SYDALS

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

Hørup Sogn

Kegnæs Sogn

Lysabild Sogn

Tandslet Sogn

Jule gudstjeneste
kl. 14.30
kl. 16.00

Jule gudstjeneste
kl. 16.00

Jule gudstjeneste
kl. 14.00

Jule gudstjeneste
kl. 16.00

Vinter
December - januar - februar

Vær velkommen, Herrens år!
Prædiken 1.søndag i advent 2016:
”Velkommen fra din Himmelsal
Til denne verdens tåredal
hvor man dig intet andet bød
end stald og krybbe, kors og død.”
Amen

Giotto: Indtoget i Jerusalem

Endnu engang begynder vi forfra i alterbogen og
begynder et nyt kirkeår med at vente på ham, der
kommer.
Ham, der kommer eller slet og ret ”komme”, det
er, hvad ordet advent betyder, og vi ved hvem han
er – det er Jesus, barnet, hvis fødsel i stalden, vi
snart skal glæde os over; barnet, der blev voksent
for at lade livet på et kors i Jerusalem under folkets
hånsord.
I dag hører vi om den søndag, fem dage før han
blev korsfæstet, da han red ind i Jerusalem, og det
folk, der efter få dage vendte sig mod ham i had,
hyldede ham som konge; hyldede ham for at være
netop: ”han som kommer”, sådan som Israels folk
havde talt om ham og ventet på ham i århundreder.
Hvem er han da, denne sagtmodige konge på æslet,
som rider ind i Jerusalem, og om hvis komme, vi
synger glædessalmer, fordi det i dag er os, han
kommer til?
Ja, hvorfor kommer han os ved i dag? Hvorfor er
beretningen om hans komme mere end en historisk
beretning om en afgørende episode i Israels, eller
for den sags skyld i verdens historie?

Forleden, da jeg googlede på internettet i anden
anledning, faldt jeg tilfældigvis over en læseplan
for et universitetskursus i religion på et tysk
universitet, hvor Jesus blev præsenteret som en
religionsstifter og sammenlignet ed en anden
religionsstifter, Muhammed.
Og sådan kan man også fra tid til anden se ham
præsenteret i den standende debat om forholdet
mellem kristendom og Islam – som en stifter af en
ny religion, en tilgivelsens og næstekærlighedens
religion.
Ligesom Jesus siden de første århundreder af
kirkens historie af nogle er blevet hyldet som
en lærer, der bragte nye bud om og visioner for
menneskehedens forbedring – et stort menneske,
hvis lære har udviklet menneskene moralsk og
åndeligt.
Sådan kan det mat nysgerrige øje og øre muligvis
forske i Jesu ord og gerninger – som en stemme
og et eksempel til efterfølgelse blandt de tusindere
af filosoffer, politikere og religionsstiftere, der har
bragt ideer til torvs, som vi kan plukke af og bruge
i vor egen tids diskussioner om, hvad vi skal gøre
med vores liv og verden.
Men hvis Jesus var en religionsstifter eller en
filosofisk læremester, så ville hans komme, så
ville advent og jul ikke komme os mere ved end
årsdagen for enhver anden tænkers eller politikers
fødsel eller offentlige gennembrud.
Men vi holder advent, fordi den sagtmodige konges
indtog kommer os ved på en helt, helt anden og
afgørende måde. Kommer os ved, som ingen anden
historisk person kan komme os ved, som ingen
anden begivenhed kan komme os ved.
” Det skete for at det skulle opfyldes, som er
talt ved profeten: Se din konge kommer til dig,
sagtmodig, ridende på et æsel, på et trækdyrs føl…”
siger evangelisten Mattæus i dag.
Og før prædikenen sang vi Grundtvigs gendigtning
af Esajas profeti om Herrens komme, der skal gøre
den tørre ørken til en blomstrende mark, åbne de
blindes øjne, de døves øren og føre fangne i frihed.
Det var denne profeti, Jesus i synagogen i Nazareth
sagde, var gået i opfyldelse i dag, når i hører hans
ord.
Derfor holder vi advent, derfor skal vi glæde os i
dag – fordi rytteren på æslet, barnet i krybben, ja,
manden på korset – han var og er opfyldelsen af
det Guds løfte, som de gamle profetier råbte ud:
Fortsættes side 5

Hørup sogn
Gudstjeneste
December

21.
kl. 10.00
Sidste s.e. H3K
			altergang
28.
kl. 10.00
Septuagesima
					
Februar
04.
kl. 09.30
Sexagesima

Illustration til H. C. Andersens ”Grantræet”

