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

Hørup Sogn

Kegnæs Sogn

Lysabild Sogn

Tandslet Sogn

Forår 2019
Marts - april - maj

Kirkeskibe
I omtrent hver anden danske kirke er
der ophængt en skibsmodel. At ophænge
skibsmodeller i kirkerne er en tradition, som
er kendt fra alle områder i Europa, der har
tilknytning til havet, men i ingen andre lande
er kirkeskibene så udbredte som i Danmark
og i de gamle danske områder i Sydslesvig
og Holsten.
Traditionen er naturligvis særligt levende i
byer og egne, der har en stærk tilknytning
til fiskeri og søfart. Således hænger der
ikke mindre end 14 skibsmodeller i kirken
i Sønderho, i Nordby på Fanø har de 9
skibsmodeller og i kirken i Marstal er der 7.
Og skikken er fortsat levende. I sommeren
2014 fik Dybbøl Kirke ophængt et nyt – en
gave i anledning af markeringen af 150året for nederlaget i 1864. Det er en model
af Kongeskibet Dannebrog i skikkelse af
hjuldamperen fra 1920 og udført på Museet
for søfart i Marstal.
Men skikken er gammel. De ældste skal
stamme fra 1400-tallet. De tidligste var
sandsynligvis votivgaver – det vil sige, at
sømænd, der havde overlevet et skibsforlis,
efterfølgende har bygget en model af det
forliste skib og som en taknemmelighedsgave
og i erindring om dem, der gik tabt, har fået
det ophængt i kirken derhjemme. Eller det
kunne give en følelse af tryghed at vide, at
det skib, som de nu havde mønstring på,
også hang som model i kirken i hjemsognet.

Kirkeskibet i Kegnæs Kirke er af nyere
dato. Det er en model af ØK’s skoleskib
”København”, skåret af husmand Jürgen
Kock fra Sønderby og skænket til kirken i
1938. Skoleskibet København var, da det var
nybygget, verdens største sejlskib, men den
femmastede bark forsvandt sporløst i det

sydlige Atlanterhav på vej fra Buenos Aires i
Argentina til Australien kort før jul i 1928 og
tog 60 danske søfolk med sig i dybet, heraf
45 elever, der var i færd med at uddanne
sig til navigatører i handelsflåden. Skibets
forlis er stadig et mysterium – der blev aldrig
fundet så meget som en vragstump fra det
store skib.
Egentlig kan det undre mig, at der ikke
var nogen skibsmodel i kirken før. Fiskeri,
skibs- og bådfart var en naturlig del af livet
på Kegnæs fra bosætningen i 1610. Og
indtil kirken var færdigbygget i 1616 måtte
beboerne på Kegnæs søge kirke i Hørup,
hvor de bagerste stolestader stadig kaldes
”Kegnæsbænke”.
”Æ Lillhav” er forbundet med verdenshavene,
men noget ocean er det dog ikke. Men selv
den korte overfart mellem Kegnæs Færge
og Høruphav kunne i dårligt vejr være
risikabel, som en sen aften i marts 1883,
hvor færgemanden Wilhelm Willesen og 9
passagerer, der havde været til barnedåb på
Kegnæs, alle druknede, da båden kæntrede i
et stormstød.

Det flotteste kirkeskib, jeg kender, hænger
i den store Christianskirkja i Klaksvík på
Færøerne. Her er der ikke tale om en model,
men om en båd i fuld størrelse – en sorttjæret
8-mannafar – en gammel båd fra den forladte
bygd Skarð på Kunoy.
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Hørup sogn
Gudstjeneste
Marts:
Søndag d. 3. kl. 9.30 Fastelavns søndag
Søndag d. 10. kl. 10
1. s. i fasten		
			altergang
Søndag d. 17. kl. 10
2.s. i fasten 		
			altergang
Søndag d. 24. kl. 10
3.s. i fasten 		
			altergang
Søndag d. 31. kl. 10
Midfaste
			altergang
April:
Søndag d. 7. kl. 9.30 Leif Jordt
			Mariæ bebudelses			dag
Søndag d. 14. kl. 10
Palmesøndag		
			altergang
Torsdag d. 18. kl. 16
Skærtorsdag		
			Altergang
			Ad hoc-koret
			medvirker
Fredag d. 19. kl. 10
Langfredag

