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Udgivet af menighedsrådene i Hørup, Tandslet, Lysabild og Kegnæs sogne

Hørup Sogn

Kegnæs Sogn

Lysabild Sogn

Tandslet Sogn

Efterår 2020
September - oktober - november

Alexander og Rufus

paralleller i nogle kalkmalerier med samme
komposition. Dels i et kalkmaleri i Viskinge
Kirke ved Kalundborg og i Gdansk fandtes i
Mariakirkens tårnrum indtil 2. Verdenskrig
et meget stort kalkmaleri af Korsbæringen.
Skønt man i dag kun har et sort/hvidt
fotografi tilbage er det muligt i billedet, indsat
som skitse herunder, at genfinde figurgruppen
fra altertavlen på Kegnæs og kalkmaleriet i
Viskinge Kirke.

Altertavlen i Kegnæs Kirke er betragtelig
ældre end kirken selv. Der er formentlig
tale om et westfalsk træskærerarbejde fra
omkring 1440-1475. Den har oprindelig
siddet i Sankt Nikolaj Kirke i Sønderborg.
Hertug Hans d. Yngre lod både Sankt Nikolaj
Kirke, der lå tæt ved Sønderborg Slot og en
Sankt Jørgens Kirke, der lå uden for byen, da
det var en spedalskhedskirke, nedrive kort før
år 1600 og erstattede dem med en nyopført
Mariekirke. Altertavlen fra Sankt Nikolajkirken
blev først opsat i Mariekirken, men den blev
i 1618 erstattet med en renaissancetavle og
det middelalderlige fløjaltertavle med motivet
med Korsbæringen blev flyttet til Sankt
Johannes Kirke på Kegnæs, som var blevet
opført få år forinden.

Trods lighederne er det næppe det samme
værksted, der har malet de to kalkmalerier
omkring år 1425. men bag motivet må ligge
en fælles kilde. Måske er burgundisk kunst
formidlet både til Gdansk og til Viskinge via
et fornemt manuskripts illustrationer – eller
snarere gennem modelbøger. Endnu er fra tiden
omkring 1400 bevaret sådanne modelbøger
med tegninger, både bøhmiske og italienske.
Også en islandsk modelbog fra perioden
findes endnu, som indeholder tegninger til
enkeltfigurer og ikonografiske variationer
over bibelske motiver. Og samme modelbog
må have dannet forlæg for træskærerarbejdet
i Kegnæs Kirke.

Hertug Hans d. Y. var til sin egen store
fortrydelse kun afdelt hertug, hvilket bl.a.
indebar at patronsretten over kirkerne i
hertugdømmet tilhørte den danske konge med
mindre, at det var tale om kirker, hertugen selv
lod opføre. Det var han blevet opmærksom på,
da han i 1685 lod Munkbrarup Kirke på Angel
genopføre efter en lynbrand 20 år tidligere. Til
genopførelsen anvendte han en del materiale
fra det nedrevne Ryd Kloster, der havde
ligget, hvor hans residensslot Glücksborg nu
var opført. Derfor blev han kirkebygger med
først Mariekirken i 1600, Sankt Johannes
Kirke på Kegnæs i 1615 og sidst Neukirche på
Angel i 1622, som blev opført efter de samme
plantegninger som kirken på Kegnæs.
Motivet i
altertavlen på Kegnæs er
Korsbæringen Langfredag – et sjældent
motiv på danske altertavler. Men der er et par

Kristus er ved at segne under vægten af korset,
men bliver støttet af Simon fra Kyrene. Bag
ham ses yndlingsapostlen Johannes, Jomfru
Maria og yderligere to kvinder. Johannes er
barfodet og iklædt en fodlang blå kjortel og
kappe. Kvinderne bærer hoved- og halslin
og Maria er iklædt en fodlang kjole, kappe
og spidse sko – altså som en fornem kvinde
i 1400-tallet. Bag korset er tre soldater i
rustninger hvoraf den ene slår Kristus med
en knippel. Forrest føres de to røvere af sted
af hver sin bøddel. Bødlerne er iklædt korte
kofter, stramme hoser og hvor den ene har
hul på knæet. Røverne er bagbundne og kun
iført et lændeklæde – i middelalderen var
man ikke nøgen, medmindre samfundet ville
spotte en. Bag røverne bæres deres T-kors af
to personer og foran dem en skægget mand
med en spade. Så langt er kompositionen
magen til de to kalkmalerier. Men der er to
elementer, som er særligt for altertavlen på

