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Rør blot ikke ved min gamle dåb
- et svar til tiden er ikke nødvendigvis et svar,
der følger den.
Biskopperne nedsatte i
2016 tre fagudvalg, der
skulle arbejde med liturgi i
en to årig periode. Emnerne
for disse tre fagudvalg var
gudstjenestens,
dåbens
og nadverens liturgi –
altså den måde vi fejrer
gudstjeneste,
dåb
og
nadver på i Den danske
Folkekirke.
Dette arbejde har nu
resulteret i 3 rapporter, hvor de 3 emner er
blevet behandlet ud fra en historisk, og en
nutidig vinkel med de gældende ritualer som
udgangspunkt, samtidig med at en række
ønsker til forandringer i den anledning er
blevet fremlagt til diskussion.
I øjeblikket flyttes denne diskussion med
biskoppers og fagkonsulenters hjælp fra
papiret til virkeligheden ude i sognene – i
første omgang med arrangerede møder for
medlemmer af menighedsråd og for præster.
Om så succesen af på den måde at skabe
grobund for en teologi fra neden er lykkedes,
må man konsultere dagspressen og medierne,
for at få mere at vide mere om. Det skal ikke
være emnet her.
Kun så meget skal siges, at der blandt de allerede
afholdte møder synes, at være en udbredt
holdning
hos
menighedsrådsmedlemmer
og ikke kun præster, om at man i hvert fald
for dåbens og nadverens vedkommende
ikke ønsker, der skal pilles for meget ved de
nuværende ritualer.
Det kan der være flere årsager til. Det kan dels
være fordi de forskellige teologiske indsigter
af den ene eller anden årsag ikke har føltes
at være sådan tilgængelige, at man på det
grundlag har turdet kaste sig ud i debatten,
og derfor med fare for at virke skråsikker har
holdt på det velkendte i stedet for.
Men årsagen kunne jo også være en anden.
Det kunne jo også være fordi, man i de
gældende ritualer netop synes det er fint som
det er, og at man ved at ændre på ordlyden
også kom til at ændre på formen i en sådan
grad, at det ville gå ud over indholdet.
Mon ikke de fleste synes at netop dåben er
det DNA og den fællesnævner i Folkekirken,
der kendetegner den allermest, og måske

ligefrem er det bærende element under alt
det, vi som evangelisk-luthersk folkekirke kan
bringe til torvs.
Dåben er luthersk set en barnedåb uanset hvor
gamle vi er, når vi bliver døbt. Det er i dåben
Gud begynder kristenlivet for os. I dåben er vi
ikke længere kun os selv og vores forældres
børn, men Guds børn - ikke bare så længe, vi
lever men helt indtil verdens ende, sådan som
det siges i Vor Herres eget dåbsløfte til os.
Nogle vil måske indvende, at det er at gøre
dåben til en fribillet til fælleskabet med Gud,
og at det derfor i virkeligheden ligner en slags
magi, hvor vi med præsternes og vores egen
hjælp slipper helt uden om Gud og med dåben
giver os selv en gratis gave på Vor Herres
bekostning. Andre siger det mere ydmygt: at
de ikke har tro eller tror nok til at blive døbt.
Og nej det har ingen af os. Derfor skal vi
lade os døbe i tillid til, at Gud for Vor Herres
skyld vil give os al den tro, vi behøver. For
selv den ringeste og usle af os er Guds nåde
og kærlighed værd. Det kan vi ikke fortælle
os selv. Det har vi dåbens handling med vand
og ord til at vise os. Her sættes vi ind i et nyt
forhold, hvor Gud ikke bare er Gud og vi ikke
bare er dem, der i vores synd uden Gud har
nok i at være os selv.
Her sættes vi ind i ny virkelighed, der ikke
peger indad i vores liv men også giver det
en ny horisont udadtil, som noget vi på én
gang altid kan gribe tilbage til og finde trøst i
og samtidig som noget vi kan vokse i uanset
hvad tiden byder os. Men aldrig sådan, at vi
af den grund kommer videre end den nåde,
den barmhjertighed og det fællesskab, som
Vorherre med dåbens gave har overladt dig
og mig til.
Så hold du dig blot til din gamle dåb!
Hvad enten tiden løber med dig eller går dig
imod
Se den som et tegn og tro på at du selv med
dine tvivl, og når verden går dig imod, har
Guds nåde og velsignelse, så du igen kan få
nyt mod og liv.
Men lad den også røre dig, når du er kommet
lidt for langt væk fra udgangspunktet og tror,
at hele verden hænger på dine skuldre; Lad
den så minde dig om, at dåbens virkelighed
ikke er dit projekt men Guds handling, sat i
verden - ikke for sin egen skyld men for at
være til fælleskab med og for os alle.
Leif Jordt

