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

Hørup Sogn

Kegnæs Sogn

Lysabild Sogn

Tandslet Sogn

Sommer 2019
Juni - Juli - August

Fædrelandet.
Prædiken på 24. søndag efter trinitatis,
den 11. november 2018.

20.århundrede – sovjetstaten og nazismen.
Når kirkeklokkerne om lidt ringer over Europa
er det som memento over den store krigs
meningsløse ødelæggelse, de ringer.
Men her i Sønderjylland ringer klokkerne
anderledes. 25000 unge danske sønderjyder
måtte trække i tysk uniform og drage i krig
under fremmedherredømmets fane. 6000 af
dem vendte ikke hjem. Her i sognet faldt 37.

I dag skal vi helst gå ud af kirken præcist kl.
11. Da ringer vore kirkeklokker i 11 minutter
– sammen med kirkeklokker i hele Danmark,
ja, i hele Europa for at markere 100-året for
freden efter 1. verdenskrig den 11. november
1918 kl. 11.
Første verdenskrig blev en katastrofe for
Europa, som i et lille århundrede havde været
hildet i den hovmodige tro på, at historien,
udviklingen, med en indre nødvendighed skred
fremad mod dannelsen af en menneskehed,
der stod på civilisationens tinde.
Men
de
europæiske
stormagter,
der
under overmodig jubel med historiens og
udviklingens ret i ryggen i august 1914
drog i krig, fandt i november 2018 sig selv
i dyb desillusion over den meningsløse
og rå ødelæggelse den så højt udviklede
menneskehed havde forårsaget.
Krigen havde ikke ført til afklaring på de
rivninger, der havde udløst den – men en hel
generation af unge mænd var blevet ofret i
skyttegravenes mudder – og af dem, der
vendte hjem fra krigen, vendte mange hjem
ødelagte af granatchok og med dyb mistillid
til den fædrene generation, der ved sit
vanvittige overmod havde ofret sine sønner.
Ud af første verdenskrigs nedbrydning af det
gamle Europa - men uomtvisteligt også af det
19. århundredes blinde tro på udviklingen
- voksede de totalitære onder, som så
grusomt eksperimenterede med millioner af
menneskeliv og lænkede så mange sjæle i det

Det blev skik at lade kirkelokkerne ringe til
mindegudstjeneste, når endnu en af et sogns
mænd meldtes falden. ”Den, som i krigsårene
kom i nogen forbindelse med Sønderjylland,
kunne stundom få den tanke, at landet var
et stort sørgehus, hvorfra der lød klokkeklang
og salmesang”, hedder det i det store værk
”Vor sidste kamp for Sønderjylland.”
Men lyttede man til, var det oftest salmen
”Her vil ties, her vil bies..” der blev sunget.
Salmen med verset: ”Trange tider, langsomt
skrider..”, som synger tålmodig forventning til
stunden, der gør mig glad, ind i hjerterne.
For så hårdt tabene af fædre, brødre og
sønner også ramte næsten hver en familie i
Sønderjylland, så blev krigen og tabene her
ikke, som hos stormagterne, udelukkende
til større og større vidnesbyrd om krigens
meningsløshed. Her var der et lys for enden
af krigens trængsler, en, om end sært kroget,
mening med tabene: at Sønderjylland skulle
komme hjem til Danmark igen.
En dansk sønderjyde skrev i november 1914
hjem fra østfronten:
”Bedre bevis på, at vi er lovlydige borgere,
kan de –dvs. de tyske myndigheder – ikke få.
Det har været svært for mangen en at drage
afsted. Men pligten og retten til at bo på vor
jord har drevet dem. Og her skal ingen sige os
på, at vi ikke gør vor pligt til punkt og prikke.”
Den ved den tyske krigstjeneste fastholdte
ret til Sønderjyllands jord blev i november
2018 indfriet med opfyldelsen af håbet om at
kunne vende hjem til Danmark – da det slagne
Tyskland i krigens sidste uger nødedes til at
anerkende nationernes selvbestemmelsesret,
som gav sønderjyderne mulighed for at
stemme om deres nationale tilhørsforhold.
Fortsættes side 5

Hørup sogn
Gudstjeneste
August:
Søndag den 4. kl. 9.30
7.s.e.trin.
altergang

Juni:
Søndag den 2. kl. 9.30
6.s.e.påske
Søndag den 9. kl. 10
Pinsedag

altergang

Mandag den 10. kl. 9.30
2. pinsedag

Søndag den 16. kl. 10
Trinitatis søndag
Søndag den 23. kl. 10
1.s.e.trin.
Søndag den 30. kl. 9.30
2.s.e.trin.

