SYDALS

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

Hørup Sogn

Kegnæs Sogn

Lysabild Sogn

Tandslet Sogn

Efterår
September - oktober - november

nær Varberg i Halland, som jo dengang hørte til
det danske rige. Faderen var formentlig dansk,
mens moderen ifølge hans egne oplysninger
var af svensk afstamning. Den første
uddannelse fik han ved et karmeliterkloster i
Skara i det nærliggende Vestergötaland, hvor
han blev undervist i både filosofi og teologi
og efterfølgende præsteviet. Han har derefter
studeret ved et universitet – hvilket ved vi
ikke og han anfører det aldrig selv – hvor
han opnåede baccalaureusgraden, hvad der
siden kvalificerede ham til at blive lektor i
bibelkundskab ved Københavns Universitet.
I
1517
indtrådte
Povl
Helgesen
i
karmeliterordenens hovedkloster i Helsingør.

Skibykrøniken
En reformationsmodstanders sidste replik
I 1650 fandt man ved en tilfældighed et
latinsk håndskrift indmuret i apsis bag alteret
i Skibby Kirke i Hornsherred. Det var ikke
en almindelig tør munkekrønike, som vi f.
eks. kender det i årbøgerne fra Ryd og Øm
klostre, men en lidenskabelig skildring af
ting, der var sket i forfatterens levetid og
båret af et rasende had mod reformationen
og fordømmelse af kongerne Kristian II og
Frederik I, samt den katolske gejstlighed,
især biskopperne, som han hudflettede med
satire og stor dygtighed, fordi de så groft
forsømte deres kirkelige embede.
Det stod tidligt klart, at forfatteren måtte
være karmelitermunken Povl Helgesen og
senere skriftstudier har godtgjort, at krøniken
er skrevet med hans egen hånd.
Povl Helgesen eller Paulis Heliæ, som han
latiniserede sit navn, var født omkring 1485

Ud over at skulle blive husket som
reformationsåret, hvor Luther opslog sine
95 teser mod afladshandlen på kirkedøren
til slotskirken i Wittenberg, så var det også
året, hvor den pavelige legat Archimboldus
kom til Danmark. Den måde, hvorpå
afladshandlen blev drevet også i Danmark,
vakte stor forargelse hos Povl Helgesen og
han udgav samme år en tale på latin mod
de misbrug, der fandt sted i romerkirken,
afladshandlen og korruption i forbindelse
med embedsbesættelser. En kritik, som han
gentog i Skibykrøniken. På dette tidspunkt
var han altså meget på linje med Luther.
1517 var også det år, hvor kong Christian II’s
frille Dyveke døde og hun blev netop begravet
ved karmeliterklostret i Helsingør. Som tak
skænkede kongen en St. Jørgensgård udenfor
København til klostret og støttede oprettelsen
af det såkaldte Hvide Kloster (nu Valkendorfs
Kollegium) i St. Pederstræde. Dette kollegium
var nært knyttet til universitetet og det var
en betingelse for gaven, at kollegiet skulle
underholde en lærer i teologi ved universitetet.
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Hørup sogn
Gudstjeneste
September

			
19.
kl. 10.00
23. s.e. Trinitatis
			altergang
26.
kl. 10.00
Sidste søndag i
			kirkeåret, altergang
					
December
03.
kl. 10.00
1. søndag i Advent
			altergang
			
10.
kl. 09.30
2. søndag i Advent
			Leif Jordt
			

Siden sidst

Poul S. Christiansen: Skovvej

03.
kl. 09.30
12. s.e. Trinitatis
			
10.
kl. 10.00
13. s.e. Trinitatis
			altergang
			
17.
kl. 10.00
14. s.e. Trinitatis
			altergang

Døbte:

Malthe Weinkauf Jespersen, Kirke Hørupvej 21
Max Jønne Diedrichsen, Lyøvej 42, Nordborg
Viggo Aakerlund Kristensen, Kløverlykke 55
Ingrid Otte Anderson, Trompeterager 30

Viede:

