SYDALS

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

Hørup Sogn

Kegnæs Sogn

Lysabild Sogn

Tandslet Sogn

Sommer
Juni - Juli - August.

AT FORTÆLLE OG BLIVE FORTALT

I øjeblikket ruller DR’s store serie om
Danmarkshistorien med stort D henover Tvskærmene med et rekordstort antal på mere
end 1,2 millioner seere. Og det kan man jo
egentlig godt undre sig over kan ske i en
tid, der næsten i et og alt orienterer sig mod
fremtid og forandringer.
For er historie ikke bare noget for gamle
mennesker, der er gået i stå og for folk, der
drømmer sig tilbage til de gode gamle dage,
som måske mest af alt var gode, fordi man nu
er sluppet af med dem og har overlevet med
livet i behold?
Åbenbart ikke. Ellers kunne man ikke samle
så mange seere, som det er tilfældet.
Men måske er vores store interesse for
historien og de store fortællinger nu netop
et barn af vores fremtidsorienterede og
forandringsparate eller skulle man hellere
sige stressede tid, hvor vi efterhånden har
fået splittet den op i så mange muligheder og
forhold, at vi ikke længere har nogen ide om,
hvordan vi kan få hold på det igen.
Ja ikke nok med det. I vores store opslugthed
af fremtiden, som det sted vi skal være til
i, så har vi i foragt for gårsdagens nyheder
ironisk nok allerede tabt den på gulvet, ved
hele tiden at ville være på forkant med den.
Vores visioner har vi for længst lagt på hylden
til fordel for beregninger og statistikker, som
vi tager til at indtægt for allerede nu at
indskrive fremtiden i nutiden med alle vores
2020-planer m.m. På den konto tegner vi den
fremtid, vi lever, som popgruppen TV2 sang
det allerede for et par årtier siden.
I det lys ligner verden mest af alt splinterne fra
troldspejlet i eventyret om Snedronningen, vi
må have en historiefortæller som HC Andersen
til at forløse med et eventyr, der sætter alle
brudstykkerne og alt det meningsløse på
plads.
For at fortælle giver både identitet og

sammenhæng. For først når du giver dig
til at fortælle, kan der blive et jeg til ud af
splinterne. Og først når du lytter til hvad en
anden har at fortælle kan den anden tone
frem, som et levende du foran dig i al sin
rigdom af hårdt og let, surt og sødt
I et Tv-interview fra 1959 om hendes
forfattervirksomhed fortalte Karen Blixen en
fortælling om, hvordan hun engang havde
fået et brev Chr. X som tak for at hun havde
givet ham skindet fra en løve hun havde
skudt. Hun fortalte malende hvordan hun
med det bedste og fineste gevær havde skudt
løven og geværet var så tungt, at hun næsten
ikke kunne bære det, som var det et lille offer
hun skyldte at bære i respekt for den løve,
der nu måtte bøde med det største - med sit
liv.
Hun kaldte det, der skete mellem dem for en
slags kærlighedserklæring – ikke for skuddets
og dødens skyld, men for jagtens skyld.
For al jagt er lidenskab. Ligesom al lidenskab
er en jagt, hvor man har noget på hjerte
overfor det, der bliver jagtet. Ligesom den
gode historiefortæller har noget på hjerte
overfor den, der med gengældt lidenskab
sidder og lytter forventningsfuldt i håbet om
at modtage noget som i et kærlighedsforhold.
Men Karen Blixen stopper ikke her. Hun
fortæller hvordan hun tog brevet fra kongen
og puttede det i sin lomme, så hun altid
kunne tag det frem og læse det, for det er jo
det gode ved dyrebare breve at man altid kan
tage dem frem igen til fornyet glæde.
Derfor var det heller ikke nogen tilfældighed,
at brevet fik sin plads netop i den lomme,
hvor hun gemte de søde sukkerknalder hun
gerne tog efter en hård dag på savannen.
En dag var der så en ung mand Kitau fra
Kikuyu stammen, der havde fået sit ben knust
under en væltet træstamme. Karen Blixen
kom tilfældigvis forbi den stakkels jamrende
Kitau og gav ham noget af det sukker hun
havde i lommen for at lindre hans smerte.
Til sidst var der ikke mere sukker tilbage.
Og på hans bøn om hun ikke havde mere,
fandt hun i sin fortvivlelse brevet fra kongen
frem og sagde til Kitau, at hun havde et brev
fra kongen i sit eget land. Og alle ved at et
brev skrevet egenhændigt af en konge kan
fjerne alle slemme smerter. Hun tog brevet,
pressede det mod Kitaus bryst og efter et
stykke tid sagde Kitau ”godt … meget godt”.
Fortsættes, side 11.

