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….. Og det skete i de dage.
Sådan begynder juleevangeliet hos Lukas. Og
når vi når til jul, kommer vi til at høre ordene
igen vil de have en særlig klang i vore ører.
Vi vil høre og huske dem som overskriften på
et år, som skulle blive helt anderledes for os
alle sammen.
Et år, hvor det, der skete i de dage, var at
coronaen lukkede vores velkendte verden ned
og efterlod os med en ny og forandret verden,
vi stadig prøver at få lidt hold på.
Det gælder ikke kun julen derhjemme og ude
i samfundet men også den, vi fejrer i kirken.
Overalt er vi blevet skrevet i mandtal - ganske
vidst ikke på befaling af kejser Augustus men
af regeringen og sundhedsmyndighederne.
Og ligesom ved folketællingen dengang er vi i
år blevet bedt om at indfinde os på de steder,
vi hører til - ikke kun geografisk men også
arbejdsmæssigt, familiemæssigt, kulturelt,
religiøst og i skole og hjem. Alt sammen
for at holde tal på os i de enkelte grupper
– ikke af skattemæssige årssager men for
sundhedens skyld som et nødvendigt onde i
samfundssindets og hensynets navn.
Og vi har som Maria og Josef måttet flytte os
meget det seneste stykke tid. Og vi er som
dem blevet trætte. - Trætte af hele tiden at
skulle flytte os for tallene og trætte af måske
endnu ikke at have fundet både et sted og en
ramme for vores jul.
Pludselig slår det os, at det, vi oplever i denne
tid, måske slet ikke er så forskelligt fra det,
juleevangeliet fortæller os.
Ligesom Maria og Josef har vi også måttet
affinde os med de begrænsede pladser, der er

- ikke i herberget men i kirken, hvor vi denne
jul gerne ville have haft plads til mange flere,
end der i øjeblikket er mulighed for.
For jul og fællesskab af hænger uløseligt
sammen. Det er selve julens budskab, sådan
som det også lyder fra englen julenat, når
den helt ude på Herrens mark synger for
hyrderne: ”Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer
en stor glæde, som skal være for hele folket:
I dag er der født jer en frelser i Davids by; han
er Kristus, Herren”.
Og lad os ikke glemme det. For det blev
ikke kun sagt og sunget for hyrderne i deres
ensomhed på marken. Nej det synges og
siges også til os, hvad enten vi er så heldige
at kunne samles til jul i kirken og derhjemme
eller afskåret fra at kunne være sammen med
dem, vi holder af.
Det synges og siges for at holde os fast på,
at vi med ham, der fødtes julenat i en stald
i Betlehem, alle har fået lov at kalde Gud
vor far og derfor også er fælles om at dele
livet med ham i den kærlighed, han ville også
skulle være vores.
Alt sammen til glæde midt i den jul, som ikke
er som den plejer og til håb midt i mismodet,
fordi den første julenat med Guds gave i
krybben til os, ikke var en nat som de andre,
men en nat fyldt med håb og lys nok både til
dig og til og til mig, hvor vi end befinder os
Med ønsket om en glædelig jul til jer alle!!
Leif Jordt

Hørup sogn
Gudstjeneste
December:
Søndag den 6. kl. 9.30		
2. s. i advent

Leif Jordt

Søndag den 13. kl. 10
3.s. i advent			

Altergang

Søndag den 20. kl. 10
4.s. i advent			

Altergang

Januar: 2021
Fredag den 1. kl. 16		
Nytårsdag

Bellini: Jesus bliver omskåret

Søndag den 3. kl. 10
Helligtrekongers søndag

Altergang

Søndag den 10. kl. 10
1.s.e. helligtrekonger		

Altergang

Søndag den 17. kl. 9.30
2.s.e.helligtrekonger

Caravaggio: Julenat

Torsdag den 24. kl. 14 - kl. 15 - kl. 16!
Juleaften

Tilmelding!