Hørup sogn
Gudstjeneste
September:
Lørdag den 5. kl. 10 & kl. 12

November:
Konfirmation

Søndag den 6. kl. 10 & kl. 12 Konfirmation
13. s .e. trin.
Søndag den 13. kl. 10
14. s. e. trin.		
Altergang

Søndag den 1. kl. 10 Navnene på årets
			døde læses
Alle helgens dag
Altergang
Søndag den 8. kl. 10
22. s. e. trin. 		
Altergang
Søndag den 15. kl. 10
23. s. e. trin. 		
Altergang
Søndag den 22. kl. 10
Sidste s. i kirkeåret
Altergang
Søndag den 29. kl. 10
1. s. i advent		
Altergang
December:
Søndag den 6. kl. 9.30
2. s. i advent 		
Leif Jordt

Albert Gottschalk: Høstvogn ved lade

Søndag den 20. kl. 10 Høstgudstjeneste
15. s. e. trin. 		
Altergang
Søndag den 27. kl. 10
16. s. e. trin. 		
Altergang
Oktober:
Søndag den 4. kl. 9.30
17. s. e. trin.
Søndag den 11. kl. 10
18. s. e. trin. 		
Altergang
Søndag den 18. kl. 9.30
19. s. e. trin.		
Leif Jordt
Søndag den 25. kl. 10
20. s. e. trin.		
Altergang

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
Siden sidst:
Døbte:
Otto Haase Harmsen, Østerbakken 20
Mads
Vesti
Eriksen,
Solsortevej
Frederiksberg
Viede:
Kristina og Kim Skov Rasmussen,
Hyldestub 40
Lisbeth Clementsen og Bo Jørgensen,
Skovhøj 112
Bisatte og begravede:
Merete Marianne Mathilde Wandahl,
Lundvej 14
Poul Drue, Askerøj 1
Peter Lund, Trompeterager 11
Anne Marie Bladt Petersen, Hørup Bygade
44 A, 22
Kirsten Basse Nielsen, Vestervej 7
Dagny Kristine Rasmussen, Hørup Bygade
44 A, 14
Charlotte Petersen, Hørup Bygade 44 A, 6
Peter Møller, Svanehaven 2, st. 27

Albert Gottschalk: Efterår

42,

Hørup sogn
Det sker:
Sognehøjskole – flyttet fra marts:
Lørdag den 12. september 2020 i
konfirmandstuen: Ægteskabet.

Adam og Eva

Kristus og kirken

Ægtepar

Ved sognepræsten.
Der serveres en let frokost, hvorfor
tilmelding er nødvendig – senest fredag den
11.9. kl. 13.
Studiekreds – fortsættelse af den aflyste
studiekreds i foråret:

Vi læser Jakob Knudsens roman ” Den gamle
præst”.
Romanen vakte forargelse, da den udkom i
1899, siden blev den en klassiker, som lå på
mange konfirmand-gaveborde, og i dag læses
den næppe af mange.
Den handler om et jysk sogn i en brydningstid
mellem tradition og vækkelse. Men især
handler den om forholdet mellem loven og et
menneskes samvittighed.
Det er ingen forudsætning for at deltage i
studiekredsen, at man har læst romanen på
forhånd eller har deltaget i den første aften,
som blev holdt i foråret.
Onsdag den 23. september, onsdag
den 28. oktober og onsdag den 18.
november kl. 19.30
i præstegårdens dagligstue.

Cafe koncert i præstegårdsladen
onsdag d.7.okt. kl.19.30
Den Danske Salmeduo: ”Du skønne
land”
Genforening og fællessang i nyt lys
i anledning af Genforeningsjubilæet 2020
Den Danske Salmeduo præsenterer et
helt nyt koncertrepertoire indeholdende
nyfortolkninger
af
grænselandets
sang- og salmetradition, inspireret af
hundredårsjubilæet i 2020 for Sønderjyllands
genforening
med
Danmark.
Musikken
blev udgivet som en kombineret cd- og
bogudgivelse den 25. november 2019, med
titlen ”Du skønne land - Genforening og
fællessang i nyt lys”.
Danmark er beriget med en levende og
omfangsrig fællessangstradition. Store dele
af den danske sangskat blev skabt under
påvirkning af opgøret om hertugdømmerne og
de efterfølgende genforeningsbestræbelser;
og afspejler udformningen af Danmark
som den nationalstat, vi kender i dag.
Grænselandets udvikling til forsoning og
venskab henover grænsen med gode vilkår
for mindretallene er enestående og sætter
også stadig sanglige spor. Alt dette synes vi
er værd at markere og perspektivere.