Søndag den 18. kl. 9.30
9.s.e.trin

Leif Jordt
altergang

Søndag den 25. kl. 10
Konfirmandindskrivning
10. s. e. trin.

altergang

September:
Søndag den 1. kl. 9.30
11.s.e.trin.
Søndag den 8. kl. 10
12. s. e. trin.
Altergang
altergang
altergang
Hans Havelund

L.A. Ring: Sommerlandskab

Juli:
Søndag den 7. kl. 9.30
Leif Jordt
3.s.e.trin.
altergang
Søndag den 14. kl. 9.30
4.s.e.trin.

Leif Jordt

Søndag den 21. kl. 9.30
5.s.e.trin.

Hans Havelund
altergang

Søndag den 28. kl. 9.30
6.s.e. trin.

Søndag den 11. kl. 9.30
8.s.e.trin.

Siden sidst:
Døbte:
Valdemar Zhou Tsan Raahauge, Nordre
Fasanvej 118, Frederiksberg
Molly Lageri Davidsen, Tangsmose 16
Silas Bech Christiansen, Kløverholm 69
Theo Peter Callesen, Skovmærkevej 24
Thea Tykgaard Mortensen, Frederikparken
11, Sønderborg
Mathias Petersen, Kirke Hørupvej 2
Mikkel Holst, Hyldestub 24
Begravede og bisatte:
Jørgen Andersen, Hørup Plejecenter,
begravet den 23. januar
Thomas Jørgensen Kaad, Hørup Plejecenter
Holger Jørgensen Schmidt, Flintholmvej 4,
Nordborg
Gitte Buhrkall Paulsen, Skovhøj 48
Ellen Kirstine Sørensen, Hørup Plejecenter
Lilly Maren Møller, Hørup Plejecenter
Flemming Larsen, Kløverholm 78
Susanne Agnethe Juhl Larsen, Parkvej 20,
Guderup
Ingeborg Kathrine Poulsen, Hørup
Plejecenter
Georg Jacob Hansen, Havemose 1A
Torben Wilstrup Christensen, Skovlod 3
Vita Viola Petersen, Hørup Plejecenter

Hørup sogn
Det sker:
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.
Sogneeftermiddag
Onsdag den 7. august kl. 15
i konfirmandstuen.
Der bydes på højtlæsning, musik,
fællessang, havevandring i
præstegårdshaven – samt kaffe og kage.
Fyraftenssang:
Vi synger fra
Højskolesangbogen
fra kl. 17.30 til 18 i
konfirmandstuen.
Torsdag den 6. juni
og torsdag den 5.
september.
Menighedsrådsmøder:
Der holdes offentligt menighedsrådsmøde i
konfirmandstuen torsdag den 20. juni kl. 16.
Konfirmandindskrivning:
Søndag den 25.
august i forbindelse
med gudstjenesten
kl. 10. Efter
gudstjenesten byder
menighedsrådet
på en forfriskning
i konfirmandstuen,
hvor sognepræsten
orienterer om
den kommende
konfirmandundervisning, og konfirmanderne
2019 / 20 indskrives.
Konfirmationsdatoer 2020:
Konfirmationerne i Hørup sogn ligger fast de
to eller tre første søndage efter påske.
I 2020 er datoerne: Søndag den 19. april,
søndag den 26. april og – hvis der er tre
konfirmandhold – søndag den 3. maj.
Tommelfingerreglen er, at de børn, der
til og med 6. klasse har gået i A-klassen,

konfirmeres den første søndag efter påske;
de børn, der har gået i B-klassen, den 2.
søndag efter påske, og de børn, der har gået
i C-klassen, konfirmeres den 3. søndag efter
påske.

