SYDALS

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

Hørup Sogn

Kegnæs Sogn

Lysabild Sogn

Tandslet Sogn

Sommer 2018
Juni - juli - august

Hegn og diger
Der tales meget om hegn i disse uger.
Regeringen planlægger et ca. 70 kilometer
langt hegn langs den dansk-tyske grænse
for at holde vildsvinene ude af frygt for at de
skal bære smitte med afrikansk svinepest til
Danmark. Hegnet skal være 1,5 meter højt
og gravet en halv meter ned i jorden. Ifølge
zoologer er det dog spild af penge, da langt de
fleste vildsvin tager vandvejen og svømmer
over Flensborg Fjord. Vildsvin svømmer godt
og vildsvinebestandene syd for grænsen er
alle etableret øst for Flensborg. Hegnet vil
højest holde enkelte strejfende individer ude.
Der er ikke konstateret afrikansk svinepest i
vildsvinebestanden i Tyskland i 2018. Salg af
svin og transport over landegrænser mellem
svinestalde udgør en langt større risiko for at
sprede sygdommen.
Og nu rejses der også fra politisk side krav om
at ulvene i Danmark skal indhegnes. Og det
er vist ikke for at beskytte ulven, skønt det
har vist sig at mennesker er meget farligere
for ulven end ulven er for mennesker med
tanke på den dokumenterede nedskydning af
en ung hunulv ved Ulfborg sidst i april og der
er fire andre ulve, der var påvist i Midtjylland,
men som nu er forsvundet uden at efterlade
sig spor. At indhegne vildtlevende dyr er
tåbeligt, men vi hegner naturligvis om det,
vi gerne vil beskytte. I områder, hvor ulvene
er et problem, skal fåreavlere og landmænd
selvfølgelig kunne fratrække udgifterne til
ulvesikre hegn som en produktionsomkostning
i deres skatteregnskab.
Omkring vores kirkegårde har vi pligt til at
vedligeholde hegn og diger og der skal være
låger for at holde løse heste, kreaturer, svin
og løsgående hunde ude. Det er en sikring af
gravfreden. Og sådan har det været i tusinde
år. Omkring vores middelalderkirker er der
kirkediger, som er rejst allerede i 900-tallet.
Først som jorddiger af opstablede græstørv
og siden af kampesten fra markerne.
I middelalderen var det almindeligt både i byer
og i landsbyer, at svin gik frit. De var en del af

renovationssystemet. Køkkenaffald blev blot
smidt ud på gaden og svinene sørgede for at
det forsvandt. Men på kirkegårdene skulle de
ikke komme, så dér måtte der hegnes.
I 1059, det var mens Svend Estridsen var
konge i Danmark, blev Antoniter-ordenen
grundlagt i Frankrig. Deres fremmeste opgave
var sygepleje og de grundlagde utallige
hospitaler i både Frankrig og i de tyske lande.
Således også et i Wittenberg, som endnu
var i funktion, da Martin Luther indledte
sin reformation i 1517. Ordenen havde det
privilegium at deres svineflokke måtte gå frit
og uantastet rundt på gader og stræder for at
søge føde. Alle dyrene havde en lille klokke
om halsen og blev betragtet som hellige dyr,
som munkene selv slagtede for at bruge kød
og spæk på deres hospitaler. Ordenen havde
taget navn efter Sankt Antonius, en egyptisk
eremit, der var født
i 251 og som ifølge
legenden skal være
blevet 105 år gammel.
Sankt
Antonius
fremstilles ofte klædt
i eremittens kutte med
en T-formet stav i den
ene hånd og en lille
klokke i den anden.
Klokken brugtes til
at skræmme de onde
ånder/kræfter
væk.
Desuden står der ofte
en lille gris ved hans
side.
Kirkediger
og
stengærder
omkring
kirkegårdene er underlagt en fredning og det
er menighedsrådenes ansvar og forpligtigelse
af de bliver bevaret og vedligeholdt. Ved
nogle kirkegårde er digerne blevet beplantet
eller træer og buske har sået sig selv og har
fået lov til at vokse til. Men deres rødder
ødelægger digerne. Det er kostbart at
renovere stendiger. Det koster nemt 2-3.000
pr. meter. Vi er i en proces med kirkediget
omkring Lysabild Kirkegård.
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Hørup sogn
Søndag den 15. kl. 09.30

7.s.e.trin.