Hørup sogn
Gudstjeneste
Juni

			
13.
kl. 10.00
9. s.e. Trinitatis
			Leif Jordt

04.
kl. 10.00
Pinsedag, Altergang
			Pinsemusik

20.
kl. 10.00
10. s.e. Trinitatis
			Altergang

05.
kl. 09.39
2. Pinsedag
					
11.
kl. 10.00
Trinitatis
			Altergang

27.
kl. 10.00
11. s.e. Trinitatis
			Altergang
			
Konfirmand 		
			indskrivning

18.
kl. 10.00
1. s.e. Trinitatis
			Altergang

03.

25.
kl. 10.00
2. s.e. Trinitatis		
			Altergang

kl. 09.30

September
12. s.e. Trinitatis

Siden sidst
Døbte:
Melia Christine Stelzner Tästensen,
Smedager 64
Amanda Kiølseth Anderson, Hyldestub 20
Sebastian Bill, Blåmose 24
Alberte Boye Thygesen, Kirke Hørupvej 13
Viede:
Rikke Zauner Laugesen og Thomas
Kirkegaard Petersen, Midtkobbel 2 Kegnæs

Erik Hoppe: En sommerdag

Juli
02.
kl. 09.30
3. s.e. Trinitatis
			Leif Jordt
09.

kl. 09.30
		

4.s.e. Trinitatis
Leif Jordt, Altergang

16.
kl. 09.30
5. s.e. Trinitatis
			Leif Jordt
23.
kl. 09.30
6. s.e. Trinitatis
			Altergang
30.

kl. 09.30

7. s.e. Trinitatis
August

06.
kl. 09.30
8. s.e. Trinitatis
			Altergang

Begravede og bisatte:
Lilian Usen Brøndum, Åboulevarden 43,
8000 Aarhus C
Anna Marie Bendixen Mink, Hørup Bygade
44A
Karin Martha Jørgensen, Toftehøj 31
Karen Christiansen, Hørup Bygade 44A
Hans Jacob Mathiesen, Vesterbakken 6
Anni Margrethe Hansen, Kavsløkke 10

Hørup sogn
Sommerkoncert.

Mandag den 5. juni kl.16
holder
Hørup
kirkekor
sommerkoncert
sammen
med et strygerorkester fra
Sønderborg/Åbenrå musikskole og en
strygerklasse fra Tandslet.
Hørup kirkekor vil synge en broget buket,
der dækker hele kirkeåret, og vores
kirkesanger Louise Thorup vil synge et
par sange fra Messias. Strygerorkestret er
et samarbejde mellem de to musikskoler
i anledning af Dansk-Tysk-Musikskoledag
i Tønder senere på ugen.
Deres koncert i Hørup er en optakt til
dette og de har også et afvekslende
program.
Strygerklassen fra Tandslet er et projekt,
hvor 2. og 3. klasse har violin og cello på
skoleskemaet. To timer om ugen spiller
de dels i mindre grupper dels i samlet
orkester.
De vil også komme og vise hvad de har
lært i løbet af året.
Det hele foregår i konfirmandstuen og
der er fri entre.
Sognemøde.
Onsdag den 9. august kl. 15
er der sognemøde i konfirmandstuen.
Der bydes på kaffe og kage, fællessang,
højtlæsning og underholdning – og
havevandring.

Tilmelding til sognepræsten.