Hørup Kirkes Kor
er for dig, som er glad for at synge, og som
godt vil komme både til torsdagsprøve og
søndagsgudstjeneste. Til gengæld får du lidt
lommepenge for at være med. Du lærer også
mange ting: om hvordan man synger, om at
synge sammen med andre, om kirkens liv,
om salmer, træner din læsning og udvider dit
ordforråd, lærer lidt om noder.
Vi holder ferie sammen med skolerne, så
sommerferien nærmer sig. Men til august
begynder vi på ny. Det er for både små og store.
Man kan begynde i 3.klasse. Men 7.klasse
er også meget velkommen. Så kan man jo
overstå
sine
konfirmationsforpligtigelser
samtidig. Ring gerne til mig, Otto Andersen
på 20621372 for mere information.
Hørup kirkes Ad-hoc Voksenkor
er til jer, der gerne vil synge lidt mere uden at
binde sig for en hel sæson.
Koret øver ca. 5 gange op til en særlig
gudstjeneste. Næste forløb bliver op til
Høstgudstjenesten sidst i september, og
prøverne begynder torsdag d. 22.august
kl.16:45 – 18 i kirken. Der er mulighed for
at få en lydfil, så man kan øve hjemme. Men
koret er for alle, og vi har det meget hyggeligt.
Ring gerne til mig på 20621372, hvis du vil
vide mere. Der er altid plads til et par sangere
mere.

Hørup sogn
Derfor ringer klokkerne her ikke kun over
krigens meningsløse ofre, men de ringer for
at mindes indfrielsen af det håb, som ofrene
vandt.
De ringer til minde om den vilje til at vedblive
at være danske, som 6000 unge sønners liv
blev løsepenge for.
De ringer til minde om det fædrelandssind,
der fik sønderjyske mænd til at forblive
lovlydige tyske borgere med livet som indsats
for at bevare retten til at høre til Danmark
igen.
Men fædrelandssind er jo et ord, der i det
tyvende århundrede er kommet i miskredit
netop på grund af den totalitære misbrug
af ordet ”fædreland”, som især nazismen
bedrev.
Den navnkundige redaktør af Flensborg avis,
Jens Jessen, skrev i 1880erne: ”Danskhed er
trofasthed mod landets fortid gennem tusinde
år; det er forsvaret for vort eget.”
Men med den skræk for det nationale,
som nazismens misbrug, har affødt, ville
Jens Jessens enkle og sande orden sikkert
i dag blive mødt med beskyldningen for
nationalisme.
Men en sådan beskyldning ville jo også gøre de
6000 danske sønderjyders offer meningsløst
– den ville være en hån mod dem.
Imidlertid er det sandt, hvad jeg fornylig
læste hos en klog historiker, at det ikke var
de ord, de totalitære regimer – i dette tilfælde
nazismen – brugte, der var totalitære. Men
det var den perverterede misbrug af ordene,
der var totalitær.
Derfor skal vi ikke skamfuldt undlade at bruge
ordet fædreland, men bruge det, så ordet får
sin egentlige ædruelige betydning. Vi skal
erobre ordet tilbage fra dets misbrugere ved
at besinde os på dets indhold.
Derfor vil jeg i dag, hvor biskoppen har givet
præsterne frihed til ikke at prædike over
dagens evangelium, lade vores kirkebygning,
Hørup kirke, tale om vort jordiske fædreland.
For Hørup kirke har noget, som langt overgår
al den pragt, andre kirker måtte have.
Det helt særlige, som Hørup kirke har, er