Rembrandt: Emmaus

Søndag d. 28. kl. 10
Konfirmation
			1.s.e.påske
Maj:
Søndag d. 5. kl. 10
Konfirmation
			2.s.e.påske
Søndag d. 12. kl. 9.30 Leif Jordt
			3.s.e.påske
Fredag d. 17. kl. 10
Bededag		
			altergang
Søndag d. 19. kl. 10
4.s.e.påske		
			altergang
Søndag d. 26. kl. 10
NN
			5.s.e.påske
			altergang
Torsdag d. 30. kl. 10
Kristi himmelfarts			dag, altergang
Juni:
Søndag d. 2. kl. 9.30 6.s. e. påske

Joakim Skovgaard: Langfredag

Søndag d. 21. kl. 10
Påskedag
			altergang
Mandag d. 22. kl. 10

2. påskedag

Søndag d. 9. kl. 10
Pinsedag		
			altergang
Mandag d. 10. kl. 9.30 2. pinsedag

Hørup sogn
Siden sidst:
Døbte:
Victoria Sofie Buch Poulsen, Klinteskoven 34
Villum Mathies Skou, Kløverlykke 53
Pelle Peter Lykke Jørgensen, Havbjerg 19
Valdemar Zhou Tsan Raahauge, Nordre
Fasanvej 118,3.tv., Frederiksberg
Molly Lageri Davidsen, Tangsmose 16
Silas Bech Christiansen, Kløverholm 69

Anne Moos Nissen, Lambjerg Mølle 6
Oliver Fagerberg, Kløverholm 67
Simon Dall Kirkegaard, Skovhøj 33
Michelle Hansen, Trompeterager 15
Freja H. Wellnitz, Midtkobbel 45, Augustenborg

Begravede og bisatte:
Birthe Rahr, Kavsløkke 163
Poul Melsen Svendsen, Skovhøj 14
Svend Aage Jensen, Kavsløkke 25
Frede M. Henningsen, Hørup Bygade 100
Anne Marie Andersen, Lambjergskov 27
Thomas Jørgensen Kaad, Hørup Bygade 44
Holger J. Schmidt, Flintholmvej 4, Nordborg
Gitte Buhrkall Paulsen, Skovhøj 48

Konfirmationsdatoer 2020:
Søndag den 19. april, søndag den 26. april og
– hvis der er tre klasser – søndag den 3. maj.
Tommelfingerreglen er, at de børn, der
til og med 6. klasse har gået i A-klassen,
konfirmeres den første af søndagene,
børnene fra B-klassen den anden søndag, og
børnene fra C-klassen den tredje søndag. Men
tommelfingerreglen kan selvfølgelig brydes,
hvis det er nødvendigt.
Konfirmandindskrivningen
til
2020
foregår søndag den 25. august 2019 i
forbindelse med gudstjenesten kl.10.

Årets konfirmander:

Det sker:

Søndag d. 28. april:
Kristoffer Boye Lyk, Skovhøj 9
Gustav Carstensen Teichert,
Klinteskoven 10
Benjamin Manderup Thomsen, Lærkereden 1
Simon Zakariassen, Mommarkvej 250
Oliver Funda Hansen, Mjangvej 25
Frederik Maibøll Annesen Krogh, Mjangvej 12
Liva Emilie Dubgaard, Toften 8
Emma Lassen, Østerbakken 28
Maria Holst Helledie, Agerlykke 7, Vollerup
Frederikke Niss Johannsen, Kirkehøj 4
Olivia Wichmann, Hørup Klint 8
Nicolai Kjær, Falkevej 4, Ulkebøl
Sebastian Jensen, Mjangvej 7

