SYDALS

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

Hørup Sogn

Kegnæs Sogn

Lysabild Sogn

Tandslet Sogn

Vinter 2018-19
December - januar - februar

Skole jul i Tandslet Kirke
I dag er der
elektriske lys på
juletræer. Ja der
er
lys
overalt
her i december
måned.
Sådan
var det ikke før,
da var lys en
mangelvare.
Man
måtte
selv støbe sine
lys,
så
man
kunne se hvad
man lavede de
lange vinteraftner, hvis man ikke havde en
petroleumslampe men det var det ikke alle
der havde råd til. Sådan var det også for det
lille tællelys som fortalte mig sin historie en
rigtig julehistorie. Nu skal I høre, hvad det
lille tællelys fortalte mig.
Jo ser du dengang jeg blev til var det slet ikke
december endnu. Høsten var lige kommet i
hus på den gård jeg blev til på. Her boede
bondemanden Jens Peter og hans unge kone
Gertrud. De havde en søn, Karl en frisk gut på
11 år, der var fuld af gale streger ligesom Emil
fra Lønneberg - I ved nok.
De var en meget lykkelig og kærlig familie og
drømte ikke om at verden bare et par dage
senere ville komme til at se helt anderledes
forfærdelig ud. Der var nemlig en stor krig
på vej.
Men det tænkte Jens Peter, Gertrud og Karl
nu slet ikke på. Mens Peter sad og snittede
træ, og Karl løb og legede, var Gertrud gået
ind for at støbe lys.
Hun satte vægen på pind og hev op og ned i
den store gryde med den varme tælle Vi blev
vidst nogle underlig skæve nogle.
Men da hun tog mig i hånden smilte hun og
sagde: ”Du bliver et rigtigt dejligt julelys, som
skal sprede julens lys ud til alle der ser dig”.
Jeg blev allerede helt varm og rød i toppen
over hendes ord til mig.
Pludselig kom Jens Peter løbende ind fra
gårdspladsen. Han var nemlig også klokker
ved Tandslet Kirke, og han skulle op og ringe
solen ned
Og de af jer, der har været oppe på
klokketårnet, ved, at det godt kan være lidt
mørkt deroppe. Han greb mig og puttede mig
i sin lomme. ”Jeg må jo have lidt lys så jeg

kan finde klokkerebet” sagde han til Gertrud,
og så var han løbet.
Oppe i klokketårnet hang de to store klokker
og da Jens Peter hev mig op af lommen
fortalte jeg stolt den største af klokkerne,
hvad Gertrud havde fortalt mig Jeg skal være
et rigtigt julelys, som skal lyse op i hele
verden, så alle kan få julens glæde at se.
”Nå, Nå” sagde klokken. ”Det kan godt være
du lyser op i julen, Men jeg ringer julen ind så
alle kan høre det er jul og så de kan komme
til julegudstjeneste og høre om det lille
Jesusbarn, som blev født julenat som himlens
kongesøn og hele verdens frelser:
Se det kalder jeg en stor ting!”
”Nårh” sagde jeg ”Lad os nu se hvem der er
bedst til at bringe julens glæde ud til verden.
Skal vi vædde om det” sagde jeg, og klokken
svajede til et dybt og rungende ja. Og så blev
der ellers ikke sagt mere den dag. Men den
næste dag var der en råben og skrigen på
gårdspladsen.
Kejseren havde erklæret krig og han befalede
alle mand at tage ind til byen for at få gevær
og en uniform. Gertrud puttede mig i lommen
på Jens Peters uniformsjakke for også i krig
har man brug for lys Og sammen med Karl
vinkede hun farvel til Jens Peter.
Jeg tænkte nu skal jeg i krig, så vinder jeg
jo nok ikke mit væddemål med klokken. Men
også klokken skulle i krig. Man sagde, at det
måtte være nok med én klokke i Tandslet
Kirke, så man tog den ned for at støbe den
om til kanoner, kugler og granathylstre.
Så kom vi ned til banegården. Flere af
soldaterne sad i vognene. De så glade ud og
svingede med deres huer i luften og råbte
til deres familier: ”Vi kommer hjem til jul Vi
kommer hjem til jul”.
Det gjorde mig lidt glad, for så kunne jeg nok
alligevel nå at blive et rigtigt julelys og vinde
mit væddemål med klokken.
Men det blev nu ikke helt en krig, som
soldaterene, generalerne og heller ikke som
kejseren havde tænkt sig. Nøj, hvor var der
mange våben.
Jens Peter Blev som det første sat til at stable
de store granater, som skulle i kanonerne
han havde sat mig ved siden af dem så han
bedre kunne se. Jeg lyste så godt jeg kunne
og pludselig glimtede det velkendt til mig fra
en af granathylstrene. Jeg genkendte straks
klokkemalmen fra den store klokke hjemme
i Tandslet.
Fortsættes side 5

Hørup sogn
Gudstjeneste
December.
Søndag d. 2. kl. 10
1.s.i adv. 			