det imidlertid nok kun præsten, der ved om,
for det er, når man står ved alteret, at man
lægger mærke til det – og kun når det er klart
vejr.
Det særlige i Hørup kirke er, at præsten helt
konkret står mellem det ny Jerusalem, vort
himmelske fædreland – og så symbolet på
vort jordiske fædreland, Danmark, nemlig
Dybbøl Mølle.
Når jeg vender mig mod alteret, har jeg
foran mig den middelalderlige apostelfrise.
Apostlene ser ned på kirken med så forklarede
blikke, at det er tydeligt, at det er apostlene i
deres helgenskikkelse, vi ser.
De apostle, der betalte med deres liv for at
vidne om vorherre Kristus, deres og vores
frelser og forsoner.
Bag apostlene ser man antydninger af et
landskab eller en by, som må være det ny
Jerusalem, det himmelske fædreland, som
Vorherre med sit liv åbnede os døren til. Som
vi i hans navn adopteredes til i vores dåb.
Når jeg vender mig om mod kirkeskibet, så
ser jeg en frise af omtrent samme format
som apostelfrisen på alteret.
Det er kirkens vestvendte vindue, der bliver
skåret over af pulpituret, dvs. balkonen, som
orglet står på.
Gennem den herved skabte vestvendte
vinduesfrise kan jeg i klart vejr se Dybbøl
mølle som en lille skinnende hvid prik.
Dybbøl mølle, på banken med skanserne, hvor
vi tabte Slesvig i 1864, og hvor grev Schack
den 11. juli 1920 gav kong Christian den
Tiende håndslag på, at de tilbagevendende
sønderjyder ville være Danmark gode og
trofaste sønner og døtre, er ved sin historie
om noget blevet et symbol på Danmark, som
det danske folks hjem.
Det er en hel prædiken, der bliver holdt for
præsten i vores kirke, ved at hun vendt mod
alteret, som alle kirkegængere står vendt
mod, når vi beder gudstjenestens fælles
bønner til Gud, ser det himmelske fædreland.
For alteret står, som i enhver kirke mod øst,
hvorfra vi venter Vorherres genkomst, når
himmel og jord, fortsættes side 9

Kegnæs sogn
Gudstjeneste

Siden sidst

Juni
02.
kl. 09.30
6. søndag efter påske
			
09.
kl. 11.00
Pinsedag
			
10.
kl. 11.00
2. pinsedag
Fællesgudstjeneste
			Vibæk
			
16.
kl. 09.30
Trinitatis

Døbte:
Leander Plaza Nielsen, Blåmose 10, Høruphav

23.
kl. 19.00
1. s. e. Trinitatis
			Agnete Raahauge
30.
kl. --.--		
2. s. e. Trinitatis

07.

kl. 11.00

Juli
3. s. e. Trinitatis

Viede og kirkeligt velsignede:
Tina Schalck Wonsild og Johnny
Lundqvist, Kløverholm 26, Hørup

Rerup

Døde og begravede:
Anne Dorte Hariri, Nørre Landevej 2, Kegnæs
Hans Schmidt Wolf, Hørup Bygade 44C, Hørup
Holger Boysen, Kobbelled 5, Kegnæs
Menighedsrådsmøder på Kegnæs
Torsdag den 20. juni
Torsdag den 29. august
Konfirmandindskrivning 2019
Der bliver indskrivning for næste års
konfirmander i Lysabild-Kegnæs Pastorat ved
en aftenandagt i Lysabild kirke onsdag
28. august kl. 19.00.

14.
kl. 09.30
4. s. e. Trinitatis
				
21.
kl. 11.00
5. s. e. Trinitatis
28.
kl. 09.30
6. s. e. Trinitatis
			
August
04.
kl. 19.00
7. s. e. Trinitatis
			
Agnete Raahauge
11.
kl. 11.00
8. s. e. Trinitatis
			Agnete Raahauge
18.
kl. --.--		
9. s. e. Trinitatis
			
25.
kl. 09.30
10. s. e. Trinitatis
			
September
01.
kl. 11.00
11. s. e. Trinitatis
						
08.
kl. 09.30
12. s. e. Trinitatis

Konfirmeret den 13. april, Johan Schmidt Hansen

Lysabild sogn
Gudstjeneste
Juni
02.
kl. 11.00
6. søndag efter påske
			
09.
kl. 09.30
Pinsedag
			
10.
kl. 11.00
2. pinsedag
Fællesgudstjeneste
			Vibæk
12.
kl. 09.00
Stiftpræstkonvent
			
