SYDALS

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

Hørup Sogn

Kegnæs Sogn

Lysabild Sogn

Tandslet Sogn

Julegudstjeneste
den 24. december
kl. 14.30 - 16.00

Julegudstjeneste
den 24. december
kl. 14.00

Julegudstjeneste
den 24. december
kl. 16.00

Julegudstjeneste
den 24. december
kl. 16.00

Vinter
December - januar - februar.

bevokset med en 2-3 km. bred bræmme af
kystskov, hvad Nørreskoven og Blomeskobbel
i dag er de sidste rester af. Kun ved Gammelpøl
var skoven ryddet ved en landsby dér og ved
Hummelvig har de lave strandenge givet
mulighed for et kik ind i landet.

Jagttid
Det er spændende at gå på jagt – på
loppemarkeder! Og undertiden sker det at
man vender hjem med et bedre bytte, end
man umiddelbart havde regnet med, da man
gjorde handlen.
I sommeren 2008, kort tid efter at jeg
havde fået besked om at jeg havde fået
præsteembedet på Kegnæs og i Lysabild,
gjorde min kone et fund på et loppemarked.
Hun købte et billede, et ligegyldigt
skillingstryk – vist nok med en schæferhund
– det var rammen, hun var ude efter. Men
da hun kom hjem, viste det sig, at der bag
skillingstrykket sad et kobberstik fra 1649 –
et kort over hertugdømmet Sønderborg med
Als og Sundeved, Kegnæs og Glücksborg.
Kortet, der rummer et væld af detaljer, er
altså blevet tegnet og graveret knap fyrre år
efter Kegnæs var blevet bebygget.
De to hertugelige avlsgårde på Kegnæs’
nordlige del er angivet som henholdsvis
”Neuhoff” og ”Hartzholm”. Det sidste er
plattysk for Hjortholm.
Kegborg er angivet som ruin. Hvad der har
været tilbage af mure og fundament er
formentlig i de følgende år blevet kørt bort
og benyttet ved opførelsen af huse og gårde
på Kegnæs.
Store partier ved Sønderby og Østerby var
endnu skovklædte og det samme gjaldt for
hele nordkysten ud mod ”æ Lillhav”. Kun
kysten fra Sønderby til Vesterby og videre
rundt til Torsthoved, samt et nu forsvundet
lavt forland syd og øst for fyret var skovløst.
For øen Als er det karakteristisk at hele
østkysten fra Drejet og nordkysten rundt var

Ved Mommark er der angivet nogle fiskerhytter
i skovbrynet og ligeså ved Fynnesholm, der
hvor Fynshav nu er færgeby, lå der fiskerhytter
og et færgested med navnet Snaphav Færge.
Jamen, boede vores forfædre ikke ved kysten.
Jo, det gjorde de skam. Både på Kegnæs og
på Als er der arkæologiske vidnesbyrd fra
stenalder og bronzealder om at mennesker
levede på kysten og høstede både af havet
og jorden. Men igennem jernalderen og
vikingetid blev det for risikabelt. Kysterne på
Als, Fyn og de omgivende øer blev jævnligt
hærget og plyndret af folkeslag, der var
bosiddende ved den nordtyske og polske kyst.
Derfor blev bebyggelserne og den dyrkede
jord nær kysten opgivet – man trak sig 3-4
km. ind i landet og lod de gamle kystagre
springe i skov.
På Kegnæs, på Helnæs og øerne Lyø, Avernakø
og Drejø er dette sket i ældre jernalder
omkring år 500 f. Kristi fødsel.
At faren var reel, det vidner fundet af
bådene i Hjortespring og Nydam Moser om.
Krigskanoen blev ofret i Hjortespring Mose
i 2. halvdel af det 4. århundrede før Kristi
fødsel. Men antallet af våben, der var ofret
sammen med båden fortæller at der må have
været mellem 4 og 7 både, men kun den ene
blev slæbt gennem skoven og ofret i mosen.
Det 2-3 km. brede kystskovsbælte på Als og
Sydfyn beskyttede mod røveriske overfald.
Enhver, der har prøvet at sejle langs med
Nørreskoven eller forbi Klintinghoved, vil
vide, at det fra en båd er umuligt at se, hvor
der er bebyggelser og beboelser bag skoven.
Overfaldsmændene har gjort landgang på
kysten og sendt spejdere ind i landet for
at opspore, hvor der var noget at plyndre.
Men også med risiko for at blive opdaget
og fundene i moserne fortæller os, at det
nogle gange er lykkedes at samle det alsiske
landeværn og slå de plyndrende hære.
Fra jernalderens begyndelse omkr. 500 år f.
Kr. og til vikingetiden omkring år 1000 e. Kr.
var det almindeligt at landsbyerne flyttede
med 100-150 års mellemrum.
Fortsættes side 9