Konfirmandindskrivning:

Søndag den 27. august
er
der
konfirmandindskrivning
i
konfirmandstuen
i
forlængelse
af
gudstjenesten kl. 10. Menighedsrådet
byder på sandwich og øl og vand,
sognepræsten orienterer om konfirmandundervisningen, og den nye årgang
konfirmander indskrives.
Konfirmandundervisning i 2017/18.
Næste års konfirmandundervisning ligger
ligesom sidste år tirsdag eftermiddag fra
kl. 15.15-16.45 og onsdag morgen kl.
8-9.30.
Første gang er hhv. tirsdag den 29. og
onsdag den 30. august.
Menighedsrådsmøde
den 15. juni kl. 18.30 i konfirmandstuen.
Ferie - sognepræsten holder sommerferie
fra den 1. til den 16. juli.
Embedet passes i dette tidsrum af Leif
Jordt, Tandslet.

Hørup sogn

Kegnæs sogn
Gudstjeneste
04.

kl. 11.00

Juni
Pinsedag

05.
kl. 11.00
2. Pinsedag
			Friluftsgudstjeneste
			Vibæk vandmølle
			
11.
kl. 09.30
Trinitatis
18.
kl. 19.00
1. s.e. Trinitatis
			Agnete Raahauge
25.

kl. 09.30

2. s.e. Trinitatis

02.

kl. 11.00

Juli
3. s.e. Trinitatis

09.

kl. 09.30

4.s.e. Trinitatis

16.

kl. 11.00

5. s.e. Trinitatis

23.

kl. 09.30

6. s.e. Trinitatis

30.

kl. 11.00

7. s.e. Trinitatis

August
06.
kl. 19.00
8. s.e. Trinitatis
			Agnete Raahauge
			
13.
kl. --.--		
9. s.e. Trinitatis
			
20.
kl. 09.30
10. s.e. Trinitatis
			Leif Jordt
27.

kl. 11.00

11. s.e. Trinitatis

03.

kl. 09.30

September
12. s.e. Trinitatis

10.
kl. 11.00
13. s.e. Trinitatis
			
17.
kl. 14.00
14. s.e. Trinitatis
			Høstgudstjeneste

Siden sidst
Døbte:
Sine Mørkehøj Iversen, Nørre Landevej 70,
Kegnæs
Døde og begravede:
Karen Margrethe Iversen, Grønmark 6,
Kegnæs
Marie Kathrine Jørgensen, Kobbelled 7A,
Kegnæs
Sognepræstens ferie:
Sognepræst Hans Havelund afvikler ferie i
dagene 31. juli til 20. august.
Henvendelse vedrørende kirkelige handlinger
kan rettes til Leif Jordt, Tandslet og Agnete
Raahauge, Hørup.

Lysabild sogn
Gudstjeneste
04.

kl. 09.30

Juni
Pinsedag

05.
kl. 11.00
2. Pinsedag
			Friluftsgudstjeneste
			Vibæk vandmølle
			
11.
kl. 11.00
Trinitatis
18.
kl. 09.30
1. s.e. Trinitatis
			Leif Jordt
25.

kl. 11.00

2. s.e. Trinitatis

02.

kl. 09.30

Juli
3. s.e. Trinitatis

09.

kl. 11.00

4.s.e. Trinitatis

16.

kl. 09.30

5. s.e. Trinitatis

23.

kl. 11.00

6. s.e. Trinitatis

30.

kl. 09.30

7. s.e. Trinitatis

August
06.
kl. --.--		
8. s.e. Trinitatis
			
13.
kl. 11.00
9. s.e. Trinitatis
			Leif Jordt

Siden sidst
Døbte:
Maja Kløcher Opstrup, Kegnæsvej 76, Skovby
Thor Iversen Nielsen, Lysabildgade 74,1.
Adam Ellegaard Lorenzen, Bojskovvej 15,
Fiskbæk, Gråsten
Casper Gade-Fallesen, Møllegade 7, Skovby
Yoel Shedrach Bahne Iboi, Stationsvej 8 D,
Vejby
Viede og kirkeligt velsignede:
Tine Skoulund Nielsen og Patrick Skoulund
Hansen, Alsgade 63 A, Sønderborg
Døde og begravede:
Anne Dorte Andersen, Søen 1A, Lysabildskov
Gunner Frede Thomsen, Mommarkvej 328,
Tandslet
Inga Heinrich, Lille Mommarkvej 5, Sarup
Birgit Falkenløve Simonsen, Skovbyvej 65,
st. th., Vibøge
Marianne Blunck, Birkemose 170, Skovmose
Mary Stuhr, Sydvej 4B, Skovby
Sommerkoncerter i Lysabild
Også i år bliver der sommerkoncerter i
Lysabild kirke onsdag aften kl. 19.00-19.30:
05. juli		