Søndag d. 27. kl. 10
3.s.e. helligtrekonger		

Altergang

Altergang

Søndag d. 9. kl. 9.30
2.s. i adv.
Søndag d. 16. kl. 10
3.s.i.adv. 			Altergang
Søndag d. 23. kl. 9.30
4.s.i.adv.			Leif Jordt
Mandag d. 24. kl. 14.30 og kl. 16
Juleaften

Conrad von Soest, 1403,
”Jesu fødsel”

Tirsdag d. 25. kl. 10
Juledag
		

Altergang

Onsdag d. 26. kl. 14
2.juledag
		

Julemusik

Søndag d. 30. kl. 10
Julesøndag
		

Altergang

Søndag d. 13. kl. 9.30
1.s.e. helligtrekonger
Søndag d. 20. kl. 10
2.s.e. helligtrekonger		

Februar:
Søndag d. 3. kl. 9.30 		
4.s.e. helligtrekonger

Leif Jordt

Søndag d. 10. kl. 10
Sidste s. e. helligtrekonger

Altergang

Søndag d. 17. kl. 10
S. septuagesima 		

Altergang

Søndag den 24. kl. 10
S. Seksagesima 		

Altergang

Marts:
Søndag d. 3. kl. 9.30
Fastelavns søndag
Søndag d. 10. kl. 10
1.s.i fasten 			
Siden sidst:

Altergang

Døbte:
Albert Skov Rasmussen, Hyldestub 40
Alfred Kruse Ibsen, Havnevænget 7

Januar:
Tirsdag d. 1. kl. 16
Nytårsdag
Søndag d. 6. kl. 10
Helligtrekongers søndag

L.A. Ring ”Vinterlandskab”, 1915

Altergang
Leif Jordt

Altergang

Viede:
Natasha Dawn Høi-Nielsen og Jacob Schwartz
Høi-Nielsen,
Katkærvej 16
Trine og Kristian Martensen Overgård,
Trompeterager 52
Stanislava Petrova og Martin Staugaard,
Kallehave 1
Malene Møller Zebitz og Poul Werner Møller
Zebitz,Ved Skeller 7

Hørup sogn
Bisatte og begravede:
Tove Poulsen, Skovbyvej 40
Helena Marie Diedrichsen, Kavsløkke 27
Sonja Ritta Hansen, Vesterbakken 3
Karen Margrethe Jørgensen, Kirke Hørupvej 8
Ole Zinck, Kavsløkke 22
Ole Schmidt, Hørup Bygade 44C
Svend Erik Østervang, Hørup Bygade 44C
Børge Lauritzen, Hørup Bygade 44C

Foredrag i fællesskab med de øvrige
sydalsiske sogne:
Torsdag den 28. februar kl. 19 i Sydalshallen.
Foredraget skulle have været den 3. oktober
2018, men blev aflyst på grund af sygdom.

Det sker:
Adventsaften
Tirsdag den 4. december
kl. 19 i kirken.
Kirkekoret går Lucia-optog og
synger, minikonfirmanderne
opfører
krybbespil
og
strygetrioen Tribrato spiller.
Studiekreds.
I foråret fortsætter vi med at læse Selma
Lagerlöf.

Claus Bundgaard Christensen:
Danske sønderjyder i 1. verdenskrig.
Historikeren Claus Bundgaard Christensen
udgav i 2009 bogen ”Danskere på Vestfronten
1914-18”, hvor han ud over at berette om
krigens gang på Vestfronten, fortæller om og
citerer bredt fra sønderjyske soldaters breve.
I anledning af 100-året for 1. verdenskrigs
afslutning er de fire sydalsiske sogne gået
sammen om at invitere Claus Bundgaard
Christensen til at fortælle om de danske
sønderjyder i verdenskrigen.
Fyraftenssang

Det bliver den sene roman ” Familien
Löwensköld”, der er på programmet. Alle kan
være med – også selv om de ikke har været
med i efteråret.
Studiekredsen foregår i præstegårdens
dagligstue kl. 19.30 onsdag den 16. januar,
onsdag den 20. februar og onsdag den 27.
marts.

Vi synger fra Højskolesangbogen kl. 17.30 til
18 i konfirmandstuen
torsdagene den
6.december, den 3.
januar, den 7. februar
og den 14. marts.
Menighedsrådsmøder
Holdes i konfirmandstuen kl. 18.30 –
se datoerne på Hørup sogns hjemmeside!