Den Danske Salmeduo er Hans Esbjerg
på klaver og Christian Vuust på saxofon
og klarinet. Duoen har siden 1996 givet
mere end 500 koncerter i kirker og på
spillesteder, og har syv anmelderroste cd’er
bag sig. Den røde tråd er de utrolig smukke og
livskraftige salmer og sange, som den danske
musiktradition er beriget med - med melodier
og harmonier enhver moderne komponist kan
misunde.
Fri entre – kaffe og kage 20 kr.

Hørup sogn
Koncert i Hørup kirke
søndag d.25.okt. kl.15
Syddansk Messingensemble
Et
12
mands
messingblæserensemble
(bl.a. Karsten Munk) spiller en festlig
eftermiddagskoncert
med
klassiske
og
populære værker under ledelse af professor
og solobasunist Carsten Svanberg.

Fyraftenssang:

Vi synger fra Højskolesangbogen fra kl. 17.30
til 18 på følgende torsdage:
3. september, 1. oktober, 5. november
og 3. december – i konfirmandstuen.
Menighedsrådsvalg:
Der skal i år vælges nyt menighedsråd til
perioden 2021- 2024.
Der holdes opstillingsmøde til menighedsrådet
Tirsdag den 15. september kl. 19 i
konfirmandstuen.
Menighedsrådsmøder:
Der holdes offentligt menighedsrådsmøde kl.
18.30 i konfirmandstuen følgende torsdage:
17.sept., 22. okt. og 26. nov. – det sidste
møde er kl. 16.30.

Fortsat fra side 2
Kegnæs og det er de to barfodede drengebørn
i kjortler med sideslidser. Den ene samler sten
op fra den stenstrøede vej, mens den anden
ubekymret rider kæphest foran røverne. Hvem
er de to? Det bedste svar på det spørgsmål
kan vi finde i Markusevangeliet kapitel 15,21:
”Og de tvang en mand, som kom forbi ude
fra marken, til at bære hans kors. Det var
Simon fra Kyrene, far til Alexander og Rufus”.
Da bevægelsen i billedet er fra venstre mod
højre, kan vi med rimelighed gætte, at
drengen, der fjerner sten for Jesu fødder, er
Alexander og drengen, der rider kæphest, må
være Rufus - for ung til at forstå den gru, der
omgiver ham.
Hans Havelund

Kegnæs sogn
Gudstjeneste
September
Søndag den 6. kl. 11
13. s .e. trin.
Søndag den 13. kl. 9.30
14. s. e. trin.		
Høstgudstjenese
Søndag den 20. kl. 11
15. s. e. trin. 		

December
Søndag den 6. kl. 11
2. s. i advent – De 9 læsninger
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

Siden sidst

Søndag den 27. kl. 9.30
16. s. e. trin. 		
Oktober:
Søndag den 4. kl. 11
17. s. e. trin.
Søndag den 11. kl. 9.30
18. s. e. trin. 		
Søndag den 18. kl. 19 Leif Jordt
19. s. e. trin.		
Søndag den 25. kl. 9.30
20. s. e. trin.		
November:

Menighedsrådsmøder på Kegnæs
Torsdag 27. august kl. 19.30
Torsdag 24. september kl. 17.00
Torsdag 22. oktober kl. 19.30
Torsdag 19. november kl. 19.30
Gudstjenester på Hørup Plejecenter
Torsdag den 3. september Hans Havelund
Torsdag den 17. september Leif Jordt
Torsdag den 1. oktober Agnete Raahauge
Torsdag den 15. oktober Hans Havelund
Torsdag den 29. oktober Leif Jordt
Torsdag den 5. november Agnete Raahauge
Torsdag den 19. november Hans Havelund

Søndag den 1. kl. 11 Navnene på årets 		
			døde læses
Alle helgens dag

Torsdag den 3. december Leif Jordt

Søndag den 8. kl. 9.30
22. s. e. trin. 		