Søndag den 22. kl. 09.30
8.s.e.trin.
				altergang
Søndag den 29. kl. 09.30 Hans Havelund
				9.s.e.trin.
August:
Søndag den 05. kl. 09.30
Leif Jordt
				10.s.e.trin.
Søndag den 12. kl. 09.30
Leif Jordt
				11.s.e.trin.
Søndag den 19. kl. 10		
12. s. e. trin.
				altergang

Massacio: Den hellige treenighed.

Gudstjeneste

13. s. e. trin.
altergang

September:
Søndag den 02. kl. 09.30

14.s.e.trin.

Siden sidst
Døbte:
Mathilde Baum Sloth, Lemkær 30

Juni:
Søndag den 03. kl. 9.30
Leif Jordt
				1.s.e.trin.
Søndag den 10. kl. 10		
2.s. e. trin.
				altergang
Søndag den 17. kl. 10		
3.s.e.trin.
				altergang
Søndag den 24. kl. 10		
4.s.e.trin.
				altergang
Juli:
Søndag den 01. kl. 09.30

Søndag den 26. kl. 10		
Konfirmandindskrivning		

Marie Iwers Lauesen, Skovmærkevej 28
Johan Wind Schanz, Østerbakken 3
Caroline Busch Rumley, Tangsmose 9
Emma Grau, Trompeterhøj 22
Albert Svend Mills, Trompeterhøj 23
Lauge Martensen Overgård, Trompeterager 52
Clara Marie Callesen. Skovmærkevej 24
Albert Bonde Fyhr, Hørup Bygade 9
Anna Katrine Bladt; Mintebjergvej 19
Viggo Holden Jensen, Skovmærkevej 2
Viede:

5.s.e.trin.

Søndag den 08. kl. 09.30
6.s.e.trin.
				altergang

Christine Ravnskjær Friedrichsen og Philip
Daniel Exter Christensen, Skovlod 5

Hørup sogn
Bisatte og begravede:
Hans Hermann Petersen, Askerøj 1, 14
Claus Erik Martinsen, Askerøj1, 8
Jens Wind, Lemkær 22
Kristian Eriksen, Hørup Bygade 44,A,28
Gerd Dethlefsen, Kløverlykke 17
Ole Lysgaard Jørgensen, Røgerivej
Sønderborg
Poul Christensen, Flejmose 48, Kegnæs
Grethe Hansen, Midthave 2, Lysabild
Else Marie Petersen, Hørup Bygade 44

Efter Genforeningsmuseet kører vi til
Restaurant Skamlingsbanken, hvor vi får
kaffe med boller og lagkage – og herfra kører
vi til Løjt, hvor vi ser og hører om kirken.

4,1,

Det sker:
Sommerkoncert:
Tirsdag d.5.juni kl.15
vil
Hørup
kirkekor
og
kirkesangere
give
sommerkoncert i Hørup
præstegårdslade.
I
år
bliver gæsterne Cellissimo,
et orkester bestående
af små og store cellister
fra Sønderjylland. Ikke på højde med De 12
cellister fra Berliner Philharmonikerne, men
med samme repertoire. Efter koncerten vil der
være kaffe og kage.
Sogneudflugt:
Onsdag den 15. august:

Løjt kirke

Bussen kører fra Hørup kl. 11.30 efter fra
11-11.30 at have samlet deltagere op ved
kirken, på Vestervej, ved Brugsen og ved
Brandstationen.
Vi er hjemme igen i Hørup ca. kl. 18.
Turen koster 75 kr. pro persona, og man bedes
melde til hos sognepræsten på tlf. 74415325
seneste mandag den 13. august.

Gudstjenester på Hørup Plejecenter
Dette års sogneudflugt går til Grænse- og
Genforeningsmuseet ved den gamle grænse
ved Christiansfeld. Her får vi fortalt historien
om grænsen fra 1864 til 1920 og om
genforeningen – og vi kan sidde ned under
foredraget. Derefter bliver vi sluppet fri i
museet.

Torsdag den 31. maj

Leif Jordt

Torsdag den 14. juni

Agnete Raahauge

Torsdag den 28. juni

Leif Jordt

Torsdag den 12. juli

Agnete Raahauge

Torsdag den 26. juli

Hans Havelund

Torsdag den 09. aug.

