SYDALS

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

Hørup Sogn

Kegnæs Sogn

Lysabild Sogn

Tandslet Sogn

Efterår 2018
September - oktober - november

”Sekstusind unge sønners liv…”
Prædiken til 23.søndag efter trinitatis 2015:

På onsdag er det 97-årsdagen for første
verdenskrigs ophør. Tidlig om morgenen den 11.
november 1918 blev våbenhvilen underskrevet af
krigsmagterne i Sydfrankrig, og kl. 11 tav våbnene.
De danske sønderjyder, der havde måttet trække
i tysk uniform og kæmpe på tysk side, kunne
begynde deres vandring mod hjemmet og håbe
på, at den lovede afstemning om Sønderjyllands
nationale tilhørsforhold, nu, hvor Tyskland var i
knæ, ville blive virkelighed.
Mellem 5 og 6000 unge sønderjyske mænd faldt i
første verdenskrig i tysk uniform.
Efter gudstjenesten i dag går vi derfor, som vi plejer
den anden søndag i november, ud til mindestenen
over vort sogns faldne og lægger en krans.
Som Henrik Pontoppidan skrev i sit digt i anledning
af første verdenskrigs ophør og udsigten til at
sønderjyderne endelig kunne få mulighed for at
stemme sig hjem, de ” sekstusind unge sønners liv
var dine – dvs. Sønderjyllands – løsepenge!”
Når de trak i den forhadte tyske uniform var det jo
for at kunne blive i Sønderjylland, så landsdelen
så vidt muligt bevaredes som dansk. For det er
jo hjerterne hos dem, der bebor et land eller en
landsdel, der gør denne til dansk eller tysk. Jorden
i sig selv har ingen stemme.
I disse dage, hvor vi ser tusinder af unge mænd
på flugt fra deres borgerkrigshærgede lande drage
til Europa for at søge en bedre tilværelse her, er
det svært ikke at sende en taknemmelig tanke til
de sønderjyder, der blev, hvor de var vokset op og
betalte for deres trofasthed med livet – med døden
i undertrykkernes uniform.
Ganske vist er det trods alt urimeligt over for
det tyske kejserrige at sammenligne det med de
arabiske regimer – men alligevel melder tanken
sig: Hvem skal kæmpe for fred og orden dernede,
og hvem skal bygge det ødelagte op, når de unge
og ressourcestærke har forladt landene?
Imidlertid ville spørgsmålet, hvis det blev stillet
højlydt, formentlig blive afvist med det svar:
at det er ikke retfærdigt, at de, hvis lande står i
brand, ikke skal have muligheden for at overleve
og søge et bedre liv. De har vel lige så meget ret,
som vi har det, til at leve i fred og tryghed? Ja, de
risikerer selv at få blod på hænderne ved at blive og
kæmpe der, hvor de hører til, og hvor det hele er en
pærevælling af uret og vold.
Det samme kunne de danske sønderjyder have sagt
i august 1914. De unge mænd kunne en efter en
have søgt over grænsen til Danmark, men de gjorde
det ikke. Ville de bevare deres land som dansk,