03.
kl. 10.00
1. søndag i Advent
			altergang
10.
kl. 09.30
2. søndag i Advent
			Leif Jordt
17.
kl. 10.00
3. søndag i Advent
			altergang, Ad hoc			voksenkoret medv.
24.
kl. 14.30
Juleaften
24.
kl. 16.00
4. søndag i Advent

Sædemand - af van Gogh

11.
kl. 10.00
Fastelavns søndag
			altergang		
18.
kl. 09.30
1. s. i fasten
			Leif Jordt
25.
kl. 10.00
2. s. i fasten
			altergang
					
Marts
04.
kl. 09.30
3. s. i fasten
			Leif Jordt

Svend Havsteen-Mikkelsen: Julenat

25.

kl. 10.00

Juledag, altergang

26.

kl. 14.00

2. juledag, Julemusik

31.
kl. 10.00
Julesøndag		
			altergang
01.

kl. 16.00

Januar
NYTÅRSDAG

07.
kl. 09.30
1 s.e. H3K
			Leif Jordt
			
14.
kl. 11.00
2 s.e. H3K
			Spejdernes nytårs			parade, altergang

Siden sidst

Døbte:
Julius Lystrup Heby, Hyldestub 26
Lilje Rasmussen Zanchetta, Trompeterhøj 58
Laura Bjørn-Lüthi, Skovhøj 41
Begravede og bisatte:
Marie Andreasen, Tandsbjerg 10, Sønderborg
Ella Kaad, Bagergyden 3
Anna Danielsen, Kallehave 12

Hørup sogn
Adventsaften:
Tirsdag den 5. december
kl. 19 i kirken.
Sydalskoret og Hørup Kirkes
Ungdomskor synger.
Ungdomskoret
går
Luciaoptog og mini-konfirmanderne
opfører krybbespil.
Julenat af Caravaggio

Juleafslutning for børnehaver og dagplejere:

Torsdag den 14. december kl. 9.30

Studiekreds:
Onsdag den 18. januar, onsdag den 7.
februar og onsdag den 7. marts – kl. 19.30 i
præstegården.
Studiekredsen
om
H.C.
Andersen fortsætter i foråret.
Vi læser flere eventyr – første
gang ”Skyggen”.
Man kan sagtens være med,
selvom man ikke har deltaget
fra begyndelsen.
Fyraftenssang:
Vi synger fra højskolesangbogen kl. 17.30 -18
i konfirmandstuen.
Torsdag den 14.december, torsdag den 11.
januar og torsdag den 1. februar.
Menighedsrådsmøder:
Se sognets hjemmeside!
Kirkegårdens lindetræer fældes.

blive plantet nye. Der skal nemlig være
lindetræer på kirkegården. Ikke alene giver
de kirkegården karakter og ser smukke ud,
men lindene på landets kirkegårde er også
indskrevet i vores salmeskat.
Det var tidligere sognepræst i Skodborg, Hans
Fabricius, der, da han for et par år siden holdt
foredrag i sognet, gjorde mig opmærksom på,
at det er kirkegårdens lindetræer, Grundtvig
hentyder til i 5. vers af ”Den signede dag med
fryd vi ser..”:
Nu sagtelig skrid, vor højtidsdag,
med stråler i krans om tinde!
hver time til Herrens velbehag
som bække i eng henrinde,
til frydelig sig til sidst de sno
op under de grønne linde!
Vore timer, det vil sige vores liv her på jorden,
snor sig til sidst, ligesom bække i engen rinder,
op til de grønne linde – dvs. til kirkegården,
til vores grav. Og med Herrens velbehag løber
vore timer frydeligt.
Og således rejser vi til vort fædreland, ( jf.
v. 7) hvor der er evig dag. Dvs. til Guds rige,
som vi oprindelig skabtes til og i Jesu navn
igen har fået børneret til.
Således Grundtvig!
Lindetræer på kirkegården er altså mere end
et spørgsmål om skønhed. De er på grund
af Grundtvigs kendte salme blevet et stykke
dansk kirkegårdshistorie.
Agnete Raahauge

I løbet af november måned vil de stynede
lindetræer på kirkegården blive fældet.
Lindetræerne er efterhånden kommet i en
miserabel forfatning. Nogle er så rådne, at de
i tilfælde af stærk blæst vil kunne være til fare
for dem, der færdes på kirkegården.
I stedet for de gamle lindetræer vil der