Leif Jordt

Torsdag den 23. aug.

Agnete Raahauge

Hørup sogn
Konfirmandindskrivning
Næste års konfirmationer:
Konfirmationsdatoerne er i 2019 søndag den
28. april og søndag den 5.maj – og, hvis der
er tre 6.klasser på skolen i år, også søndag
den 12. maj.
Tommelfingerreglen er, at børnene konfirmeres
sammen med dem, de har gået i klasse med
fra 1. til 6. klasse. A-sporet den første søndag
efter påske; B-sporet den anden og C-sporet
den tredje. Men hvis datoen er problematisk
– evt. på grund af andre konfirmationer
i familien, kan et barn selvfølgelig blive
konfirmeret en af de andre konfirmationssøndage.
Konfirmandquizzen
2018,
hvor
konfirmanderne fra Hørup for 7. gang
dystede
mod
konfirmanderne
fra
Augustenborg i paratviden om bibelhistorie,
gudstjenestekundskab,
kirkehistorie,
salmekundskab, Bibelopslag o.a. blev vundet
af konfirmanderne fra Hørup.

Konfirmandindskrivning:
Der bliver konfirmandindskrivning for næste års
konfirmander søndag den
26. august i forbindelsen
med gudstjenesten kl. 10.
Ved gudstjenesten synger trioen ”Optakt”
- et ensemble bestående af tre 3 unge piger,
der alle studerer sang på MGK i Sønderborg.
Vi startede med at synge sammen i
Sønderjysk pigekor: Maria Ottesen, der
synger 1. sopran, vores kirkesanger Louise
Wagner Thorup, som synger 2. sopran, og
Emilie Brinck Hansen, der synger alt.
Fyraftenssang.
Første fyraftenssang efter sommerferien er
torsdag den 6. september – som sædvanlig
fra kl. 17.30 til 18 i konfirmandstuen.

Kegnæs sogn
Gudstjeneste

Siden sidst

Juni
03.

kl. 09.30

1. s. e. trin

10.

kl. 11.00

2. s. e. trin

17.
kl. 09.30
3. s. e. trin
			
24.
kl. 11.00
4. s. e. trin
				
Juli
01.

kl. ****

5. s. e. trin

08.
kl. 11.00
Agnete
			
6. s. e.
			
15.
kl. ****
7. s. e.
			
22.
kl. 09.30
8. s. e.
29.

kl. 11.00

Raahauge
trin
trin
trin

9. s. e. trin
August

05.

kl. 09.30

10. s. e. trin

12.

kl. 11.00

11. s. e. trin 			

19.

kl. 09.30

12. s. e. trin

26.
kl. 09.30
			

Leif Jordt
13. s. e. trin
September

02.

kl. 09.30

14. s. e. trin

09.

kl. 11.00

15. s. e. trin

16.

kl. 14.00

16. s. e. trin

23.
kl. 19.00
			

Agnete Raahauge
17. s. e. trin

Døbte:
Johan Brøgger Terp, Ravnsbjergvej 21,
Stevning
Norah Slipsager Nørgaard, Beckersvej 11.
Vejle
Døde og begravede:
Bent Vestergaard Jensen, Solbjergvej 15,
Kegnæs
Ingrid Käthe Leni, Kobbelled 5, Kegnæs
Povl Christensen, Flejmose 48, Kegnæs
Kaj Hansen, Lillekobbel 11, Kegnæs
Sognepræstens ferie:
Sognepræst Hans Havelund afvikler ferie
i dagene 25. juni til 15. juli og i uge 34 i
dagene 21. til 26. august.
Henvendelse vedrørende kirkelige handlinger
kan rettes til Leif Jordt, Tandslet og Agnete
Raahauge, Hørup.

Lysabild sogn
Gudstjeneste
Juni

03.

kl. 11.00

1. s. e. trin

10.

kl. 09.30

2. s. e. trin

17.
kl. 11.00
3. s. e. trin
			
24.
kl. 09.30
4. s. e. trin
Juli
01.
kl. 09.30
			

Leif Jordt
5. s. e. trin

08.
kl. ****
6. s. e.
			
15.
kl. 19.00
Agnete
			
7. s. e.
			