så kostede det et offer, der målt med en højere
retfærdigheds norm i grunden var uretfærdigt.
Ja, deres situation var jo i grunden en uløselig
knude, hvis de skulle sikre sig, at deres valg kunne
retfærdiggøres efter en fuldkommen glasklar
retfærdighed. For vel syntes det en retfærdig sag
at kæmpe for at bevare det hjem, de havde kært.
Men ved at gå i krig for det tyske kejserdømme
risikerede de jo også at få Tysklands fjenders blod
på hænderne, - mennesker, som de selv ikke havde
noget udestående med. Ja, de risikerede at komme
til at kæmpe for deres egen fjendes beståen.
Så kæmpede de jo ikke for, at verden blev mere
retfærdig; at historien skred fremad mod større
retfærdighed?
Men er menneskenes historie da retfærdig målt
efter en fuldkommen målestok?
Det var egentlig det spørgsmål, farisæerne ville
have Jesus til at svare på, da de sendte deres
disciple hen til ham sammen med herodianerne for
at spørge ham, om det er tilladt at betale kejseren
skat eller ej.
Herodianerne hørte til den judæiske lydkonge
Herodes tilhængere. Herodes var opportunist, han
melede sin egen kage ved at tjene den romerske
besættelsesmagt og inddrive skat på dens vegne.
Farisæerne derimod afskyede kejseren, som den
hedning han var. Deres mål var i et og alt at holde
deres hænder rene ved at overholde moselovens
forskrifter nøje. De gik ikke til væbnet kamp mod
den romerske besættelsesmagt – det ville have
været urent – men de var inderligt lede ved at
betale ham skat.
Endnu mere afskyede de dog denne Jesus, der
optrådte med guddommelig myndighed og derved
viste sig som gudsbespotter.
Nu sender de så deres disciple hen for at fange
ham i ord med spørgsmålet: Er det tilladt at betale
kejseren skat eller ej?
Det er den sikre og fuldkomne retfærdighed, de
spørger til. Hvordan får vi vores på det tørre, så
ingen kan sige os noget på? Ved at betale skatten
eller ved ikke at betale?
Og samtidig stiller de Jesus i et ondskabsfuldt
dilemma, for ligegyldigt hvad han svarer, får han
ubehageligheder. Svarer Jesus ”ja”, har han afsløret
sig som en overtræder af moseloven, sådan som
farisæerne tolker den, svarer han ” nej”, som en
oprører mod kejseren.
Jesus så durk gennem deres ondskab, så på
skattens mønt, hvor kejserens billede var præget
og svarer: Så giv da kejserens, hvad kejserens er,
og Gud, hvad Guds er.
Men havde han dermed svaret på deres spørgsmål?
Fortsættes side 5

Hørup sogn
Gudstjeneste
September:
Søndag den 2. kl. 9.30 14. s. e. trin.
Søndag den 9. kl. 10 15.s.e. trin.
			Altergang
Søndag den 16. kl. 10 Høstgudstjeneste
			
16.s.e.trin.
			Altergang
Søndag den 23. kl. 10 17.s.e.trin.
			Altergang
Søndag den 30. kl. 10 18. s. e. trin.
			Altergang
Oktober:

Theodor Philipsen: Sen efterårsdag

Søndag den 7. kl. 9.30 Leif Jordt
			19.s.e.trin.
Søndag den 14. kl. 10 20.s.e.trin.
			Altergang
Søndag den 21. kl. 10 Niels Refskou
			
21. s. e. trin.
			Altergang
Søndag den 28. kl. 10 22. s. e. trin.
			Altergang
November:
Søndag den 4. kl. 10 Navnene på årets
			døde læses
			
Alle helgens dag
			Altergang
Søndag den 11. kl. 10 Kransenedlæggelse
			
24.s.e.trin.Altergang

Søndag den 18. kl. 10 25.s.e.trin.		
			Altergang
Søndag den 25. kl. 10 Sidste s. e. kirkeåret
			Altergang
December:
Søndag den 2. kl. 10 1.s. i advent		
			Altergang
Siden sidst:
Døbte:
Vigga Enemark Jacobsen, Kavsløkke 169
Emma Norby Sørensen, Trompeterhøj 19
Victoria Mary Bonde, Skovhøj 44
Viede:
Helle og Aksel Kim Nielsen, Frueløkke 292,
Aabenraa
Julie Teglgård Hansen og Mads Bjørn Eriksen,
Løgstørgade 37, Kbh. Ø
Malene Jørgensen og Christian Holst,
Hyldestub 24
Bisatte og begravede:
Hans Poulsen, Mommarkvej 226
Kirsten Grethe Aahøj Nielsen, Vimmelskaftet
12C
Carlo Petersen, Tangsmose 7
Edith Dominicussen, Hørup Bygade 44
Martha Wollesen, Kavsløkke 8
Johannes Holm, Hørup Bygade 44
Eilert Simonsen, Trompeterager 6
Anne Marie Steenholdt, Kavsløkke 115
Jørgen Husted Andersen, Askerøj 12
Det sker:
Onsdag den 3. oktober kl. 19
i Sydalshallen:

Claus Bundgaard Christensen:
Danske sønderjyder i 1. verdenskrig.

