SYDALS

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

Hørup Sogn

Kegnæs Sogn

Lysabild Sogn

Tandslet Sogn

Konfirmation
den 23. & 30. april
kl. 10.00

Konfirmation
den 08. april
kl. 10.00

Konfirmation
den 09. april
kl. 10.00

Konfirmation
den 12. maj
kl. 11.00

Forår
Marts - april - maj.

Fredens Gud, den livsalige fred, du give vort
land til at blomstres ved!

Prædiken til nytårsdag 2017:
For 27 år siden stod jeg på Rådhuspladsen i
København nytårsaften, da klokkerne slog det nye
år ind – 1990. Der var trængsel og stemningen
var euforisk, for i november og december var der
sket store omvæltninger i Europa – jerntæppet,
der havde delt Øst- og Vesteuropa var flænget,
Berlinmuren var faldet, og små østtyske biler,
trabanter, var strømmet ind over grænserne til
Vesteuropa fyldt med mennesker, som i årtier
havde været fanger i deres eget land og nu besøgte
det frie og rige Vesten for første gang.
Den kommunistiske Østblok, som så længe havde
syntes at stå klippefast, klinet sammen af angst
og terror, som den var, var med et slag begyndt at
smuldre.
Og det spændte forhold mellem øst og vest, som i
så mange år havde tegnet verdensordenen, syntes
at opløses.
Derfor var det denne nytårsaften ikke blot det
gamle år og det gamle årti, der randt ud og et nyt
år og nyt årti, der blev ringet ind – men det var som
en helt ny æra i Europa. En frihedens og fredens
æra.
Jeg kom til at tænke på denne nytårsaften, da
jeg forleden læste en notits om, hvorledes der til
nytårsaften i går var indkaldt ekstra politimandskab
i København til at kontrollere indfaldsvejene til
Rådhuspladsen og talstærkt patruljere i centrum af
byen; om hvordan der var opstillet betonklodser på
strategisk vigtige steder.
Det er selvfølgelig sidste års nytårsaften i Køln og
sidste uges lastbilsattentat i Berlin, der var årsagen
til det øgede beredskab.
Sådanne farer var der overhovedet ingen, der
forestillede sig den nytårsaften for 27 år siden.
Selvom det ikke var til at skubbe sig frem i centrum
af København, var de eneste farer, man frygtede
ved at bevæge sig ud i trængslen, den risiko, der
altid er forbundet med berusede mennesker med
nytårsraketter.
Men at nogen bevidst kunne ville volde
den glade menneskemængde ondt, hvorfor
ordensmagten skulle være på vagt overfor andet
end fuldemandsstreger, det lå ud over enhvers
forestillingsevne.
De seneste to år har vi lært noget andet – vi har set
den bevidste hadefulde vilje til med vilkårlige og
dødelige angreb på uskyldige at så angst i Europa,
til at sprede terror, netop når glade mennesker er
forsamlet for at feste.
Den fremtid, der ved årsskiftet 89-90 tegnede så
lys for Europa, den blev ganske anderledes end