Annemette Lykke Jakobsen og Michael Thorup
Madsen, Kegnæsvej 73
Ditte og Kim List, Blåmose 5

24.
kl. 10.00
15. s.e. Trinitatis
			Høstgudstjeneste		
Bisatte og begravede:
Oktober
01.
kl. 09.30
16. s.e. Trinitatis
			
08.
kl. 10.00
17. s.e. Trinitatis
			altergang
15.
kl. 10.00
18. s.e. Trinitatis
			altergang

Karen Marie Harboe, Hørup Bygade 34
Folmer Laumark-Møller, Damgade 7 , Sønderborg
Svend Nygaard, Majbølløkke 3 ,
Bjarne Laulund, Blåmose 8
Rita Karin Eriksen, Hørup Bygade 44A
Carl Christian Callesen, Vimmelskaftet 12E
Kirsten Jacobsen, Damgade 7 , Sønderborg
Folmann Wollesen, Skovbyvej 67

Det sker:
Sognehøjskole:
Træk af Vestens kirkehistorie fortalt af
sognepræsten i anledning af 500-året for
29.
kl. 10.00
20. s.e. Trinitatis
reformationen. Power-point-illustreret.
			Leif Jordt, altergang
Kl. 11- ca. 13.30 i konfirmandstuen, hvor
31.
kl. 19.00
Reformations-			
menighedsrådet serverer frokost undervejs.
			gudstjeneste, m/musik		
22.
kl. 10.00
19. s.e. Trinitatis
			

November
05.
kl. 10.00
Allehelgens dag 		
			
altergang, navnene på 		
			årets døde læses
			
12.
kl. 10.00
22. s.e. Trinitatis
			altergang

På følgende lørdage:
9. september: 4. Reformationen

Luther

Karl den 5. Erasmus
af Rotterdam

Zwingli

Melanchton

Hørup sogn
7. oktober: 5. Den rette lære, hjertets tro
eller fornuften i højsædet – store træk af
kirkehistorien fra reformationen til i dag.

Konkordieformlen

Ph.J.Spener

Descartes

11. november: 6. Danmarks kirkehistorie –
den store kirkehistorie i vor egen historie.

Reformationsgudstjeneste:

Tirsdag den 31. oktober kl. 19 i kirken.
Denne dag, Allehelgens dag, er det 500
år siden, at Martin Luther opslog sine 95
teser mod afladshandlen - iflg. legenden
på kirkedøren i Wittenberg. Dette blev
begyndelsen på reformationen.
Dagen fejres over hele landet med
gudstjenester – således også i Hørup kirke.

Ansgar
Absalon i Arkona

Chr. den 3.
Brorson
Peder Palladius
Grundtvig

Alle er velkomne, og frokosten er gratis. Men
af hensyn til indkøb til frokosten, bedes man
melde til hos sognepræsten senest dagen
inden sognehøjskolen.
Studiekreds:
H.C. Andersens eventyr.

Vi læser tre eventyr af H.C. Andersen – et pr.
gang.
Første gang læser vi ”Snedronningen.”
Kl. 19.30 i præstegården på følgende
onsdage:
den 20. september
den 11. oktober
den 22. november.
Cafe-aften:
Onsdag den 4. oktober kl. 19
i konfirmandstuen, hvor Ulkebøl Salonorkester igen i år spiller.

Der er gratis adgang, men kaffe og kagebord
koster 25 kr.

Koncert med Pihl & Schelling
Søndag den 19. november kl. 16
To instrumenter udvikledes i starten af
det 19. århundrede;
det ene var gammelt
som bjergene – det
andet ganske nyt,
resultatet af en ung
instrumentmagers
drøm om en lyd.
Harpen og saxofonen
– nok så forskellige,
men samtidig i høj grad et produkt af deres
tid!
Søndag d.19. november kan man høre dem
som duoen Pihl & Schelling.
Der er fri entré, og mere information på
hjemmesiden.
Adventsaften:
Tirsdag den 5. december kl. 19 i kirken.
Med korsang, luciaoptog og krybbespil.
Fyraftenssang:
Vi synger fra højskolesangbogen fra kl. 17.30
til 18 i konfirmandstuen.
Torsdag den 7. september, den 5. oktober,
den 2.november og den 7.december.
Menighedsrådsmøder:
Der holdes offentligt menighedsrådsmøde
kl. 18.30 i konfirmandstuen på følgende
torsdage:
21. september, 26. oktober og
kl. 17 den 23. november.