Hørup sogn
Historikeren Claus Bundgaard Christensen
udgav i 2009 bogen ”Danskere på Vestfronten
1914-18”, hvor han ud over at berette om
krigens gang på Vestfronten, fortæller om og
citerer bredt fra sønderjyske soldaters breve.
I anledning af 100-året for 1. verdenskrigs
afslutning er de fire sydalsiske sogne gået
sammen om at invitere Claus Bundgaard
Christensen til at fortælle om de danske
sønderjyder i verdenskrigen.
Søndag den 11.11. kl. 10:
Den 11. november
kl. 11 1918 tav
våbnene.
1. verdenskrig var
forbi. Krigen havde
kostede
mellem
5- og 6000 danske
sønderjyder livet.
Hvert sønderjysk
sogn
har
en
mindesten
for
sognets faldne i 1.
verdenskrig. At de
ikke flygtede over grænsen ved Kongeåen,
men blev i Sønderjylland, selvom det indebar
tysk krigstjeneste, var afgørende for, at
Nordslesvigs genforening med Danmark i
1920.
Hvert år lægger vi en krans ved mindestenen
på Hørup kirkegård efter gudstjenesten
søndagen efter den 11.11. I år – 100-året
– falder den 11.11. på en søndag, så vi gør,
som vi plejer: har kransenedlæggelse efter
gudstjenesten kl. 10.
Men derefter går vi i år ned i konfirmandstuen,
hvor vi over en bid brød vil synge et
udvalg af sangene fra Højskolesangbogen,
som hører Sønderjyllands historie til,
og hvor sognepræsten vil læse et par
øjenvidneskildringer fra krigen.
Studiekreds:
Selma Lagerlöf: Kejseren
af Portugalien
”Kejseren af Portugalien” er
næsten ubærligt bevægende
– en roman om stor opofrende
kærlighed. Selma Lagerlöf
fik som den første svenske

forfatter nobelprisen i litteratur i 1909.
Studiekredsen foregår i præstegårdens
dagligstue kl. 19.30 -22 følgende onsdage:
12. september, 10. oktober og 14.
november.
Café koncert onsdag d.19. sept. kl.19.30
Det er snart ved at være en tradition at Ulkebøl
Salonorkester kommer og underholder til
vores café koncert i Præstegårdsladen, når
sommeren er ved at gå på hæld. Og det gør de
også i år. Vi kan glæde os til en farverig buket
af klassikere; fra de gode gamle wienere til
nyere danske hits. Det hele bundet sammen
og præsenteret af Johan Korsfeldt. Og i år kan
vi glæde pianisten med vores nyligt anskafne
’rigtige’ klaver. Der er som sædvanlig gratis
entré og kaffe og kage koster 20 kr.
Fyraftenssang:
Vi
synger
fra
højskolesangbogen
i
konfirmandstuen fra kl. 17.30 til 18
torsdagene:
6. september, 4. oktober, 1. november og
6. december.
Menighedsrådsmøder:
Der holdes offentligt menighedsrådsmøde
kl. 18.30 i konfirmandstuen på følgende
torsdage:
20. september, 25. oktober og 29. november
– november-mødet er kl. 17.
Koncert/Sogneaften i Hørup Kirke
den 24. oktober kl. 19.30
Salmedigteren Brorson – liv og musik
Ole Dusgård – guitar og sang
Inger Budde Dusgård – foredrag
Salmedigteren Brorson kender stort set alle
danskere, for stort set alle synger på et eller
andet tidspunkt med på ”Op, al den ting, som
Gud har gjort”, ”Den yndigste rose er funden”
eller en af de andre, meget kendte salmer,
som den sønderjyske, pietistiske Biskop
digtede.
Men hvordan var det nu egentlig med den tid,
han levede i? Hvordan var Brorsons eget liv?
Musikken? Og – hvorfor taler det stadig til os
i dag?