Fredag den 25. kl. 10
Juledag				Altergang

Leif Jordt

Søndag den 24. kl. 10
Sidste s. e. helligtrekonger

Altergang

Søndag den 31. kl. 10
S. septuagesima		

Altergang

Februar:
Søndag den 7. kl. 9.30		
S. seksagesima
Søndag den 14. kl. 10
Fastelavns søndag 		

Leif Jordt

Altergang

Lørdag den 26. kl. 14
2. juledag			julemusik
Søndag den 27. kl. 10
Julesøndag			Altergang

Patinir: Jesu dåb

Søndag den 21. kl. 10
1.s.i fasten			Altergang

Hørup sogn
Gunnar Hansen, Trompeterager 34
Flemming Kaad, Skovbyvej 34
Cathrine Wolf, Østerbakken 11
Annie Jensen, Toftehøj 106
Christian Petersen, Søndre Landevej 227
Helge Nielsen, Tøtmosevej 5, Vollerup
Det sker:
Adventsaften:
Duccio di Buoninsegna: Jesus fristes af Djævelen

Søndag den 28. kl. 10
2.s. i fasten			

Altergang

Marts:
Søndag den 7. kl. 9.30
3. s. i fasten
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
Siden sidst:
Døbte:
Valentina Petrova Staugaard, Kallehave 1
Emma Hougaard Bargmeyer, Ramsherred 6
Emma Brinkmann Mathiasen, Vesterbakken
35
Salli Ulderup, Kløverlykke 56
Anton Jeppe Agerholm, Katkærvej 52
Lisa Kudahl Thomsen, Mjanghøj 2
Lea Anni Ravn Gram, Skovhøj 42
Viede og velsignede:
Natasja
Elneff
og
Christian
Oehlers
Christensen, Skovmærkevej 14
Anita og Jens Løvstrøm Branderup Bundgaard,
Katkærvej 42
Tanja og Lasse Busch Rumley, Tangsmose 9
Ane Mette og Rune Gade Lyngby, Klinteskoven
26
Bisatte og begravede:
Ole Høyer Jensen, Hørup Bygade 28
Karl Klimes, Hørup Plejecenter
Hans Rudolph Bonde, Majbølvel 11
Henry Jessen Schmidt, Hørup Bygade 82

Fra Angelico: Kongernes tilbedelse

Torsdag den 3. december kl. 19 er
der Luciaoptog, krybbespil, koncert og
adventssang i kirken med Hørup Kirkes
Ungdomskor,
en
strygetrio
og
årets
minikonfirmander.
Torsdag den 10. december
kl. 9.30 i kirken:
Juleafslutning for dagplejer og børnehaver.

Hørup sogn
Juleaften:
På grund af corona-restriktionerne må vi
ikke være så mange i kirken, som vi plejer at
være. Der bliver derfor tre korte gudstjenester
juleaften – kl. 14, kl. 15 og kl. 16, og
der skal meldes til til den gudstjeneste,
man vil deltage i. Det gøres ved at hente
adgangskort på graverkontoret ved siden af
kirken, Mjangvej 17.
Adgangskortene kan hentes fra og med
tirsdag den 8. december og til og med
tirsdag den 22. december mellem kl. 8 og
kl. 16, fredag inden kl. 12.
Lørdag og søndag kan der ikke hentes
adgangskort.

På grund af forsamlingsrestriktionerne bedes
man tilmelde sig på forhånd – senest hhv.
tirsdag den 9. 2 og 9.3. kl. 13 til mig.
Agnete Raahauge

Vi vil forsøge at fordele pladserne således, at
der bliver plads til så mange som muligt inden
for de rammer, som restriktionerne giver. Der
kan sidde 6-8 nære familiemedlemmer på en
bænk, mens der kun må sidde to personer,
hvis de pågældende ikke er i familie.
Man bedes derfor oplyse, om de adgangskort,
man henter, er beregnet på ens familie, eller
om man eventuelt henter for sig selv og sin
nabo.

Vi synger fra Højskolesangbogen fra kl. 17.30
til 18 i konfirmandstuen på følgende torsdage:

Konfirmandundervisning for voksne:
Torsdag den 11. februar og torsdag den
11. marts kl. 19.30 i konfirmandstuen.
På grund af corona-restriktionerne har
det været vanskeligt at gennemføre den
sædvanlige studiekreds. I stedet holder jeg i
foråret to aftener i konfirmandstuen, som jeg
kalder ”konfirmandundervisning for voksne”.
De henvender sig til alle, som kunne tænke
sig at vide lidt om, hvad konfirmanderne
lærer, når de går til præst, og de foregår som
en næsten normal konfirmandtime.
Den første gang, den 11. februar, er
temaet: ”Sandhed”.
Den anden gang, den 11. marts, er
temaet: ”Skabelsen og Syndefaldet”.

Michelangelo: Skabelsen

Fyraftenssang:

Den 10. december, den 7. januar, den 4.
februar og den 4. marts.
Menighedsrådsmøder:
I skrivende stund har det nye menighedsråd
endnu ikke konstitueret sig, og der er ikke
fastsat datoer for menighedsrådsmøder.
Disse kan ses på sognets hjemmeside fra 1.
december.