Hørup sogn
”Hej klokke, så mødes vi igen” sagde jeg, men
der kom ingen lyd fra metallet på granaten.
Trist tænkte jeg, nu kommer jeg aldrig til at
høre ham mere. Og så blev jeg ellers i næste
nu revet væk fra, hvor jeg stod. For Ild og
granater er ikke gode sammen.
Men klang klokkemetallet ikke dybt og
rungende mere, så larmede kanonerne til
gengæld så højt og forfærdeligt, så man
næsten troede verden gik under. Og jeg turde
kun lyse nede i beskyttelsesrummene, hvor
soldaterne åbnede pakkerne hjemmefra.
Et juletræ blev sat op, for soldaterne nåede
alligevel ikke hjem til jul, og hvad blev der så
af julefreden og juleglæden, når alt blev skudt
i smadder derude i skyttegravene.
Men så skete der noget meget mærkeligt. Det
var julenat og pludselig var der et sært lys
over skyttegravene. Det var ligesom der stod
en kæmpe lysende engel oppe på himlen,
mens to andre engle spillede trompet ved
siden af den store engel.
Kanonerne holdt pludselig op med at larme
soldaterne kikkede forsigtigt op af deres
skyttehuller. Og hvad var det! Nu kunne man
høre sang alle steder fra: Glade jul, Stille
Nacht, Silent night, hver soldat sang den
velkendte julesalme på sit eget sprog.
Jo, julefreden var også kommet til soldaterne
i den kolde nat midt i den forfærdelige krig.
Næste dag byttede ven og fjender gaver
med hinanden, og man grinte, lo og spillede
fodbold i stedet for at skyde geværkugler mod
hinanden.
Soldaterne glemte aldrig denne jul. Og heller
ikke jeg glemte den. Jeg lyste det bedste jeg
kunne, men hvor ville jeg dog gerne kunne
have fortalt klokken, om alt det jeg så denne
juleaften.
Men mennesker er ikke altid så gode til at
blive ved med at lytte til Englenes sang om
den fred og glæde, der blev sendt til hele
verden, så krigen og kanontordenen fortsatte
nogle år endnu.
Jens Peter blev såret, men da freden kom
og fredsduerne med grønne grene i munden
fløj blafrende rundt i luften med deres hvide
vinger, så kom han og de sidste rester af mig
endelig til sidst hjem til Gertrud og Karl.
Og da det blev jul, og Jens Peters hånd
igen var blev rask, tog han mig med for at
ringe julen ind. Og til min store overraskelse
glimtede noget velkendt mig i møde.
Det var noget af metallet fra den gamle
klokke, som nu igen var blevet smeltet om

fra de granathylstre, der ikke var blevet skudt
af. Alt sammen for det kunne blive til den
nye klokke, som man lige havde hængt op i
kirken:
Men på glansen og på lyden genkendte vi
straks hinanden, og vi gav os til at tale om,
hvad der var sket os.
Begge, ja så havde vi gået så grueligt meget
ondt igennem, men uden at sige noget, var vi
enige om, at Gud med sin fred og glæde kan
holde sammen på det mennesker splitter ad,
så selv et granathylster kan blive til klokke
i Tandslet Kirke og en sølle lysestump kan
komme til at lyse op som en af himlens engle
og bringe glæde.
Så vi vandt altså begge to væddemålet. Og
mens sneen begyndte at falde, begyndte
klokken på sit klokkesprog at kalde:
Jeg ringer Haab ved dagens Daab
Jeg ringer Fred naar Sol gaar ned
Det var næsten det samme, som englene
havde sunget over stalden dengang i
Bethlehem, da Jesus blev født:
”Al ære til Gud i Himlen
og fred på jorden til dem, der gør Guds vilje!”
Imens lyste jeg med alt, hvad jeg havde i
mig. Inde fra kirken begyndte salmetonerne
at komme fra de mange kirkegængere som
sang Glade jul dejlige jul. - Nøjagtig som ved
den fantastiske jul i skyttegravene under den
store krig.
Og tror I ikke på historien om julefreden
i skyttegraven må I læse om det i jeres
historiebøger. Der kan i også læse om klokken
i Tandslet, der blev støbt om til kanonkugler,
våben og granathylstre.
Og hvis I er heldige så kan graveren vise jer,
hvad klokken ved Tandslet Kirke siger til os
her til jul. I kan se det på klokken. For der står
klokkeverset indgraveret.
Klokker husker nemlig ikke så godt men det
gør heller ikke så meget, når bare de sammen
med lysene forstår at bringe julens fred og
glæde ud i verden. Og måske, ja så finder i
også mig i kirken, hvor jeg vil gøre alt hvad
jeg kan for at lyse juleglæden op for jer.
Glædelig jul
Leif Jordt