Olav Sverre Oussoren

12. juli		

Sebastian Clasen

19. juli		

Junior Barros Ferreira

26. juli		

Karsten Hesset

20.
kl. 19.00
10. s.e. Trinitatis
			Agnete Raahauge

02. august

Frank Laue

09. august

Amalie Kaad

27.
kl. 09:30
11. s.e. Trinitatis
			
30.
kl. 19.00
Konfirmand 		
			indskrivning

Gudstjenester på Hørup Plejecenter

03.

September
kl. 11.00
12. s.e. Trinitatis

10.
kl. 09.30
13. s.e. Trinitatis
			
17.
kl. 11.00
14. s.e. Trinitatis
			Høstgudstjeneste

Torsdag den 01. juni

Hans Havelund

Torsdag den 15. juni

Agnete Raahauge

Torsdag den 29. juni

Leif Jordt

Torsdag den 13. juli

Hans Havelund

Torsdag den 27. juli

Agnete Raahauge

Torsdag den 10. august Agnete Raahauge
Torsdag den 24. august Leif Jordt

Lysabild Kegnæs Pastorat

Lørdag den 8. april blev Laura, Freya, Ejgil og Richard konfirmeret i kirken på Kegnæs

Palmesøndag blev 14 drenge og 7 piger konfirmeret i Lysabild Kirke. Fra venstre i bagerste
række: Mikkel, Marck, Anders, Charlie, Mathias, Scott, Rasmus. I andet geled: Asbjørn, Oliver,
Alexander, Magnus, Emil, Benjamin, Jacob. Og i forreste række: Alberte, Line, Matilde, Sofie,
Kimmie, Nadja og Sasia.

Lysabild Kegnæs Pastorat

FÆLLES FRILUFTSGUDSTJENESTE

2. pinsedag den 5. juni kl. 11.00
Ved Vibæk Vandmølle Efter gudstjenesten
vil der være frokost i det grønne, hvor
menighedsrådene vil være vært ved pølser
og brød sammen med KFUM-spejderne, der
står for salg af øl og vand.
Overskuddet herfra går til spejderne.

Tandslet sogn
Gudstjeneste
04.

kl. 11.00

Juni
Pinsedag*.

05.
kl. 11.00
2. Pinsedag
			Friluftsgudstjeneste
			Vibæk vandmølle
			
11.
kl. 19.00
Trinitatis
			Agnete Raahauge
18.
kl. 11.00
1. s.e. Trinitatis
			Midfaste
25.
kl. 11.00
			

2. s.e. Trinitatis
Kirkekaffe

02.

kl. 11.00

Juli
3. s.e. Trinitatis*

09.

kl. 11.00

4.s.e. Trinitatis

16.
kl. 11.00
			

5. s.e. Trinitatis
Kirkekaffe*

SIDEN SIDST
Døbte:
Freja Margrethe Christiansen, Lebølvej 19
Mie Hagen Friis Petersen, Faurholm 3
Laura Gehrke Nedergaard, Tandsbusk 84
Kevin Helmer Hansen, Tandsbusk 26
Døde og begravede:
Bertha Johanne Ley, Askerøj 1, 16, Hørup
Amanda Jensen, Tangshave 6, 1,
Nordborg
Carl Hansen, Kavsløkke 79, Hørup
Inger Elisabeth Møller, Hørup Bygade 44A,
28, Hørup
FÆLLES FRILUFTSGUDSTJENESTE
VED VIBÆK VANDMØLLE
2. pinsedag 5. juni kl. 11
GULDKONFIRMATION I 2017 OG DENGANG