Hørup sogn
Gudstjeneste
Marts:
Søndag d. 1. kl. 9.30
1.s.i fasten

Fredag d. 8. kl. 10
Bededag
		

altergang

Søndag d. 10. kl. 10
4.s.e.påske 		

altergang
altergang

Søndag d. 8. kl. 10
2.s.i fasten

altergang

Søndag d. 17. kl. 10
5.s.e. påske 		

Søndag d. 15. kl. 10
3.s.i fasten

altergang

Torsdag d. 21. kl. 10
Kristi Himmelfarts dag altergang

Søndag d. 22. kl. 10
Midfaste

altergang

Søndag d. 24. kl. 10
6.s. e. påske 		

altergang

Søndag d. 31. kl. 10
Pinsedag
		

altergang

Søndag d. 29. kl. 10
Mariæ bebudelses dag altergang
April:
Søndag d. 5. kl. 9.30
Palmesøndag
Torsdag d. 9. kl. 16
Skærtorsdag, 		

Voksenkoret medv.
altergang

Fredag d. 10. kl. 10
Langfredag
			

Byzantinsk apsisfresco

Søndag d. 12. kl. 10
Påskedag

Titian: pinseunderet

Juni:

Mandag d. 12. kl. 10
2. påskedag 		

altergang

Mandag d. 1. kl. 9.30
2. pinsedag

Søndag d. 19. kl. 10
1.s.e.påske

konfirmation

Søndag d. 7. kl. 10
Trinitatis søndag

Søndag d. 26. kl. 10
2.s.e.påske

konfirmation

Maj:
Søndag d. 3. kl. 9.30 Leif Jordt
3.s.e.påske

altergang

Hørup sogn
Årets konfirmander:

Noah William Schøber, Hyldestub 33
Frederik Nielsen, Katkærvej 6
Victoria Marie Nærø Evald, Kløverlykke 49
Mathilde Hansen, Ollundsbjerg 51
Marcus Johan Kolb, Kløverholm 57

Søndag den 19. april:

Konfirmationsdatoer 2021:

Dicte Uldall Thorup, Kløverlykke 108
Mathias Hedegaard Andersen, Mjangvej 35
Caroline Marie Øe Hobson, Hesselløkke 17,
Sønderborg
Lucas Martensen Skovmand, Trompeterhøj
29
Isabel Sousa Christiansen, Vesterbakken 15
Emilie Gaarde Kaad, Toften 41
Anna Østerbæk, Kløverlykke 84
Magnus Kristiansen, Trompeterager 38
Victor Lund Walsted, Kløverlykke 41
Magne Xiao Nian Gormsen, Kavsløkke 177
Sofie Juhl Madsen, Mjanghøj 161
Tobias Hjorth Johannsen, Blåmose 18
Oliver Ricken Carlsen, Toften 6
Sarah Skriver Hansen, Trompeterager 3
Andreas Lesch, Skovhøj 78
Buster Malthe Gravesen, Kløverlykke 75
Benjamin Brinck, Kløverlykke 92
Mette Ellegaard, Kløverlykke 94
Ewan Sverre Larsen, Katkærvej 16
Adrian Thorsen Mevs, Skakkenborg 3,
Augustenborg
Nicolai Nissen Winsløv, Kløvermarken 3,
Augustenborg

Konfirmationerne i 2021 ligger hhv. søndag
den 11.april, søndag den 18. april og evt.
søndag den 25. april. Der bliver indskrivning
til konfirmationen i forbindelse med
gudstjenesten den 23. august 2020.