Hørup sogn
Gudstjeneste
December
04.
kl. 09.30
Leif Jordt
			2.s. i Advent
11.
kl. 10.00
3.s. i Advent
			altergang
18.
kl. 10.00
4.s. i Advent
			altergang
			Voksenkoret medvirker
24.

kl. 14.30

Juleaften

24.

kl. 16.00

Juleaften

25.
kl. 10.00
Juledag
			altergang
Fra Angelico: Jesu fødsel

26.

kl. 14.00

01.

kl. 16.00

2. juledag, julemusik
Januar
Nytårsdag.

08.
kl. 09.30
Leif Jordt
			1. s.e. H3K
15.
kl. 10.00
2. s.e. H3K
			altergang
22.
kl. 10.00
3. s.e. H3K
			altergang
29.
kl. 10.00
4. s.e. H3K
			altergang
Februar
05.
kl. 09.30
Sidste s.e. H3K
			
12.
kl. 10.00
Septuagesima
			altergang
19.
kl. 10.00
Seksagesima
			altergang
26.
kl. 10.00
Fastelavns søndag
			altergang
			
Marts
05.
kl. 09.30
1. s. i fasten
			Leif Jordt

Siden sidst i Hørup kirke
Døbte:
Benjamin Møller Zebitz, Ved Skellet 7,
Sønderborg
Magnus Heisterberg Larsen, Udsigten 33,
Sønderborg
Johan Haunstrup Brendel, Vestre Ringgade
218 , Århus
Carl Gjerløv Hyldgaard Christensen,
Kløverlykke 71
Frey Anette Spile Senger, Kavsløkke 173
Alma Frida Tykgaard Mortensen, Grundtvigs
Alle 1, Sønderborg
Viede:
Sanne Damkjær Waldemar og Henrik
Damkjær Waldemar, Frøstjernen 11, Odense
Jane Iwers Lauesen og Esben Iwers Lauesen,
Skovmærkevej 28, Lambjergskov
Begravede:
Cornelia Cathrine Lund, Tangsmose 24
Anne Marie Schmidt, Hørup Bygade 44C
Giesela Jørgensen, Lillehave 2A
Anna Marie Simonsen, Kavsløkke 91
Ellen Preisel, Dybbøl Langbro 18, Sønderborg
Adventsaften:
Tirsdag den 6.december kl. 19 i kirken.
Med Sydals-koret, Hørup Kirkes Ungdomskor,
Lucia-optog og krybbespil.
Voksenkoret:
4.søndag i Advent (18.dec.)
medvirker voksenkoret igen til
gudstjenesten. Vi skal bl.a. synge ”Maria
gennem torne går” og ”Jesus bleibet
meine Freude” sammen med 3 strygere fra
musikskolen og ungdomskoret.
Vi begynder at øve lørdag d.26.nov.
kl.10:30-12 i kirken. Så hvis du har lyst til
at deltage i dette tidsmæssige overskuelige
projekt, må du gerne bare komme. Du vil
blive taget godt imod af en flok glade og
entusiastiske sangere.
Du må også gerne ringe til undertegnede og
høre nærmere.
Otto Andersen, Tlf.2062 1372

Hørup sogn
Foredrag:
Torsdag den 9. februar kl. 19 i kirken:
Konservator Anette Aalling
i færd med at rense del af
altertavlen.
Konservator Anette Aaling
fortæller om arbejdet med
at restaurere altertavlen.
Onsdag den 1. marts kl. 19.30 i
konfirmandstuen:
Massoud Fouroozandeh: Den forbudte frelse.

