 – fulgtes
der så op med yderligere to rapporter om

Hørup sogn
hhv. dåb og nadver. I disse lægges der op til, at
de enkelte sogne skal drøfte ritualerne i deres
sognekirke.
Men hvorfor ser folkekirkens ritualer egentlig
ud, som de gør? Hvorfor har de hidtil været
autoriserede, så præster og menighedsråd kun
undtagelsesvist kunne få lov at afvige fra de
autoriserede ritualer?
Ja, hvad er egentlig gudstjenestens mening?
Hvad er dåbens og nadverens indhold? Og
hvorfor holder vi stadig vielse i kirken?
Dette skal være emnerne for den kommende
vinters kirkehøjskole i Hørup sogn.
Kirkehøjskolen afholdes på følgende lørdage:
5. oktober og 9. november 2019, og 8.
februar og 14.marts 2020.
Den afholdes i konfirmandstuen fra kl. 11
til ca. 13.30, hvor sognepræsten vil fortælle
om gudstjenestens og ritualernes historie og
indhold med støtte i power-point-billeder. Efter
frokostpausen er der tid til spørgsmål og debat.
Der vil blive serveret en let frokost,
hvorfor tilmelding er nødvendig.

Augustins dåb

Barnedåb

Lørdag den 8. februar 2020: Nadveren

Isaks ofring

Den første nadver

Men alle er velkomne.
Lørdag den 5. oktober 2019:Gudstjenesten

Jesus prædiker

Pinseunderet

Korsfæstelsen

Opstandelsen

Jesu sår i siden

Måltidet i Emmaus

Gregor den 1.s nadver

Evangelisk gudstjeneste

Lørdag den 9. november 2019: Dåben.

Israel går gennem Det Røde Hav

Jesu dåb

Luther og Zwinglis nadversamtale

Lørdag den 14. marts 2020: Ægteskabet

Adam og Eva

Kristus og kirken

Ægtepar

Hørup sogn
Sangaften:

Folkehøjskolens sangbog, i daglig tale
Højskolesangbogen, fylder 100 år i år.
Det har vi tænkt at markere med en
sangaften i konfirmandstuen, men på
grund af sommerferien har vi endnu ikke
fastsat datoen, så følg med på Hørup sogns
hjemmeside!
Studiekreds:
I efterårets studiekreds læser vi Charlotte
Brontës roman ”Jane Eyre”. På overfladen
en såkaldt gotisk roman – dvs. fyldt med
drama, uhygge, stormende lidenskaber og
kærlighed, der overvinder alt. Men under
den melodramatiske overflade handler bogen
om evige forhold – om kampen mellem
sandhed og løgn, mellem egenkærlighed og
ægte selvfornægtende kærlighed.

Charlotte Brontë – 1816 til 1855 – var
den ældste og længstlevende af de tre
præstedøtre Brontë, der alle, skønt de
levede næsten hele deres korte liv i faderens
fattige hedepræstegård, blev navnkundige
forfatterinder. Mest kendt er i dag nok Emily
Brontë for romanen ”Stormfulde højder.”
Søstrenes liv er en helt lille tragisk roman i
sig selv, som vi også skal stifte bekendtskab
med.
Studiekredsen foregår i præstegårdens
dagligstue kl. 19.30 på følgende
onsdage: den 25. september, den 9.
oktober og den 13. november.
Alle er velkomne, og det er ingen
forudsætning for at deltage, at man har læst
romanen.
Adventsaften

Tirsdag den 3. december kl. 19 i kirken.
Med fællessang, korsang, lucia-optog og
krybbespil!
Fyraftenssang:

Vi synger fra Højskolesangbogen fra kl.
17.30 til kl. 18.
Torsdagene den 5.sept., 3. okt., 7.nov. og
5.dec.
Menighedsrådsmøder:
Der holdes offentligt menighedsrådsmøde
kl. 18.30 i konfirmandstuen følgende
torsdage: 19.sept., 24. okt. og 28. nov.

Kegnæs sogn
Gudstjeneste
september
			
01.
kl. 11.00
11. s.e. trin.
			
08.
kl. 09.30
12. s.e. trin.
					
15.
kl. 11.00
13. s.e. trin. 		
22.

kl. 09.30

14. s.e. trin.

29.
kl. 19.00
15. s. e. Trin.
			Leif Jordt
06.

kl. --.--		

oktober
16. s.e. trin.

13.
kl. 11.00
17. s.e. trin.
			
20.
kl. 09.30
18. s.e. trin.
			
27.
kl. 11.00
19. s.e. trin.
november
Alle Helgen

03.

kl. 11.00

10.

kl. 09.30

21. s.e. trin.