Søndag den 26. april:
Casper Lund, Kavsløkke 5
Benjamin Gamst Brinckmann, Østerbakken
26
Victor Christiansen Thybo, Kløverlykke 33
Chris Jakob Callesen Lang, Vestervej 38
Mathias Ingemann Duus, Borgmester
Andersensvej 9, 1. tv.
Mikkel Sievertsen, Hyldestub 22
Marie-Louise Borgschmidt Thordsen,
Mintebjerg Ryde 4
Stine Brink Andresen, Kløverlykke 59
Mikkel Rey, Trompeterhøj 56
Emilie Fick Kamstrup, Havbo 12
Signe Elgaard Dehnfeld Jensen, Kavsløkke
19
Clara Haugaard Jessen, Skovbyvej 10
Mikkel Paulsen Christensen, Kyshøj 24
Sebastian Friis Petersen, Kallehave 10
Maja Hansen Rasmussen, Blåmose 2
Laura Mathiesen Duus, Tandshede 7

Siden sidst:
Døbte:
Freja Leerbeck Kirkegaard, Kavsløkke 157
Ulrika Bjørn Teglgaard, Løgstørgade 37,
Kbh.Ø
Jakob Emil Bladt, Mintebjergvej 19
Begravede og bisatte:
Jens Peter Æbeløe, Nørremark 18C,
Sønderborg
Laura Hynding Møller, Kavsløkke 121
Birgit Lund, Mjangvej 21
Jørgen Peter Møller, Skovhøj 31
Egon Johannes Rasmussen, Hørup
Plejecenter
Jørgen Jensen, Tandsbjerg 10, Sønderborg
Christine Wind, Askerøj 1
Inger Christiansen, Hørup Plejecenter
Peter Halvor Larsen, Kløverholm 73
Verner Hansen, Kavsløkke 97
Kurt Guillaume Jensen, Kavsløkke 47
Det sker:
Lørdag den 14. marts kl. 11-13.30:
Sognehøjskole:
Lørdag den 14. marts 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
13.3. kl. 13.

Hørup sogn
Onsdag d.25.marts kl.19.30 i kirken:
Fødselsdagskoncert for Bach
J.S. Bach er blevet
kaldt den femte
evangelist, fordi hans
kirkemusik har fyldt så
meget i vores kristne
kirke.
Sidst i marts er det
335 år siden han
blev født i Eisenach.
Det fejrer vi med en
koncert 25.marts,
hvor man foruden Bach kan høre nogle af de
komponister, han har haft stor betydning for.
Rut Boyschau fra Gråsten Slotskirke spiller
orgel, vores egen Louise Thorup vil synge og
Otto Andersen spiller cello.
Studiekreds

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.
Onsdag den 26. februar, onsdag den 25.
marts og onsdag den 22. april kl. 19.30 i
præstegårdens dagligstue.
Fyraftenssang:
Vi synger fra
Højskolesangbogen fra
kl. 17.30 til 18 på følgende
torsdage:
5. marts, 2.april, 7.maj og 4. juni –
i konfirmandstuen.