22.
kl. 11.00
8. s. e.
29.

kl. ****

trin
Raahauge
trin
trin

9. s. e. trin
August

05.

kl. 11.00

10. s. e. trin

12.
kl. 09.30
		
19.
kl. 11.00

11. s. e. trin 		

26.

kl. ****

13. s. e. trin

29.

kl. 19.00

Konfirmandindskrivning

12. s. e. trin

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

		Siden sidst
Døbte:
Emma Bruun Olesen, Gammelhave 30,
Lysabild
Aksel Paugan Nielsen, Gammelhave 40,
Lysabild
Kirkeligt velsignede:
Maja Lykke Vohs og John Vohs, Vibøgevej 11.
Vibøge
Døde og begravede:
Christian Peter Mathiesen, Egemose 97
Hans Jørgen Hansen, Mølvang 11, Skovby
Peter Lassen, Vindrosen 15, Skovby
Verner Jørgensen, Fjelby 1
Grethe Hansen, Midthave 2, Lysabild

Lysabild Kegnæs Pastorat

Palmesøndag den 25. marts 2018 blev 17 unge mennesker konfirmeret i Lysabild Kirke
Fra venstre i bagerste række: Anton, Max, Pelle, Frederik og Mikkel. I andet geled: Martin,
Mathias, Kristoffer, Mikkel, Kasper og Danny. Og i forreste række: Mette, Lillifee Liv, Mia, Vicky
og Caroline.
(Fotograf: Flemmingsfoto.dk)
Fortsat fra side 2
Det vil vare nogle år inden vi kommer hele
vejen rundt. Og det er endda ikke så gammelt.
Det må være blevet rejst omkring 1845, da
den oprindelige vold og grav blev jævnet. På
Kegnæs er diget formentlig rejst ved kirkens
opførelse for 400 år siden. Det fungerer
rimeligt, men rådyr kan springe højt og de
stedmoderplanter, som graveren planter på
kirkegården omkring påske, er åbenbart en
delikatesse.
Det må vi leve med og dyrene leve af, for vi
skal ikke hegne, så landet kommer til at ligne
en koncentrationslejr.
Hans Havelund, Lysabild-Kegnæs

Konfirmandindskrivning 2018
Der bliver indskrivning for næste års
konfirmander i Lysabild-Kegnæs pastorat ved
en aftenandagt i Lysabild Kirke onsdag den
29. august kl. 19.00.

Lysabild Kegnæs Pastorat
Sogneudflugt til Kongernes Jelling
Sognehistorisk Forening og Lysabild Menighedsråd arrangerer i fællesskab en udflugt til Kongernes
Jelling den 7. juli 2018.
Der bliver afgang fra Lysabild Skole kl. 08.00 og forventet hjemkomst omkring kl. 17.00.
Deltagerbetaling: 350,00 Kr.
Tilmelding til Jørn Lind på tlf. 21 46 35 14 eller på mail tjlind@bbsyd.dk senest den 21. juni.

Sommerkoncerter i Lysabild
Vi har et klenodie i Lysabild Kirke. Nemlig vores orgel, leveret i 1878 af Furtwängler & Söhne,
Hannover, med 15 stemmer. Det afløste et orgel, der er omtalt allerede i 1686 og som var opstillet
i Helligblodskapellet. Vi har gennem mange år afholdt små sommerkoncerter af en halv times
varighed onsdag aften i juli og august hovedsageligt med organister fra Als og Sønderjylland.
Desværre er vi nødsaget til at finde besparelser i år og derfor bliver der kun to sommerkoncerter
i Lysabild Kirke:
Onsdag den 11. juli
med Frank Laue,
Dybbøl Kirke
Onsdag den 25. juli
med Anne Agerskov,
Sankt Marie Kirke.

Tandslet sogn
Gudstjeneste
Juni
03.

kl. 11.00

1. s. e. trin*

10.
kl. 11.00
2. s. e. trin
			Sommermøde
17.
kl. 11.00
3. s. e. trin*
			
24.
kl. 11.00
4. s. e. trin

SIDEN SIDST
Døbte:
Storm
Heiberg
Lambjergskov

Kjær,

Katkærvej

20,

Døde og begravede:
Inger Cecilie Bladt, Tandsbusk 5, Tandslet
Klaus Axel Horndrup, Tandsbusk 12, Tandslet
Egon Jacobsen Lange, Neder Jestrup 3,
Tandslet

Juli
01.

kl. 09.30

5. s. e. trin*

08.
kl. 11.00
6. s. e. trin
			
Kirkekaffe
15.
kl. 11.00
Agnete Raahauge
			
7. s. e. trin
			
22.
kl. 11.00
8. s. e. trin
			Agnete Raahauge*
29.
kl. 19.00
9. s. e. trin
			Hans Havelund
August
05.
kl. 11.00
			

10. s. e. trin*
Kirkekaffe

12.