Hørup sogn
Inger Budde Dusgård vil fortælle om Brorson, hans
liv, samfundets og kirkens udvikling på Brorsons
tid, og den klassiske guitarist Ole Dusgård vil spille
musik fra tiden og synge nogle af Brorsons smukke
sange og salmer. Der vil naturligvis også
være fællessange – bl.a. også med teksterne, som
de så ud, da Brorson skrev dem.

Ole Dusgård er uddannet klassisk guitarist fra det
Jyske Musikkonservatorium.
I 1993 blev Ole Dusgård optaget i konservatoriets
solistklasse, som blev afsluttet med debutkoncert i 1996 på Det kongelige danske Musikkonservatorium i København.
Ole Dusgård er en meget aktiv og alsidig musiker
og underviser. Han spiller også i ensembler, både
indenfor klassisk og rytmisk musik og har givet
koncerter i Tyskland, Finland, Sverige, Polen,
Tjekkiet, Italien, USA og flere gange i Frankrig,
bl.a. i Saint-Severin og Sainte-Chapelle i Paris.
Inger Budde Dusgård er efter uddannelse som
lærer også uddannet organist fra Det Jyske
Musikkonservatorium. Hun har været ansat som
organist ved bl.a. Mariehøj Kirke i Silkeborg, hvor
hun især er kendt for sit store korarbejde, bl.a.
koncertkoret Midtjysk Pigekor,
Fortsat fra side 2
Nej, for så vidt farisæerne ville have fuldkomment
retfærdige retningslinier at gå efter, så havde han
ikke svaret.
På skattens mønt var kejserens billede, så skatten
var kejserens. Det er til at forstå, men den romerske
kejser var jo en erobrer, som ikke havde nogen
guddommelig ret til Israel.
Så når Jesus siger: giv kejseren, hvad kejserens
er, så var det et slag i hovedet på farisæerne, som
krævede, at deres jordiske levned i alle forhold
skulle gå efter en himmelsk retfærdigheds snor, så
de mente, at deres retfærdighed tog skade, hvis de
betalte skat til den hedenske kejser.
Nej, siger Jesus til dem, I lever ikke i himlen, men