Hørup sogn
Den plads tilfaldt Povl Helgesen, der tillige
blev bestyrer af det nye kollegium. Povl
Helgesen var reformkatolik og på denne tid
læste han med begærlighed Luthers skrifter
og i kollegiet samlede han om sig en række
yngre mænd, der næsten alle senere skulle få
en stor betydning for reformationen i Danmark
– senere til stor fortrydelse for Povl Helgesen,
der hudfletter dem i Skibykrøniken. I hans
kollegium havde de lært en kritisk indstilling
til den danske katolicisme og kirkelige ledelse,
men han havde ikke forestillet sig at de ville gå
skridtet videre og blive lutherske prædikanter.
I Skibykrøniken får de læst og påskrevet:
de er kætterske, frække, snu, forbryderiske,
fordrukne, løgnagtige, liderlige og skamløse.
Povl
Helgesens
store
forbillede
var
bibelhumanisten Erasmus af Rotterdam og
han oversatte og bearbejdede flere af hans
skrifter.

Erasmus af Rotterdam

I begyndelsen opfattede han også Luther
som en stor forfatter af opbyggelige skrifter
og i 1524 oversatte og udgav han Luthers
”Betbüchlein” til trods for at han to år tidligere
i en samtale med Kristian II havde erklæret at
Luthers meninger var kætterske.
Han kunne ikke tilslutte sig Luthers oprør mod
kirke og pave trods et fælles syn på mange
ting, ikke mindst Luthers kærnetanke om, at
mennesket frelses af troen alene. Men med
Erasmus af Rotterdam og imod Luther hævde
Helgesen viljens frihed, hvorfor han måtte
lægge stor vægt på den personlige fromhed,
en streng kristen etik. For nok er det troen,
der frelser, men beviser den sig ikke i en from
livsførelse, da er det ikke sand tro.
Helgesen var heller ikke begejstret for Luthers

reform af gudstjenesten og den lutherske
salmesang.
”En fattig mand, der sidder på en møgvogn
og synger salmer, er mere værd i Guds øjne
end mange katolske præster og munke,
som døgnet rundt personligt lirer latinske
vers af”, mente en af Helgesens elever,
Malmøreformatoren
Peder
Laurensen.
Men Helgesen kritiserede den enstemmige
reformatoriske menighedssang og hånede
den for dens ringe musikalske kvalitet og
protesterede mod at ”hellige salmer skulle
synges som en springevise…ved denne nye
kvædskab er kun råb og skrål blevet forøget,
men gudelighed ikke formeret”.
Måske på grund af sin delvis svenske ophav
var Povl Helgesen tilhænger af den nordiske
union og oprørt over Det stockholmske
Blodbad og i krøniken sparer han ikke på
kritikken. I 1522 ragede han uklar med
Kristian II og måtte for en tid flygte til Jylland
for at unddrage sig kongens hævn. Her gik
han i oprørernes tjeneste med sin hvasse pen
og medvirkede i oprøret mod kongen og i
1525 kunne han vende tilbage til sin lærestol
ved Københavns Universitet.
Herfra blev han en lige så indædt kritiker
af Frederik I, der i sin håndfæstning havde
forpligtet sig til at sikre den katolske kirke,
men som ved sin passivitet faktisk støttede
de nye ideer.
Helgesens hovedmodstander blev dog den
tidligere johannittermunk Hans Tausen.
De stillede op mod hinanden i en offentlig
polemik og der blev ikke lagt fingre imellem.
Povl Helgesens stilling blev ikke gjort
nemmere af, at han både skulle kæmpe mod
de lutherske tilhængere og mod de uduelige
katolske biskopper. Begge sider mistænke
ham for at tilhøre de andre og denne
tvetydighed gav ham i samtiden tilnavnet
Povl Vendekåbe.
Efter Frederik I’s død i april 1533 overtog
Rigsrådet landets ledelse og på Herredagen
i København i sommeren 1533 fik Povl
Helgesen lejlighed til at føre beviser for at
Hans Tausen var kætter. Han anklagede ham
for hans nadverlære og Rigsrådet, der var
domineret af biskopperne og den katolske
højadel, Fortsættes side 9