Gravsten der udgør en sikkerhedsrisiko
Vi har desværre konstateret, at der på vore 4
kirkegårde er gravsten som står usikkert, og
dermed udgør en risiko for vort personale,
der arbejder på kirkegården.
Derfor er det nødvendigt, at disse gravsten
sikres, så de ikke vælter.
Det er gravstedsejerens ansvar at sikre
dette, men vort personale vil i fremtiden
vurdere hvilke gravsten, det er relevant at
sikre.
De berørte gravstedsejere vil blive kontaktet
skriftligt således, at vi sammen kan finde en
løsning, der tilfredsstiller begge parter.
Er der nogle tvivlsspørgsmål, kan der altid
rettes henvendelse til kirkegårdens graver.
Gudstjenester på Hørup Plejecenter:
Torsdag den 5. marts Agnete Raahauge
Torsdag den 19. marts
Leif Jordt
Torsdag den 2. april Hans Havelund
Skærtorsdag 9. april Agnete Raahauge
Torsdag 23. april
Leif Jordt
Torsdag 7. maj
Hans Havelund
Torsdag 28. maj
Agnete Raahauge
Torsdag 11. juni
Leif Jordt

Kegnæs sogn
Siden sidst

Gudstjeneste
Marts:
Søndag d. 01. kl. 11		
1.s.i fasten		

Søndag d. 31. kl. 9.30
Pinsedag
		

Søndag d. 08. kl. 9.30
2.s.i fasten

Juni:
Mandag d. 01. kl. 11
H. Havelund/L. Jordt
2. pinsedag		
Friluftsgudstjenste

Søndag d. 15. kl. --3.s.i fasten

Søndag d. 07. kl. 11
Trinitatis søndag

Søndag d. 22. kl. 9.30
Midfaste

Søndag d. 14 kl. 9.30
1. s.e. Trin.

Søndag d. 29. kl. 11
			
April:
Søndag d. 05. kl. ---		
Palmesøndag		
Torsdag d. 09. kl. 19
Skærtorsdag,
		
Fredag d. 10. kl. 15
Langfredag

Døde og begravede
Annemarie Mathiesen, Skoven 10
Walter Hermann Max Kulinski, Vesterkobbel
2
Frank Jensen, Damkobbel 11
Jens Christian Nørgaard Christensen,
Østerbyvej 11A

Søndag d. 12. kl. 9.30
Påskedag
Mandag d. 13. kl. 11
2. påskedag 		
Søndag d. 19. kl. 9.30 Leif Jordt
1.s.e.påske
Søndag d. 26. kl. 11
2.s.e.påske
Søndag d. 03. kl. 11
3.s.e.påske		

Maj:

Fredag d. 08. kl. 9.30
Bededag
		
Søndag d. 10. kl. 11
4.s.e.påske 		
Søndag d. 17. kl. 19
5.s.e. påske 		
Torsdag d. 21. kl. --Kristi Himmelfarts dag
Søndag d. 24. kl. 11
6.s. e. påske 		

Døbte
Ea Reitz Iversen, Grønmark 6
Alma Reitz Iversen, Grønmark 6
Liva Jacobsen, Bredsten 13

Agnete Raahauge

Menighedsrådsmøder på Kegnæs
Der afholdes offentligt menighedsrådsmøde
i Forpagterboligen ved Kegnæs Præstegård
kl. 19.30
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

den
den
den
den

26. marts
23. april
4. juni
27. august

Hunde på kirkegården
Naturligvis er det tilladt at medbringe en
hund på kirkegården, hvis den er i snor, men
især på Lysabild Kirkegård er det et voksende
problem
med
deres
efterladenskaber.
Hundeposer koster ikke alverden og der
er rigeligt med skraldespande rundt på
kirkegården

Lysabild sogn
Gudstjeneste
Marts:
Søndag d. 01. kl. 9.30		
1.s.i fasten		
Søndag d. 08. kl. 11
2.s.i fasten
Søndag d. 15. kl. 9.30 Leif Jordt
3.s.i fasten
Søndag d. 22. kl. 11
Midfaste
Søndag d. 29. kl. 9.30
			
April:
Søndag d. 05. kl. 10		
Palmesøndag		
Torsdag d. 09. kl. 11
Skærtorsdag,
		
Fredag d. 10. kl. --Langfredag
Søndag d. 12. kl. 11
Påskedag
Mandag d. 13. kl. 9.30
2. påskedag 		
Søndag d. 19. kl. ---		
1.s.e.påske
Søndag d. 26. kl. 9.30
2.s.e.påske
Maj:
Søndag d. 03. kl. 9.30
3.s.e.påske		
Fredag d. 08. kl. 11
Bededag
		