Døbte
Carl Billy Høst-Madsen, Barometergatan 44,
Malmø

Søndag den 15. kl. 11
23. s. e. trin.
Onsdag den 18. kl. 19 Hubertusmesse		
Søndag den 22. kl. 9.30
Sidste s. i kirkeåret
Søndag den 29. kl. 11
1. s. i advent

Siden sidst

Lysabild sogn
Gudstjeneste
September
Onsdag den 2 kl. 19
Aftenandagt m. Konfirmandindskrivning
Søndag den 6. kl. 9.30
13. s .e. trin.
Søndag den 13. kl. 11
14. s. e. trin.		
Høstgudstjenese
Søndag den 20. kl. 9.30
15. s. e. trin. 		
Søndag den 27. kl. 11
16. s. e. trin. 		
Oktober:
Søndag den 4. kl. 9.30
17. s. e. trin.

December
Tirsdag den 1. kl. 17.30
Adventsandagt for KFUM
Søndag den 6. kl. 14
2. s. i advent – De 9 læsninger
Tirsdag den 8. kl. 14
Adventsandagt - Pensionistforeningen
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.

Søndag den 11. kl. 11
18. s. e. trin. 		
Søndag den 18. kl. -19. s. e. trin.		
Søndag den 25. kl. 11
20. s. e. trin.		

Siden sidst

November:
Søndag den 1. kl. 19 Navnene på årets
			døde læses
Alle helgens dag
Onsdag den 4. kl. 19

Hubertusmesse

Søndag den 8. kl. 11
22. s. e. trin. 		
Søndag den 15. kl. 9.30
23. s. e. trin.
Søndag den 22. kl. 11
Sidste s. i kirkeåret
Søndag den 29. kl. 9.30
1. s. i advent

Døbte
Ida Kløcher Opstrup, Kegnæsvej 76, Skovby
Døde og begravede
Jes Gynther Festersen, Kystvej 1, Gråsten
Karen Margrethe Poulsen Petersen, Askerøj 1,
Hørup
Svend Slipsager, Mølvang 3, Skovby
Lisa Marie Olsen, Lillehave 17, Lysabild
Kathrine Lasse Johannsen, tidl. Gammelhave
25, Lysabild
Menighedsrådsmøder i Lysabild
Onsdag 26. august kl. 19.00
Onsdag 23. september kl. 19.00
Onsdag 21. oktober kl. 19.00
Onsdag 25. november kl. 19.00

Lysabild Kegnæs Pastorat
Fælles foredragsaften for Tandslet,
Lysbild og Kegnæs sogne med professor
i kirkehistorie Martin Schwarz Lausten
Tirsdag den 22. september kl. 19.30 i
Multisalen på Lysabild Skole

Den kirkelige genforening i 1920 - Den
nordslesvigske kirkes integration i den danske
folkekirke.
Martin Schwarz Lausten, dr. theol., professor
i kirkehistorie, vil med sit foredrag fortælle
os om, at blandt de mange politiske og
kulturelle problemer, som skulle løses ved
Sønderjyllands indlemmelse i Danmark i
1920, var de kirkelige bemærkelsesværdige.
Kunne de tysk uddannede præster bare
fortsætte som danske? Det klarede man på
en direkte og dramatisk måde. Afstemninger
og ”genopdragelseskursus”. Dertil kom,
at
kirkestyret,
gudstjenester,
kirkeliv,
salmesang, møder og andet skulle tilpasses
Folkekirken. Følgerne spores endnu.
Foredragsholderens morfar Martin Schwarz
var tysk præst i Burkal ved Tønder før 1920 og
dansk præst i folkekirken samme sted efter
1920. Hans skæbne inddrages i foredraget.
Det biskoppelige tilsyn skulle også ændres
ved Genforeningen. Fra 1667 til 1920 hørte
Kegnæs under Slesvig bispestol, mens Als
indtil 1809 hørte under Fyns stift. Fra 1809
til 1864 dannede Als sammen med Ærø sit
eget bispedømme. Fra 1864 kom også Als
under Slesvig stift, men beholdt dog som
særbestemmelse at børn efter gammel
dansk skik kunne blive konfirmeret, når de
var 14 år. Dette gjaldt dog ikke Kegnæs,
som fulgte de tyske bestemmelser frem til
1920. Ved Genforeningen blev Ribebiskoppen
Gabriel Koch midlertidigt konstitueret som