Kegnæs sogn
Gudstjeneste

Siden sidst

December
02.
kl. 11.00
1. søndag i Advent
			
09.
kl. 11.00
2. søndag i Advent
			

Døbte
Sona Maria Bonde Melone, Vesterkobbel 4B,
Kegnæs
Lea Stolzenberg Hamann, Kongshoved 11,
Kegnæs

17.
kl. --.--		
3. søndag i Advent
			
23.
kl. 11.00
4. søndag i Advent

Døde og begravede
Benno Heinrich Hans Jørgen Voigt,
Vesterbakken 31, Hørup
Lis Østergaard Andersen, Sønderstrand 2,
Kegnæs
Ellen Christine Wolf, Torsthoved 6, Kegnæs
Else Asmussen, Kobbelled 3, Kegnæs

24.

kl. 14.00

Juleaften

25.

kl. 11.00

1. juledag

26.

kl. 09.30

2. juledag

30.

kl. 11.00

01.

kl. 11.00

Januar
NYTÅRSDAG

06.
kl. 09.30
Dåbsjubilæum
			H3K søndag
			
13.
kl. 11.00
1 s.e. H3K
20.

kl. --.--		

2 s.e. H3K

27.

kl. 11.00

3 s.e. H3K

03.

kl. 11.00

10.

kl. 09.30

Februar
4 s.e. H3K
Sidste s.e. H3K

17.
kl. 16.00
Agnete Raahauge
			Septuagesima
24.

kl. 09.30

Seksagesima

Marts
03.
kl. 11.00
Fastelavn
			
10.
kl. 19.00
1. s. i fasten
			Leif Jordt

Arrangementer i Kegnæs Kirke
Tirsdag den 4. december kl. 20.00
Adventskoncert med Danebodkoret i Kegnæs
Kirke
Koret synger adventstiden ind under ledelse
af Katrine Thygesen. Og som det er tradition
byder menighedsrådet på glögg og klejner
efter koncerten.

Dåbsjubilæum v. Hellig 3 Konger
Søndag den 6. januar 2019
Kl. 09.30 på Kegnæs
Kl. 11.00 i Lysabild
Vi inviterer alle børn, som er døbt i sognets
kirke og som fylder seks år i 2019, sammen
med deres forældre, bedsteforældre, faddere/
dåbsvidner og eventuelle søskende til en
musikalsk fortællegudstjeneste i børnehøjde.
Vi fejrer at de tre vise mænd, Casper, Melchior
og Balthasar fandt vej til barnet i stalden i
Betlehem. Og der er helt sikkert en gave til
de unge jubilarer.

Lysabild sogn
Gudstjeneste

December
02.
kl. 09.30
1. søndag i Advent
			
09.
kl. 14.00
2. søndag i Advent
			De 9 læsninger
11.
kl. 14.00
Andagt for Lysabild
			Pensionistforening
			
17.
kl. 11.00
3. søndag i Advent
			Leif Jordt
20.
kl. 11.00
Juleafslutning
			Lysabild skole
			
23.
kl. 09.30
4. søndag i Advent
24.

kl. 16.00

Juleaften

25.

kl. 09.30

1. juledag

26.

kl. 11.00

2. juledag

30.

kl. 09.30

31.

kl. 23.00

Nytårsaften

Januar
06.
kl. 11.00
Dåbsjubilæum
			H3K søndag
			
13.
kl. 09.30
1 s.e. H3K
20.
kl. 09.30
2 s.e. H3K
			Leif Jordt
27.

kl. 09.30

3 s.e. H3K

Februar
03.
kl. 19.00
4 s.e. H3K
			Kyndelmisse/
			
Konfirmand			gudstjeneste
10.
kl. 11.00
Sidste s.e. H3K
17.

kl. --.--		

Septuagesima

24.

kl. 11.00

Seksagesima

Marts
03.
kl. 09.30
Fastelavn
			
10.
kl. 09.30
1. s. i fasten
			Leif Jordt

Siden sidst
Døbte
Marcus Schøber Christensen, Landevejen 22,
Ketting
Døde og begravede
Anita Stuhr, Sydvej 4 A, Skovby
Birthe Poulsen, Askerøj1, Hørup
Hans Hansen Skade, Grundtvigsparken 46,
Sønderborg
Christen Gundersen, Nedervej 16, Lysabild
Kim Lauritzen, Lillehave 8, Lysabild
Marie Jensen, Mommarkvej 327, Tandslet
Menighedsrådsmøder
Onsdag den 23. januar kl. 19.00
Onsdag den 20. februar kl. 19.00
Gudstjenester på Hørup Plejecenter:
Torsdag den 13. dec.

Agnete Raahauge

Mandag den 24. dec.