17.

kl. --.--		

22. s.e. trin.

24.

kl. 09.30

Sidste s. i kirkeåret

01.

kl. 11.00

december
1. s. i advent

08.

kl. 11.00

2. s. i advent

15.
kl. --.--		
3. s. i advent
			
22.
kl. 11.00
4. s. i advent
24.

kl. 16.00

Juleaften

25.

kl. 09.30

Juledag

26.
kl. 11.00
2. juledag
			

Siden sidst
Døbte:
Nicoline Børlum Juhl, Kavsløkke 179, Hørup
Viede og kirkeligt velsignede:
Lisbeth Kildevang Andersen og Frank Hornnes
Andersen, Gammelgårdsvej 14, Boeslunde
Døde og begravede:
Anne Kathrine Jepsen, Hørup Bygade 44 A,
Hørup
Menighedsrådsmøder på Kegnæs:
Torsdag den 26. september
Torsdag den 31. oktober
Torsdag den 28. november
Gudstjenester på Hørup Plejecenter
Torsdag den 12. september Agnete Raahauge
Torsdag den 26. september Hans Havelund
Torsdag den 10. oktober Leif Jordt
Torsdag den 24. oktober Hans Havelund
Torsdag den 7. november Agnete Raahauge
Torsdag den 21. november Leif Jordt
Torsdag den 5. december Hans Havelund

Lysabild sogn
Gudstjeneste
september
			
01.
kl. 09.30
11. s.e. trin.
			Se omtale
			
08.
kl. 11.00
12. s.e. trin.
					
15.
kl. 09.30
13. s.e. trin. 		
22.

kl. 11.00

14. s.e. trin.

29.

kl. --.--

15. s. e. Trin.

06.

kl. 11.00

oktober
16. s.e. trin.

13.
kl. 09.30
17. s.e. trin.
			
20.
kl. 11.00
18. s.e. trin.
			
27.
kl. 09.30
19. s.e. trin.

03.

kl. 19.00

10.

kl. 11.00

Siden sidst
Døde og begravede:
Leo Heinrich Matzen, Gammelhave 19,
Lysabild
Inger Marie Iversen, Fyrremose 168,
Skovmosen
Dorothea Christiansen, Hørup Bygade 44A,
Hørup
Menighedsrådsmøder i Lysabild:
Tirsdag den 24. september
Torsdag den 24. oktober
Onsdag den 20. november
Søndag den 22. september kl. 11.00
Korgudstjeneste i Lysabild Kirke
Sydalskoret får besøg af venskabskoret
ÄggliKören fra Vänersborg og Trollhättan.
Sverige. Søndag den 22. september deltager
begge kor i gudstjenesten i Lysabild Kirke.

november
Alle Helgen
21. s.e. trin.

17.
kl. 09.30
22. s.e. trin.
			Leif Jordt
24.

kl. --.--		

01.
kl. 09.30
			
08.

kl. 14.00

Sidste s. i kirkeåret
december
1. s. i advent
Kirkekaffe
2. s. i advent

15.
kl. 11.00
3. s. i advent
			Leif Jordt
22.
kl. --.--		
4. s. i advent
24.

kl. 14.00

Juleaften

25.

kl. 11.00

Juledag

26.

kl. 09.30

2. juledag		

ÄggliKören i Vänersborg Kyrka 2014

Lysabild Kegnæs Pastorat
Torsdag den 10. oktober kl. 19.30 i
Lysabild Kirke
Koncert med Michala Petri og Lars
Hannibal
Duoen Petri/Hannibal behøver vel dårligt
nok en præsentation. Gennem mere end 25
år har de givet mere end 1.500 koncerter
overalt i verden og Michala Petri er udnævnt
til årets klassiske kunstner på P2 i Danmarks
Radio.
Programmet vil indeholde musik af store
mestre som Bach, Vivaldi, Händel, Nielsen,
Grieg, Piazzolla – og også musik fra andre
dele af verden.
Billetter á 75,- Kr. sælges ved døren. Børn og
unge under 18 år har gratis adgang.

rakt videre til vores organist Arnout Boersma.
Det bliver spændende at se, hvorledes
et musikalsk menneske, der er tilflyttet
Danmark som voksen, oplever mødet med
traditionen i Højskolesangbogen.
Alle Helgen – Musikgudstjeneste
Søndag den 3. november kl. 19.00 i
Lysabild Kirke
Vi afholder liturgisk musikgudstjeneste Alle
Helgen med bibellæsninger, salmer og musik.
Og i gudstjenesten mindes vi dem, der er
døde i sognet og begravet fra Lysabild Kirke
i det forløbne år og deres navne vil blive læs
op.
I gudstjenesten medvirker organist Frank
Laue og en vokalsolist.
Hubertusmesser:
Kegnæs Kirke
Onsdag den 6. november kl. 10.00
Lysabild Kirke
Onsdag den 13. november kl. 19.00