forventet, og det er svært ikke at gå ind i det nye
år med en trykkende fornemmelse af, at også i
vort land, i vores hovedstad eller større byer kan
terroren pludselig gøre en glad aften i byen til en
tragedie.
Det frygtelige er, at truslen kunne have været
forudset. Hvis ikke Europa i 1990 havde hengivet
sig til en så naiv opstemt tillid til, at nu havde
demokratiet og trygheden endelig sejret så
fuldstændigt, at alle måtte overgive sig til vores
livsform, så havde det ikke været nødvendigt med
det store politiopbud i går i København.
I den euforiske rus over det frie Vestens
værdiers tilsyneladende sejrsgang, var Europa
blind for, at en ideologi af lige så fanatisk
fuldkommenhedshedstrang som den kommunistiske
lå i kim udenfor og i Europa.
I sensommeren i år blev jeg af en bekendt gjort
opmærksom på et sælsomt net-tidsskrift, som man
med lidt snilde kunne google sig frem til.
Dabiq hedder net-tidsskriftet. Det er skrevet på
engelsk, det er velformuleret, professionelt sat op,
men indholdet er uhyggeligt.
Det er Islamisk Stats tidsskrift. Augustnummeret
af tidsskiftet, som jeg fandt frem til, havde på
forsiden et billede af to krigere fra Islamisk Stat,
der kravlede på det øverste af et kirkespir – de var
i færd med at brække korset af spiret og opsætte
en halvmåne i stedet.
”Break the Cros – bryd korset” var overskriften på
tidsskriftes forside, og dette nummer af tidsskriftet
var henvendt direkte til Vesten, i særdeleshed til
kristenheden.
”Hvorfor vi hader jer” hed en af artiklerne, som
gendrev alle de forklaringer, som mange i vesten
har givet på den islamiske terror: at den er
utilpassede menneskers meningsløse vold.
Nej, kunne man læse i tidsskriftet: terroren er
særdeles meningsfuld, ideologisk velbegrundet og
teologsik gennemtænkt.
”Det er vigtigt at forstå, at når vi bekæmper jer,
er det ikke bare for at straffe jer og afskrække jer,
men for at bringe jer til sand frihed i dette liv og
bringe jer frelse i det hinsides…” stod der bla.a.
Den sande frihed, tidsskriftet talte om, er den i
vore øjne tvivlsomme frihed i underkastelse under
sharialoven. Under det verdensomspændende
hellige lovregimente, som Islamisk Stat kæmper
for, og finder drejebogen til i koranen og haditherne.
Så, jo – det kunne have været forudset i 1990, at
den nye tid ikke nødvendigvis ville blive fredens og
frihedens tid efter vore tanker om fred og frihed,
for de skrifter, som den terror, vi har lært at kende,
finder sin hjemmel i, de lå jo lige for hånden.
Og det inderste i dem – det er den kategoriske
modsigelse af det lille korte evangelium, som vi i
dag begynder det nye år med at høre. Som vi i
Danmark i tusind år er gået ind i et nyt år på.
Som vores frihed har bygget på.
En hovedsætning og tre små bisætninger:
”Da otte dage var gået, og han skulle omskæres,
fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af
neglen, før han blev undfanget i moders liv.”
Hvad er det da, vi hører her: Jo, vi hører, at det lille
barn, Guds søn, som blev født på jorden julenat –
han blev omskåret efter sit folks skik.
FORTSÆTTES SIDE 5

Hørup sogn
Gudstjeneste
Marts
05.
kl. 09.30
Leif Jordt
			1.søndag i Fasten.
12.
kl. 10.00
Altergang
			2.søndag i Fasten
19.
kl. 10.00
Guldkonfirmation
			Altergang
			3.søndag i Fasten
26.
kl. 10.00
Altergang
			Midfaste
02.

kl. 09.30

April
Mariæ Bebudelse

09.
kl. 10.00
Altergang		
			Palmesøndag
13.
kl. 16.00
Ad-hoc-koret
			Altergang
			Skærtorsdag
14.

kl. 10.00

Langfredag

16.

kl. 10.00

Altergang, Påskedag

17.

kl. 10.00

2. påskedag

				

				
Caravaggio: Emmausmåltidet

23.
kl. 10.00
			

Konfirmation
1. søndag efter Påske

30.
kl. 10.00
			

Konfirmation
2. søndag efter Påske

07.
kl. 09.30
			

Maj
Hans Havelund
3. søndag efter Påske

		
12.
kl. 10.00

Store Bededag

14.
kl. 10.00
			

Altergang
4. søndag efter Påske

21.
kl. 10.00
			

Altergang
5. søndag efter Påske

25.
kl. 10.00
Altergang
			Kristi Himmelfarts
			Dag
28.

kl. 10.00

6. søndag efter Påske

Juni
04.
kl. 10.00
Altergang
			Pinsedag
05.

kl. 09.30

2. Pinsedag

Siden sidst
Døbte:
Jonathan Schwartz Høi-Nielsen,
Katkærvej 16
Rosa Bjørn Teglgård, Løgstørgade 37 , 1 tv,
Kbh. Ø
Bisatte og begravede:
Vika Barfoed Hollænder, Færgegang 7
Elin Marie Kristensen, Hørup Bygade 44C
Gunnar Elbæk Staael, Hørup Bygade 44D
Per Møller Nielsen, Bregnerødvej 87 , 1 1 8
, Birkerød
Bente Murrekilde, Lundvej 98
Ane Marie Simonsen, Hørup Bygade 44 A
Konfirmationsdatoer 2018:
I 2018 er konfirmationssøndagene den 8.,
den 15. og den 22. april.
Der er indskrivning til konfirmation
søndag den 27. august i forbindelse med
gudstjenesten kl. 10.