Menighedsrådsmøder:
Der holdes offentligt menighedsrådsmøde en
gang månedligt kl. 18.30 i konfirmandstuen.
Datoerne offentliggøres
efter 1.søndag i advent.

på

hjemmesiden

Det nyvalgte menighedsråd
Ved afleveringsfristens udløb var der
indkommet en kandidatliste.
Det betyder, at valget i Hørup Sogn er
et aftalevalg, og at personerne på den
kandidatliste, med 7 kandidater samt
4 stedfortrædere, der blev dannet på
opstillingsmødet i september, fra 1. søndag i
Advent udgør det nye menighedsråd.
Konstituerende møde afholdes torsdag
den 24. november kl. 17 i Præstegården
konfirmandstue.

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.
Fyraftenssang:
Vi synger fra Højskolesangbogen!
Kl. 17.30-18 i konfirmandstuen torsdag
den 12. januar, den 2.
februar og den 2. marts.

Nyvalgt til menighedsrådet er
Anne Kirk Hansen
Kjeld Christensen
Gunner Jensen
Genvalgt til menighedsrådet er
Anette Nygaard Nielsen
Ove Aagaard
Erik Stenkjær Sørensen
Niels Erik Thorgaard
Sognepræst Agnete Raahauge er født
medlem af menighedsrådet.
Graver Kurt Nielsen er medarbejderrepræsentant i menighedsrådet.
Medarbejderrepræsentanten vælges årligt.
Valgte stedfortrædere, opstillet i prioriteret
rækkefølge, er
Kristian Iversen
Magna Birgit Iversen
Annette Cecilie Steenholdt
Else Kryhlmand

Hørup sogn

Sognehøjskole – kirkehistorie i 6 afsnit:
Lørdagene: 21. januar, 25. februar, 25. marts og 9.september, 7.oktober, 11.november.
Hver gang kl. 11 – 13.30 i konfirmandstuen.
I anledning af reformationsåret afholder Hørup menighedsråd og sognepræsten sognehøjskole
seks lørdage: i januar, februar og marts – og i september, oktober og november.
Emnet er træk af kirkens historie – fra oldkirken til i dag, så der kastes lys over den lutherske
reformations baggrund og følgevirkninger.
Hver gang vil der blive fortalt kirkehistorie med power-point- billedmateriale afbrudt af en god
frokost og med tid til drøftelse over kaffen til slut.

21. januar: 1.

Hvordan kirken blev til: Fra kristenforfølgelser til statskirke. Udformningen af trosbekendelsen.

Martyrerne

Konstantin

Augustin

25. februar: 2.

Pavekirke, Islam, kristenhedens forsvarere: det frankiske og det tysk-romerske kejserdømme.

Gregor den første

Muhammed

Karl Martell

Otto den Store

Hørup sogn
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 Rotterdam

Zwingli

Melanchton

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

Hørup sogn
11. november: 6.

Danmarks kirkehistorie – den store kirkehistorie i vor egen historie.

Ansgar

Peder Palladius

Absalon i Arkona

Brorson

Chr. den 3.

Grundtvig

Alle er velkomne, og frokosten er gratis. Men af hensyn til indkøb til frokosten, bedes man
melde til hos sognepræsten onsdagen inden sognehøjskolen.