Nikolai Frederik Severin Grundtvig

Hørup sogn
Fortsat fra side 2
Løftet om Guds eget komme til sine mennesker for
at løse os af syndens og dødens lænker.
Det løfte, som Gud gav til håb for Adams
efterkommere allerede, da han uddrev Adam og Eva
af Eden – da han sagde til Eva, at hendes afkom
– det vil sige et menneske, født af en kvinde, skal
knuse slangens hoved.
Det løfte, som Gud gentog, da han udvalgte
Abraham til stamfader til sit folk og lovede, at i hans
efterkommer skal alle jordens folk velsignes.
Guds løfte om velsignelsens dag, om Guds egen
indgriben, om Guds eget komme som menneske på
jorden, om Guds søn, der skal bære hvert enkelt
menneskes del i syndefaldet til korset, til død og
begravelse; læsse den ensomhed, sorg og angst,
som er syndefaldets frugt i hvert enkelt menneskes
liv, på sine skuldre og begrave det alt sammen med
sig, og i bytte give hver enkelt af os det navn, som
Guds søn har hos Gud fra evighed af: mit kære
barn, som evigt skal være hos Faderen.
Guds trofastheds løfte om nåde mod hans utro
skabninger, – det er det, der er opfyldt i den
sagtmodige rytter på æslet – dengang i Jerusalem,
og nu i dag, hvor det er os, han kommer til som den
opstandne Herre, der har lovet selv at være hos os,
hvor vi forsamles i hans navn.
Derfor rider han så stille og tavst frem, den
sagtmodige konge på æslet. For han skal ikke
hverve sig tilhængere ved at agitere for sin sag.
Det var ikke hans sag, der blev afgjort ved, at folket
den dag tiljublede ham, ligeså lidt som hans sag
afgøres af, hvordan vi forholder os til ham.
Men fordi han er, den der skal komme, opfyldelsen af
Guds vilje fra evighed af om nåde mod hans faldne
menneskehed, så er det vores sag, det gælder, hvor
han kommer.
Vi er ikke ubeskrevne blade, neutrale iagttagere til
en ny religions begyndelse, for i hans komme til os
er det inderste i vores liv åbenbart: at vi, uanset
hvor store og gode mål, vi har for fremtiden og for
verdensfreden og for kloden, alle som én er det
stakkels vildfarne menneske, der med Adam og Eva
er faldet ud af det sande forhold til Gud, som vi
skabtes til, og derfor er alle vores håb om at skabe
en helle af evig lykke, fred og retfærdighed dømt til
at skuffe og smuldre mellem fingrene på os.
Det er jo religionsstifternes løgn: at de påstår, at
deres tilhængere ved at overholde bestemte love og
regler og underlægge andre dem kan rense jorden

for synd og gøre den til et paradis.
Af sådanne religionsstiftere findes der både
gudelige som verdslige.
Muhammed kaldte sig Guds sendebud; Lenin
forkastede enhver tale om Gud, men fælles for
dem er troen på den nye verden, der vil oprinde,
når alle underkaster sig deres bud – og fælles for
dem blev da, at den nye verden måtte skabes
ved tvang, for menneskene var stadig de gamle,
skrøbelige. Menneskene kan intet andet menneske
jo skabe om.
Men den sagtmodige konge ser med Guds eget blik
dem, han rider frem imellem. Han kender deres,
og vores, skrøbelighed,; ved, at vores gerninger
og skaberkraft er dømt til død og forgængelighed,
for kun Gud har livet og evigheden i sig, og ham
er vi faldne fra.
Men det er vores skrøbelighed, vores død, han er
kommet for at dele. Vores fald, han er kommet for
at tage Guds dom for.
Ja, han ser os, som dem, vi virkeligt er – som han
den dag i Jerusalem hørte hulheden i hyldestråbene,
der så snart skulle slå om i deres modsætning.
Og dog flygtede han ikke og løftede ikke en finger
for at forsvare sig, da de kom for at pågribe ham
og slå ham ihjel, men bad på korset til sin Fader:
Tilgiv dem, thi de ved ikke hvad de gør.
Han som havde Guds skaberkraft fra evighed af,
som selv var Guds skaberord, han brugte ikke sin
magt til at befri sig, da han led og døde som en
af os.
Men hans skabermagt kommer han med som den
opstandne, der bringer os syndernes forladelse, og
så er vi virkeligt tilgivne, helt og aldeles.
Så tilhører vi Gud Fader som hans egne små.
Så er vi ikke bundne til os selv og vores egen
skrøbelighed og dødsdømte forsøg på at skabe os
selv om, men vi er i Jesu navn bundne til ham, der
på den yderste dag skal komme og gøre sit rige
åbenbart og gøre en ende på dødens herredømme.
Sådan kommer han til os i dag og søndag efter
søndag i det nye kirkeår med det sande håb og
den sande glæde – at Gud har vendt sig til os, som
han før al histories begyndelse besluttede sig for
det, og så er det ikke døden, men hans søn, vores
bror, vor sagtmodige konge, der er vores yderste
fremtid.
Amen
Agnete Raahauge