på jorden, hvor menneskene for syndens skyld må
lyde en jordisk øvrighed, som kun har sin magt,
fordi Gud indrømmer ham den.
Og jeres egen fuldkomne retfærdighed – den er
allerede fordærvet, så sandt som I er af Adams
æt og kun angler efter fuldkommen retfærdighed
for jeres egen skyld, fordi I vil have jeres liv for
jer selv, som jeres egen ejendom, og ikke af Guds
nåde.
For hvad er Guds? Hans billede er, så sandt som vi er
skabt i hans billede, præget på ethvert menneske,
også på kejseren, selvom kejseren ikke vil vide af
det,.
Men så er ethvert menneske jo Guds med hud og
hår og sjæl og mæle. Hvad bliver der så tilovers til
kejseren?
Skattens mønt, jo vist. Men når vi i alt, hvad vi
er og gør, skal give Gud, hvad Guds er, så slipper
ingen af os for at aflægge regnskab for ham, når
han kræver det.
Så kan ingen opstille en uangibelig himmelsk
retfærdighed her på jorden og på dommens dag
klare frisag for Gud ved at pege på, at vi holdt os
til det rette.
Men hver især må og skal vi leve dette liv, som er
så fuldt af uløselige retfærdigheds-spørgsmål, og
leve det for Guds alvidende åsyn.
Historien er og bliver syndernes historie. Den
bevæger sig ikke mod større og større retfærdighed,
jorden er og bliver jorden, den bliver aldrig til et
Guds rige.
Men Gud, som har sat sit billede på os, så vi aldrig
kan smyge os udenom, at vi er hans ejendom, han
rækker os af pur nåde sin fuldendte retfærdighed,
som vi får lov at pynte os med som lånte fjer.
Den hedder Jesus Kristus og bliver os til del i troen.
Den kan ingen jordisk hersker, hvor tyrannisk og
uretfærdig, han end er, tage fra os med magt. Han
kan tage vores gods, ja, vort liv – men Kristus kan
han ikke tage fra os.
Kristus er og bliver vores eneste retfærdighed for
Gud. Det er ham og ikke vore egne korrekte valg
og gerninger, vi skal klynge os til på dommens dag,
når vi skal svare for vort livs valg.
Kristus er og skal være vores frimodighed til at leve,
kæmpe og dø på vores plads i den sære historie,
som vi er en del af: hvor ingen valg har den evige
retfærdigheds stempel, men hvor hvert slægtled,
hvert menneske må gøre sin indsats på eget ansvar
for det hjem og den næste, der er blevet hans.
Give sig Gud i vold i det tusmørke, som ligger over
historiens gang, fordi den er syndernes historie og
kun Gud kender dens mål.
Amen Agnete Raahauge

Kegnæs sogn
Gudstjeneste
September

Siden sidst
Menighedsrådsmøder

Der afholdes offentlige menighedssrådsmøder
02.
kl. 09.30
14. s. e. trin
kl. 19.30 i Forpagterboligen
			
09.
kl. 11.00
15. s. e. trin
27. september
			
25. oktober
16.
kl. 14.00
16. s. e. trin,
			høstgudstjeneste		
29. november
23.
kl. 19.00
17. s. e. trin
			Agnete Raahauge
30.

kl. 11.00

18. s. e. trin
Oktober

07.

kl. 09.30

19. s. e. trin

14.
kl. 11.00
20. s. e. trin
			
21.
kl. 09.30
21. s. e. trin
28.
kl. 09.30
22. s. e. trin
			
November
04.

kl. 11.00

Allehelgen

07.
kl. 19.00
Hubertusmesse
			
11.
kl. 11.00
24. s. e. trin
			Mindegudstjeneste for 		
			våbenstilstanden i 1.
			verdenskrig
				
18.
kl. 19.00
25. s. e. trin
			Agnete Raahauge
25.

kl. 09.30

Sidste s. i kirkeåret
December

02.
kl. 11.00
1. s. i advent
			
09.
kl. 11.00
2. s. i advent

Lysabild sogn
Gudstjeneste

September
02.
kl. 11.00
14. s. e. trin
			
09.
kl. 09.30
15. s. e. trin
			
16.
kl. 11.00
16. s. e. trin,
			høstgudstjeneste
		
23.
kl. --.-17. s. e. trin
30.

kl. 09.30

07.

kl. 11.00

18. s. e. trin
Oktober
19. s. e. trin*

14.
kl. 09.30
20. s. e. trin
			
21.
kl. --.-21. s. e. trin
28.
kl. 11.00
22. s. e. trin
			
November
04.
kl. 19.00
Allehelgen
			
11.
kl. 09.30
24. s. e. trin
Mindegudstjeneste for våbenstilstanden i 1.
Verdenskrig