Kegnæs sogn
Gudstjeneste
September
03.
kl. 09.30
12. s.e. Trinitatis
			
10.
kl. 11.00
13. s.e. Trinitatis
			
17.
kl. 14.00
14. s.e. Trinitatis
24.
kl. --.--		
15. s.e. Trinitatis
					
Oktober
01.
kl. 09.30
16. s.e. Trinitatis
			
08.
kl. 11.00
17. s.e. Trinitatis
15.
kl. 09.30
18. s.e. Trinitatis
			Leif Jordt
22.
kl. 11.00
19. s.e. Trinitatis
			
29.
kl. 09.30
20. s.e. Trinitatis
			
31.
kl. 19.00
Reformations-			
			gudstjeneste
November
05.
kl. 11.00
Allehelgens dag 		
						
12.
kl. --.--		
22. s.e. Trinitatis
15.
kl. 19.00
Hubertusmesse
					
19.
kl. 11.00
23. s.e. Trinitatis
26.
kl. 09.30
Sidste s.e. Trinitatis
					
December
03.
kl. 11.00
1. søndag i Advent
			
10.
kl. 11.00
2. søndag i Advent
			De 9 læsninger
			
17.
kl. --.--		
3. søndag i Advent
24.
kl. 16.00
4. søndag i Advent
			Juleaften
				
25.
kl. 09.30
Juledag

Siden sidst
Døbte
Leo Garly Andersen, Bådehavnsgade 55 M,
København SV
Viede og kirkeligt velsignede
Rikke Mark Hansen og Kasper Thorø Plougmann,
Emmasvej 22, 3.th. Brabrand
Døde og begravede
Ina Schalck Sørensen, Damgade 7, Sønderborg
Menighedsrådsmøder på Kegnæs
Der afholdes offentlige menighedsrådsmøder
kl. 19.30 i Forpagterboligen
torsdag den 28. september

Lysabild sogn
Gudstjeneste
September
03.
kl. 11.00
12. s.e. Trinitatis
			
10.
kl. 09.30
13. s.e. Trinitatis
			
17.
kl. 11.00
14. s.e. Trinitatis
			Høstgudstjenese
24.
kl. --.--		
15. s.e. Trinitatis
					
Oktober
01.
kl. 11.00
16. s.e. Trinitatis
			
08.
kl. 09.30
17. s.e. Trinitatis
15.
kl. --.--		
18. s.e. Trinitatis
			Leif Jordt
22.
kl. 09.30
19. s.e. Trinitatis
			
29.
kl. 11.00
20. s.e. Trinitatis
			
November
05.
kl. 19.00
Allehelgens dag
					
12.
kl. 09.30
22. s.e. Trinitatis
			Leif Jordt
					
19.
kl. 19.00
23. s.e. Trinitatis
			Hubertusmesse

Mette Bettina Larsen og Henning Bonde
Christiansen, Kegnæsgård 4, Skovby
Døde og begravede
Ruth Jensen, Tandsbusk 77, Tandslet
Hans Hansen, Midthave 50, Lysabild
Marianne Hansen, Sneppevej 26, Skovby
Bruno Lauersen, Vibøgetoft 6, Vibøge
Jørgen Petersen Kryhlmand, Kærløkke 12,
Hørup
Follmann Wollesen, Skovbyvej 67, Vibøge
Alis Degn Petersen
Menighedsrådsmøder i Lysabild
Der afholdes offentlige menighedsrådsmøder
kl. 19.00 i Præstegården
onsdag den 20. september
onsdag den 25. oktober
onsdag den 22. november
onsdag den 20. december
Reformationsgudstjeneste
tirsdag den 31. oktober kl. 19.00
For at markere at det var den 31. oktober
1517 at Martin Luther opslog sine 95 teser på
kirkedøren til Slotskirken i Wittenberg, hvorved
reformationen i Nordeuropa tog sin begyndelse,
afholder vi reformationsgudstjeneste for
Lysabild-Kegnæs Pastorat i Kegnæs Kirke.