Hørup sogn

Studiekreds:
Efterårets studiekreds om Dostojevskijs roman ”Raskolnikov” fortsætter:
Onsdagene den 11.januar, den 8.februar og den 8. marts kl. 19.30 i præstegården.
Fjodor Dostojevskij (1821-1881) er Ruslands store forfatter. Hans liv er lige så dramatisk
som en af hans romaner: Som ung havde han forbindelse til revolutionære kredse i Sankt
Petersborg, han blev anholdt, dømt til døden, men benådet og i stedet sendt til Sibirien,
hvor hans kristendom, blandt andet ved hans møde med medfangerne, fik altoverskyggende
betydning for ham, og hans skepsis ved de revolutionære, såkaldte nihilister (af nihil: intet )
tog til.

I sine store romaner, hvoraf den første er ”Raskolnikov”, som udkom under titlen ”Forbrydelse
og straf” i 1865, skildrer han den moderne gudløshed, hvis yderste konsekvens bliver mottoet:
”Målet helliger midlet!” – ”Alt er tilladt for sagens skyld”.
”Raskolnikov” er en sådan ung nihilist, som overbevsier sig selv om, at han har lov til at myrde
en led gammel pantelånerske for at skaffe midler til sit eget, sin mors og sin søsters underhold.
Det er ingen forudsætning for at deltage i studiekredsen, at man har læst bogen på forhånd.

Gudstjenester på Hørup plejehjem
Alle dage kl. 10.30

Fjodor Dostojevskijs arbejdsværelse

8. december		
24. december		
5. januar		
19. januar		
2. februar		
16. februar		
2. marts		
16. marts		
30. marts		

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

Det svarede til den tid jordgravede stolper
i husene kunne holde, dersom de var af
egetræ. Når de halvandet hundrede år var
gået, flyttede man landsbyen et par hundrede
meter og brugte den gamle landsbytomt til
urtehave, for her var der særdeles velgødet.
Selv i dag kan arkæologer spore gamle
landsbyers beliggenhed blot ved at analysere
jordprøver. Et højt indhold af nitrat og fosfor
i jorden afslører, at her har der engang ligget
en landsby. Men de flyttede ikke langt og
landsbyerne beholdt deres navne.
Så mange af landsbynavnene kan have
rødder helt tilbage til tiden omkring Kristi
fødsel. For navnet på stedet, landsbymarken,
beboernes identitet, var naturligvis det første,
der blev pakket ned og som flyttede med, når
landsbyen vandrede de få hundrede meter og
blev bygget op i en fornyet version. Hvis man
ser på et moderne kort over Als og Fyn, så er
det typisk at landsbyerne ligger i et bælte 3-4
km. fra kysten.
At landsbyerne blev stationære falder
sammen med bygningen af landsbykirkerne i
1000-tallet. De første var af træ som byernes
øvrige huse, men fra midten af 1100-tallet blev
de erstattet af monumentale bygningsværker
i sten – de ældste huse, vi har i landet.
Allerede omkring år 600 må der være opstået
stærke fyrstedømmer i det danske område.
Hidtil har man regnet med at Dannevirkes
ældste dele var opført i år 690, men de sidste
udgravninger ved Dannevirke har påvist, at
det ældste voldanlæg måske er hundrede år
ældre.
Også tiden med overraskende kommandoraids
langs kysterne ebbede ud. Efterhånden
som kongemagten blev stærkere kunne den
dæmme op for det tilfældige kystrøveri.
De skovklædte næs og de mange folketomme
småøer var som ”herreløst gods” overgået
til kronens besiddelse – ”det som ingen
ejer, det ejer kongen” og de findes derfor
opregnet i kong Valdemar Sejrs jordebog fra
begyndelsen af 1200-tallet. Kongen brugte
de befolkningstomme øer som jagtrevirer, og
bestande af hjorte, dådyr og rådyr opregnes
jævnligt – nogle af øerne blev også brugt til
opdræt af heste.
Også Kegnæs blev betragtet som kronens
jagtterræn og bl.a. ved vi, at Kristian II under
sit fangenskab på Sønderborg Slot har været
på jagt på Kegnæs.