Gudstjenester på Hørup Plejecenter
02.
16.
30.
13.
27.
11.
01.
15.
29.
13.
27.

marts
marts
marts
april		
april		
maj		
juni		
juni		
juni		
juli		
juli		

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

Hørup sogn
Konfirmander den 23. april:

Julie Lyholm Andersen, Østervej 1
Lukas Fagerberg, Kløverholm 67
Julie Feike Friis, Skovmærkevej 17
Oliver Damsgaard Hansen, Kløverlykke 68
Helena Elisabeth Øe Hobson, Kløverlykke 88
Frederikke Gram Jacobsen, Klinteskoven 36
Thomas Jacobsen, Klinteskoven 6
Karoline Svindt Lentfer, Kløverlykke 6
Mia Schürmann Lunding, Damsløkke 5
Sille Mortensen, Kavsløkke 93
Jacob Vahl Nielson, Trompeterhøj 4
Line Schmidt, Klinting 3
Laura Martensen Skovmand, Trompeterhøj 29
Victoria Kristine Walsh, Ottemosevej 7

Konfirmander den 30. april:

Emmelie Lyholm Andersen, Østervej 1
Jacob Paulsen Christensen, Kyshøj 24
Jonas Buch Dahl, Skovhøj 99
Mikkel Teglborg J Fuglesang, Havemose 13
Nicholas Lentfer Kristiansen, Kløverlykke 63
Sophie Elise Lambertsen Kløverholm 22
Louise Marie Callesen Lang
Vestervej 38
William Pilkington Lauritsen, Blomstergade 21
Katrine Lærkegaard, Hyldestub 29
Christian Menné, Toften 9
Maria Nedu, Tangsmose 22
Thomas Holmgaard Poulsen, Kløverlykke 24
Dagný Eva Snorradóttir, Ringgade 218
Anne Cecilie Nørby Steenshard, Kavsløkke 137
Mille Teichert, Kløverlykke 74
Alberte Boye Thygesen, Kirke Hørupvej 13
Adam Hajjar Thøgersen, Skovbyvej 78
Ida Selin Valentin, Kirkehøj 9
Karla Willesen, Slotsbakken 1A , 1 tv
Philip Østerbæk, Kløverlykke 84

Hjertestarter

”Mjangvej Klanen” i Kirke Hørup har bekostet
og ønsket at opsætte en hjertestarter centralt i
området. De har henvendt sig til menighedsrådet
med ønske om at placere hjertestarteren
ved kirken. Menighedsrådet har med glæde
efterkommet deres anmodning, og er glade for
initiativet. Hjertestarteren er nu placeret på
graverbygningen, og er tilgængelig hele døgnet.

Studiekreds:
Onsdag den 8. marts kl. 19.30 i
konfirmandstuen.

Sidste del af studiekredsen om Dostojevskis
roman ”Raskolnikov” – filmaften.

Sognehøjskole:
Træk af kirkehistorien i fortælling og billeder
– i anledning af reformationsjubilæet.
Kl. 11 – 13.30 i konfirmandstuen, med
frokost.
25. marts: 3. Korstogene og
stridighederne mellem pave og kejser.
Pavekirken i forfald.

Urban den 2.s tale

Frederik Barbarossa

William af Ockam

Alexander den 6.

9. september: 4. Reformationen

Luther

Karl den 5.

		

Erasmus af

Zwingli

Melanchton

Rotterdam

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.

Ansgar

Absalon i Arkona

Chr. den 3.Peder Palladius

Brorson

Grundtvig

Alle er velkomne, og frokosten er gratis. Men
af hensyn til indkøb til frokosten, bedes man
melde til hos sognepræsten onsdagen inden
sognehøjskolen.
Menighedsrådsmøder:
Der holdes offentligt menighedsrådsmøde
i konfirmandstuen kl. 18.30 på følgende
torsdage: 16.marts, 20. april, 18. maj og 15.
juni.
Fyraftenssang:
Den 02.03.17, 06.04.17, 11.05.17, 01.06.17
kl. 17.30-18.00 i konfirmandstuen.

Hørup sogn
Foredrag:
Onsdag den 1. marts kl. 19.30 i
konfirmandstuen:

Massoud Fouroozandeh: Den forbudte frelse.