11. s. e. trin 			

kl. ****

19.
kl. 11.00
			

12. s. e. trin*
Konfirmandindskrivning

26.

13. s. e. trin

kl. 11.00

September
02.
kl. 11.00
14. s. e. trin*
			Agnete Raahauge
09.
kl. ****
15. s. e. trin
			
Kirke på hjul, se 		
			Lysabild, Hans havelund

SOMMERMØDE
Gudstjeneste – Frokost – Foredrag & sang:
Søndag, den 10. juni.
PROGRAM:
Gudstjeneste:
Tandslet kirke kl. 11.00.
Frokost:
Grillmad i præstegårdshaven kl. ca. 12.30.
Digte, der virker:
Foredrag, spil og sang rundt omkring
Højskolesangbogen kl. ca. 13.30
ved tidl. højskoleforstander og redaktør af
Højskolesangbogen Jørgen Carlsen
Det vidunderlige ved en god højskolesang
er, at man kan spejle sit liv i den. Den er
en bevidsthedsudvidelse med ord og toner
som tryllemiddel – et virkelighedsrum, der
inviterer én inden for.
Sangen er en opmærksomhedskur, der på
én og samme tid rummer en lovsang og en
protest.
Lovsangen handler om alt det, der fylder
én med glæde og taknemmelighed, livets
underforståede under, som det åbenbarer sig
i årstiderne, landskabet, sproget, historien,
kærligheden, fællesskabet og tilværelsen i
det hele taget. Protesten gælder alt det, som
peger mod at beskære og ligegyldiggøre

Tandslet sogn
livets betydning.
Sagt
på
mere
moderne
dansk
er
højskolesangen en reality-booster. Den skaber
nærvær og opmærksomhed ved at fortælle
os, at virkeligheden ikke er noget, man skal
finde ud af. Den er noget, man skal leve sig
ind i. Det gælder, hvad enten vi synger om
de lyse nætter, om kyndelmisse, der slår sin
knude eller om at elske den brogede verden.
Jørgen Carlsen er født i Sønderborg. Han
idéhistoriker og var forstander for Testrup
Højskole fra 1986-2017. Han er medredaktør
af Højskolesangbogen, klummeskribent ved
Kristeligt Dagblad og var medlem af Det Etiske
Råd i perioden 2011-2016.

St. Bededag den 17. maj 2019 i Tandslet
kirke.
Selve konfirmandindskrivningen vil ske efter
gudstjenesten, hvor menighedsrådet vil være
vært ved en frokost i præstegården.
NU BLOMSTERTIDEN KOMMER….

Pris inkl. frokost 50,-kr – Drikkevarer kan
købes
Tilmelding senest 3. juni til graverkontoret
på mail graver@tandsletkirke.dk eller på tlf.
74407172
Kom og vær med til en anderledes
søndag på landet!
RINGRIDER & BYFESTEN
10. -12. AUGUST

Menighedsrådet og kirken er igen på banen
- Om fredagen ved Spiel ohne Grenzen
- Om lørdag ved kaffebordet med spil og sang
ved Arnout Boersma og Lis Andersen
- Om søndagen ved tyren.
Tilmelding til ved kirkegårdskontoret
tlf. 7440 7172
KONFIRMANDINDSKRIVNING
Søndag, den. 19. August Kl. 11.00
I forbindelse med gudstjenesten søndag, den
19. august kl. 11.00 i Tandslet Kirke
er der konfirmandindskrivning for de
konfirmander, der skal konfirmeres

.. også på kirkegården, hvor personalet med
flid og kunnen arbejder på livet løs på at holde
vores kirkegård i en fin og smuk stand

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:
Hanne Linderoth, telefon 74 42 29 93.
e-mail: hannelinderoth@live.dk
Kirkesanger:
Anne Lund, telefon 74 40 79 79.
e-mail: annelund45@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:
Hanne Linderoth, telefon 74 42 29 93.
e-mail: hannelinderoth@live.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, 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.