26.
kl. 11.00
Sidste s.e. Trinitatis
					
December
03.
kl. 09.30
1. søndag i Advent
05.

kl. 14.00

Advendtsandagt.

10.
kl. 19.00
2. søndag i Advent
			

Siden sidst

Døbte:
Didde Duus, G. Broagervej 9 B, Nybøl
Viede og kirkeligt velsignede
Mille Nissen og Morten Belloni Zoega, Arnæsvej
8, Dybbøl
Lisa Skovmand Petersen og Anders Lund
Petersen, Kyshøj 18, Høruphav

Slotskirken i Wittenberg, hvor de 95 teser er indgraveret i bronze

Lysabild Kegnæs Pastorat
Lysabild Helligblodsmarked 2017

Hubertusmesse, Lysabild Kirke
Søndag den 19. november kl. 19.00.
Sønderborg Blæsergruppe medvirker.

Hubertusmesse, Kegnæs Kirke
Onsdag den 15. november kl. 19.00.
Jagthornsblæserne fra Gråsten Jagtforening
medvirker.

For 8. gang genopliver vi den middelalderlige
markedstradition i Lysabild og afholder
høstmarked
ved
Lysabild
Præstegård.
Markedet åbner lørdag den 16. september kl.
11.00.
Der bliver solgt fra diverse boder og
stadepladser og i kirken vil der være
udstilling.
Søndag den 17. september afsluttes
markedet med høstgudstjeneste i Lysabild
Kirke kl. 11.00.
Alle Helgen – Musikgudstjeneste
Søndag den 5. november kl. 19.00
i Lysabild Kirke
Vi afholder en liturgisk musikgudstjeneste
Alle Helgen med bibellæsninger, salmer og
musik.
Og i gudstjenesten mindes vi dem, der er
døde i sognet og begravet fra Lysabild Kirke i
det forløbne år og deres navne bliver læst op.

Lysabild Kegnæs Pastorat
kendte Hans Tausen skyldig og forviste
ham fra Sjælland og Skåne og de lutherske
prædikanter i Skåne fik man erklæret fredløse
og kættere. Det var en politisk dumhed. Et
folkeligt oprør brød løs mod bispernes diktatur
og den lutherske rigshovmester Mogens Gøye
pressede roskildebispen Joakim Rønnov til at
tillade, at Hans Tausen kunne vende tilbage
til København.
Men borgerkrigen var begyndt og Povl
Helgesens dage som indflydelsesrig teolog og
universitetslærer var talte og han blev i stedet
læsemester eller lektor ved Domkapitlet
i Roskilde. Og det var her at han kastede
sig over sit sidste og nok mest berømte
skrift. Hans lektorat medførte angiveligt at
han tillige var kirkeværge for Skibby kirke.
Krøniken forblev ufuldendt – faktisk så
ender den midt i en sætning. Povl Helgesen
har netop beskrevet hertug Christians (III)
valg til konge i Jylland og svenske troppers
belejring af Halmstad og Varberg i sommeren
1534. Krøniken slutter med ordene: ”Mens
dette gik for sig………..”