biskop over ”de sønderjyske landsdele” indtil
kirkerne i Sønderjylland i november 1922
blev delt mellem Ribe stift og det nyoprettede
Haderslev stift.
Martin Schwarz Laustens bog om den
kirkelige genforening udkom i februar 2020
på Kristeligt Dagblads Forlag.
Onsdag den 28. oktober kl. 19.30
i
Forpagterboligen
ved
Kegnæs
Præstegård
”Ind i den blå”
I efteråret udkommer den 19. udgave af
Højskolesangbogen. Vi er dog langt fra
færdige med den 18. udgave. Denne gang er
opgaven med at udvælge sange rakt videre til
Bente Kirkegård Petersen.

Alle Helgen i Lysabild – Musikgudstjeneste
Søndag den 1. november kl. 19.00 i Lysabild
Kirke
Vi afholder en 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 bliver læst op.
I gudstjenesten medvirker organist Frank
Laue og en vokalsolist.

Lysabild Kegnæs Pastorat
Hubertusmesser
Lysabild onsdag den 4. november kl. 19.00

Kegnæs onsdag den 18. november kl. 19.00

Tandslet sogn
Gudstjeneste
September
Søndag den 6. kl. 11
13. s .e. trin.
Søndag den 13. kl. 11 *
14. s. e. trin.		
Søndag den 20. kl. 10 Høstgudstjenese
15. s. e. trin. 		
Søndag den 27. kl. 11
16. s. e. trin. 		
Oktober:
Søndag den 4. kl. 11
17. s. e. trin.

*

Søndag den 11. kl. 11.30 Agnete Raahauge
18. s. e. trin. 		
Søndag den 18. kl. 11 *
19. s. e. trin.		
Søndag den 25. kl. 11.30 Agnete Raahauge
20. s. e. trin.		
November:
Søndag den 1. kl. 11 Navnene på årets 		
			døde læses
Alle helgens dag
*
Søndag den 8. kl. 11
22. s. e. trin. 		
Søndag den 15. kl. 11 *
23. s. e. trin.
Søndag den 22. kl. 9.30 Hans Havelund
Sidste s. i kirkeåret
Søndag den 29. kl. 11 *
1. s. i advent
				 (*Altergang)
December
Søndag den 6. kl. 11
Søndag den 13. kl 16

De 9 læsninger

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.
SIDEN SIDST
Begravede og Bisatte
Christine Marie Lund, Gammel Aabenraavej
24A, st. 8, 6400 Sønderborg
Christine Elholm, Gammel Kirkevej 5,
6470 Sydals
Anne Christine Nielsen, Ensomhed 6,
6470 Sydals
HØSTGUDSTJENESTE
Søndag den 20. september
kl. 10.00
(og ikke som annonceret i
Tandslet Tidende den 27.
sep.)
Her
har
konfirmander
og
konfirmandforældre
sammen pyntet kirken.
Kom og vær med ved denne festlige
gudstjeneste, der ud over en fint pyntet
kirke også byder på en kirkefrokost, som
menighedsrådet er vært ved.
Efter gudstjenesten og inden frokosten er der
auktion over pynten, og det indkomne beløb
fordeles mellem Folkekirkens Nødhjælp og
Kirkens Korshær i Sønderborg.
MENIGHEDSRÅDSMØDER
Alle onsdage kl. 17.00 i Tandslet Præstegård
30. september
28. oktober
25. november.
ANDESPISNING
Torsdag, den 12. november kl. 18.00
Tandslet Friskole
Menighedsrådet laver ”andemad”
Tilmelding til Kirkegårdskontoret på tlf 74 40
71 72 eller på e-mail: graver@tandsletkirke.
dk, senest den 8. november.
Ved tilmelding oplys venligst navn og tlf.nr.