Massoud Fouroozandeh er født i Teheran i
1970. Han er tidligere muslim, men er i dag
kristen teolog og præst.
I foredraget fortæller Massoud sin enestående
dramatiske historie, hvori en koransanger
i Iran bliver til kirkefader i Danmark. Han
fortæller om barndommen i Shahens
Teheran, de tidlige teenageår under ayatollah
Khomeinis styre, om den dramatiske flugt
over de kurdiske bjerge med den ene fod
i gips, og ikke mindst om livet i Danmark.
Her beskrives især hans omvendelse til
kristendommen og arbejdet med den iranske
menighed.
Massoud forener i foredraget sin personlige
fortælling med en teologisk forklaring
af forskelle og ligheder mellem Islam
og kristendom, ligesom han vil berøre
spørgsmålet om forskellen på en kristen og
en islamisk reformation.
Fri entre – kaffe og kage koster 20 kr.
Fortsat fra side 2 >
Omskærelsen var Guds pagtstegn med Israel, Guds
udvalgte folk. Det synlige tegn på, at en israelit
hørte til Guds folk.
Derfor var og er omskærelsen en hellig pligt for
enhver jøde.
Nu blev også Jesus omskåret, for Guds søn, Guds
ord til mennesker, Guds skabninger, var jo ikke en
moralfilosofisk gardinprædiken; ikke et nyt princip
med retningslinier for det fuldkomne menneskeliv –
ikke en ny hellig lov.
Nej, Guds ord blev kød og tog bolig iblandt os.
Blev et menneske af kød og blod, som ethvert
menneske født i en bestemt sammenhæng, ind i et
givent folk, - det var jo derfor Gud havde udvalgt
sig et folk – fordi hans søn skulle fødes i det.
Guds søn blev sandt menneske – og derfor blev
han omskåret efter sit folks skik, for et sandt
menneske svæver ikke over jorden i abstrakt
verdensborgerluft, men fødes i et hjem med
bestemte skikke og sædvaner.
Det er, hvad vi hører i en af bisætningerne i
evangeliet til i dag: at Guds søn blev omskåret
efter sit folks skik og brug.
Men i hovedsætningen hører vi, at han fik navnet
Jesus, og at det ikke var et navn, som hans forældre
havde fundet på, men det navn, Gud fader havde
bestemt for ham fra hans undfangelse af og meldt

Maria ved englen Gabriel, at han skulle hedde.
Jesus betyder: Gud frelser eller Guds frelse.
Med dette navn er barnet givet til os at finde vores
frelse fra synd og død og gudsforladthed i. Så er det
ikke ved vores gerninger, ved at følge hellige love
og regler og møjsommeligt rense os fra verdens
smuds, at vi bliver de sande Guds skabninger, vi
skabtes til oprindeligt.
Men det er ved at krybe ind under svøbet på det
lille barn og lade ham, hans gerning: at han døde
og opstod for os, være vores fuldkommenhed, som
Gud fader vil kende os ved.
Det er ikke os selv, der er blevet renere, kønnere og
mere Gud lige. Nej, i os selv er vi stadig de syndige,
skrøbelige kar, vi har været siden Adams fald.
Men vi har fået navnet Jesus at anråbe Gudfder i; at
klæde os i, så vi tør stole på Gud faders nåde som
børn stoler på deres fars gode vilje for dem.
Barnet fik navnet Jesus, Guds frelse.
Og da var den omskærelse, han fik på ottendedagen
ikke længere en hellig pligt, en hellig lov, som
frelser noget menneske. For Guds frelse er barnet
med navnet Jesus.
Fra og med den dag, da Jesus fik navnet, er
omskærelsen ikke mere end et folkeligt kendetegn,
og jo ikke et folkeligt kendetegn, som gælder vort
folk, det danske folk.
Omskærelsen gør ingen hellig, men den kristne kan
frit betragte den, som et mærke, der er det jødiske
folk dyrebart, ligesom Dannebrog er os dyrebart,
fordi det er symbolet på vores jordiske hjem, på
den sammenhæng, vi er født ind i og holder af.
Jesus blev omskåret og fik navnet Gud frelser – og
så bliver intet menneske frelst og får Guds velbehag
ved overholdelse af hellige love, men Guds velbehag
ligger frit tilgængeligt for enhver i det lille barn
Jesus.
Han er ethvert menneskes frihed fra helligt lovtyranni.
Han er modsigelsen af enhver ideologi, der kræver
sin ret til at skabe hellige riger på jorden – hvad
enten det er en verdslig fuldkommenhedsideologi
som kommunismen eller en religiøs ideologi som
Islam.
Men derfor er også evangeliets forkyndelse af, at
Jesus er Kristus, Guds frelse, sandt menneske og
sand Gud, som en rød klud for øjnene af dem, der
er blindet af helligt rengøringsvanvid.
For Jesus, Guds frelse, tilhører ikke noget menneske,
så det kan prale af, at nu har jeg guddommelig
ret til at føre min vilje og min retfærdighedstrang
igennem.
Nej, barnet Jesus er Guds ord til os alle: Guds ord,
der splintrer alle menneskelige forsøg på at hævde
vores egen retfærdighed og godhed, for navnet
Jesus siger: kun Gud frelser, af nåde – af den nåde,
som gives dig i barnet Jesus.
Barnet Jesus kan aldrig blive et banner, vi kan
udbrede vore skikke, vores såkaldte værdier under.
Han er ikke et banner for en ny hellig krigerflok,
men han er ethvert menneskes frihed til at nægte at
bøje sig for hellige krigeres krav; til at sige, at den
skik og brug, vi har bygget på herhjemme i tusind
år, den er nu vort folks, som vores jordiske hjem
har trivedes ved, og er den end nok så jordisk og
ufuldkommen, så vil vi nu beholde den, for det er
ikke den, vi skal finde vores fuldkomne trøst og håb
i – men den skal vi finde i Jesu navn. Amen
Agnete Raahauge