Søndag d. 10. kl. 9.30
4.s.e.påske 		
Søndag d. 17. kl. --5.s.e. påske 		
Torsdag d. 21. kl. 11
Kristi Himmelfarts dag
Søndag d. 24. kl. 9.30
6.s. e. påske 		
Søndag d. 31. kl. 11
Pinsedag
		

Juni:
Mandag d. 01. kl. 11
H. Havelund/L. Jordt
2. pinsedag		
Friluftsgudstjenste
Søndag d. 07. kl. 9.30
Trinitatis søndag
Søndag d. 14 kl. 11
1. s.e. Trin.
Genforeningsgudstjeneste
Siden sidst
Døbte
Oscar Kent Riding, Lillehave 43
Menighedsrådsmøder i Lysabild
Der afholdes offentligt menighedsrådsmøde i
Lysabild Præstegård kl. 19.00
Onsdag den 25. marts
Onsdag den 22. april
Onsdag den 27. maj
Onsdag den 17. juni
Onsdag den 27. august
Konfirmation i Lysabild Kirke
Palmesøndag den 5. april kl. 10.00
Gry Biel Brodersen, Paradisvej 10
Louise Fogt, Kegnæsvej 18
Lea S. Hamann, Kongshoved 11, Kegnæs
Athena Rønnow Hansen, Kegnæsvej 16
Sophie Wehl Jakobsen, Gammelhave 62
Mai Gram Kryhlmand, Hagensig 8, Kegnæs
Emma Wandler Lind, Lysabildgade 44A
Freja Ivalu Abreu Nissen, Lysabildgade 71
Melanie Møller Nørskov, Gammelhave 28
Charmaine E. G. Sabado, Lillehave 53
Anna Milther Uppdal, Svennesmølle 8
Frederik P. Henriksen Bladt, Lysabildgade 82
Jonas Elholm Bonde, Vibøgevej 19
Simon Brink, Lysabildgade 26
Mathias Bonde Christiansen, Kegnæsgård 2
Jannick Nygaard Dethlefsen, Gammelhave 2
Alex Jensen, Skovbyvej 66
Lukas Jørgensen, Lille Mommarkvej 6
Mathias Mikkelsen Lassen, Fasanvej 15
Gabriel Peter Jacobsen List, Nedervej 12
Lucas Frederik Nielsen, Fasanvej 2B
Patrick Schulz Nielsen, Lillehave 15
Frederik Pihl Petersen, Ertebjergvej 27
Kevin Storm Rasmussen, Mommarkvej 389
Noah A. Fastrup Rasmussen, Klapleddet 7
Emil Andy Velgaard, Vibøgevej 20

Lysabild Kegnæs Pastorat
Folkekirkens Nødhjælps
sogneindsamling
Søndag den 8. marts 2020

Folkekirkens Nødhjælp samler ind til
klimahjælp til verdens fattigste
Hvert skridt tæller, når danskerne går på
gaden for verdens fattigste søndag den 8.
marts.
En skoldhed sommer, det vådeste efterår
nogensinde og rekordvarm vinter.
Klimaforandringerne er ikke længere noget,
vi venter på. De har allerede ramt os, og det
vil fortsætte mange år endnu.
Det kan man se i DMI’s prognoser for fremtidens
vejr. Her på Sydals vil sommermånederne i
gennemsnit stige med cirka 4 grader over
de næste 50 til 70 år. Det samme gør sig
gældende for vinteren. Derudover går vi en
meget våd fremtid i møde med dobbelt så
mange skybrud, som vi har i dag.
I Danmark er vi allerede i fuld gang med at
klimasikre landet. Det har de ikke råd til i
verdens fattigste lande, selv om det er her,
klimaforandringerne rammer hårdest. Her
mærker befolkningerne hver eneste dag,
hvordan klimaet ændrer sig og forandrer
deres liv for evigt.
Som når en far til seks mister størstedelen
af sine afgrøder i en stormflod i Bangladesh
og beslutter at migrere med sin familie ind
i en usikker fremtid. Eller når en ung pige i
Zimbabwe bliver inficeret med malaria efter
at have overlevet en alvorlig oversvømmelse
af hendes landsby. Eller når befolkningen i
Sydsudan oplever, hvordan mangel på vand
fra Nilen optrapper de lokale konflikter.
”Klimaforandringerne er en tikkende
bombe for os alle”
Derfor har Folkekirkens Nødhjælp igen
valgt, at deres årlige landsindsamling går til