23.
kl. 11.00
6. s.e. Trinitatis
			Agnete Raahauge
30.
kl. 11.00
7. s.e. Trinitatis
			Agnete Raahauge
August
06.
kl. 11.00
8. s.e. Trinitatis
			Agnete Raahauge
13.
kl. --.--		
9. s.e. Trinitatis
			Kirke på hjul
20.
kl. 11.00
			

10. s.e. Trinitatis
Kirkekaffe*

27.
kl. 11.00
			

11. s.e. Trinitatis
Konfirmand indskrivning

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
*altergang
Sogneudflugt

Guldkonfirmanderne 10. april 2017

Guldkonfirmanderne 23. april 1967

Tandslet sogn
RINGRIDER & BYFESTEN 11.-13. AUGUST

Menighedsrådet og kirken er igen på banen
- Om fredagen ved Spiel ohne Grenzen
- Om lørdag ved kaffebordet med spil og
sang ved Arnout Boersma og Lis Andersen
- Om søndagen ved tyren.
Se i øvrigt mere om ringrider & byfesten på
opslag, når tiden nærmer sig.
KONFIRMANDINDSKRIVNING
SØNDAG DEN. 27. AUGUST KL. 11.00
I forbindelse med gudstjenesten
søndag, den 27. august kl. 11.00 er der
konfirmandindskrivning for de konfirmander,
der skal konfirmeres
St. Bededag den 27. april 2018 i Tandslet
kirke.
Selve konfirmandindskrivningen vil ske efter
gudstjenesten, hvor menighedsrådet vil være
vært ved en frokost på Tandslet Friskole
SKILTNING PÅ KIRKEGÅRDEN

Vedrørende den nye strukturændring på
kirkegården, kan der forekomme skilte, hvor
der står ”RESERVERET”. Det kan være sat for
at markere, at stedet er til kirgårdens eget
brug.
På samme måder er der kommet nye
skilte til hjælp for personalet med teksten:
”PASSES PRIVAT” på gravsteder, hvor
gravstedsindehaveren passer graven.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
TIL KALENDEREN
MUSIKALSK LEGESTUE
starter op igen torsdag den 14. september
kl. 9.15-ca. 10 ved Hannelore NissenBerdiin.
SOGNEUDFLUGT
Søndag, den 17. september
Turen går til Tønder og Møgeltønder.
Mere om begge dele i næste kirkeblad
Fortsat fra side 2.
Han faldt til ro og smerterne forsvandt.
Til slut fortalte Karen Blixen, at brevet havde
hun stadig men nu var blevet ulæseligt, fyldt
som det var med gammelt mørkt størknet
blod og materie.
Men hun ønskede som alle ordets tjenere,
at det hun havde skrevet egenhændigt måtte
blive for alle der lider.
Da man efter hendes død fandt brevet, var
der ikke en eneste plet på brevet.
Gennem hende havde en kongelig fortæller
altså fortalt fortællingen om, hvordan
fortællingen sættes i verden i ønsket for at
samle det splittede i vores liv og for at fjerne
smerterne og ubehaget ved verden, om ikke
andet så for en stund.
I kirken fyldes vi også med ord og fortællinger,
som ikke er vores egne. De fortælles os
derimod, ikke af en kongelig fortæller, men af
én som med sin kærlighed, sit liv, sin død og
opstandelse har skrevet sig selv ind i vores liv
og død – ikke kun for trøste os med en historie
men for i liv og sandhed at overlade os til Gud
og hans kærlighed, som altings begyndelse, al
forsonings kilde men også altings ende, som
en levende historie, der aldrig hører op, og
som overlader os til det håb, der midt mellem
verdens splinter tør tro på muligheden af en
ny begyndelse .
– En ny begyndelse, hvor kærligheden og
lidenskaben for sandheden ikke bare giver
mening men også liv og fælleskab for os – Os,
som i et og alt er de fortalte i Guds historie,
så vi selv i denne kærligheds navn har en
historie at fortælle hinanden.
				Leif Jordt

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.