16.
kl. 11.00
Trinitatis
23.
kl. 09.30
1. s. e. Trinitatis
			Leif Jordt
30.
kl. 11.00
2. s. e. Trinitatis

07.

kl. 09.30

Juli
3. s. e. Trinitatis

Siden sidst
Døbte:
Lilja Thy Smed Rathje Requate, Kettingvej
62, Augustenborg
Clara Lemtorp Jensen, Skovbyvej 82, Skovby
Døde og begravede:
Erik Krogh, Lille Mommarkvej 4, Sarup
Karen Christiansen, Gammelhave 9, Lysabild
Martha Johanne Duus, Mølvang 19, Skovby
Karen Juul Theill, Kegnæsvej 61A, Skovby
Steen Hovgaard, Gammelhave 36, Lysabild
Margaretha Ellen Damm, Midthave 62,
Lysabild
Ejgil Ib Christensen, Midthave 54, Lysabild
Menighedsrådsmøder i Lysabild
Torsdag den 6. juni
Tirsdag den 27. august
Sommerkoncerter i Lysabild Kirke

14.
kl. 11.00
4. s. e. Trinitatis
				
21.
kl. --.--		
5. s. e. Trinitatis
28.
kl. 11.00
6. s. e. Trinitatis
			
August
04.
kl. --.--		
7. s. e. Trinitatis
			
11.
kl. 09.30
8. s. e. Trinitatis
			Leif Jordt
18.
kl. 19.00
9. s. e. Trinitatis
			Leif Jordt
25.
kl. 11.00
10. s. e. Trinitatis
28.
kl. 19.00
Konfirmandindskrivning
			
September
01.
kl. 09.30
11. s. e. Trinitatis
			
08.
kl. 11.00
12. s. e. Trinitatis

Sommerkoncerter i Lysabild

Lysabild Kirke rummer et klenodie. 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 også i år og derfor bliver der kun
to sommerkoncerter i Lysabild Kirke:

Lysabild Kegnæs Pastorat

Sommerkoncert i Lysabild

3. juli kl. 19.00
Anne Agerskov, organist ved Sankt Marie Kirke

Sommerkoncert i Lysabild

17. juli kl. 19.00
Astrid J. Thomsen, organist ved Christianskirken

Stående fra venstre: Mark, Rasmus, Karl, Casper, Mathias, Johan, Lucas og Theis
Siddende fra venstre: Emma, Alina, Cecilie, Tatiana, Anna Sophia og Tobias

Lysabild Kegnæs Pastorat
også vores jordiske fædreland, skal forgå…
Og mod vest, i den retning vi vender os, når vi
går fra kirke, ud til dagligdagens forpligtelser,
ser præsten indbegrebet af vores jordiske
fædreland – ”Vort hjertes hjem hernede..”,
som H.C. Andersen så sandt siger.
I den prædiken, som vores kirke hver søndag
uden ord holder for præsten, og nu også
for jer, som har fået del i synet fra alteret
– indprentes det os, hvordan forholdet skal
være mellem vort jordiske fædreland og vort
himmelske.
I dåben fik vi alene ved Guds søns indsats for
os borgerskab i det himmelske fædreland, vi
med Adam og Eva havde tabt. Det himmelske
fædreland, der aldrig skal forgå, for det hviler
fast på Gud faders og søns ord, der oprejser
døde og gør dem levende.
Men her på jorden har vi vort foreløbige hjem
i det land, vi har fået i arv fra vore fædre, i det
folk, hvis sprog blev vores modersmål.
Vores jordiske fædreland er ikke evigt, for det
er ikke Guds rige. Det krævede vore forfædre
og formødres indsats at bevare det, så de
kunne give det i arv til os. Og det kræver
vores indsats, hvis vi skal kunne lade den arv,
vi har fået, gå i arv til vore børn som deres
hjem, så længe Gud vil lade denne gamle jord
bestå.