Viede og kirkeligt velsignede
Janne Vogt Bleshøj og Clemens Byager,
Bisiddervej 37, 5.tv., København NV
Arnaraq Millek og Børge Nissen, Saruphav 7
Linda Berthing og Rune Berthing,
Lysabildgade 66
Døde og begravede
Finn Reiner Nissen, Vibøgevej 23, Vibøge
Christen Christensen Duus, Mølvang 19,
Skovby
Maria Høj Jessen, Lysabildgade 105, Lysabild
Marie Margrethe Hansen, Tangshave 3,
Nordborg
Per Henrik Jensen, Sarupvej 1, Lysabild
Ruth Imgard Nielsen, Askerøj 1, Hørup
Menighedsrådsmøder
Der afholdes offentlige menighedsrådsmøder
kl. 19.00 i Præstegården:
19. september
17. oktober
28. november

14.
kl. 19.00
Hubertusmesse
			
18.
kl. --.--		
25. s. e. trin
25.
kl. 11.00
Sidste s. i kirkeåret
			Børnegudstjeneste
December
02.
kl. 09.30
1. s. i advent
			
09.
kl. 19.00
2. s. i advent
			De 9 læsninger
Siden sidst
Døbte
Storm Martin Knudsen Hansen, Kløvermarken
24, Sønderborg
Elisabeth Ottilie Gebken-Mørk, Mommarkvej
359

Gudstjenester på Hørup plejecenter:
Torsdag den 6. september
Torsdag den 20. september
Torsdag den 04. oktober
Torsdag den 18. oktober
Torsdag den 01. november
Torsdag den 15. november
Torsdag den 29. november
Torsdag den 13. december

Hans Havelund
Leif Jordt
Agnete Raahauge
Hans Havelund
Leif Jordt
Agnete Raahauge
Hans Havelund
Agnete Raahauge

Lysabild Kegnæs Pastorat

Claus Bundgaard Christensen

Markering af afslutningen på
1. Verdenskrig
3. oktober kl. 19.00

Mindegudstjenester med
kransenedlæggelse i Lysabild og på
Kegnæs 11. november kl. 11.00

Fælles foredragsaften for Hørup, Tandslet,
Lysabild og Kegnæs Sogne i Sydalshallen
med historikeren Claus Bundgaard
Christensen om ”Danskere i 1. Verdenskrig”.
Claus Bundgård Christensen (f.1968) er lektor
i historie ved RUC. Som forfatter har Claus
Bundgaard Christensen skrevet en lang række
bøger og artikler om begge verdenskrige,
Holocaust og besættelsen. I 2009 udkom
”Danskere på Vestfronten 1914-1918”, som
samme år blev kåret som årets historiske bog.
Omkring 26.000 dansksindede sønderjyder
og alsinger deltog i krigen på tysk side. I
foredraget vil Claus Bundgaard Christensen
fortælle historien om livet i skyttegravene og
om hvordan den moderne krigsførelse blev født
ud af den teknologiske udvikling af artilleri,
kampvogne, gas, fly og maskingeværer.
De dansksindede var med fra første til sidste
skud og tabstallene var ufatteligt store. Mere
end 4.000 blev dræbt, over 6.000 blev fysisk
invaliderede og ingen kom fra kampene uden
sår på sjælen.

I Lysabild Kirke er der mindegudstjeneste
kl. 09.30. Efter gudstjenesten vil vi i
samarbejde med Sognehistorisk Forening
arrangere en fortælling om krigen indtil
kransenedlæggelsen
ved
mindestenen
kl.
11.00.
Efter
kransenedlæggelsen
byder menighedsrådet på en sandwich i
konfirmandstuen.
På
Kegnæs
begynder
vi
med
en
kransenedlæggelse ved mindestenen på
kirkegården kl. 11.00 og går derpå i kirken
og holder mindegudstjeneste.

Lysabild Kegnæs Pastorat
21. november kl. 19.30

Foredrag i Forpagterboligen ved Kegnæs
Præstegård
med
René
Rasmussen,
museumsinspektør ved Sønderborg Slot om
Sønderjyder i 1. Verdenskrig, krigsafslutningen
og forberedelsen af afstemningen i 1920.
Verdenskrigen gik hårdt ud over Kegnæs.
42 unge mænds navne er opregnet på
mindestenen ved kirken over de faldne – det
er mange ud af de 59, der var indkaldt til
krigstjeneste og noget af en åreladning for
et lille sogn. Ved afstemningen i 1920 stemte
593 af sognets befolkning for Danmark og
16 for fortsat tilknytning til Tyskland.