Leif Jordt

Torsdag den 10. jan.

Hans Havelund

Torsdag den 24. jan.

Agnete Raahauge

Torsdag den 07. febr.

Hans Havelund

Torsdag den 21. febr.

Leif Jordt

Torsdag den 07. marts Hans Havelund

Lysabild Kegnæs Pastorat
Arrangementer i Lysabild Kirke:
Lørdag den 1. december kl. 16.00
Koncert med Chrysostomoskvartetten.
Kvartetten blev dannet i 1980 og medlemmerne
er i dag:
1. violin:
2. Violin:
Bratsch:
Cello:

Holger Stig Holmgren
Claus Tscherning Petersen
Benjamin Øllgaard
Ole Granlie

De spiller to kvartetter fra det wienerklassiske
repertoire: Joseph Haydn – Opus 20 nr. 4 i
D-dur og Franz Schubert opus 125 nr. 1 i
Es-dur.
Gratis adgang.

Der skal i 1780’ernes Wien have eksisteret
en strygekvartet med komponisten Joseph
Haydn på 1. violin, komponisten Karl Ditters
von Dittersdorf på 2. violin, Wolfgang
Amadeus Chrysostomos Mozart på bratsch
og den bøhmiske komponist Jan Krtitel
Vanhal på cello. De har naturligvis spillet
egne kompositioner. Dér ville man gerne have
været en flue på væggen.
Mandag den 3. december kl. 19.00
Julegospel. Dørene åbnes kl. 18.00 for salg
af billetter og prisen er 50,- Kr. Børn under
konfirmationsalderen kommer gratis ind.

Fra gospelkoncerten i 2017

Søndag den 9. december kl. 14.00
De 9 Læsninger. Sydalskoret medvirker under
ledelse af Sebastian Clasen.
Gudstjenesteformen med de ni tekstlæsninger
ledsaget af korsatser og salmer stammer i
sin nuværende form fra England, hvor den
under navnet ”The Festival of Nine Lessons
and Carols” har været juleforberedelse i
King’s College Chapel i universitetsbyen
Cambridge. Dér læses teksterne af lægfolk
begyndende med den yngste kordreng og
sluttende med universitets rektor. På samme
måde er det i Lysabild repræsentanter for
sognets foreninger, institutioner, spejdere og
konfirmandelever, der gennem de 9 læsninger
skildrer Guds frelseshistorie fra Skabelsen
frem til Kristus.

Tirsdag den 11. december kl. 14.00
Adventsandagt i samarbejde med Lysabild
Pensionistforening

Lysabild Kegnæs Pastorat
Tirsdag den 18. december kl. 19.00
Sønderborg Musikskoles julekoncert

Otto Andersen med elever

Torsdag den 20. december kl. 11.00
Lysabild Skoles juleafslutning med krybbespil
i Lysabild Kirke.

Mandag den 31. december kl. 23.
Midnatsmesse

Kyndelmisse i Lysabild Kirke
Søndag den 3. februar kl. 19.00
Februar, kulde og korte dage. Når vinteren
synes lang, kold og mørk, da må vi tænde
lys og bære blus med glæde. Vi markerer
kyndelmisse med en særlig lysgudstjeneste,
hvor konfirmandeleverne går i fakkeltog over
kirkegården til kirken og deltager aktivt i
gudstjenestens liturgi og tekstlæsninger.
Kyndelmisse er en gammel midvinterfest..
Det var en helligdag indtil Struenses
helligdagsreform i 1770, hvor bl.a. også
Sankt Hans og Mikkelsdag forsvandt som
fridage. Men selv om kyndelmisse i over
200 år ikke har haft officiel status som
helligdag, så markerer vi det i Lysabild
Kirke med en liturgisk lysgudstjeneste, hvor
årets konfirmandelever er ansvarlige for
gudstjenestens syv læsninger.
Onsdag den 30. januar
Forpagterboligen ved Kegnæs Præstegård
”Ind i den blå”
En sangaften omkring Højskolesangbogen
sammen med organist Arnout Boersma
og sognepræst Hans Havelund. Den første
udgave af Højskolesangbogen udkom i 1894.
Siden er der kommet 18 udgaver.
2006-udgaven er solgt i mere end 400.000
eksemplarer og er således nok Danmarks
mest solgte bog. Der er nu nedsat et
redaktionsudvalg, som skal forberede den
19. udgave, som forventes at udkomme i
efteråret 2020.
Den 18. udgave er dog langt fra udtjent og
vi skal synge både nogle af de gamle, som
fortsat holder og nogle af de nyeste.
Torsdag den 28. februar kl. 19.00
i Sydalshallen
Fælles foredragsaften for Hørup, Tandslet,
Lysabild og Kegnæs Sogne i Sydalshallen med
historikeren Claus Bundgaard Christensen om
”Danskere i 1. Verdenskrig”.