Påskekoncert:
Lørdag d.13.april kl.16 vil Strygekvartetten
Balsand opføre det fantastiske musikstykke

Søndag d. 5. maj:
Camilla Teglborg Johannsen Fuglesang,
Søndre Landevej 222
Oscar Müller Christensen, Kløverlykke 98
Laura Christensen, Hundslevvej 24
Emilie Malling Christensen, Majbølvej 19
William Andersen Dahl, Trompeterhøj 1
Sofie Tanggaard Ross, Trompeterhøj 3
William Teichert, Kløverlykke 74
Simon C. Grønlund, Rævehøj 23, Ulkebøl
Mads Fribo Thalwitzer, Vesterbakken 1
Frederikke Møller Svensson, Skovhøj 40
Sofie Lærkegaard, Hyldestub 29
Elena Kjær, Toftehøj 3
Nicolai Lindgaard Roed, Hyldestub 55
Jacob Harvest Mathiesen, Kløverlykke 69
Isak M. Friis Weissenborn, Lambjergsned 5
Kasper Samsøe Nissen, Kløverlykke 100

Haydn skrev værket i 1786 på bestilling af
domkirken i Cadiz, Spanien, som til hver
Langfredag fik skrevet et nyt værk. Ved
uropførelsen var vinduerne og væggene
dækket med sort klæde, så der var helt mørkt
i kirken, bortset fra lidt lys til musikerne.
Efter en kort gudstjeneste gik præsten op
på talerstolen og læste det første korsord,
gik ned foran alteret og knælede mens
orkestret spillede. Derefter gik han igen på
prædikestolen og læste det andet korsord,
og fortsatte på samme måde. Efter det sidste
korsord afsluttes med jordskælvet.
Haydn har senere skrevet at han fandt
det meget svært at skrive musikken til de
rammer. Men ofte bliver det jo bedst, når
der er kæmpet for det. Som betaling sendte
præsten ham en kage, fyldt med guldmønter.

”Jesu syv ord på korset” af Joseph Haydn
”Jesu syv ord på korset” er en meditativ
koncert med fokus på fortællingen om Jesu
død på korset. Koncerten varer ca. 75 min
og består af afvekslende musik og læsning
af bibeltekster. Det meste af værket er
trøstende i karakteren men den afsluttende
”jordskælvssats” bringer et kontrasterende
element af overjordisk intervention ind i
musikken.

Hørup sogn
Strygekvartetten består af Ida Balslev
(violinist fra Radioorkestret), Christian Balslev
(violinist fra Ulkebøl), Jens Balslev (bratchist
fra Det kongelige kapel) og Otto Andersen
(cellist fra Sønderborg)

Grundlovsdag - Sommerkoncert
Onsdag d.5.juni kl.15 vil Hørup kirkekor og
kirkesangere igen give sommerkoncert i
Hørup præstegårdslade. I år bliver gæsterne
igen et ensemble fra musikskolen. Og igen i
år vil der efter koncerten være kage og en
kop kaffe.
Studiekreds:
Onsdag den 27. marts kl. 19.30
i præstegården – sidste del
af studiekredsen om Selma
Lagerlöfs
værk
”Familien
Lövensköld”.

Fortsat fra side 2:
Og der knytter sig naturligvis en særlig
historie til båden. For den 23. december 1913
omkom samtlige mænd i bygden, da de var
på fiskeri. Dagen var begyndt i det bedste
vejr og tre både var roet ud. Men vejret
slog om i snestorm fra øst og bådene kom
aldrig tilbage. 19 útrodramenn druknede den
lillejuleaftensdag. Tilbage i bygden sad 13
enker med 43 børn under 15 år. I fællesskab
forsøgte de at få bygden til at overleve, men
efter seks år gav de op og flyttede til Klaksvík.
Dengang som nu var havet en farlig
arbejdsplads. Det var grundlaget for eksistens
og samtidig en trussel. Derfor var det også
skik endnu på den tid, at så snart de åbne
både havde lagt fra land og var kommet fri af
brændingen, så trak man årene ind, blottede
hovedet og sang et vers.