Kegnæs sogn
Gudstjeneste
December
03.
kl. 11.00
1. søndag i Advent
			
10.
kl. 11.00
2. søndag i Advent
			De ni læsninger
17.
kl. --.--		
3. søndag i Advent
			
24.
kl. 16.00
Juleaften
			4. søndag i Advent
25.

kl. 11.00

Juledag

26.

kl. 09.30

2. juledag

kl. 11.00

Januar
NYTÅRSDAG

01.

Siden sidst
25.
kl. 09.30
2. s. i fasten
					
Marts
04.
kl. 11.00
3. s. i fasten
			
11.
kl. 09.30
Midfaste
18.
kl. 19.00
Mariæ bebudelses dag
			Agnete Raahauge
			
Siden sidst
Døbte:
Margrethe Amalie Hnatiuk, Piledøppel 2, Kegnæs
Døde og begravede:
Lorens Iversen, Højmark 9, Rinkenæs

07.
kl. 09.30
1 s.e. H3K
			Dåbsjubilæum
			
14.
kl. 11.00
2 s.e. H3K
21.

kl. --.--		

Sidste s.e. H3K

28.
kl. 09.30
Septuagesima
			Leif Jordt		
Februar
Sexagesima

04.

kl. 09.30

11.

kl. 19.00

Agnete Raahauge

18.

kl. 11.00

1. s. i fasten

Tirsdag den 5. december kl. 20.00
Adventskoncert med Danebodkoret i Kegnæs
Kirke
Koret synger adventstiden ind under ledelse
af Katrine Thygesen. Og som det er tradition
byder menighedsrådet på glögg og klejner
efter koncerten.

Lysabild sogn
Gudstjeneste
03.

December
kl. 09.30
1. søndag i Advent

05.

kl. 14.00

Adventsandagt

05.
kl. 17.30
Adventsandagt
			
10.
kl. 19.00
2. søndag i Advent
			De ni læsninger
17.
kl. 11.00
3. søndag i Advent
			Leif Jordt
20.
kl. 11.00
Lysabild skole
			Juleafslutning
24.
kl. 14.00
Juleaften
			4. søndag i Advent
25.

kl. 09.30

Juledag

26.
kl. 11.00
2. juledag
			
31.
kl. 23.00
Julesøndag
			Nytårsaften
01.

kl. --.--		

Januar
NYTÅRSDAG

07.
kl. 11.00
1 s.e. H3K
			Dåbsjubilæum
			
14.
kl. 09.30
2 s.e. H3K
21.

kl. 11.00

Sidste s.e. H3K

28.

kl. --.--		

Septuagesima		

02.
kl. 19.00
			
04.

kl. 11.00

11.

kl. --.--		

18.

kl. 09.30

Februar
Kyndelmisse/
konfirmationsgudstj.
Sexagesima

1. s. i fasten

25.
kl. 11.00
2. s. i fasten
					
Marts
04.
kl. 09.30
3. s. i fasten
			
11.
kl. 11.00
Midfaste
18.

kl. --.--		

25.
kl. 10.00
			

Mariæ bebudelses dag
Palmesøndag
Konfirmation

			
Siden sidst
Døbte:

Thor Egholm Dreyer, Lille Mommarkvej 10, Sarup
Jozefine Mira Mitzi Bech, Kirke Hørupvej 14, 1, Kirke
Hørup
Kathrine Ivalu Nissen Zoega, Arnæsvej 8, Dybbøl

Døde og begravede:

Katha Marie Lind, Damgade 7, Sønderborg
Anne Christine Duus, Midthave 12, Lysabild
Kaj Perregaard, Solvangen 18, Esbjerg
Mitzi Johannsen, Nypølsgade 3, Nypøl
Christine Marie Brügmann, Hørup Bygade 44 C,
Hørup

Tirsdag den 5. december kl. 14.00
i Lysabild Kirke
Adventsandagt for Lysabild Pensionistforening
Tirsdag den 5. december kl. 17.30
i Lysabild Kirke
Adventsandagt for KFUM-spejderne

Lysabild Kegnæs Pastorat
Søndag den 10. december kl. 19.00
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.