Kegnæs sogn
Marts
Søndag den 7. kl. --		
3. s. i fasten

Gudstjeneste
Søndag den 29. kl. 11
1. s. i advent
December:
Søndag den 6. kl. 11
2. s. i advent 			
De 9 læsninger
Søndag den 13. kl. -3.s. i advent					
Søndag den 20. kl. 09.30
4.s. i advent 		

		

Torsdag den 24. kl. 13.00
Juleaften
					
Fredag den 25. kl. 11
Juledag				
Lørdag den 26. kl. 09.30
2. juledag
Søndag den 27. kl. 11		
Leif Jordt
Julesøndag
			
Januar: 2021
Fredag den 1. kl. 11		
Nytårsdag
Søndag den 3. kl. 09.30
Helligtrekongers søndag

Dåbsjubilæum

Søndag den 10. kl. 11
1.s.e. helligtrekonger		
Søndag den 17. kl. 09.30
2.s.e.helligtrekonger
Søndag den 24. kl. 19		
Sidste s. e. helligtrekonger
Søndag den 31. kl. 09.30
S. septuagesima		
Februar:
Søndag den 7. kl. 11		
S. seksagesima
Søndag den 14. kl. 09.30
Fastelavns søndag
Søndag den 21. kl. 11
1.s.i fasten			
Søndag den 28. kl. 09.30
2.s. i fasten			

A. Raahauge

Søndag den 14. kl. 19		
Midfaste

A. Raahauge

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

Siden sidst
Døbte
Marie Mørkehøj Iversen, Nørre Landevej 70,
Kegnæs
Viede og kirkeligt velsignede
Wera Mørkehøj Iversen og Jan Iversen, Nørre
Landevej 70, Kegnæs
Døde og begravede
Anna Petersen, Kobbelled 7D, Kegnæs
Ellen Jensine Hansen, Hørup Bygade 44,
Hørup
Gudstjenester på Hørup Plejecenter
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

den
den
den
den
den
den
den
den

03.12.20
17.12.20
24.12.20
07.01.21
21.01.21
04.02.21
18.02.21
04.03.21

Leif Jordt
Agnete Raahauge
Leif Jordt
Hans Havelund
Agnete Raahauge
Leif Jordt
Hans Havelund
Agnete Raahauge

Lysabild sogn
Gudstjeneste

Søndag den 14. kl. 11
Fastelavns søndag

Søndag den 29. kl. 09.30
1. s. i advent
December:
Søndag den 6. kl. 14
2. s. i advent 			
De 9 læsninger
Søndag den 13. kl. 11
3.s. i advent			
Leif Jordt
		
Fredag den 18. kl. 10/11
Juleafslutning for Lysabild Skole
Søndag den 20. kl. 11
4.s. i advent 		

Søndag den 21. kl. 09.30
1.s.i fasten			
Søndag den 28. kl. 11
2.s. i fasten			
Marts
Søndag den 7. kl. 11		
3. s. i fasten

A. Raahauge

Søndag den 14. kl. 09.30
Midfaste

Torsdag den 24. kl. 14.30
Juleaften
				
Torsdag den 24. kl. 16.00
Juleaften
				
Fredag den 25. kl. 09.30
Juledag				

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.

Lørdag den 26. kl. 11
2. juledag

Siden sidst

Søndag den 27. kl. --		

		

Julesøndag

Torsdag den 31. kl. 16
			
Januar: 2021
Fredag den 1. kl. --		
Nytårsdag
Søndag den 3. kl. 11
Helligtrekongers søndag

Dåbsjubilæum

Søndag den 10. kl. 09.30
1.s.e. helligtrekonger		
Søndag den 17. kl. 11
2.s.e.helligtrekonger
Søndag den 24. kl. -Sidste s. e. helligtrekonger
Søndag den 31. kl. 11
S. septuagesima		
Februar:
Tirsdag den 2. kl. 19		
Konfirmandgudstjeneste