Salmesangsaften:
Torsdag den 28. marts kl. 19.30
i konfirmandstuen.

Temaet er: Grundtvigs påskesalmer
påsken i Grundtvigs salmer.
Undervejs er der kaffe og kage.

Gudstjenester på plejehjemmet:
07. marts: Hans Havelund
21. marts: Agnete Raahauge
04. april: Leif Jordt
18. april ( skærtorsdag): Agnete Raahauge
02. maj: Hans Havelund
16. maj: Agnete Raahauge
06. juni: Leif Jordt
20: juni: Hans Havelund.

og

Fyraftenssang:
Vi synger fra højskolesangbogen fra kl. 17.30
til kl 18 i konfirmandstuen
følgende torsdage: den
7. marts, den 4. april,
den 2. maj og den 6.
juni.
Menighedsrådsmøder:
Afholdes i konfirmandstuen onsdag den 15.
maj kl. 18.30 og torsdag den 20. juni kl. 17.

Nu flyr jeg til din nåde
og giver mig i din hånd,
du måtte vel over mig råde,
jeg går i dit ledebånd;
den stund, jeg er her i live,
jeg trøster mig ved din pagt,
hos dit ord vil jeg blive,
til dig stander al min agt.
Det er fra en gammel dansk Mariavise fra
det 15. århundrede og jeg har truffet gamle
mennesker på Færøerne, der som børn havde
oplevet den stemningsfulde salmesang i
havstokken.
Men efter 1. Verdenskrig blev det almindeligt
med petroleumsmotorer i de åbne både og
den smukke skik ophørte.
Havet er en farlig arbejdsplads og udtrykket:
at vide nogen sikkert i havn er bestemt ikke
nogen floskel. Havet, der kan være både
livsmulighed og eksistensgrundlag, kan også
være en trussel, for fiskeri og sejlads har aldrig
været ufarlig. Derfor er båden eller skibet
også et stærkt symbol på livets sårbarhed.
Hans Havelund

Kegnæs sogn
Gudstjeneste
Marts
			
03.
kl. 11.00
Fastelavns søndag
			
10.
kl. 19.00
1. søndag i fasten
			Leif Jordt
17.
kl. 09.30
2. søndag i fasten
			
24.
kl. 11.00
3. søndag i fasten
31.

kl. 09.30

07.

kl. 11.00

13.

kl. 10.00

Midfaste søndag
April
Mariæ bebudelses dag
Konfirmation

14.
kl. --.--		
Palmesøndag
				
18.
kl. 19.00
Skærtorsdag
19.

kl. 15.00

Langfredag

21.

kl. 09.30

Påskedag

22.
kl. 11.00
Anden påskedag
			
28.
kl. 09.30
1. søndag efter påske
			Leif Jordt
Maj
05.
kl. --.--		
2. søndag efter påske
				
12.
kl. 09.30
3. søndag efter påske
17.

kl. 09.30

Bededag

19.
kl. 11.00
4. søndag efter påske
			
26.
kl. 09.30
5. søndag efter påske
			Leif Jordt
30.
kl. 11.00
Kristi himmelfarts dag

02.

kl. 09.30

Juni
6. søndag efter påske		

09.

kl. 11.00

Pinsedag

10.
kl. 11.00
2. pinsedag
			Fælles friluftsguds			tjeneste Vibæk

Siden sidst
Konfirmation i Kegnæs Kirke
Lørdag den 13. april kl. 10.00
Johan Schmidt Hansen, Nørre Landevej 31,
Kegnæs
Menighedsrådsmøder på Kegnæs
Der afholdes offentligt menighedsrådsmøde i
Forpagterboligen ved Kegnæs
Præstegård kl. 19.30
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

28.
25.
23.
20.
29.

marts
april
maj
juni
august

Onsdag den 20. marts
Forpagterboligen ved Kegnæs Præstegård
”Ind i den blå”
Vi fortsætter vores rundrejse i Højskolesangbogens 18. udgave. Faklen er denne
gang rakt videre til menighedsrådets tidligere
formand, Jens Bladt, der vælger sange og
fortæller, hvorfor de er vigtige at holde fast
ved. Vores organist Arnout Boersma sørger
igen for akkompagnementet.