Kegnæs var dengang underlagt Kegnæsgård,
som er nævnt i Valdemar Atterdags jordebog
i 1373. Der blev i senmiddelalderen årligt
produceret mellem 3-5.000 oldensvin i
skovene på Kegnæs. Når efteråret kom,
blev de slagtet og nedsaltet til de kongelige
køkkener.
Kegnæsgård er formentlig anlagt omkring
år 1100. I det dengang sumpede terræn har
det været let at forsvare voldstedet, da der
formentlig blot har været en befæstet vej,
der førte frem til borgen. Kegnæsgård havde
som kongelig avlsgård pligt til at bemande
Kegborg på den anden side af Drejet.
Kegborg
må
være
blevet
opført
i
Valdemarstiden sammen med Sønderborg,
Nordborg og Brådeborg i Ullerup Sogn som et
led i den rigsbefæstning, der fra Dannevirke i
vest og til Bornholm i øst skulle være et værn
mod de vendiske overfald. Sammen med de
voksende søkøbstæder fik de bragt sørøveriet
til ophør og rundt omkring på kysterne sprang
det ene fiskerleje op efter det andet. Og gerne
med et lille landbrug som bierhverv – nogle
få tønderland agerjord og en ko eller to var
standard for de nye fiskehusmandsbrug langs
kysterne. Sådan må vi formode at Høruphav,
Taskland, Gammelpøl og Mommark er opstået.
Og næs og småøer blev på ny koloniseret.
Omkring år 1500 var udviklingen kommet så
vidt, at f.eks. Lyø syd for Fyn fik egen kirke
og præst og altså blev et selvstændigt sogn.
Og det samme skete for naboøerne Drejø og
Avernakø – Og et århundrede senere også
Kegnæs. Så tæt blev bebyggelsen på de
danske småøer, at de omkring 1800 hørte til
de tættest befolkede dele af landet. Og den
sammenhængende kystskov var da for længst
borte og mindes nu kun i de overleverede
stednavne:
Kettingskov,
Ertebjergskov,
Sarupskov og Lysabildskov. Og på Kegnæs
er skovarealet nu under 1%. Forstfolk og
biologer regner vist de første 15-20 meter for
skovbryn – først da er der læ nok til de fleste
skovbundsarter, så vi har nok skovbryn på
Kegnæs, men ingen skov.
Hans Havelund

Kegnæs sogn
Gudstjeneste
04.

December
kl. 11.00
2.s. i Advent.

11.

kl. --.--		

3.s. i Advent.

18.

kl. 11.00

4.s. i Advent

24.

kl. 14.00

Juleaften

25.

kl. 11.00

Juledag

26.

kl. 09.30

2. juledag

01.

kl. 11.00

08.

kl. 09.30
		
kl. 11.00

15.

Januar
Nytårsdag.
1. s.e. H3K
Dåbsjubilæum
2. s.e. H3K

Siden sidst
Døbte:
Ella Marie Hell Andersen, Langløkke 15,
Høruphav
Hjalte Studsgaard Birk Hartvig, Nørre
Landevej 60, Kegnæs
Viede og kirkeligt velsignede:
Ruth Herta Selk Pedersen og Leonhardt
Pedersen, Nørregade 4, Lysabild
Elisabeth Engelst Lassen og Frederik
Kongsgaard Hansen, Østerbrogade 57,
Kolding
Døde og begravede:
Kathrine Lorenzen, Hørup Bygade 44 C,
Hørup

22.
kl. 19.00
Leif Jordt
			3. s.e. H3K
29.

kl. 09.30

4. s.e. H3K

Februar
05.
kl. 11.00
Agnete Raahauge
			Sidste s.e. H3K
			
12.
kl. 09.30
Septuagesima
19.

kl. 11.00

Seksagesima

26.
kl. 09.30
Fastelavn
			
Marts
05.
kl. 11.00
1. s. i fasten
12.
kl. 09.30
2. s. i fasten

Danebodkoret i Kegnæs Kirke
Tirsdag den 6. december kl. 20
Koret synger adventstiden ind under ledelse
af Kathrine Thygesen. Og traditionen tro
byder kirken på glögg og klejner efter
koncerten