Foredraget med Claus Bundgaard Christensen, der
skulle have været afholdt i Sydalshallen den 3.
oktober, måtte aflyses på grund af sygdom.

Tandslet sogn
Gudstjeneste
December
			* Altergang
02.
kl. 11.00
1. søndag i Advent*
			
Kirkekaffe
05.
kl. 14.00
Adventsandagt
			pensionister
			
09.
kl. 11.00
2. søndag i Advent
			Agnete Raahauge
			
16.
kl. 16.00
3. søndag i Advent
			De 9 læsninger
23.
kl. (09.30)
4. søndag i Advent
			Se Hørup
24.
kl. 16.00
Juleaften
25.

kl. 11.00

1. juledag*

26.
kl. --.--		
2. juledag
			
Kirke på hjul Lysabild
30.
kl. 11.00		
01.

kl. 16.00

Januar
NYTÅRSDAG

06.
kl. 11.00
H3K søndag
			
13.
kl. 11.00
1 s.e. H3K
20.

kl. 11.00

2 s.e. H3K

27.

kl. 11.00

3 s.e. H3K

03.

kl. 11.00

10.

kl. 11.00

Februar
4 s.e. H3K
Sidste s.e. H3K

17.
kl. 19.00
Agnete Raahauge
			Septuagesima
24.
kl. 11.00
Seksagesima
Marts
03.
kl. 14.00
Fastelavn
			Familiegudstjeneste
			
10.
kl. 11.00
1. s. i fasten
			

SIDEN SIDST
Døbte:
William Bonefeld Bruhn Mommarkvej 287,
Tandslet
Thor Høyer Jensen Mommarkvej 282, Tandslet
Sebastian Lauritzen Kegnæsvej 1, Lille
Mommark
Bjørn Dreier Olsen Ollundsbjerg 17, Tandslet
Fillip Bonefeld Hansen Ringgade 66 , 2 tv,
Sønderborg
Viede & kirkeligt velsignede:
Gunvor Vind Wehl & Jacob Vind Wehl
Pernille Volf Jakobsen & Morten Jakobsen,
Spang Vade 19 Vollerup
Maria Stauner & Martin Ancher Falk Stauner,
Ollundsbjerg 38,Tandslet
Døde og begravede:
Ole Poul Jepsen, Tandsbusk 65, Tandslet
Erik
Wollesen,
Tandsbjerg
10,
st.19,
Sønderborg
Jens Peter Callesen Lund, Mommarkvej 353A,
Tandslet
Hans Kurt K Sørensen, Gammel Kirkevej 4,
Ertebjerg
Kim Lauritzen, Lillehave 8, 6470 Sydals
Marie Petersen, Svanehaven 2,st. 52,
Augustenborg
De 9 Læsninger
3. søndag i advent 16. december kl. 16.00

Vi synger og læser julen ind sammen med
Ulkebølkoret under ledelse af Hannelore
Nissen-Berdiin.
Konfirmanderne står for læsningerne.
JULEAFSLUTNINGER M.M
Adventsgudstjeneste for pensionister
Onsdag, den 5. december kl. 14.00
Juleafslutninger:
Tandslet Naturbørnehave og Dagplejen
Onsdag, den 19. december kl. 9.30
Tandslet Friskole
Torsdag, den 20. december kl. 10.00

Tandslet sogn
Juniorkonfirmander vinter 2019
OPSTART ONSDAG DEN 9. JANUAR
I løbet af efteråret vil der igen være mulighed
for at blive juniorkonfirmand ved Tandslet
Kirke, hvis man altså går i 3. klasse og bor i
Tandslet sogn. Undervisningen vil foregå en
gang ugentligt om eftermiddagen ca. 7-8
gange og afsluttes med en gudstjeneste
Fastelavn, søndag den 3. marts kl. 14.00, hvor
juniorkonfirmanderne medvirker. Efterfølgende
er der Tøndeslagning m.m. på Tandslet Friskole
i samarbejde med Landsbygruppen.
Tilmeldingssedler vil blive omdelt til 3. klasser
på Hørup Centralskole og Tandslet Friskole.
FOREDRAG
TORSDAG, DEN 7. FEBRUAR KL. 19.00 I
TANDSLET PRÆSTEGÅRD