Om han selv har skjult krøniken i Skibby
kirke eller en anden har gjort det for ham,
kan man ikke vide, men efter dette er der
ingen efterretninger om Povl Helgesen. Inden
året var omme, havde hertug Christians
feltherre Johan Rantzau nedkæmpet Skipper
Clements bondehær i Nordjylland og Christian
(III) havde magten i hele landet undtagen
København, som overgav sig efter et års
belejring. I august 1536 red den lutherske
Christian ind i det hærgede København, hvor
sulten og lidelserne i de sidste måneder havde
været ubeskrivelige.
Hans Havelund

Gudstjenester på Hørup Plejecenter
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

07.
21.
05.
19.
02.
16.
30.
14.

september
september
oktober
oktober
november
november
november
december

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

Tandslet sogn
Gudstjeneste
September
03.
kl. 11.00
12. s.e. Trinitatis
			Agnete Raahauge
10.

kl. 11.00

13. s.e. Trinitatis*		

			
17.
kl. --.--		
14. s.e. Trinitatis
			
Sogneudflugt
24.

kl. 11.00

15. s.e. Trinitatis*		

Oktober
01.
kl. 10.00
16. s.e. Trinitatis
			Høstgudstjeneste
			Kirkefrokost
08.

kl. 11.00

17. s.e. Trinitatis*

15.

kl. 11.00

18. s.e. Trinitatis*

22.
kl. 11.00
19. s.e. Trinitatis
			Agnete Raahauge
29.
kl. 19.00
			

Døbte:

SIDEN SIDST

Mathias Ley Moos, Gammelgaard 10, Ketting
Alberte Hovlykke Bleicken, Holballe 10, Tandslet

Døde og begravede:

Martha Grohnheit, Lebølvej 16, Lebøl
Leif Hansen Petersen, Rådmandsløkken 2C, Sdbg
Finn Toft, Ollundsbjerg 31, Tandslet
Vita Kristensen, Hørup Bygade 44D 8, Hørup
Knud Poul Vognæs, Mommarkvej 229, Majbøl
MUSIKALSK LEGESTUE EFTERÅR OPSTART
Torsdag den 14. september kl. 9.15 - ca. 10.00.
- Med salmer og sang ved Tandslet kirke for 1-3
årige med forældre/dagplejer
Ved Hannelore Nissen-Berdiin.
Forløbet varer 7-8 gange og vi mødes torsdage
kl. 9.15 – ca. 10.00 i kirken.
Tilmelding nødvendig på mail: nissen-berdiin@
mail.dk eller på Tlf. 61 30 74 46
SOGNEUDFLUGT
Møgeltønder- Schackenborg - Højer
Søndag den 17. september 2017 kl. 8 – 18

20. s.e. Trinitatis
Kirkekaffe		

November
05.
kl. 11.00
Allehelgen
			
12.
kl. 11.00
22. s.e. Trinitatis
			
19.
kl. 11.00
23. s.e. Trinitatis*

Afgang kl. 8.00 ved kirken/genforeningsstenen til
Møgeltønder kirke.
Her deltager vi i gudstjenesten kl. 10.30 ved
sognepræst Claus Egelund.
Efter gudstjenesten fortæller kirketjeneren lidt
om Møgeltønder kirke/sogn.
26.
kl. 16.00
Sidste s.e. Trinitatis
Frokost med medbragt mad. (håndmadder fra
			Agnete Raahauge		
Lysabild kro)
Kl. 13.00 guidet rundvisning på Schackenborg
December
slot. (Bemærk at slottet har trapper)
03.
kl. 11.00
1. søndag i Advent*
Medbragt kaffe ved Højer sluse.
			
Kirkekaffe
Forventet Hjemkomst til Tandslet til aften ca.
18.00.

10.

kl. 11.00

2. søndag i Advent

			* altergang
			

Pris for turen kr. 150,- pr. person.
Tilmelding til: Kirkegårdskontoret på tlf 74 40 71
72 el. på e-mail: graver@tandsletkirke.dk
senest: 12. september
Ved tilmelding oplys venligst navn og tlf.nr.