Onsdag den 23. oktober kl. 19.30
Forpagterboligen ved Kegnæs
Præstegård.
”Ind i den blå”
Vi fortsætter vores rundrejse
i Højskolesangbogens 18.
udgave. Opgaven med at
udvælge sange er denne gang

Lysabild Kegnæs Pastorat
Lysabild Helligblodsmarked 2019

For 10. gang genopliver vi den middelalderlige markedstradition i Lysabild og afholder
høstmarked ved Lysabild Præstegård.
Markedet åbner lørdag den 14. september kl. 11.00.
Der bliver salg fra diverse boder og stadepladser.
Søndag den 15. afsluttes markedet med høstgudstjeneste i Lysabild Kirke kl. 09.30.

Fortsat fra side 2
Med sin ydmyge kærlighed lod han hverken
ydmygelserne eller døden stille sig i vejen for
os. Han gjorde sig heller ikke til af den, men
lod os døbe vores børn i den, som et tilsagn
til os om at end ikke det mindste pus er for
lille til den ydmyge kærlighed, hvormed Gud
åbner til verden og sig selv for os.
At leve af det og på det er ikke ringeagt eller
selvforagt. Det er heller ikke et krav om, at vi
undseeligt skal underlægge os en anden, så
vi lægger bånd på den frihed, den under os.
For i Vorherre har vi ingen ydmygende Gud
men en ydmyg Gud, som i sin kærlighed ikke
ser sig for fin til at se det store i det små og
stille sig til tjeneste for alle os, der før eller
siden må indse, at vi ikke alene kan hente
vores egne sejre hjem men altid er henvist på

hans kærlighed og dem, vi selv og de andre
er i den.
Det kan – for nu at bruge et tidens nye
modeord – godt være, at vi med vores små
egoer ikke kan vækste så meget. Men hvad
gør det, når ydmygheden med kærligheden
lader os se livets storhed og finde håb,
hvor vi ikke troede, vi skulle finde det – Alt
sammen så vi ikke kun skal stå tilbage med
vores egen selvtilstrækkelighed og fornærmet
brøle, at der ikke er grund til ydmyghed, men
tværtimod med glæde minde hinanden om, at
der er al mulig grund til ydmyghed.
For det er i ydmygheden, at livet får lov at
vokse og blive stort – ikke fordi vi vil, men
fordi det er os givet.
Leif Jordt

Tandslet sogn
Gudstjeneste

SIDEN SIDST

september
			* Altergang

Døde og begravede
Helga Hansen, Tandsgårdvej 6B, 6470 Sydals

01.
kl. 11.00
11. s.e. trin.
			Se omtale
			
08.
kl. 11.30
12. s.e. trin.
			Agnete Raahauge
			
15.
kl. 11.00
13. s.e. trin. *
			
22.
kl. 11.00
14. s.e. trin.

I KIRKEN OG VED KÆRET

29.
kl. 10.00
15. s. e. Trin.
			Høstgudstjeneste *
06.

kl. 11.00

oktober
16. s.e. trin.

13.
kl. 11.00
17. s.e. trin.
			
Kirkekaffe *
20.
kl. 11.30
18. s.e. trin.
			Agnete Raahauge
27.

kl. 11.00

19. s.e. trin.*

03.

kl. 11.00

10.

kl. 11.00

21. s.e. trin. *

17.

kl. 11.00

22. s.e. trin.

24.

kl. 11.00

Sidste s. i kirkeåret

Program:
11.00 Musikgudstjeneste i Tandslet kirke
Nordborgkvartetten medvirker.
13.00 Guitargangsters ved kæret.
14.15 The Joys ved kæret.
15.30 Fenway
Der sælges øl, vand, kaffe, kage og pølser.
Arrangementet sker i samarbejde med
Landsbygruppen.
HØSTGUDSTJENESTE

november
Alle Helgen

december
01.
kl. 11.00
1. s. i advent *
			
Kirkekaffe
08.