Lysabild sogn
Gudstjeneste
Marts

03.
kl. 09.30
Fastelavns søndag
			
10.
kl. 09.30
1. søndag i fasten
			Leif Jordt
17.
kl. 11.00
2. søndag i fasten
			
24.
kl. 09.30
3. søndag i fasten
31.
07.

kl. 11.00
kl. 11.00

Midfaste søndag
April
Mariæ bebudelses dag

14.
kl. 10.00
Palmesøndag
			
Konfirmation
				
18.
kl. 11.00
Skærtorsdag
19.

kl. --.--		

Langfredag

21.

kl. 11.00

Påskedag

22.
kl. 09.30
Anden påskedag
			
28.
kl. --.--		
1. søndag efter påske
Maj
05.
kl. 09.30
2. søndag efter påske
				
12.
kl. 11.00
3. søndag efter påske
17.

kl. 11.00

Bededag

19.
kl. 09.30
4. søndag efter påske
			
26.
kl. --.--		
5. søndag efter påske
			
30.
kl. 09.30
Kristi himmelfarts dag
02.
kl. 11.00
		
09.
kl. 09.30

Juni
6. søndag efter påske
Pinsedag

10.
kl. 11.00
2. pinsedag
			Fælles friluftsguds			tjeneste Vibæk

Siden sidst
Døbte:
Alexander Worm Larsen, Fasanvej 16, Skovby
Døde og begravede:
Christine Marie Lauritzen, Birke 4, Skovbyballe
Troels Ejvind Nielsen, Hørup Bygade 44C
Søren Martin Hansen, Nedervej 10, Skovby
Anne Elise Schanz, Hørup Bygade 44 C
Svend Erik Sørensen, Fiskervej 11, Mommark
Finn Kristensen, Sarupvej 14, Sarup
Konfirmation i Lysabild Kirke
Palmesøndag den 14. april kl. 10.00
Alina Boysen, Kegnæsvej 60, Skovby
Anna Sophia Foss, Nørregade 9, Lysabild
Cecilie Askgaard Kruse Jørgensen, Vibøgevej
11, Vibøge
Tatiana Liv Nielsen Reichwald, Midtkobbel 8,
Kegnæs
Emma Falkenløve Simonsen, Lillehave 8,
Lysabild
Karl Clausen, Vibæk Mølle 2, Lebølløkke
Mark Nygaard Dethlefsen, Gammelhave 2,
Lysabild
Tobias Hansen, Lille Mommarkvej 27, Sarup
Lucas Borggård Huess, Gammelhave 15,
Lysabild
Theis Roued Iwersen, Skovbyvej 70, Skovby
Casper Mogensen, Vesterkobbel 11, Kegnæs
Rasmus Ladegaard Møller, Vindrosen 11,
Skovby
Mathias Møller Nørskov, Gammelhave 28,
Lysabild
Menighedsrådsmøder i Lysabild
Der afholdes offentligt menighedsrådsmøde i
Lysabild Præstegård kl. 19.00
Onsdag 27. marts
Torsdag 2. maj
Torsdag 6. juni
Tirsdag 27. august

Lysabild Kegnæs Pastorat
Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling
Søndag den 10. marts 2019

Folkekirkens Nødhjælp har til formål at
hjælpe de fattigste af de fattige i verden og
styrke deres muligheder for at få et værdigt
liv. Hjælpen ydes gennem katastrofehjælp,
udviklingsarbejde og ved at være talerør for
verdens nødlidende.
Årets konfirmandelever er blandt indsamlerne
i Lysabild og på Kegnæs. Tag godt imod vore
indsamlere, når de banker på din dør.
På Kegnæs mødes indsamlerne kl. 10.00 i
Forpagterboligen, hvor ruterne bliver fordelt.
Indsamlingsleder på Kegnæs: Bente Kirkegård
Petersen, tlf. 7440 5428
I
Lysabild
mødes
indsamlerne
kl.
10.00 i Præstegården, hvor ruter og
indsamlingsbøsser deles ud.
Det er endnu ikke afgjort, hvem der vil stå
som indsamlingsleder, men sognepræst Hans
Havelund formidler gerne kontakten, tlf. 7440
5177 / 2164 6120.