Tandslet sogn
HØSTGUDSTJENESTE
Søndag, den 1. oktober kl.10.00 – Bemærk
tidspunkt
Her har konfirmandforældrene sammen med
konfirmanderne pyntet kirken.
Kom og vær med ved denne festlige gudstjeneste,
hvor der efter gudstjenesten er auktion over
pynten.
Det indkomne beløb fordeles mellem Folkekirkens
Nødhjælp og Kirkens Korshær i Sønderborg. Når
auktionen er færdig er menighedrådet vært ved en
høstfrokost.
ANDESPISNING OG FOREDRAG
Torsdag den 9. november kl. 18.00
Tandslet Friskole
Menighedsrådet laver ”andemad”
Tilmelding til: Kirkegårdskontoret på tlf 74 40 71
72 el. på e-mail: graver@tandsletkirke.dk
senest: 03. november
Ved tilmelding oplys venligst navn og tlf.nr.
Efter spisningen kl. 19.00
BILLED-FOREDRAG

er bare nogle af de navne der knytter sig til byen,
hvor man stadig kan strides om hvem der lukkede
vinduet, efter at have skubbet andre ud af det.
Kom og få et blik ikke bare ind i Prags historie
men også et kik ind af det vindue, der er Prags
nutid.
ETISK RÅD
Torsdag, den 30. november kl 19.00 i
Tandslet Præstegård
Sognepræst Anders
Raahauge, som jo nok vil
være de fleste bekendt
her på stedet, er udover
at være sognepræst ved
Sct. Marie Kirke også Mag.
art. i Litteraturhistorie og
kulturjournalist.
Men han er også, hvad
der er nok så vigtigt for
aftenenes foredrag medlem af Det etiske Råd, som
rådgiver politikere og andre beslutningstagere i
Danmark i vanskelige etiske dilemmaer, der ofte
har både livet og døden som indhold, og som
derfor også har stor indflydelse på, hvordan vi
lever med hinanden.
Anders Raahauge, der som skribent ved Kristeligt
Dagblad også har fingeren på pulsen, hvad angår
den etiske debat, der føres i Europa, vil fortælle
om sit arbejde med etikken både ude og hjemme.
Kaffe og kage 20, - kr.
SÆRLIGE GUDSTJENESTER M.M.

PRAG, VINDUET I EUROPAS MIDTE.
Vinduer kan bruges til at kikke ud af og indad.
Vinduer kan man kikke op og ned fra. Vinduer kan
man åbne lukke, og skjule sig bag - Alt sammen
noget i både bogstavelig og i overført forstand, der
har været en del af Prags mere end tusindårige
historie.
Prag har som ”Den gyldne Stad” ikke bare været et
rigt magtcentrum i det Østrig-Ungarske kejserrige
m. imponerende bygningsværker. Den har også
været en kulturel smeltedigel mellem Øst og
Vesteuropa.
Midt mellem de mange hyggelige ølstuer og meget
andet godt har den tjekkiske hovedstad til tider
været midtpunkt i voldsomme konflikter af både
politisk og kulturel men også religiøs art, der
ofte også har haft rod i en national stolthed. Her
begyndte en af de mest voldsomme og blodige
krige man har haft i Europa – 30 årskrigen - netop
i et vindue.
Jan Hus, Tycho Brahe, Franz Kafka, Vaclav Havel

Reformationsgudstjeneste
Gudstjenesten søndag, den 29. oktober kl.19.00
Vil i anledning af 500-året for reformationen stå i
reformationens tegn, efterfølgende kirkekaffe.
Allehelgensgudstjeneste
Søndag den 5. november kl. 11.00
Ved gudstjenesten mindes vi sognets døde,
og navnene på de, der er døde siden sidste
Allehelgen, vil blive læst op. Efterfølgende er
der frokost for pårørende i
præstegården. Tilmelding til
graverkontoret.
Adventsgudstjeneste
1. søndag i advent 3.
december kl. 11.00
I år med kaffe og klejner i
våbenhuset.

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,
eller privat 21 94 85 78,
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:
Leif B. Tandrup, Lillehave 14, Lysabild.
Telefon 24 21 12 98. E-mail: lbtandrup@gmail.com
Kirkeværge:
Birgitte Korsgaard, Lysabildgade 86, Lysabild. Telefon
7440 4935. E-mail: bgkorsgaard@hotmail.com
Kasserer:
Hanne Kryhlmand, Lysabildgade 60, Lysabild. Telefon
4018 7477. 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.