3. Gud har slet ikke glemt vor sorg
- gør aldrig en sjæl til skamme
han sender Kristus med livets ord
og Ånden skal tænde hvor hjerterne tror
for ham sin lysende flamme.
4. Alt er nyt og forandret her
for os der er små og svage
for Kristus selv er vor hverdagsdrøm
er evighedshåbet i tidernes strøm
- vi lever i nådens dage.
Torsdag den 14. december kl. 19.00
Sønderborg Musikskoles julekoncert i Lysabild
Kirke torsdag den 14. december kl. 19.00.
Onsdag den 20. december kl. 11.00
Lysabild Skoles juleafslutning med krybbespil
i Lysabild Kirke.

Sydalskoret medvirker
under ledelse af Karsten
Munk.
Præsten og salmedigteren
Lisbeth Smedegaard
Andersen udgav i
2014 sammen med
komponisten Peter
Lindhardt Toft og
billedkunstneren Hanne
Skyum ”Hjertelyd i mørket” – en samling
på 12 nye salmer skrevet ind i traditionerne
omkring De ni Læsninger.
Denne salme hører til den 5. læsning:
1. Alt er endnu det samme her
med tårer og sorg og klage
den ubekymrede hverdagsdrøm
om evighedsperlen i tidernes strøm
- den vender aldrig tilbage.
2. Ånden blæser hvorhen den vil
dens veje trodser fornuften
en helt almindelig dag i marts
hvor solvinden antænder strandsand og
kvarts da glimter vinger i luften.

Gentile de Fabriano 1423

Midnatsgudstjeneste i Lysabild Kirke
Søndag den 31. december kl. 23.00.

Vi afrunder det gamle kalenderår med
en gudstjeneste og slutter med at ønske
hinanden godt nytår med et glas champagne
i våbenhuset, men vi venter på at tårnuret
skal falde i slag ved midnat og forkynde, at
det nye år er begyndt på Als

Lysabild Kegnæs Pastorat

Dåbsjubilæum
Søndag den 7. januar 2018
Kl. 09.30 på Kegnæs
Kl. 11.00 i Lysabild
Vi inviterer alle børn, sm er døbt i sognets
kirke og som fylder seks år i 2018, sammen
med deres forældre, bedsteforældre, faddere/
dåbsvidner og eventuelle søskende til en
musikalsk fortællegudstjeneste i børnehøjde.
Vi fejrer at de tre vise mænd, Casper, Melchior
og Balthasar fandt vej til barnet i stalden i
Betlehem. Og der er helt sikkert en gave til de
unge jubilarer.
Kyndelmisse i Lysabild Kirke
Fredag den 2. februar kl. 19.00
Februar, kulde og korte dage. Når vinteren
synes lang, kold og mørk, da må vi tænde
lys og bære blus med glæde. Vi markerer
kyndelmisse med en særlig lysgudstjeneste,
hvor konfirmandeleverne går i fakkeltog over
kirkegården til kirken og deltager aktivt i
gudstjenestens liturgi og tekstlæsninger.
Kyndelmisse er en gammel midvinterfest. I
det gamle bondesamfund blev dagen regnet
for årets koldeste og en tommelfingerregel
var, at man helst skulle have halvdelen af

vinterfoderet til dyrene i behold, da man
gerne skulle helt frem til maj, før der var
noget nyt at spise fra naturens eget forråd og
dyrene kunne komme på græs.
Kyndelmisse var vinterens vendepunkt, så
her gjorde man status og tog varsler af vejret.
Hvis vinden var i nord kunne kulden vare ved
til påske. Omvendt mente man at Kjørmes tø
var godt som 100 læs hø. Ordet Kyndelmisse
eller det ældre Kermesse (kertemesse)
er en fordanskning af det latinske Missa
candelarum, lysenes fest. Det var en helligdag
indtil Struenses helligdagsreform i 1770, hvor
også Sankt Hans forsvandt som fridag.
Men selv om kyndelmisse i over 200 år ikke har
haft officiel status som helligdag, så markerer
vi det i Lysabild Kirke med en liturgisk
lysgudstjeneste, hvor årets konfirmandelever
er ansvarlige for gudstjenestens syv
læsninger.