Kegnæs sogn
Gudstjeneste
05.

kl. 11.00

Marts
1.søndag i Fasten

12.

kl. 09.30

2.søndag i Fasten

19.

kl. 11.00

3.søndag i Fasten

26.

kl. --.--		

Midfaste
April
Mariæ Bebudelse

02.

kl. 09.30

08.

kl. 10.00

Konfirmation

09.

kl. --.--		

Palmesøndag

13.

kl. 19.00

Skærtorsdag

14.

kl. 15.00

Langfredag

16.

kl. 09.30

Påskedag

17.
kl. 11.00
			

2. påskedag
Guldkonfirmation

23.

kl. 09.30

1. søndag efter Påske

30.
kl. 19.00
			

Agnete Raahauge
2. søndag efter Påske

Siden sidst
Døbte:
Anna Michelle Jensen, Bakkelyvej 25,
Vestbjerg
Døde og begravede:
Marie Christine Jessen, Hørup Bygade 44A
Arne Nielsen, Pomosevej 2, Asserballeskov
Konfirmation i Kegnæs Kirke
Lørdag den 8. april kl. 10.00
Ejgil V. Lauritsen, Østerbyvej 46A, Østerby
Richard Thade Petersen, Skoven 9, Kegnæs
Laura E. Petersen, Nr. Landevej 30, Kegnæs
Freya Winski, Nørre Landevej 30, Kegnæs

Afrika InTouch
Fredag den 3. marts kl. 19.30 i Forpagterboligen.
Afrika InTouch er en dansk kristen børne- og
ungdomsorganisation, der har som formål
at formidle inspiration fra Afrika til Danmark
og at fremme børns og unges vilkår i Afrika.
Organisationen blev stiftet i 1993 og har i dag
omkring 1300 medlemmer.
Vi får besøg af Rikke Kobbelgård Hansen og et
par venner, der vil fortælle om deres ophold
som volontører i Uganda i juni 2015

Maj
07.
kl. --.--		
3. søndag efter Påske
			
12.
kl. 11.00
Store Bededag
14.

kl. 09.30

4. søndag efter Påske

21.
kl. 19.00
			

Agnete Raahauge
5. søndag efter Påske

25.

kl. 11.00

Kristi Himmelfarts Dag

28.

kl. 09.30

6. søndag efter Påske

04.

kl. 11.00

Juni
Pinsedag

05.
kl. 11.00
Fælles frilufts guds- 		
			tjeneste Vibæk
			vandmølle, 2. Pinsedag

Før søndagen

Onsdag den 22. marts kl. 19.30 i Forpagterboligen
Gennemgang af den kommende
søndags prædiketekst ved
skiftende præster fra Sønderborg
Provsti.
Denne gang: Anders Raahauge,
Skt. Marie Kirke.

Lysabild sogn
Gudstjeneste
05.

kl. 09.30

Marts
1.søndag i Fasten

12.

kl. 11.00

2.søndag i Fasten

19.

kl. 09.30

3.søndag i Fasten

26.
kl. 19.00
Agnete Raahauge
			Midfaste
02.

kl. 11.00

April
Mariæ Bebudelse

09.
kl. 10.00
Konfirmation
			Palmesøndag
13.

kl. 11.00

Skærtorsdag

14.

kl. --.--		

Langfredag

16.

kl. 11.00

Påskedag

17.
kl. 09.30
			

2. påskedag
Guldkonfirmation

23.

kl. --.--		

1. søndag efter Påske

30.
kl. 09.30
			

Leif Jordt
2. søndag efter Påske

Maj
07.
kl. 11.00
3. søndag efter Påske
			
12.
kl. 09.30
Store Bededag
14.

kl. 11.00

4. søndag efter Påske

21.
kl. 11.00
			

Leif Jordt
5. søndag efter Påske

25.

kl. 09.30

Kristi Himmelfarts Dag

28.

kl. 11.00

6. søndag efter Påske

04.