Kyndelmisse

Søndag den 7. kl. 09.30		
S. seksagesima

Døbte
Carla Lyck Cerelius, Unnasvej 19, Helsingør
Jens Bilstrup, Galgebjerg 6, Mommark
Walter Inuk Nissen Zoega, Fuglsangvej 16,
Øster Sottrup
Asger Raarup-Hellesøe, Freltofte 6. Ragebøl
Viede og kirkeligt velsignede
Signe Junker Ladegaard og Per Ladegaard
Jørgensen, Storskovvej 94, Ormslev
Døde og begravede
Else Petersen, Hørup Bygade 44C, Hørup
Ena Vibeke Grandt, Svennesmølle 16,
Mommark
Bent Vagn Mogensen, Birke 2, Skovby
Frede
Frederiksen,
Tandsbjerg
10,
Sønderborg
Jens Hansen Møller, Gammel Aabenraavej
24C, Sønderborg
Valdemar Hansen, Mølvang 9, Skovby

Lysabild Kegnæs Pastorat
Det nye menighedsråd i Lysabild
Det nyvalgte menighedsråd i Lysabild har
konstitueret sig på følgende vis
den 3. november:
Formand: Bodil Ladegaard Møller
Næstformand: Peder Willemoes Frandsen
Kirkeværge: Birgitte Korsgaard
Kasserer: Poul Erik Olesen
Sekretær: Hans Havelund
Kontaktperson: Birgitte Korsgaard
Bygningskyndig: Poul Erik Olesen
Underskriftsberettigede: Formand og kasserer
Formand for Kirke- og kirkegårdsudvalg:
Poul Erik Olesen
Formand for Præstegårdsudvalg:
Søren Vandkær Thomsen
Formand for Aktivitetsudvalg:
Birgitte Korsgaard.
Det nye menighedsråd på Kegnæs
Det nyvalgte menighedsråd på Kegnæs har
konstitueret sig på følgende vis
den 12. november:
Formand: Hans Jørgen Kobbelgård Hansen
Næstformand: Barbara Kulinski
Kirkeværge: Mathias Petersen
Kasserer: Barbara Kulinski
Sekretær: Hans Havelund
Kontaktperson: Lisbeth Sibbersen
Bygningskyndig: Christian Brodersen
Underskriftsberettigede:
Formand og kasserer
Præstegårdsudvalg: Menighedsrådet
Aktiviteter
Søndag den 6. 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 8. december kl. 19.00
i Lysabild Kirke
Sønderborg Musikskoles julekoncert
Vi får igen i år besøg af de unge talenter fra
Sønderborg Musikskole. Lysabild Kirke har
mange kvaliteter bl.a. en fornem akustik. Og
så er den stor! Derfor kan vi trods coronarestriktioner gennemføre julekoncerten med
de unge mennesker.

Juleafslutning for Lysabild Børneunivers
Fredag den 18. december
Det er en glæde, at Lysabild Børneunivers
også i år vil slutte adventstiden i Lysabild
Kirke inden børnene sendes på juleferie. Men
vi må af hensyn til corona-epidemien dele
juleafslutningen i to, således at de yngste
børn kommer kl. 10.00 og de ældre klasser
kl. 11.00, således at vi kan lufte ud og spritte
af imellem de to. Men så må vi også synge ”Et
barn er født i Betlehem”.

Lysabild Kegnæs Pastorat
Julens gudstjenester i en coronatid
De pålagte begrænsninger for antallet af
deltagere ved gudstjenester og kirkelige
handlinger i vore kirker er en stor udfordring,
da vi må påregne at restriktionerne vil vare
året ud og endda nok længere endnu, indtil
en virksom vaccine er tilgængelig i Danmark.
I kirken på Kegnæs må vi være 44, hvis vi
synger og 88, hvis vi lader være.
I Lysabild Kirke må vi være 90, når vi synger
og 180, hvis vi ikke gør det.
Det giver dog ikke nogen mening at holde
julens gudstjenester uden at kunne synge,
da menighedens salmesang er indbegrebet
af og bærende i en evangelisk-luthersk
gudstjeneste.

Dåbsjubilæum v. Hellig 3 Konger
Søndag den 3. januar 2021
Kl. 09.30 på Kegnæs
Kl. 11.00 i Lysabild
Vi inviterer alle børn, sm er døbt i sognets
kirke og som fylder seks år i 2021, 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.