Lysabild sogn
Gudstjeneste
December
04.
kl. 14.00
2.s. i Advent
			De 9 læsninger
11.
kl. 11.00
Leif Jordt
			3.s. i Advent
13.
kl. 14.00
Adventsandagt
			Lysabild 		
			Pensionistforening
18.

kl. 09.30

4.s. i Advent

20.
kl. 13.00
Krybbespil og jule			afslutning for 		
			Lysabild skole
24.

kl. 16.00

Juleaften

25.

kl. 09.30

Juledag

26.

kl.11.00

2. juledag

31.

kl. 23.00

Nytårsaften

01.

kl. --.--		

Januar
Nytårsdag

08.
kl. 11.00
1. s.e. H3K
			Dåbsjubilæum
15.

kl. 09.30

2. s.e. H3K

22.
kl. 09.30
Leif Jordt
			3. s.e. H3K
29.

kl. 11.00

02.

kl. 19.00

4. s.e. H3K

05.

kl. 09.30

12.

kl. 11.00

Marts
1. s. i fasten
2. s. i fastent

Siden sidst
Døde og begravede:
Christa Hansen, Bosager 6, st 8, Sønderborg
Else Marie Christensen, Svanehaven 2 st. 44,
Augustenborg
Giesela Jørgensen, Lillehave 2A, Lysabild
Svend Peter Bladt, Lysabildgade 56, Lysabild
Arrangementer
Tirsdag den 29. november kl. 17.30
Spejdergudstjeneste med KFUM i Lysabild
Søndag den 4. december kl. 14.00
De 9 læsninger i Lysabild Kirke
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.

Februar
Kyndelmisse

05.
kl. --.--		
Sidste s.e. H3K
			
12.
kl. 11.00
Septuagesima
19.

kl. 09.30

Seksagesima

26.

kl. 11.00

Fastelavn
Sydalskoret medvirker under ledelse af Tine Braun

Lysabild Kegnæs Pastorat
Torsdag den 8. december kl. 19.00
Sønderborg Musikskoles julekoncert i Lysabild
Kirke
Musikskolens yngste elever giver deres
traditionelle julekoncert
Tirsdag den 13. december kl. 14.00
Adventsandagt i samarbejde med Lysabild
Pensionistforening. Eva og Børge Larsen
spiller sammen med sognepræsten.
Lysabild Skole og Børneunivers i Lysabild
Kirke
Tirsdag den 20. december kl. 13.00
Vi holder en fælles juleafslutning for skole og
børnehave. 3. klasse opfører krybbespil.
Forældre og bedsteforældre er også hjerteligt
velkomne.

Franz von Rohden (1817-1903)

Midnatsgudstjeneste i Lysabild Kirke
Lørdag den 31. december kl. 23.00
Det er tradition at vi i Lysabild afrunder det
gamle kalenderår med en gudstjeneste og
vi slutter med at ønske hinanden godt nytår
med et glas champagne i våbenhuset, mens
vi venter på at tårnuret skal falde i slag ved
midnat og forkynde, at det nye år er begyndt
på Als.
Dåbsjubilæum
Søndag den 8. januar 2017
Kl. 09.30 på Kegnæs
Kl. 11.00 Lysabild
Vi inviterer alle børn, som er døbt i sognets
kirke og som fylder seks år i 2017, sammen
med deres forældre, bedsteforældre, faddere/
dåbsvidner og eventuelle søskende til en
musikalsk fortællegudstjeneste i børnehøjde.