klimahjælp til verdens fattigste.
”Udviklingshjælp virker og er blevet bedre
med årene. Men klimaforandringerne gør, at
vi er nødt til at finde nye løsninger her og nu.
Vi skal tænke hurtigere end nogensinde, for
klimaforandringerne er en tikkende bombe for
os alle – men især for verdens fattigste,” siger
Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær i
Folkekirkens Nødhjælp.
Sammen med mere end 15.000 danskere
stemmer Folkekirkens Nødhjælp dørklokker
søndag den 8. marts, så verdens fattigste
lande også kan blive klimasikret. På den måde
får vi danskere mulighed for konkret handling,
der kan gøre en forskel for klimaet og verdens
fattigste.
”Når jeg samler ind, ved jeg, at det gør en
konkret forskel for et antal mennesker ude i
verden. Det er en god følelse at gøre en forskel
for verdens fattigste. En indsamlingsbøsse
er klimahjælp til nye træer, en dæmning
eller
livsvigtige
opsamlingssøer,”
siger
Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær i
Folkekirkens Nødhjælp.
Sådan kan klimahjælp se ud
Klimahjælp behøver hverken at være dyrt
eller kompliceret. For eksempel kan det være
at plante træer, som modvirker jordskred,
optager CO2 og giver livsvigtig skygge, mad
og medicin.
Det
kan
også
være
at
introducere
sydamerikansk quinoa i Afrika. En afgrøde,
der kan modstå utilregneligt vejr, og som kan
tilberedes til sunde måltider.
Klimahjælp kan også være opbygning af nye
diger og udgravninger af opsamlingssøer,
så ekstreme vejrforhold som orkaner og
oversvømmelser ikke koster menneskeliv.
Opsamlingssøer giver vand i tørkeperioder
og mad på bordet, fordi der opdrættes fisk i
søerne.
Vi går sammen om klimaet
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
til
gudstjenesten kl. 0930 og efter gudstjenesten
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.
Indsamlingsleder i Lysabild: Bodil Møller, tlf.
3177 2177.

Lysabild Kegnæs Pastorat
Påskens gudstjenester i
Lysabild-Kegnæs
Skærtorsdag 9. 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
agapé-måltid, et kærlighedsmåltid, som gik
forud for takkegudstjenesten. Idéen er, at
vi hver især 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.
Langfredag 10. 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 Markusevangeliet.
Påskedag 12. 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. Sidste år opførte
vi en sonate af Buxtehude for to violiner,
viola da gamba og cembalo, komponeret
til gudstjenesterne i Marienkirche i Lübeck.
I denne påske har vi desværre måttet
begrænse os pga. pålagte besparelser.
Men snydt bliver vi ikke. Inge og Karsten
Munk spiller musik af de to barokkomponister
G. Ph. Telemann og G.F. Händel for violin og
cembalo.
2. påskedag 13. april
Vi afholder guldkonfirmation i begge kirker.
I Lysabild bliver det kl. 09,30 og på Kegnæs
kl. 11.00.
I 1970 konfirmerede pastor Hans Ivar Madsen
palmesøndag den 22. marts 2 drenge og 10
piger.
I Lysabild blev samme dag 10 drenge og 14
piger konfirmeret af pastor Søren Fransen.
Det bliver spændende at se, hvor mange det
kan lykkes at samle til 50-årsjubilæet.