Gør din klode en tjeneste og gå for
klimaet
Danmark har oplevet lidt af en klimavækkelse
i løbet af det seneste år. Rigtig mange
danskere har for alvor fået øjnene op
for
klimaforandringernes
ødelæggende
konsekvenser og er begyndt at ændre deres
vaner for at mindske deres CO2-aftryk.

Verdens fattigste lande har været udfordret af
klimaforandringerne i flere år… Bl.a. Nepal xx.
”Vi har kurs mod en klimakatastrofe.
Klimaforandringerne betyder allerede nu, at
fattige mennesker må forlade deres hjem, og
mange lande vil blive fastholdt i fattigdom, hvis
vi ikke tager klimatilpasning alvorligt,” siger
Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær i
Folkekirkens Nødhjælp.
Hvis du vil slå et ekstra slag for klimaet, kan
du stadig nå at melde dig til Folkekirkens
Nødhjælps årlige sogneindsamling, som
finder sted søndag den 10. marts. Pengene
går til de mennesker, der er hårdest ramt af
klimaforandringerne.
Verdens vigtigste sag
Klimatilpasning betyder kort sagt, at man
gør verden klar til et klima i forandring. Det
er især nødvendigt i verdens fattigste lande,
som ikke er nær så godt klædt på, som man
er i Danmark. Her mangler man diger og
dæmninger til at forhindre oversvømmelser,
og man mangler mad og drikke i tørketider.
I Nepal mærker den fattige del af befolkningen,
hvordan
voldsomme
oversvømmelse
ødelægger rismarkerne. Derfor hjælper
Folkekirkens Nødhjælp med at omlægge
landbruget til afgrøder, der er mere resistente
overfor ekstreme vejrforhold. Vi anlægger
også fiskesøer, som sikrer at nepaleserne
har adgang til mad året rundt – også når
oversvømmelserne rammer.
”Allerede i dag påvirkes millioner af
mennesker af tørke og oversvømmelser. Hvis
udviklingslandene ikke får hurtig og markant
hjælp til at tilpasse sig klimaforandringerne,
risikerer vi, at sultkatastrofer, konflikter
og øget migration vil rydde dagsordenen.
Men heldigvis kender vi allerede mange af
løsningerne på klimaudfordringerne,” tilføjer
Birgitte Qvist-Sørensen.
Påskens gudstjenester
Skærtorsdag den 18. april
Der er højmesse i Lysabild kl. 11.00 og
aftengudstjeneste på Kegnæs kl. 19.00.
Vi fejrer nadverens indstiftelse og ligesom
de forrige år indbyder vi til fællesspisning i
Forpagterboligen ved Kegnæs Præstegård kl.
18.00. Forbilledet er oldkirkens fælles agapémåltid, et kærlighedsmåltid, som gik forud for
takkegudstjenesten. Idéen er, at vi hver især

Lysabild Kegnæs Pastorat
medbringer vores bidrag til et fælles bord og
vi spiser sammen, inden vi går op i kirken og
holder takkegudstjeneste. Vi håber, at mange
vil komme og deltage fra begge sogne.

Torbjørn Olsen: Alterbillede i Haldarsvík Kirke på Færøerne (1996)

Langfredag den 19. april
Der er fælles liturgisk musikgudstjeneste for
begge sogne i Kegnæs Kirke kl. 15.00 med
salmer og læsninger fra lidelseshistorien, som
det bliver fortalt i Johannesevangeliet.