kl. 09.30

Juni
Pinsedag

05.
kl. 11.00
Fælles frilufts guds			tjeneste Vibæk
			Vandmølle
			2. Pinsedag

Siden sidst
Døbte:
Nete Lyck Cerelius, Unnasvej 19, Helsingør
Vilas Christensen Hansen, Gammelhave 50,
Lysabild
Johan Lambertsen, Kløverholm 22, Hørup
Viede og kirkeligt velsignede:
Birgitte Damm og Torben Philipsen,
Mommarkvej 393A
Døde og begravede:
Martin Heise, Vibøgetoft 2, Vibøge
Hansine Johansen Nielsen, Fiskervej 1,
Mommark
Menighedsrådsmøder i Lysabild
Der afholdes offentligt menighedsrådsmøde i
Lysabild Præstegård kl. 19.00
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag

den
den
den
den

22.
26.
31.
21.

marts
april
maj
juni

Foredragsaften i Lysabild: ”Dansk-Tysk
– fortid, nutid og fremtid”
Torsdag den 9. marts kl. 19.30 i Multisalen
Ved Siegfried Matlok, tidligere chefredaktør
for Der Nordschleswiger.
Siegfried Matlok er
født i Sydslesvig
i
en
dansk-tysk
grænselandsfamilie.
I sin opvækst havde
han de nationale
modsætninger tæt
inde på livet, fordi
dele
af
Matlokfamilien
efter
1945
indtog
et
dansk standpunkt.
Siegfried
Matlok
fastholdt sit tyske ståsted, bl.a. fordi han
afviste de ofte nationalistiske og hadefulde
anti-tyske toner i danske kredse syd og nord
for grænsen. I 1973 blev han ansvarshavende
redaktør ved Der Nordschleswiger og fra 1979
til 2013 var han chefredaktør.

Lysabild Kegnæs Pastorat
I 1945, da 2. Verdenskrig var slut,
argumenterede bl.a. departementschef i
landbrugsministeriet
J. Wilcke for Sydslesvigs genforening med
Danmark og for folkeforflytninger af den
tysktalende befolkning til syd for Ejderen i
lighed med, hvad der skete for den tysktalende
befolkning i Schlesien.
Det skete heldigvis ikke og 29. marts 1955
underskrev den danske statsminister H.C.
Hansen og den vesttyske forbundskansler
Konrad
Adenauer
København-BonnErklæringen, der fastslog rettigheder og
principper for det danske og det tyske mindretal
i grænselandet. Erklæringen er siden set
som et ideal for løsning af grænsekonflikter
overalt i verden. Med EU’s Schengentraktat
blev samarbejdet over grænsen yderligere
styrket, men det sidste års tid er der igen
indført grænsekontrol. Det er ikke en idé, der
er fostret i grænselandet.

Påskens gudstjenester
Skærtorsdag den 13. april
Der er højmesse i Lysabild kl. 11.00 og
aftengudstjeneste på Kegnæs kl. 19.00
Vi fejrer nadverens indstiftelse og ligesom
de forrige år indbyder vi til fællesspisning i
Forpagterboligen ved Kegnæs Præstegård kl.
18.00. Forbilledet er oldkirkens fælles agapémåltid, et kærlighedsmåltid, som gik forud for
takkegudstjenesten. Idéen er, at vi hver især
medbringer vores bidrag til et fælles bord og
vi spiser sammen inden vi går op i kirken og
holder takkegudstjeneste. Vi håber, at mange
vil komme og deltage fra begge sogne.

Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling
Søndag den 12. marts 2017
Folkekirkens Nødhjælp har til formål at
hjælpe de fattigste af de fattige i verden og
styrke deres muligheder for at få et værdigt
liv. Hjælpen ydes gennem katastrofehjælp,
udviklingsarbejde og ved at være talerør for
verdens nødlidende.
Årets konfirmandelever er blandt indsamlerne
i Lysabild og på Kegnæs. Tag godt imod vore
indsamlere, når de banker på din dør.
På Kegnæs mødes indsamlerne til gudstjeneste
kl. 09.30 og derefter bliver ruterne fordelt i
Forpagterboligen.

Nytolkning af Leonardo da Vinci’s Den hellige
nadver malet til kirken i Haldórsvík på
Færøerne af Torbjørn Olsen, 1996.
Langfredag den 14. april
Der er fælles liturgisk musikgudstjeneste for
begge sogne i Kegnæs Kirke kl. 15.00 med
salmer og læsninger fra lidelseshistorien,
som det bliver fortalt i Lukasevangeliet.
Inge og Karsten Munk medvirker.