Fælles foredragsaften for Tandslet,
Lysabild og Kegnæs sogne med professor
i kirkehistorie Martin Schwarz Lausten
Tirsdag den 21. april 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.

Tandslet sogn
Gudstjeneste
Søndag d. 01. kl. 11
1.s.i fasten		

Marts:
Agnete Raahauge
altergang

Juni:
Mandag d. 01. kl. 11
H. Havelund/L. Jordt
2. pinsedag		
Friluftsgudstjenste
Søndag d. 07. kl. 11
Trinitatis søndag

Kirkekaffe

Søndag d. 08. kl. 11
2.s.i fasten

Kirkekaffe

Søndag d. 15. kl. 11
3.s.i fasten

Søndag d. 14 kl. 11.30 Agnete Raahauge
1. s.e. Trin.

altergang

Søndag d. 22. kl. 11
Midfaste

Familiegudstjeneste

SIDEN SIDST
Dåb
Milas Volf Jakobsen Spang Vade 19, Vollerup,
6400 Sønderborg

Søndag d. 29. kl. 11
			altergang
Søndag d. 05. kl. 11
Palmesøndag		
Torsdag d. 09. kl. 19
Skærtorsdag, 		

April:
Agnete Raahauge
Kirkekaffe
Liturgisk billedegudstj.

Fredag d. 10. kl. 11
Langfredag
Søndag d. 12. kl. 11
Påskedag		

Guldkonfirmation

Mandag d. 13. kl. 11
2. påskedag 		
Søndag d. 19. kl. 11
1.s.e.påske
Søndag d. 26. kl. 11
2.s.e.påske
Søndag d. 03. kl. 11
3.s.e.påske		

altergang

Maj:
Kirkekaffe

Fredag d. 08. kl. 11
Bededag
		

Konfirmation

Søndag d. 10. kl. 11
4.s.e.påske 		

Agnete Raahauge
altergang

Søndag d. 17. kl. 11
5.s.e. påske 		
Torsdag d. 21. kl. 11
Kristi Himmelfarts dag altergang
Søndag d. 24. kl. 11
6.s. e. påske 		
Søndag d. 31. kl. 11
Pinsedag
		

altergang

Døde & Begravede
Esther Hansine Pedersen Ertebjergvej 17,
6470 Sydals
Marie Margrethe Jacobsen Hørup Bygade
44D, 5, 6470 Sydals
Anders Boysen Jensen, Tandsbjerg 10, st.
19, 6400 Sønderborg
Walther Otto Jørgensen Ertebjergvej 15A,
6470 Sydals
Astrid Christine Jensen Tandsbjerg 10, st 34,
6400 Sønderborg
”DE 7 LÆSNINGER”
Liturgisk Billedgudstjeneste
Skærtorsdag, den 9. april kl. 16.00
De 7 læsninger i Tandslet
Kirke Skærtorsdag, leder
os gennem en blanding af
bibeltekster, musik, salmer
og billeder
os ind i påskens store drama
Teksterne og musikken
går i samspil og dialog
med hinanden, og denne
vekselvirkning skaber en
stemningsfuld helhed.
Ved orglet sidder Hannelore Nissen-Berdiin,
Charlotte Jørgensen bidrager til musikken
på trompet, og kirkesanger Lis Andersen vil
støtte menighedssangen på bedste vis.
FÆLLESARRANGEMENT
KEGNÆS – LYSABILD TANDSLET
Foredrag: Kirken ved Genforeningen i 1920, ved Prof.
em., dr.theol. Martin Schwarz
Lausten