Musik omkring kæret ved Ollundsbjerg
1. september kl. 11.00 – 16.00

kl. 11.00

			

2. s. i advent

SØNDAG, DEN 29. SEPTEMBER KL. 10.00
Claus Bjerrum medvirker på trompet
Her har konfirmandforældrene sammen med
konfirmanderne pyntet kirken.
Kom og vær med ved denne festlige
gudstjeneste, hvor der efter gudstjenesten er
auktion over pynten.
Det
indkomne
beløb
fordeles
mellem
Folkekirkens Nødhjælp og Kirkens Korshær i
Sønderborg.
Når auktionen er færdig er menighedsrådet
vært ved en høstfrokost. Tilmelding til
kirkegårdskontoret på e-mail:
graver@tandsletkirke.dk eller på tlf. 74407172.

Tandslet sogn
FOREDRAG

ANDESPISNING

7. november kl. 18.00
Tandslet Friskole og Menighedsrådet
laver ”andemad”
Efter spisningen fortæller sognepræsten om
HAVET OG SLÆGTEN

Onsdag den 23. oktober kl. 19.00 Bittens Bank
”Den alsiske Brorson. Salmedigteren Peter
Ernst”. - Ved salmeforsker dr. theol. h.c., tidl.
sognepræst i Notmark, Jens Lyster
Optakten til foredragets titel, som også er titlen
på Jens Lysters nye bog, der udkommer den
17. september, blev gjort med et enestående
fund i en container engang i begyndelsen af
1990 érne, hvor den alsiske skrædder Peter
Ernsts (1718-1776) samlede salmeværker
befandt sig.
Kun ved held og indsigt er dette salmeværk
reddet for eftertiden.
Når salmedigteren og hans værk er ukendt
for de fleste skyldes det ikke kvaliteten,
men bl.a. at hans salmer med deres særlige
kristelige indhold i samtiden blev betragtet
som samfundsskadelige.
Ved foredraget er der mulighed for at købe
Jens Lysters bog til en favorabel pris af
100, -kr.
Tilmelding senest 18. oktober til kirkegårdskontoret eller graver enten på e-mail: graver@
tandsletkirke.dk eller på tlf. 74407172.
ALLE HELGEN
3. november kl. 11.00
Ved Allehelgensgudstjenesten søndag den 3.
november kl. 11.00 mindes vi sognets døde,
og navnene på dem, der er døde siden sidste
Allehelgen, vil blive læst op. Efterfølgende er
der frokost for pårørende i præstegården.
Tilmelding til kirkegårdskontoret.

Havet har lige siden tidernes morgen draget
og fascineret mennesker. Det er med sine
både livgivende og ødelæggende kræfter
blevet et sindbillede på livet med netop et
hav af muligheder lige fra håb til undergang,
ikke bare i Bibel og litteratur men også i
virkeligheden. For nogle, såsom i slægten
Jordt, har det i generationer både været en
livsnødvendighed og en kilde til eventyr og
oplevelser.
Tilmelding til: Kirkegårdskontoret senest 3.
november på tlf. 74 40 71 72 el. på e-mail:
graver@tandsletkirke.dk.
Ved tilmelding oplys venligst navn og tlf.nr.
MENIGHEDSRÅDSMØDER:
28.08, 25.09, 30.10, 27.11.
- Alle kl. 17.00 i præstegården

Hørup Sogn
Hjemmeside: www.hoerupkirke.dk.
Menighedsrådsformand:
Niels Erik Thorgaard, Vesterbakken 5,
telefon 74 41 63 08,
e-mail: neth@stofanet.dk
Kirkeværge: Ove Aagaard, telefon 26 22 63 36.
Kasserer: Kjeld Christensen, telefon 40 95 88 97
e-mail: kc@kcadvokat.dk
Det fælles regnskabskontor:
Tlf: 74427503, e-mail: dfr@christianskirken.net
Organist: Otto Andersen, telefon 20 62 13 72
Kirketjener og graver:
Kurt Nielsen, telefon 40 56 63 60.
Kirkegårdstelefon:Telefon 74 41 58 47.
e-mail: graverhoerupkirke@stofanet.dk
Sognepræst:
Agnete Raahauge, Hørup Bygade 12,
telefon 74 41 53 25, e-mail: araa@km.dk.
Træffes bedst tirsdag til fredag kl. 12-13.
Kirkebilen kan benyttes til alle gudstjenester i Hørup
Kirke samt til menighedsrådets arrangementer i Hørup
Sogn. Ring senest dagen før på tlf. nr. 74 40 44 46
Henvendelse omkring dåb, vielse, begravelse, finder
sted til sognepræsten.