Kyndelmisse i Lysabild Kirke
Torsdag 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.
Lysabild Menighedsråd
Det nyvalgte menighedsråd ved Lysabild Kirke
har på sit møde den 31. oktober konstitueret
sig således:
Formand:
Leif B. Tandrup
Næstformand: Janne Winther Rosenager
Kirkeværge:
Birgitte Korsgaard
Kasserer:
Hanne Kryhlmand
Desuden består menighedsrådet af Tayna
Y. Foss, Bodil L. Møller og sognepræst Hans
Havelund.
Del din søndag med verdens mest
udsatte
Søndag d. 12. marts 2017 håber Lysabild og
Kegnæs sogne at sende så mange frivillige
indsamlere på gaden, at alle i sognene får
mulighed for at give verdens mest udsatte
mennesker en håndsrækning.
I en tid med krige og massive flygtningestrømme er begrebet næstekærlighed ofte
oppe at vende. Ideen om at tage sig af sin
næste, både naboen og den fremmede, går
dog tusindvis af år tilbage i både vores kultur
og kristendom. Vi kender den blandt andet fra
lignelsen om ’Den barmhjertige samaritaner’
fra Lukasevangeliet.
Derfor er ideen om at dele med sin næste
hovedoverskriften for Folkekirkens Nødhjælps
årlige sogneindsamling i 2017.
Altid hjælp til selvhjælp
Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at redde
liv, opbygge robuste samfund og bekæmpe
ekstrem ulighed. Vores logo er en fisk, og
vores måde at arbejde på lyder helt forenklet:
”Folkekirkens Nødhjælp skaffer ikke kun en
sulten mand en fisk, men også en fiskestang
og retten til at fiske i søen, han bor ved.”
I al vores arbejde indgår ’hjælp til selvhjælp’,
så projekterne bærer sig selv, når vi rejser
hjem. Overalt, hvor hjælpen når ud, ser vi
store forandringer for mennesker, der bliver
i stand til selv at forme deres fremtid - og

Lysabild Kegnæs Pastorat
altid efter en omhyggelig udregning af,
hvordan pengene rækker længst. Det gør de
for eksempel sådan:
• Når landbrugsproduktionen får et løft, er
der mad nok og overskud til at sælge eller
spare op.
• Når levestandarden stiger, kommer
børnene i skole og øger chancen for at få en
uddannelse.
• Med bedre vandforsyning øges sundhed
og trivsel og færre må flygte ved tørke.
Børnene kan blive i skolen i stedet for at
migrere.
• Med uddannelse bliver det nemmere at
kende sine rettigheder, bekæmpe ulighed
og tænke i ansvarlig produktion.
Sæt allerede nu kryds ved datoen
Ny graver på Kegnæs
Fra 1. oktober 2016 har menighedsrådet på
Kegnæs ansat Finn Hansen, Pommersgård,
som ny graver ved Kegnæs Kirke. Finn er 59
år og født i Nørreløkke på Nordals. Men siden
1981 har han drevet Pommersgård på Sydals.
For et par år siden valgte Finn at indstille
mælkeproduktionen på gården – den sidste

i Lysabild Sogn. Men heldigvis kan Finn
fortsætte sit arbejdsliv under åben himmel
som graver ved Kegnæs Kirke.

Tandslet sogn
Gudstjeneste
04.

kl. 11.00

December
2.s. i Advent*.

11.
kl. 16.00
Ni læsninger
			3.s. i Advent.
18.
kl. 19.00
Agnete Raahauge
			4.s. i Advent
24.
kl. 16.00
Leif Jordt
			Juleaften
25.

kl. 11.00

Juledag*

26.
kl. --.--		
Kirke på hjul til
			Lysabild
01.

kl. 16.00

08.
kl. 11.00
			

Januar
Nytårsdag.
1. s.e. H3K*
Kirkekaffe

15.
kl. 19.00
Agnete Raahauge
			2. s.e. H3K
22.

kl. 11.00

3. s.e. H3K*

29.
kl. 11.00
Familiegudstjeneste
			4. s.e. H3K
Februar
05.
kl. 11.00
Sidste s.e. H3K*
			
Kirkekaffe
			
12.
kl. 19.00
Agnete Raahauge
			Septuagesima
19.

kl. 11.00

Seksagesima*

26.
kl. 14.00
Fastelavn
			Familiegudstjeneste
05.