Tandslet sogn
Tirsdag, den 21 april kl 19.00,
Multisalen i Lysabild
Blandt de mange politiske og kulturelle
problemer ved Sønderjyllands genforening
med Danmark i 1920 var de kirkelige.
Kunne tysk uddannede præster bare
fortsætte nu som danske? Det løste man
på en direkte og dramatisk måde. Med
afstemninger og ”genopdragelseskursus”.
Gudstjenesterne og hele kirkelivet skulle nu
tilpasses Folkekirkens, hvordan foregik denne
”kirkelige integration”, hvis følger stadig kan
ses. Foredragsholderens morfar var præst i
landsdelen og gjorde denne rejse med. Den
inddrages i foredraget.
KONFIRMATION
Konfirmander St. Bededag 8. maj kl. 11.00:
Magnus Sander Lindberg Andersen,
Skovbyvej 58, Skovby
Mikkel Christian Brylle Boysen, Tovrup 11,
Tovrup
Signe Søholm Bennedsgaard Clausen,
Ertebjergvej 43
Cæcilia Hansen, Ved Skellet 64, Sønderborg
Sebastian Grümmert Hansen, Østkystvejen
6, Fynshav
Maria Smidt Jensen, Svennesmølle 36,
Mommark
Markus Ellebæk Jensen Toften 37, Hørup
Mikkel Morthorst Jessen, Mommarkvej 258,
Tandslet
Christoffer Knudsen, Korshøj 7, Asserballe
Anne Lene Petersen, Mommarkvej 303,
Tandslet
Jacob Petersen, Mommarkvej 303, Tandslet
Lukas Rasmussen, Tandsellevej 7, Tandselle
Josefine Raeder Willert, Tandsholm 5,
Tandsholm
MENIGHEDSRÅDSVALG
ORIENTERINGSMØDE
Bittens Bank 12. maj kl. 19
VIGTIGT! VIGTIGT! VIGTIGT!
Menighedsrådet i Tandslet træder tilbage i
forbindelse med valget 2020 og har derfor
brug for nye kræfter.
Grunden til at det nuværende menighedsråd
træder tilbage, er ikke dårlig kemi, men
alder. De fleste har været med i mange år, nogle har været der i 8-20 år. Det har været
år med mange interessante, udfordrende og
lærerige opgaver, som vi har sat meget stor
pris på.

Den tillid der er opbygget mellem
menighedsrådet, vores personale og præst
skulle meget gerne fortsætte på et lokalt
niveau.
Det skulle jo gerne være sådan, at vi
også i fremtiden kan have et selvstændigt
menighedsråd her i Tandslet Sogn, så vi ikke
forspilder muligheden, for at der i Tandslet
kan være et aktivt kirkeliv på lokalt plan
med hvad dertil hører; hvad enten det nu
drejer sig om de ting, der sker i kirken eller
arrangementer, som sker i samarbejdet med
de andre foreninger.
DERFOR HAR TANDSLET KIRKE OG SOGN
BRUG FOR JER!!!
Er man interesseret i at vide hvori
menigheds-rådsarbejdet består eller har
brug for yderligere oplysninger, er man
velkommen til at kontakte Kirsten Aabo
Jørgensen, (telefon: 29 63 50 93) for
yderligere information.
Information om menighedsrådets arbejde
gives naturligvis også på mødet den 12 maj
2020 kl. 19.00.
SANGE TIL TIDEN
Tirsdag den 26. maj, kl. 19.00
Tandslet Præstegård
Vi synger gamle kendinge men også
helt nye ting blandt sange og salmer fra
Kirkesangbogen som udkom i 2017
Tilmelding til kirkegårdskontoret på e-mail:
graver@tandsletkirke.dk eller tlf. 7440
7172.
FÆLLES FRILUFTSGUDSTJENESTE
2. pinsedag den
1. juni kl. 11.00
Ved Vibæk
Vandmølle. Efter
gudstjenesten
vil der være
frokost i det
grønne, hvor
menighedsrådene vil være vært ved pølser
og brød sammen med KFUM-spejderne, der
står for salg af øl og vand. Overskuddet
herfra går til spejderne.
TIL KALENDEREN
SOGNEUDFLUGT
Søndag, den 28. juni
Noter allerede nu i kalenderen at der
sogneudflugt. Målet er dog ikke fastlagt.

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.
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.

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.
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.

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

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, 21 64 61 20 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.