”Lige på grænsen”
ved Provst Viggo Jacobsen, Flensborg
Gennem et langt virke som dansk præst
i Flensborg siden provst for de danske
menigheder i Sydslesvig har Viggo Jakobsen, et
klart blik for både forskelle og udfordringer ved
at være præst i grænselandet. Viggo Jakobsen,
der er opvokset på Sundevedsiden og også har
været præst ved den danske sømandskirke
i Rotterdam, vil i sit foredrag bl.a. komme
ind på hvordan kirkelivet både nord og syd
for grænsen har udviklet sig - det være sig i
national forskellighed og samarbejde henover
det dansk-tyske. Samtidig vil Viggo Jakobsen
pege på de udfordringer, der ligger lige for
døren og i kultur og kirkeliv set både nord og
sydfra
Kaffe og kage kan købes 20 kr.
FOREDRAG
TORSDAG, DEN 28. FEBRUAR
KL. 19.00 I SYDALSHALLEN
”Danskere på vestfronten
1914-18”
Ved professor Christian Bundgaard Christensen
I anledning af 100-året for afslutningen af
1. Verdenskrig holder f Christian Bundgaard

Christensen, der til daglig er professor RUC
foredrag om Danskere/ Sønderjyder i 1.
Verdenskrig. I hans bog med samme titel
som foredraget har han ud over at følge de
danske soldaters indsats og lidelser givet
en seriøs skildring af krigen generelt, og
Claus Bundgård Christensen er ikke bleg
for at formidle nyere historikeres syn på
krigsindsatsen, der ikke harmonerer med den
gængse folkelige mening. Som forfatteren
Christian B. Christensen gør opmærksom
på, så er vor opfattelse af denne krig formet
af krigsmodstandere og pacifister – eller,
som det hedder i en anmeldelse af hans
bog: ”Indtrykket er klart, at krigen blev ført
af stupide generaler, der glad væk ofrede
deres soldater uden at blinke i en nyttesløs
krig. I virkeligheden viser nyere forskning,
at soldaterne var viljestærke individer, der
ofte stod bag deres nationers indsats, og
at en række generaler såmænd var dygtige
krigsfolk og ikke afstumpede.”
Kaffe kan købes.
Alle er velkomne. Arrangementet er et
fællesarrangement mellem de 4 sydalsiske
sogne.
FARVEL, TAK OG HELD OG LYKKE!
Marjanne Scheper vores gravermedhjælper
og kirketjener gennem 7 år, som har
1.oktober fået nyt job som kirketjener, ved
Sct. Marie Kirke i Sønderborg. Vi har været
glade for den mangesidede indsats hun har
ydet her på stedet og ønsker hende tillykke
med det nye job og håber de i Sct. Marie må
få lige så meget glæde af hendes indsats,
som vi haft det her ved Tandslet Kirke.
Hendes mand Arnout Boersma, som har
delt organistjobbet sammen med Lars Bruun
Nielsen, spiller nu i Lysabild og Kegnæs kirker,
hvor man i øjeblikket mangler en organist
efter organisten, der er gået på pension. Vi
håber dog fortsat på også indimellem, at
kunne nyde godt af Arnouts spil her på stedet,
når lejligheden byder sig. Efter nytår kommer
vi til gengæld til at se mere til Hannelore
Nissen- Berdiin som organist i Tandslet, Hun
er i forvejen et kendt navn hos os, hvor hun jo
har stået for den musikalske legestue i snart
et godt stykke tid samarbejde med Lars vil
sørge for organistdækningen i Tandslet i den
kommende tid.
Engang i begyndelsen af det nye år, regner vi
så også med at have en ny gravermedhjælper/
kirketjener på plads.

Hørup Sogn
Hjemmeside: www.hoerupkirke.dk.
Menighedsrådsformand:
Niels Erik Thorgaard, Vesterbakken 5,
telefon 74 41 63 08,
e-mail: neth@stofanet.dk
Kirkeværge: Ove Aagaard, telefon 26 22 63 36.
Kasserer: Kjeld Christensen, telefon 40 95 88 97
e-mail: kc@kcadvokat.dk
Det fælles regnskabskontor:
Tlf: 74427503, e-mail: dfr@christianskirken.net
Organist: Otto Andersen, telefon 20 62 13 72
Kirketjener og graver:
Kurt Nielsen, telefon 40 56 63 60.
Kirkegårdstelefon:Telefon 74 41 58 47.
e-mail: graverhoerupkirke@stofanet.dk
Sognepræst:
Agnete Raahauge, Hørup Bygade 12,
telefon 74 41 53 25, e-mail: araa@km.dk.
Træffes bedst tirsdag til fredag kl. 12-13.
Kirkebilen kan benyttes til alle gudstjenester i Hørup
Kirke samt til menighedsrådets arrangementer i Hørup
Sogn. Ring senest dagen før på tlf. nr. 74 40 44 46
Henvendelse omkring dåb, vielse, begravelse, finder
sted til sognepræsten.