Tandslet sogn
Fælles foredragsaften for Tandslet,
Lysbild og Kegnæs sogne med professor
i kirkehistorie Martin Schwarz Lausten
Tirsdag den 22. september kl. 19.30 i
Multisalen på Lysabild Skole

Den kirkelige genforening i 1920 - Den
nordslesvigske kirkes integration i den
danske folkekirke.
Martin Schwarz Lausten, dr. theol., professor
i kirkehistorie, vil med sit foredrag fortælle
os om, at blandt de mange politiske og
kulturelle problemer, som skulle løses ved
Sønderjyllands indlemmelse i Danmark i
1920, var de kirkelige bemærkelsesværdige.
Kunne de tysk uddannede præster bare
fortsætte som danske? Det klarede man på
en direkte og dramatisk måde. Afstemninger
og ”genopdragelseskursus”. Dertil kom,
at
kirkestyret,
gudstjenester,
kirkeliv,
salmesang, møder og andet skulle tilpasses
Folkekirken. Følgerne spores endnu.
Foredragsholderens morfar Martin Schwarz
var tysk præst i Burkal ved Tønder før 1920 og
dansk præst i folkekirken samme sted efter
1920. Hans skæbne inddrages i foredraget.
Det biskoppelige tilsyn skulle også ændres
ved Genforeningen. Fra 1667 til 1920 hørte
Kegnæs under Slesvig bispestol, mens Als
indtil 1809 hørte under Fyns stift. Fra 1809
til 1864 dannede Als sammen med Ærø sit
eget bispedømme. Fra 1864 kom også Als
under Slesvig stift, men beholdt dog som
særbestemmelse at børn efter gammel
dansk skik kunne blive konfirmeret, når de
var 14 år. Dette gjaldt dog ikke Kegnæs,
som fulgte de tyske bestemmelser frem til
1920. Ved Genforeningen blev Ribebiskoppen
Gabriel Koch midlertidigt konstitueret som
biskop over ”de sønderjyske landsdele” indtil
kirkerne i Sønderjylland i november 1922
blev delt mellem Ribe stift og det nyoprettede
Haderslev stift.

FOREDRAG
Onsdag, den 7 oktober kl. 19.00
i Tandslet Kirke

Færøernes Kingotradition
Ved Sognepræst Hans Havelund
I den lille bygd Tjørnuvik på Færøerne, har
man bevaret en gammel og helt særegen
tradition for at synge Kingo salmer tilføjet
elementer fra bl.a. den færøske kædedans.
Aftenen vil være en rejse gennem ord billeder,
musik (cello) og sang ind i dette univers ledet
af vores nabopræst Hans Havelund, som har
boet på øerne i mange år.
Tag med på denne specielle rejse til den
færøske folkesjæl.
Alle er velkomne.
HVAD ER DET ?
Vi har selvfølgelig en
anelse,
men
denne
gravstenslignende ting i
zink, som blev fundet på
kirkeloftet er alligevel en
gåde for os.
Stenen har et relief foroven, der forestiller de
tre kristne dyder: Tro (kors), håb (anker) og
kærlighed (hjerte). Herunder er der en tavle
med utydeligt navnepræg?
Er det en gravsten, er det i hvert fald et højst
utraditionelt materialevalg, som der sikkert
ikke findes mange magen til.
Kender nogen historien bag denne genstand,
vil vi gerne have en melding på Tandslet Kirkes
facebookside. Man må også gerne skrive til
undertegnede på e-mail: lejo@km.dk.
Måske kan vi så løfte sløret for genstandens
hemmelighed i næste kirkeblad,
på hjemmesiden for kirken og på
www.tandsletkirke.dk

Hørup Sogn

Lysabild 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.
Henvendelse omkring dåb, vielse, begravelse,
finder sted til sognepræsten.

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:
Arnout Boersma, telefon 3025 7582
e-mail: arnout_boersma@yahoo.dk
Kirkesanger:
Katrine Sandvad Johansenn, telefon 3040 9527
e-mail: ksj@bbsyd.dk
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 51 77, 40 40 43 91
e-mail: hahav@km.dk. Ugentlig fridag er mandag.
Henvendelse omkring dåb, vielse, begravelse,
finder sted til sognepræsten.

Tandslet Sogn
Hjemmeside: www.tandsletkirke.dk.
Menighedsrådsformand:
Kirsten Aabo Jørgensen, Teglbakken 59,
Rendbjerg, 6330 Egernsund
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.
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

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:
Arnout Boersma, telefon 3025 7582
e-mail: arnout_boersma@yahoo.dk
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, 21 64 61 20
e-mail: hahav@km.dk.
Ugentlig fridag er mandag.
Henvendelse omkring dåb, vielse, begravelse,
finder sted til sognepræsten.