kl. 11.00

12.
kl. 11.00
			

Marts
1. s. i fasten*
2. s. i fasten
Kirkekaffe

			* altergang

SIDEN SIDST
Døbte:
Mia Geipel Kristiansen, tidl. Trompeterhøj 32,
Hørup
Leonora Eline Garne Nielsen, Tandsellevej
1, Tandselle
William Christian Bonde, Tage-Hansens Gade
3,2. th., Århus
Frigg Høyer Jensen, Mommarkvej 282,
Tandslet
Viede:
Sabrina Milther Petersen og Mark Friis
Petersen, Skovgyde 1, Tandslet
Døde og begravede:
Hans Jørgen Lund, Gammel Skolevej 17,
Tandslet
Sven Iversen, Havbjerg 13, Høruphav
MENIGHEDSRÅDSVALGET
Menighedsrådsvalget er aflyst, da der kun
indkom en liste, hvorfor kandidaterne på
denne liste er valgt til det nye menighedsråd.
Kanditaterne er:
Egon Hansen, Ollundsbjerg 3, 6470 Sydals
Kirsten Jørgensen, Neder Jestrup 12, 6470
Sydals
Preben Kallager, Tandsbusk 15, 6470 Sydals
Per Leimand, Rymosevej 4 st.th.,6470 Sydals
Gert Paulsen, Mommarkvej 285, 6470 Sydals
Menighedsrådet skal inden 1. s. i advent 27.
november konstituere sig og konstitueringen
vil blive bekendtgjort ved gudstjenesten
denne søndag kl. 11.00, Desværre finder
konstitueringen i Tandslet først sted på et
møde den 23. november og kan derfor ikke
komme med i kirkebladet denne gang, men
se resultatet på hjemmesiden, når tiden
kommer.
I øvrigt ønskes kandidaterne tillykke med
valget, ligesom der skal lyde en stor tak for
indsatsen til dem, der har valgt at forlade
rådet med afslutningen af den forgangne
periode.

Tandslet sogn
DE NI LÆSNINGER
3. søndag i advent 11. december kl. 16.00

På denne søndag synger og læser vi efter
gammel engelsk tradition julen ind.
Under den liturgiske gudstjeneste medvirker
bl.a. Sydalskoret , mens konfirmanderne
står for læsningerne.
JULEAFSLUTNINGER
Tandslet Naturbørnehave og Dagpleje
Torsdag den 15. december kl. 10.00
Tandslet Friskole
Tirsdag den 20. december kl. 10.00

Med sang, ord og musik, og måske også et
billede eller to, vil vi tage hul på 500 års
jubilæet for reformationen i 2017
Og intet kan vel være mere passende end
at begynde fejringen af dette jubilæum med
musik og sang
For om musikken har Luther nemlig sagt:
”Musikken er en Guds gave. Den fordriver
djævelen og gør mennesker glade, så man
glemmer al vrede, ukyskhed, hovmod og
andre laster. Jeg sætter musikken på den
næste plads efter teologien og giver den den
højeste ære”. Vi kommer ikke kun rundt om
Luther og hans salmer, men dykker også ned
i Højskolesangbogen og andre steder, for med
sang og musik at give en plads til den historie,
som helt ind i vores tid har været med til at
tegne billedet af, hvad reformationen har
betydet og betyder.
FASTELAVNS- & FAMILIEGUDSTJENESTE
Søndag den 26. februar kl. 14.00

FAMILIEGUDSTJENESTE
Søndag den 29. januar kl. 11.00
Juniorkonfirmanderne medvirker.
Efter gudstjenesten er der kaffe, kage og
hygge i præstegården.
Alle store og små er velkomne.
LUTHER, MUSIKKEN, SANGENE OG
REFORMATIONEN
Onsdag, den 8. februar kl. 19.00 i
præstegården

Man må gerne komme udklædt
til gudstjenesten.
Bagefter går vi over på
Tandslet Friskole, hvor
Landsbygruppen har sørget for,
at vi kan slå katten af tønden
og få os en fastelavnsbolle m.m.
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
Regnskabsfører:
Helge Nielsen, telefon 74 41 56 48.
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.
Regnskabsfører:
Carl Nygaard, telefon 24 98 16 72.
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.