Indsamlingsleder på Kegnæs: Bente Kirkegård
Petersen, tlf. 7440 5428
I Lysabild mødes indsamlerne kl. 10.00 i
Præstegården, hvor ruter og indsamlingsbøsser
deles ud.
Indsamlingsleder i Lysabild: Gitte Beyer,
tlf. 7440 7181

Torbjørn Olsen, 1998 – Kristus på korset

Lysabild Kegnæs Pastorat
Konfirmation i Lysabild Kirke
Palmesøndag den 9. april kl. 10.00
Rasmus Andersen, Søen 1,
Lysabildskov
Oliver Willert Christiansen, Kegnæsvej 20,
Lysabild
Asbjørn Sophus Elneff, Kegnæsvej 2,
Mommark
Benjamin Hansen, Lille Mommarkvej 27,
Sarup
Jacob Beyer Larsen, Saruphav 5, Sarup
Charlie Lorenzen, Svennesmølle 1,
Mommark
Emil Rørholm Lorenzen, Fjelby 14, Skovby
Mikkel Schulz Nielsen, Lillehave 15, Lysabild
Mathias Bock Paulsen, Sarupvej 30, Sarup
Alexander Pihl Petersen, Ballevej 2, Skovby
Anders Bønning Petersen,
Sarupvej 20,
Sarup
Magnus Andreas Fastrup Rasmussen,
Klapleddet 7, Lysabildskov
Marck Storm Rasmussen, Mommarkvej 389,
Mommark
Scott Gammelgård Æbelø, Skovbyvej 76,
Skovby
Line Molter Abrahamsen, Kløverholm 57,
Hørup
Kimmie Jacqueline Beck, Lysabildgade 86,
Lysabild
Sarah Preiss Christiansen, Kegnæsgård 2,
Skovby
Sofie Jensen, Skovbyvej 66, Skovby
Alberte Thejl Belschner Jørgensen, Søen 2,
Lysabildskov
Nadja Dohrmann Matzen, Lysabildgade 67,
Lysabild
Sasia Heide Pyrkov, Paradisvej 4, Lysabild
Mathilde Tychsen, Rubæk 6, Skovby
Påskemorgen 16. april
Fromesse på Kegnæs kl. 09.30
Der er højmesse i Lysabild kl. 11.00. Det er
fest- og kantategudstjenester, hvor vi opfører
Buxtehudes påskekantate ”O fröhliches
Stunden, o fröhliches Zeit” for sopran, 2
violiner, viola da gambe og cembalo som
præludium og som postludium spiller vi
en kantate ”Laudate Dominum” af Lowies
Busbetzky, der var elev af Buxtehude og
siden organist i Rostock.
Opførelsen i år bliver med sopran Bettina
Hellemann
Munch
og
kirkens
faste
kantateensemble, som udgøres af Christian

Balslev og Inge Munk på violiner, Karsten
Munk på cembalo og sognepræsten på viola
da gamba og kontrabas.
2. Påskedag 17. april
Vi afholder guldkonfirmation i begge kirker. I
Lysabild bliver det kl. 09.30 og på Kegnæs kl.
11.00.
I 1967 konfirmerede pastor Hans Ivar Madsen
palmesøndag den 19. marts 4 drenge og 7
piger.
I Lysabild blev samme dag et stort hold på18
drenge og 13 piger konfirmeret af pastor
Søren Fransen.
Det bliver spændende at se, hvor mange det
lykkes at samle til 50-årsjubilæet.

Græsk ikon med Maria Magdalenes møde med den opstandne Kristus

Tak til Carl Nygaard
Vores regnskabsfører Carl Nygaard har valgt at
stoppe efter 32 år i Kegnæs Kirkes tjeneste – de
første 24 år som valgt medlem af menighedsrådet
og de sidste 8 år som regnskabsfører. I 1993, da
regnskabsføringen overgik til EDB, overtog Carl
Nygaard kassererposten og Kegnæs Kirkekasse
har været i meget kompetente hænder. Fra
årsskiftet har menighedsrådet tilsluttet sig Det
fælles Regnskabskontor ved Christianskirken i
Sønderborg. Vi ønsker Carl et velfortjent otium.
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SIDEN SIDST
Døbte:
Thor Frydendal Svendsen, Mommarkvej 302,
Tandslet
Døde og begravede:
Hans Lauritzen, Hørup Bygade 44C, 9, Hørup
Svend Aage Ovesen, Svanehaven 2, st. 14,
Augustenborg
Hanne Nydal Pihl, Ertebjergvej 23, Faurholm
Hans Verner Rønnow, Lebølvej 4, Tandslet
Hans Hansen, Mommarkvej 283, Tandslet
Jørn Rolfsted Pedersen, Ertebjerg Bygade 15,
Ertebjerg
Helga Margrethe Schneider Schmidt,
Tandsbusk 68
STYGGE KRUMPEN.
Onsdag den 8. marts kl. 19.00 i præstegården
Sognepræst Elise Lind Balslev, Bramming
genfortæller
”Stygge Krumpen” af Thit Jensen
Thit Jensen, som kaldes
den
sidste
velkyrie,
skrev i 1936 en bog om
børglumbispen
Stygge
Krumpen.
Den
skal
vi
høre
genfortalt som levende
historiefortælling.
Vi følger Stygge fra han
er ganske lille og sidder
på sin mors skød i Budolfi
kirke og videre gennem opvæksten og lever
med i hans dramatiske liv som biskop op til
Reformationen. Stygge Krumpen er i denne
fortælling motiveret af stærk tro og en
reformvilje, så den katolske kirke kan nå at
restaureres for den sump af magtmisbrug
og skørlevnet og ufattelig rigdom, der på det