Tandslet Sogn

Hjemmeside: www.tandsletkirke.dk.
Menighedsrådsformand:
Kirsten Aabo Jørgensen, Neder Jestrup 12,
telefon 29 63 50 93.
e-mail: aabojorgensen@gmail.com.
Kirkeværge:
Tove Wehl, telefon 74 40 74 45.
Kasserer:
Egon Hansen Tlf 74 40 75 42
Regnskabsfører:
Det fælles regnskabskontor, Telefon 74 42 75 03
e-mail: dfr@christianskirken.net
Organister:
Hannelore Nissen-Berdiin, telefon 61 30 74 46.
Lars Bruun Nielsen, telefon 22 99 88 09.
Kirkesanger:
Lis Andersen, telefon 74 40 76 54.
Kirketjener og graver:
Christian Bonde. Træffes på kirkegården,
telefon 74 40 71 72,
e-mail: graver@tandsletkirke.dk.
Sognepræst:
Leif Jordt, Mommarkvej 254,
telefon 74 40 78 13, e-mail: lejo@km.dk.
Ugentlig fridag er mandag.
Kirkebilen kan benyttes til alle gudstjenester i
Tandslet Kirke. Når der ikke er gudstjeneste i Tandslet
Kirke, kan bilen benyttes til gudstjenester på Sydals.
Kirkebilen kan også benyttes til menighedsrådets
arrangementer i Tandslet Sogn. Ring senest dagen før
på tlf. nr. 74 40 44 46.
Henvendelse omkring dåb, vielse, begravelse, finder
sted til sognepræsten.
Redaktør: Preben Bonde, tlf. 52191670, e-mail: bonde@tandslet.dk
Tryk: Grafisk Arbejde A/S i Guderup

Lysabild Sogn

Hjemmeside: www.lysabild-kirke.dk.
Menighedsrådsformand:
Bodil Møller, Vindrosen 11, Skovby. Telefon: 74472177.
E-mail: vindrosen 11@gmail.com
Kirkeværge:
Birgitte Korsgaard, Lysabildgade 86, Lysabild. Telefon
7440 4935. E-mail: bgkorsgaard@hotmail.com
Kasserer:
Hanne Kryhlmand, Lysabildgade 60, Lysabild. Telefon
4018 7456. E-mail: h.kryhlmand@gmail.com
Det fælles regnskabskontor
Tlf. 7442 7503. Mail: dfr@christianskirken.net
Organist:
pt. vakant
Kirkesanger:
Caroline Tækker.
e-mail: carolinetaekker@gmail.com
Kirketjener og graver:
Kasper Kellgren, telefon 74 40 44 51,
e-mail: kasper@lysabild-kirke.dk.
Sognepræst:
Hans Havelund, kontor: Kegnæsvej 5, Lysabild,
telefon 74 40 43 01, 74 40 51 77
e-mail: hahav@km.dk. Ugentlig fridag er mandag.
Kirkebilen kan benyttes til alle gudstjenester i Lysabild
Kirke. Når der ikke er gudstjeneste i Lysabild Kirke,
kan bilen benyttes til gudstjenester i Kegnæs Kirke.
Kirkebilen kan også benyttes til menighedsrådenes
arrangementer i Lysabild og Kegnæs Sogne. Ring senest
dagen før på tlf. nr. 74 40 44 46.
Henvendelse omkring dåb, vielse, begravelse, finder
sted til sognepræsten.

Kegnæs Sogn

Hjemmeside: www.kegnaes-kirke.dk.
Menighedsrådsformand:
Anna Margrethe Petersen, Bredsten 19,
telefon 74 40 51 91, e-mail: ambe@live.dk.
Kirkeværge:
Mathias Petersen, telefon 41 82 52 28.
Kasserer:
Hans Jørgen Kobbelgård Hansen, telefon 74 40 54 50.
Det fælles regnskabskontor
Tlf. 7442 7503. Mail: dfr@christianskirken.net
Organist:
pt. vakant
Kirketjener og graver:
Finn Hansen, telefon 24 60 43 73,
e-mail: graver.kegnaes@gmail.com
Sognepræst:
Hans Havelund, Præstegårdsvej 7, Kegnæs,
telefon 74 40 51 77, e-mail: hahav@km.dk.
Ugentlig fridag er mandag.
Kirkebilen kan benyttes til alle gudstjenester i Kegnæs
Kirke. Når der ikke er gudstjeneste i Kegnæs Kirke, kan
bilen benyttes til gudstjenester på Sydals. Kirkebilen kan
også benyttes til menighedsrådenes arrangementer i
Lysabild og Kegnæs Sogne. Ring senest dagen før på tlf.
nr. 74 40 44 46.
Henvendelse omkring dåb, vielse, begravelse, finder
sted til sognepræsten.