Tandslet Sogn

Hjemmeside: www.tandsletkirke.dk.
Menighedsrådsformand:
Kirsten Aabo Jørgensen, Neder Jestrup 12,
telefon 29 63 50 93.
e-mail: aabojorgensen@gmail.com.
Kirkeværge:
Tove Wehl, telefon 74 40 74 45.
Kasserer:
Egon Hansen Tlf 74 40 75 42
Regnskabsfører:
Det fælles regnskabskontor, Telefon 74 42 75 03
e-mail: dfr@christianskirken.net
Organister:
Arnout Boersma, telefon 74 40 75 82.
Lars Bruun Nielsen, telefon 22 99 88 09.
Kirkesanger:
Lis Andersen, telefon 74 40 76 54.
Kirketjener og graver:
Christian Bonde. Træffes på kirkegården,
telefon 74 40 71 72,
e-mail: graver@tandsletkirke.dk.
Sognepræst:
Leif Jordt, Mommarkvej 254,
telefon 74 40 78 13, e-mail: lejo@km.dk.
Ugentlig fridag er mandag.
Kirkebilen kan benyttes til alle gudstjenester i
Tandslet Kirke. Når der ikke er gudstjeneste i Tandslet
Kirke, kan bilen benyttes til gudstjenester på Sydals.
Kirkebilen kan også benyttes til menighedsrådets
arrangementer i Tandslet Sogn. Ring senest dagen før
på tlf. nr. 74 40 44 46.
Henvendelse omkring dåb, vielse, begravelse, finder
sted til sognepræsten.
Redaktør: Preben Bonde, tlf. 52191670, e-mail: bonde@tandslet.dk
Tryk: Grafisk Arbejde A/S i Guderup

Lysabild Sogn

Hjemmeside: www.lysabild-kirke.dk.
Menighedsrådsformand:
Bodil Møller, Vindrosen 11, Skovby. Telefon: 74472177.
E-mail: vindrosen 11@gmail.com
Kirkeværge:
Birgitte Korsgaard, Lysabildgade 86, Lysabild. Telefon
7440 4935. E-mail: bgkorsgaard@hotmail.com
Kasserer:
Hanne Kryhlmand, Lysabildgade 60, Lysabild. Telefon
4018 7456. E-mail: h.kryhlmand@gmail.com
Det fælles regnskabskontor
Tlf. 7442 7503. Mail: dfr@christianskirken.net
Organist:
pt. vakant
Kirkesanger:
Caroline Tækker.
e-mail: carolinetaekker@gmail.com
Kirketjener og graver:
Kasper Kellgren, telefon 74 40 44 51,
e-mail: kasper@lysabild-kirke.dk.
Sognepræst:
Hans Havelund, kontor: Kegnæsvej 5, Lysabild,
telefon 74 40 43 01, 74 40 51 77
e-mail: hahav@km.dk. Ugentlig fridag er mandag.
Kirkebilen kan benyttes til alle gudstjenester i Lysabild
Kirke. Når der ikke er gudstjeneste i Lysabild Kirke,
kan bilen benyttes til gudstjenester i Kegnæs Kirke.
Kirkebilen kan også benyttes til menighedsrådenes
arrangementer i Lysabild og Kegnæs Sogne. Ring senest
dagen før på tlf. nr. 74 40 44 46.
Henvendelse omkring dåb, vielse, begravelse, finder
sted til sognepræsten.

Kegnæs Sogn

Hjemmeside: www.kegnaes-kirke.dk.
Menighedsrådsformand:
Anna Margrethe Petersen, Bredsten 19,
telefon 74 40 51 91, e-mail: ambe@live.dk.
Kirkeværge:
Mathias Petersen, telefon 41 82 52 28.
Kasserer:
Hans Jørgen Kobbelgård Hansen, telefon 74 40 54 50.
Det fælles regnskabskontor
Tlf. 7442 7503. Mail: dfr@christianskirken.net
Organist:
pt. vakant
Kirketjener og graver:
Finn Hansen, telefon 24 60 43 73,
e-mail: graver.kegnaes@gmail.com
Sognepræst:
Hans Havelund, Præstegårdsvej 7, Kegnæs,
telefon 74 40 51 77, e-mail: hahav@km.dk.
Ugentlig fridag er mandag.
Kirkebilen kan benyttes til alle gudstjenester i Kegnæs
Kirke. Når der ikke er gudstjeneste i Kegnæs Kirke, kan
bilen benyttes til gudstjenester på Sydals. Kirkebilen kan
også benyttes til menighedsrådenes arrangementer i
Lysabild og Kegnæs Sogne. Ring senest dagen før på tlf.
nr. 74 40 44 46.
Henvendelse omkring dåb, vielse, begravelse, finder
sted til sognepræsten.