Påskemorgen den 21. april
Fromesse på Kegnæs kl. 09.30
Der er højmesse i Lysabild kl. 11.00.
Det er en fest- og musikgudstjeneste.
Vi har gennem 10 år opført solokantater
i
forbindelse
med
Påskegudstjenesten
i Lysabild – altså kirkemusik for en
vokalsolist
akkompagneret
af
et
lille
instrumentalensemble.
Den danske komponist Dieterich Buxtehude,
der i næsten 40 år var ansat som organist

ved Marienkirche i Hansestaden Lübeck,
var berømmet over hele Nordeuropa for
sit virtuose orgelspil. Og dertil var han en
flittig komponist. Foruden kirkekantater og
orgelmusik komponerede han kammermusik
til brug ved gudstjenesterne i Marienkirche.
I byens arkiver kan man læse, at de tre
stadsmusikanter Hans Iwe, Johann Philip
Roth og Daniel Grecke ofte blev honoreret
for at spille i kirken. Buxtehude udgav ikke
mange af sine værker selv. Men de blev sendt
til komponistkolleger i Europa. I særdeleshed
til vennen Gustav Düben, der var kapelmester
ved hoffet i Stockholm. Og det er netop i
Dübensamlingen, at man har fundet denne
Sonate i F-dur for 2 violiner, viola da gamba
og cembalo (BuxWV 269), som vi vil spille
ved dette års påskegudstjeneste.

Marienkirche årstal ukendt, men det er før 2. Verdenskrig

2. Påskedag den 22. april
Vi afholder guldkonfirmation i begge kirker.
I Lysabild bliver det kl. 09.30 og på Kegnæs
kl. 11.00.
I 1969 konfirmerede pastor Hans Ivar Madsen
palmesøndag den 30. marts 10 drenge og 5
piger.
I Lysabild blev samme dag 9 drenge og 15
piger konfirmeret af pastor Søren Fransen.
Det bliver spændende at se, hvor mange det
kan lykkes at samle til 50-årsjubilæet.

Tandslet sogn
Gudstjeneste
Marts
			* Altergang
03.
kl. 14.00
Fastelavns søndag
			
10.
kl. 11.00
1. søndag i fasten*
			
17.
kl. 11.00
2. søndag i fasten
			
24.
kl. 11.00
3. søndag i fasten
			Agnete Raahauge*
31.
kl. 11.00
Midfaste søndag
			
Kirkekaffe
07.

kl. 11.00

April
Mariæ bebudelses dag*

14.
kl. 19.00
Palmesøndag
			Agnete Raahauge
18.
kl. 19.00
Liturgisk billed-			
			gudstjeneste*
19.
kl. 11.00
Langfredag
21.

kl. 11.00

Påskedag

22.
kl. 11.00
			
28.
kl. 11.00

Anden påskedag
Kirkekaffe
1. søndag efter påske*

05.
kl. 11.00
			
12.
kl. 11.00

Maj
2. søndag efter påske
Hans Havelund
3. søndag efter påske*

17.
kl. 11.00
4. fredag efter påske
			Bededag
19.
kl. 19.00
4. søndag efter påske
			
Agnete Raahauge
26.
kl. 11.00
5. søndag efter påske
			
Kirkekaffe
30.
kl. 11.00
Kristi himmelfarts dag

02.

kl. 11.00

09.