For 9. gang genopliver vi den middelalderlige
markedstradition i Lysabild og afholder
høstmarked
ved
Lysabild
Præstegård.
Markedet åbner lørdag den 15. september kl.
11.00.
Der bliver solgt fra diverse boder og
stadepladser og i kirken vil der være udstilling.
Søndag den 16. september afsluttes markedet
med høstgudstjeneste i Lysabild Kirke kl.
11.00.
Alle Helgen – Musikgudstjeneste
Søndag den 4. 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 mezzosopran Annette Lorenzen

Lysabild Helligblodsmarked 2017
organist Frank Laue

Hubertusmesse
Lysabild Kirke onsdag
den 14. november
kl. 19.00.
Sønderborg
Blæsergruppe medvirker.

Hubertusmesse.
Kegnæs Kirke onsdag
den 7. november
kl. 19.00.
Jagthornsblæserne fra
Gråsten Jagtforening
medvirker.

Tandslet sogn
Gudstjeneste
September
02.
kl. 11.00
14. s. e. trin
			Agnete Raahauge*
09.
kl. --.-15. s. e. trin
			Kirke på hjul
			Hans Havelund, Lysabild

SIDEN SIDST
Døbte:
Nohr Sønderstgaard Gehrke Nielsen,
Tandsbusk 66
Ida Sønderstgaard Gehrke Nielsen, Tandsbusk
66
Viede:
Kæte Andersen Hansen
Hansen, Lebølvej 6, Lebøl

&

Tim

Andersen

16.
kl. 10.00
16. s. e. trin,
Døde og begravede:
			høstgudstjeneste 		
Anne Marie List, Tangshave 7, Nordborg
			kirkefrokost
Hans Nørgaard Hansen, Gammel Aabenraavej
			
24B, st. 3, Sønderborg
23.
kl. 11.00
17. s. e. trin*
Hanne Margrethe Rasmussen, Tandsbusk 47,
Tandslet
30.
kl. 11.00
18. s. e. trin
Knud Erik Boysen, Ollundsbjerg 13, Tandslet
07.

kl. 11.00

14.
kl. 11.00
			

Oktober
19. s. e. trin*
20. s. e. trin
Kirkekaffe		

21.
kl. 11.00
21. s. e. trin*
			Hans Havelund
28.
kl. 11.00
22. s. e. trin
			
November
04.
kl. 11.00
Allehelgen*
			
11.
kl. 11.00
24. s. e. trin
			
Kirkekaffe 			
18.

kl. 11.00

25.
kl. 19.00
			

KONFIRMANDINDSKRIVNING
SØNDAG DEN. 19. AUGUST KL. 11.00
I forbindelse med gudstjenesten søndag den
19. august er der konfirmandind-skrivning for
de konfirmander, der skal konfirmeres:
St. Bededag den 17. maj 2019 i Tandslet
kirke.
Selve konfirmandindskrivningen vil ske efter
gudstjenesten, hvor menighedsrådet vil være
vært ved en frokost på Tandslet Friskole.
MUSIKALSK LEGESTUE EFTERÅR
OPSTART TORSDAG 13. SEPETEMBER,
KL. 9.15 - 10

25. s. e. trin*
Hans Havelund
Sidste s. i kirkeåret

December
02.
kl. 11.00
1. s. i advent, kirkekaffe
			*
05.
kl. 14.00
Adventsandagt 			
			pensionister
12.
kl. 11.00
2. s. i advent
			Agnete Raahauge

med salmer og sang ved Tandslet kirke for 1-3
årige med forældre/dagplejer
Ved Hannelore Nissen-Berdiin. Forløbet varer
7-8 gange og vi mødes torsdage kl. 9.15 – ca.
10.00 i kirken
TILMELDING NØDVENDIG PÅ MAIL: NISSENBERDIIN@STOFANET.DK, ELLER PÅ TLF. 613074 46