udviklingen har gjort vort land og vort folk til
historiens ypperligste mål.
”Du skal ære din far og din mor” – det er
Guds bud for menneskelivet, ”for at du må få
et langt liv i det land, Herren har givet dig.”
Men ve os fra at forveksle vor jordiske arv fra
far og mor med det rige, Guds søn har gjort
os til arvinger til.
Det er prædikenen de to friser her i kirken
holder: vi kommer her for at høre, at Guds
rige med retfærdighed og fred og glæde i
Herren – det kommer til os syndere alene af
Guds nåde, i Jesu navn.
Og på det ord går vi hjem til vort jordiske
fædreland, til den lod af Guds jord, som ved
vore forfædres indsats er forblevet vor – med
tak til Gud for, at vi også her på den faldne
jord har fået et hjem at høre til i.
Amen.
Næste søndag kl. 10
Onsdag kl. 19.30: studiekreds
Altergang
Efter gudstjenesten
kransenedlæggelse
ved mindestenen
for de faldne i
1.verdenskrig.

For den, der ikke glædes over, at have et
hjertets hjem hernede, fatter kun svært den
store glæde over at have fået et evigt hjem
histoppe.

Herefter er der
kirkekaffe
i
konfirmandstuen,
hvor vi skal synge
nogle af de snage,
der hører sammen
med den historiske
dag i dag – og hvor
jeg vil læse lidt
spredt fra årene
1914-18.

Men samtidig med, at vi i troen på, at vi har
fået barnekår i vort sande fædreland histoppe,
skal finde fortrøstningen til at kæmpe for det
hjem hernede, som vi har kært, så er det også
forkyndelsen af, at vort sande evige fædreland
er hos Gud, og ikke her på jorden, der skal
bevare os fra at forgude vort jordiske hjem,
så vi hovmodigt tror, at det er himmerige og
som sådan finere og bedre end vore nabofolks
fædrelande. Så vi bilder os ind, at vi selv eller

Gudstjenester på Hørup Plejecenter
Torsdag den 06. juni
Leif Jordt
Torsdag den 20. juni
Hans Havelund
Torsdag den 04. juli
Leif Jordt
Torsdag den 18. juli
Hans Havelund
Torsdag den 01. aug. Agnete Raahauge
Torsdag den 15. aug. Leif Jordt
Torsdag den 29. aug. Agnete Raahauge

Vi ville ikke fatte, hvor glædeligt et under det
er, at Guds søn har åbnet os døren til vort
himmelske fædreland, hvis ikke vi holdt af
og hang ved dette lille skrøbelige og så let
mistelige fædreland, Danmark.

Tandslet sogn
Gudstjeneste
Juni
			* Altergang
02.
kl. 11.00
6. søndag efter påske*
			
09.
kl. 11.00
Pinsedag*
			
10.
kl. 11.00
2. pinsedag
Fællesgudstjeneste
			Vibæk
			
16.
kl. 19.00
Trinitatis
			Agnete Raahauge
23.
kl. 11.00
1. s. e. Trinitatis*
30.
kl.(11.30)
2. s. e. Trinitatis
			
Sogneudflugt guds-		
			tjeneste Horne kirke
07.

kl. 11.00

Juli
3. s. e. Trinitatis*

14.
kl. 11.00
4. s. e. Trinitatis
			
Kirkekaffe
21.
kl. 19.00
5. s. e. Trinitatis
			Hans Havelund
28.
kl. 11.00
6. s. e. Trinitatis
			Agnete Raahauge*

SIDEN SIDST
Døbte
Thor Lang Bennhøft, Tandsbusk 1, Tandslet
6470 Sydals
Døde og begravede
Cathrine Marie Iversen, Askerøj 1,1, 6470
Sydals
VELKOMMEN
Menighedsrådet havde som omtalt i
sidste kirkeblad ansat Elin Matthiesen
som vores nye gravermedhjælper/
kirketjener. Men nu kan vi også sætte
ansigt på, og mange har allerede
stiftet bekendtskab med hendes kunnen ud i
blomster og igennem hendes. Elin Matthiesen
er ikke ukendt med arbejdet på kirkegården
og i kirken. Hun har nemlig tidligere arbejdet
ved både Christianskirken og Broager kirke.
Ligesom gartnerarbejdet med blomster heller
ikke er ukendt for hende.