Jeg vil derfor opfordre til, at menighederne
i Lysabild og på Kegnæs spreder deres
kirkegang i julen på de fire dage i træk, hvor
vi har gudstjenester – Juleaften, Juledag, 2.
juledag og Julesøndag. Og jeg lover, at vi vil
synge julesalmer alle fire dage.
Når det gælder Juleaften bliver det således
i år:
Kegnæs Kirke kl. 13.00
Lysabild Kirke kl. 14.30 og kl. 16.00

Kyndelmisse i Lysabild Kirke
Tirsdag den 2. 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
de 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 230 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

Tandslet sogn
Gudstjeneste

Marts
Søndag den 7. kl. 11
3. s. i fasten

Søndag den 29. kl. 11*
1. s. i advent
December:
Søndag den 6. kl. 11
2. s. i advent

Søndag den 14. kl. 11*
Midfaste

Søndag den 13. kl. 16
3.s. i advent			

De 9 læsninger

Søndag den 20. kl. 11.30
4.s. i advent 		

A. Raahauge

Torsdag den 24. kl. 14.30
Juleaften
				Tilmelding
Torsdag den 24. kl. 16.00
Juleaften
				Tilmelding
Fredag den 25. kl. 11*
Juledag				
Lørdag den 26. kl. (11)
2. juledag
Der henvises til Lysabild.
Kirkebil kan bestilles på tlf. 74404446
Søndag den 27. kl. 11		
Julesøndag
Julesøndag			
Januar: 2021
Fredag den 1. kl. 16		
Nytårsdag

Altergang* m.m.

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.
SIDEN SIDST
Døbte
Nikolaj Lund Lorenzen, Tandsbusk 16, Tandslet
Begravede og Bisatte
Kaj Stolberg Over Jestrup 6, Sydals
Helge Hansen Tangshave 3, st. 9, Nordborg
DE NI LÆSNINGER
”De 9 læsninger” i Tandslet kirke

Søndag den 3. kl. 11*
Helligtrekongers søndag
Søndag den 10. kl. 11.30
1.s.e. helligtrekonger		

A. Raahauge

Søndag den 17. kl. 11*
2.s.e.helligtrekonger

3. søndag i advent,
den 13. december kl. 16.00
De 9 læsninger er en festlig musikgudstjeneste
efter engelsk skik.

Søndag den 24. kl. 11
Sidste s. e. helligtrekonger
Søndag den 31. kl. 11*
S. septuagesima		
Februar:
Søndag den 7. kl. 11		
S. seksagesima
Søndag den 14. kl. 11.30*
Fastelavns søndag
Søndag den 21. kl. 11
1.s.i fasten			
Søndag den 28. kl. 11*
2.s. i fasten
			

Der læses 9 centrale bibeltekster startende
med Skabelsesberetningen og til Jesu fødsel.
Mellem læsningerne synges fællessalmer og
kormusik.

A. Raahauge

Ulkebølkoret, som er et blandet kor på 40
medlemmer, gæster i den anledning igen
Tandslet kirke, men i år på grund af coronaen
i en lidt mindre udgave. Koret ledes af
Hannelore Nissen-Berdiin. Hannelore vil også
ledsage fællessalmerne på orgel. Ligeledes
vil kirkesanger Lis Andersen vil støtte
menighedssangen på bedste vis.

Tandslet sogn
JULEAFTEN
På grund af corona-restriktionerne må vi ikke
være så mange i kirken, som vi plejer at være.
Der bliver derfor to gudstjenester juleaften –
kl. 14.30 og kl. 16, med tilmelding til den
gudstjeneste, man vil deltage i.
Det gøres ved at hente et nummeret
adgangskort på graverkontoret, Gammel
Skolevej 2.
De
nummererede
adgangskort
kan
hentes fra tirsdag den 8. december til og
med søndag den 20. december mellem
kl. 8 og kl. 15.30, fredag inden kl. 12. –
på adventssøndagene kan der ligeledes
hentes adgangskort i forbindelse med
gudstjenesterne.
Vi vil forsøge at fordele pladserne således, at
der bliver plads til så mange som muligt inden
for de rammer, som restriktionerne giver. Der
kan sidde op til 6 nære familiemedlemmer
på en bænk, mens de øvrige pladser til dem,
der ikke er i familie bliver fordelt efter kirkens
regler herfor.
Man bedes derfor oplyse, om de adgangskort,
man henter, er beregnet på ens familie, eller
om man eventuelt henter for sig selv og sin
nabo.
….. VIGTIGT!!! – HUSK
ADGANGSKORTET JULEAFTEN
2. Juledag henvises til gudstjenesten i Lysabild
kl. 11.00, hvortil der kan bestilles kirkebil på
74 40 44 76 og gerne her i juletiden i god tid
inden
Kommende Menighedsrådsmøder
Begge gange kl. 17.00 i Tandslet Præstegård
4. januar. 27. januar.
SANGE OG ORD TIL TIDEN
Onsdag den 20. januar kl. 19.00
i Tandslet Kirke
Der findes tider til alting: Årstider, ankomst
-og
afgangstider,
forventningstider
og
modgangstider,
skoletid,
erindringstid,
øjeblikke, den rette tid, evigheder og meget
mere. Denne aften vil gennem ord og
fællessang af sange og salmer forsøge at løfte
sløret for en lille del af tidernes mangesidede
forskellighed og i eftertanken måske også
overlade os til en forundringstid. Her vil vores
organist Hannelore Nissen-Berdiin og Lis B.
Andersen bistå os med den musikalske side
af sagen.