kl. 11.00

Juni
6. søndag efter påske*		
Pinsedag*

10.
kl. 11.00
2. pinsedag
			Fælles friluftsguds			tjeneste Vibæk
			
SIDEN SIDST
Døde og begravede
Ingrid Hakanowitz, Tangshave 5, 6, 6430
Nordborg
VELKOMMEN
Menighedsrådet har i januar ansat Elin
Matthiesen som vores nye gravermedhjælper/
kirketjener, og vi glæder os til at hun tiltræder
sit nye arbejde hos os ved Tandslet Kirke. Det
sker tirsdag, den 12. marts 2019.
FORBUDTE SANGE
Torsdag, den 14 marts kl. 14.30 i Præstegården
Det er velkendt at musik og
sange kan kalde på stærke
følelser både når det gælder
religion kærlighed, nationalitet
og politik - nogle gange endda
så meget at begge slags kan
ende med at blive forbudt.
Måske sker det ovenikøbet for sange og
musikstykker man aldrig ville have drømt om,
det skulle ske for. Andre gange er der med
sangene og musikken et bevidst ønske om at
provokere, hvad end det nu sker på en direkte
og åbenlys måde eller gennem en kode, der
kun kan forstås af de indforståede. Vi skal
denne eftermiddag synge og lytte os ind på
nogle af de historier, der gemmer sig i dette
univers.
LITURGISK BILLEDGUDSTJENESTE
Skærtorsdag, den 18. april kl. 19.00 i kirken
Ved denne gudstjeneste med altergang lader
vi tekster, salmer og billeder lede os vej mod
det, der er indholdet i påsken.

Tandslet sogn
KONFIRMANDER I TANDSLET KIRKE
Bededag, den 17. maj kl. 11.00

Carolina Olsen, Tandsbusk 98
Rikke Wehl Laulund, Tandsbusk 52
Emilie Skovbakke Steensen, Ollundsbjerg 7
Sarah Lützen Rasmussen, Lebølvej 5
Zenia Lee Søndergaard, Lebølvej 23
Angelina Lee Søndergaard, Lebølvej 23
Celina Vinum Thomsen, Tandsgårdvej 3
Nikoline Laue Petersen, Bygaden 4, Asserballe
Rosa Christensen, Randsbjerg 7
Caroline Knudsen, Korshøj 7, Asserballe
Simon Spangsbjerg Kiilerrich, Tandsgårdvej 1
Emil Jørgensen, Over Jestrup 4
Matias C Jensen, Katkærvej 40,
Jakob Jürgensen, Rubæk 8
Stella Weihe, Mommarkvej 319
Emma Pickardt, Ringridervej 102, Sønderborg
Fie Pickardt, Ringridervej 102, Sønderborg
FRA GRUNDTVIG TIL KIM LARSEN
Onsdag, den 22. maj kl. 19.00 i Bittens Bank

FÆLLES FRILUFTSGUDSTJENESTE
VIBÆK VANDMØLLE

2. Pinsedag 10. juni kl. 11.00
Efter gudstjenesten vil der være frokost i
det grønne, hvor menighedsrådene vil være
vært ved pølser og brød sammen med KFUMspejderne, der står for salg af øl og vand.
Overskuddet her fra går til spejderne.
FORLAD VENLIGST
KIRKEGÅRDENS TOILET
I DEN STAND DU SELV ØNSKER
AT FOREFINDE DET!!!
Det er ikke kun trist for
vores graver gang på
gang, at skulle finde
toilettet kirkegården fyldt
med skoddede cigarretter
på gulvet og slimklatter
i vasken. Det er også
ubehageligt for alle andre,
der skal benytte toilettet
inklusive dig selv, så for
de andres og dit eget
bedste.
Tag og følg ovenstående opfordring!

Ved Tidl. højskoleforstander,
Birgitte Hansen
Vi har en stærk tradition for
fællessang i Danmark. De fleste
voksne har oplevet morgensang
i skolen. Vi synger ved de store
begivenheder i livet, både i
kirken eller ved festbordet.
Danske digtere og komponister
har gennem generationer beriget os med
sange, som vi holder af og som vækker
minder...
Birgitte Hansen fortæller, spiller til sangene vi
skal synge.
Pris inkl. Kaffe 50,- kr.

TIL KALENDEREN SOGNEUDFLUGT
Søndag, den 30. juni kl. 8-17
Dette års sogneudflugt
er ved redaktionens
slutning
endnu
i
støbeskeen, men noter
jer datoen og se mere
om turen i næstkommende kirkeblad.
KOMMENDE MENIGHEDSRÅDSMØDER.
Alle kl. 17 i præstegården:
Onsdag, den 27.02, 27.03, 24.04, 22.05,
19.06, 28.08, 25.09, 30.10, 27.11.

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.