Tandslet sogn
tidspunkt kendetegnede kirken.
Det ville ligne Thit Jensen dårligt, hvis ikke
der er nogle fine kvindeportrætter deri, så
vi møder prior¬inde Dorete Due, som bliver
Stygge i mors sted og Elisabeth, som han
forelsker sig i. Dette sidste er ikke så klogt af
en katolsk biskop…
Stygge Krumpen er ikke en fortælling for
sarte sjæle, når magtkampe og skørlevnet
skal beskrives.
Det er 30 år i Danmarkshistorien med fire
konger og megen indre uro. Strålende skønhed
og forfald går hånd i hånd i 1500-tallet og
danner overgangen til et opgør med kirken og
overgangen til protestantisk tro.

Ditte Rasmussen, Spang 9 Ulkebøl
Katherina Schmidt, Lebølvej 13
Maya Damtoft Simonsen, Mommarkvej 354
Sofie Stoltz, Mommarkvej 280
Sia Ettrup Sönnichsen, Tandsbusk 84
Samuel Schürmann Terp, Ollundsbjerg 4
Emilie Dau Thomsen, Tandsgårdvej 5

PÅSKELÆSNINGER

KLASSISK KONCERT
30. marts kl. 19.30 i Tandslet
Kirke
Med Nordals Amatørorkester
under ledelse af Børge Larsen.
I samarbejde med Landsbygruppen omkring
”Musik i Tandslet”
Entre kr. 25.
Billetter købes ved Spar hos Bitten.
Se nærmere på www.tandslet.dk, opslag og
plakater.
KONFIRMANDER TIL KONFIRMATIONEN

Tandlet Kirke Store Bededag 12. maj Kl. 11.00
Lea Louise Freja Eriksson, Sønder Kettingskov 8A
Sarah Smidt Hakanowitz, Svennesmølle 36
Stina Hjortlund Hansen,Ollundsbjerg 3
Ida Hergaard Henningsen, Sarupvej 25, Sarup
Ellen Orris Jørgensen, Ollundsbjerg 35
Sarah Kaslund Strandvej 17A, 2 th, Sønderborg
Simon Asmussen Lyck, Svennesmølle 42
Laura Nielsen, Mommarkvej 255
Liviu Nielsen, Ertebjergvej 6
Mille Sommerlund Nielsen, Tandsgårdvej 4
Sille Dreier Nissen, Vandmøllevej 10, Nybøl
Ida Maria Normann, Mommarkvej 405
Sofie Hansine Oxholm, Gammel Skolevej 3
Jonas Poulsen, Tandsbusk 28

Billed- og musikgudstjeneste
Skærtorsdag den 13. april kl. 19.00
Ved den liturgiske billedgudstjeneste med
altergang kred-ser vi i tekst, sang og billeder
påsken ind. Hertil får vi hjælp fra Inge og
Karsten Munk.
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.
TILMELDING
Ved alle arrangementer med tilmelding, skal
tilmelding ske til kirkegårdskontoret på enten
tlf.
74 40 71 72 eller på
e-mail: graver@tandsletkirke.dk

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:
Helge Nielsen, telefon 74 41 56 48.
Organist:
Otto Andersen, telefon 20 62 13 72
Kirketjener og graver:
Kurt Nielsen, telefon 40 56 63 60.
Kirkegårdstelefon:
Telefon 74 41 58 47.
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 Jørgensen, Neder Jestrup 12,
telefon 29 63 50 93.
e-mail: aabojorgensen@gmail.com.
Kirkeværge:
Tove Wehl, telefon 74 40 74 45.
Kasserer:
Jens Jørn Bonde, telefon 74 40 79 08.
Regnskabsfører:
Helge Nielsen, telefon 74 41 56 48.
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:
Henry Pharao, Lillehave 20,
telefon 74 40 43 52
e-mail: lhhp@bbsyd.dk
Kirkeværge:
Anne Mette Lyck, telefon 61 69 47 63,
e-mail: raaby_lyck@hotmail.com.
Kasserer:
Jens Jacobsen, telefon 21 73 70 44.
e-mail: jenschristian49@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.