Tandslet sogn
KONCERT
TORSDAG, DEN 13. SEPTEMBER KL. 19.30

Operasanger Per Bach Nissen, bas, der
bl.a. har været engageret i London, Bregenz,
Det kongelige Teater i Kbh. Malmø Opera og
været solist ved Hannover Staatsoper 2012-15
synger ved denne koncert sammen med vores
kirkesanger Lis B. Andersen bl.a.
”Summertime”, ”Edelweiss, ”Old Man River” og
sange af Edward Grieg.
Entré 50, - kr.
HØSTGUDSTJENESTE
SØNDAG, DEN 16. SEPTEMBER KL. 10.00
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
menighedrådet vært ved en høstfrokost.
Tilmelding til kirkegårdskontoret på enten på
e-mail: graver@tandsletkirke.dk eller på tlf.
74407172.
FOREDRAG
ONSDAG, DEN 3. OKTOBER
KL. 19.00 I SYDALSHALLEN
”Danskere på vestfronten 1914-18”
Ved professor Christian Bundgaard Christensen
I anledning af 100-året for afslutningen af 1.
Verdenskrig
holder f Christian Bundgaard
Christensen, der til daglig er professor RUC
foredrag om Danskere/ Sønderjyder i 1.
Verdenskrig.
I hans bog med samme titel som foredraget har
han ud over at følge de danske soldaters indsats
og lidelser givet en seriøs skildring af krigen

generelt, og Claus Bundgård Christensen er
ikke bleg for at formidle nyere historikeres syn
på krigsindsatsen, der ikke harmonerer med
den gængse folkelige mening. Som forfatteren
Christian B. Christensen gør opmærksom på,
så er vor opfattelse af denne krig formet af
krigsmodstandere og pacifister – eller, som
det hedder i en anmeldelse af hans bog:
”Indtrykket er klart, at krigen blev ført
af stupide generaler, der glad væk ofrede
deres soldater uden at blinke i en nyttesløs
krig. I virkeligheden viser nyere forskning,
at soldaterne var viljestærke individer, der
ofte stod bag deres nationers indsats, og
at en række generaler såmænd var dygtige
krigsfolk og ikke afstumpede.”
kaffe kan købes. Alle er velkomne
Arrangementet er et fællesarrangement
mellem de 4 sydalsiske sogne.
ANDESPISNING
Torsdag, den 8. november kl. 18.00
Tandslet Friskole
Menighedsrådet laver ”andemad”
Tilmelding til: Kirkegårdskontoret senest 4.
november til på tlf. 74 40 71 72 el. på e-mail:
graver@tandsletkirke.dk. Ved tilmelding oplys
venligst navn og tlf.nr.
SÆRLIGE GUDSTJENESTER M.M.
Allehelgensgudstjeneste
Søndag den 5. november kl. 11.00
Ved gudstjenesten mindes vi sognets døde,
og navnene på de, der er døde siden sidste
Allehelgen, vil blive læst op. Efterfølgende
er der frokost for pårørende i præstegården.
Tilmelding til graverkontoret.
Adventsgudstjeneste for pensionister
Onsdag den 5. december kl. 14.00
Efterfølgende julehygge. æbleskiver. m.m.
Tilmelding til Pensionistforeningen.
KOMMENDE MENIGHEDSRÅDSMØDER.
Alle kl. 17 i præstegården:
Onsdag, den 22. august; onsdag, den 26.
september; onsdag, den 31. oktober; onsdag
den 28. november; onsdag, den 14. december.

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:
Arnout Boersma, telefon 74 40 75 82.
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.