FÆLLES FRILUFTSGUDSTJENESTE
VIBÆK VANDMØLLE
2. Pinsedag 10. juni kl. 11.00

August
04.
kl. 11.00
7. s. e. Trinitatis
			Agnete Raahauge
11.
kl. --.--		
8. s. e. Trinitatis
			
Kirke på hjul Lysabild
18.
kl. 11.00
			
25.
kl. 11.00
			
30.
kl. 11.00

9. s. e. Trinitatis
Kirkekaffe*
10. s. e. Trinitatis
Konfirmandinskrivning
Kristi himmelfarts dag

Det er igen i år lykkedes, at få Hans Mydtskov,
saxofon og Morten Nordal, guitar til at medvirke
ved årets fælles friluftsgudstjeneste for de
sydalsiske sogne.
Efter gudstjenesten vil der være frokost i
det grønne, hvor menighedsrådene vil være
September
vært ved pølser og brød sammen med KFUM01.
kl. 11.00
11. s. e. Trinitatis
spejderne, der står for salg af øl og vand.
			Se omtale			
Overskuddet her fra går til spejderne.
08.
kl. 11.00
12. s. e. Trinitatis*
HUSK KLAPSTOLE!
			

Tandslet sogn
SOGNEUDFLUGT
HORNE LAND - FAABORG
Søndag, den 30. juni kl. 9.15-18

KONFIRMANDINDSKRIVNING
Søndag, den. 25. August Kl. 11.00
I forbindelse med gudstjenesten søndag,
den 25. august kl. 11.00 i Tandslet Kirke
er der konfirmandindskrivning for de
konfirmander, der skal konfirmeres
St. Bededag den 8. maj 2020 i Tandslet kirke
kl. 11.00

Kl. 9.15
Afgang Mommarkvej ved genforeningsstenen
i Tandslet. Herfra kører vi til Fyshav, hvor vi
tager færgen til Bøjden.
Kl. 11.30
Gudstjeneste i Horne Kirke den eneste
rundkirke på Fyn. Kirken har blandt dannet
rammen omkring Anders Thomas Jensens film
Adams Æbler med bl.a. Mads Mikkelsen; Ulrich
Thomsen og Paprika Steen i rollerne.
Ca. 13 Frokost på Hvedholm slot med
efterfølgende mulighed for at besigtige slottet
inden vi kører videre for at nyde udsynet
over de bløde fynske bakker og deres møde
med Lillebælt inden vi besøger Faaborg
Kunstmuseum.
Kl. 17.00
Sejler vi atter tilbage mod Als, så vi kan være
hjemme igen i Tandslet ca. kl. 18.
Pris: 200,- kr. pr. person for deltagelse inkl.
frokost
Tilmelding til kirkegårdskontoret tlf. 7440
7172 eller pr. mail graver@tandsletkirke.dk
senest 21. juni

Selve konfirmandindskrivningen vil ske efter
gudstjenesten, hvor menighedsrådet vil være
vært ved noget pizza i Bittens Bank.
I KIRKEN OG VED KÆRET
1. september kl. 11.00 – 16.00

En søndag i musikkens tegn. Først ved
gudstjenesten kl. 11.00, hvor Nordborgkvartetten medvirker.
Derefter musik ved forskellige bands ved
kæret i Tandslet. Her vil Landsbygruppen
sørge for at der også er mulighed for at købe
sig en pølse eller to og noget at drikke til.
Se opslag, når tiden nærmer sig.

RINGRIDER & BYFESTEN
10. - 11. AUGUST
Menighedsrådet og kirken er igen på banen
Ved kaffebordet om lørdagen med spil og sang
ved Arnout Boersma og Lis Andersen
Og på pladsen med quiz, hvor vinderen
udtrækkes om søndagen.
Tilmelding til kaffebordet til kirkegårdskontoret
tlf. 7440 7172
eller på mail graver@tandsletkirke.dk

Guldkonfirmationen den 28. april i
Tandslet Kirke

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.