VELKOMMEN – OG TAK
Allerførst skal der herfra lyde et stort
velkommen til det nye menighedsråd, som
ved menighedsrådvalget i september har sagt
ja til at arbejde for Tandslet Kirkes ve og vel.
- et arbejde og et samarbejde, jeg glæder
mig til sammen med jer. Det nye råd består
efter konstitueringen den 11. november med
ikrafttræden fra 29. november af
Formand Inger Plauborg, Næstformand
Palle Thomsen Maaløe, Kirkeværge Lone
Abrahamsen, Kasserer Hanne Sarstrup,
Hanne Hjortlund, og undertegnede, som
fortsat vil være menighedsrådets sekretær.
Samtidig skal der lyde en stor tak til det
gamle menighedsråd med alt det i på hver
jeres område har bidraget med ved Tandslet
Kirke
En særlig tak til skal lyde til rådets formand
Kirsten Aabo Jørgensen som med 24 år
i menighedsrådet, sit hjerteblod og sit
engagement har lagt et kæmpe arbejde i at
ville Tandslet Kirke, menigheden, ansatte,
præst og familie det bedste, hvad end det
nu var vilkårene omkring kirken eller kirkens
fælleskab det gjaldt.
Leif Jordt
TAK
Tillykke med det nye menighedsråd og tak for
24 dejlige år i Tandslet Menighedsråd (deraf
20 år som formand).
Årene er gået fantastiskhurtigt, med mange
gode og spændende resultater. Lidt historie:
Salg af to degnegårde, to skovparceller,
nybygning af kapel, maskinbygning og
kirkegårdskontor, renovering af præstegården
både ud og indvendig, ny kirkegårdsstruktur.
Traditioner: Musikalsk legestue, juniorkonfirmander,
og
pinsegudstjeneste
ved
Vibæk
Vandmølle,
sogneudflugter,
kirkekaffe (også til byfesten), høstspisning,
allehelgensarrangementer,
andespisning
m.m. har været dejlige oplevelser for os alle.
Tak til alle, jeg har mødt i kirken,
menigheden, et dygtigt kompetent personale,
en afholdt og dygtig præst, samt nogle
menighedsrådsmedlemmer, der har arbejdet
for Tandslet Kirke. Alle Årene har været præget
af godt samarbejde og gode diskussioner til
glæde for Tandslet Sogn.
Kirsten Aabo Jørgensen
Kommende arrangementer:
Se Tandslet Tidende, kirkens hjemmeside og
på facebook

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.
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.
Henvendelse omkring dåb, vielse, begravelse,
finder sted til sognepræsten.

Tandslet Sogn
Hjemmeside: www.tandsletkirke.dk.
Menighedsrådsformand:
Inger Plauborg Tandsgårdvej 6A 6470 Sydals
Tlf. 74407244 e-mail: plauborg@tandslet.dk
Kirkeværge: Lone Abrahamsen Tlf. 29 86 42 55
Kasserer:
Hanne Sarstrup, Tlf. 24 65 82 31
Regnskabsfører:
Det fælles regnskabskontor, Tlf. 74 42 75 03
e-mail: dfr@christianskirken.net
Organister:
Hannelore Nissen-Berdiin, telefon 61 30 74 46.
Lars Bruun Nielsen, Tlf. 22 99 88 09.
Kirkesanger:
Lis Andersen, telefon 74 40 76 54.
Kirketjener og graver:
Christian Bonde. Træffes på kirkegården,
Tlf. 74 40 71 72,
e-mail: graver@tandsletkirke.dk.
Sognepræst:
Leif Jordt, Mommarkvej 254,
Tlf. 74 40 78 13, e-mail: lejo@km.dk.
Ugentlig fridag er mandag.
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:
Arnout Boersma, telefon 3025 7582
e-mail: arnout_boersma@yahoo.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, 21 64 61 20
e-mail: hahav@km.dk.
Ugentlig fridag er mandag.
Henvendelse omkring dåb, vielse, begravelse,
finder sted til sognepræsten.