Tandslet sogn
Gudstjeneste
December
03.
kl. 11.00
1. søndag i Advent*
			
Kirkekaffe
10.

kl. 11.00

2. søndag i Advent

17.
kl. 16.00
3. søndag i Advent
			De ni læsninger
24.

kl. 16.00

Juleaften

25.

kl. 11.00

Juledag

26.
kl. 16.00
2. juledag
			Agnete Raahauge
31.
kl. 23.00
Julesøndag
			Lysabild kirke
			Hans Havelund
01.

kl. 16.00

Januar
NYTÅRSDAG

07.
kl. 11.00
1 s.e. H3K		
			
14.
kl. 11.00
2 s.e. H3K

SIDEN SIDST
Døbte:
Clara Horne Byg, Mommarkvej 316A,
Tandslet
Christian Lund Lorenzen Tandsbusk 16,
Tandslet
Viede & Kirkeligt velsignede
Rikke Bay Scriver Rasmussen & Carsten
Schmidt, Over Jestrup 14, Tandslet
Zenia Desirèe Lauritzen & Kenneth Nutzhorn
Lauritzen, Kegnæsvej 1, Lille Mommark
Heidi Kjerside Mariager & Dennis Kjerside
Mariager, Galgebjergvej 63, Kolding
Maria Hattig Bonefeld & Simon Hattig
Bonefeld, Lysabildgade 15
Døde og begravede:
Johannes Svensson, Hørup Bygade 44D, 3,
Hørup
Bodil Hansen, Gammel Skolevej 18,
Tandslet
Torben Christensen, Kløverholm 50, Hørup
DE NI LÆSNINGER
3. søndag i advent 17. december kl. 16.00

21.
kl. 09.30
Sidste s.e. H3K
			Hans Havelund
28.
kl. 11.00
Septuagesima		
Februar
04.
kl. 11.00
Sexagesima
			Agnete Raahauge
11.
kl. 14.00
Familiegudstjeneste
			Fastelavn
18.

kl. 11.00

1. s. i fasten

25.
kl. 19.00
2. s. i fasten
			Agnete Raahauge
			
Marts
04.
kl. 11.00
3. s. i fasten
11.
kl. 14.00
Familiegudstjeneste
			
			*altergang

På denne søndag synger og læser vi efter
gammel engelsk tradition julen ind.
Under den liturgiske gudstjeneste medvirker
bl.a. Sydals Musikskole (Glimt i øjet)
under ledelse af Heine Steensen, mens
konfirmanderne står for læsningerne.
JULEAFSLUTNINGER
Tandslet Naturbørnehave og Dagplejen
Fredag den 15. december kl. 10.00
Tandslet Friskole
Onsdag, den 20. december kl. 10.00

Tandslet sogn
SANGEFTERMIDDAG
Onsdag, den 10. januar kl. 16.00
Tandslet Præstegård

Vi synger os varme i vinterkulden med sange
fra bl.a.
Højskolesangbogen. Kaffe og kage 20,-kr.
JUNIORKONFIRMAND-OPSTART
Onsdag, den 17. januar

I løbet af vinteren vil der igen være mulighed
for at blive juniorkonfirmand ved Tandslet
Kirke, hvis man altså går i 3. klasse og bor
i Tandslet sogn. Undervisningen vil foregå
en gang ugentligt om eftermiddagen ca. 7-8
gange og afsluttes med en gudstjeneste den
11. marts kl. 14.00, hvor juniorkonfirmanderne
medvirker.
Tilmeldingssedler, med det helt nøjagtige
klokkeslæt for opstarten vil blive omdelt til
3. klasser på Hørup Centralskole og Tandslet
Friskole.
DÅBSKLUDEN
Torsdag den 25 januar kl 19 i Tandslet
Præstegård

Opstartsmøde, hvor vi søger strikkeglade
strikkere, der sammen gerne vil mødes for at
strikke dåbsklude til kirken.
Dåbskluden den ligger på døbefonten i
kirken, når der er dåb, og bruges til at tørre
vandet af den døbtes hoved. Tanken er, at
barnet får dåbskluden med hjem som gave
og som minde.

FASTELAVNS- & FAMILIEGUDSTJENESTE
Søndag, den 11. februar kl. 14.00
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.
FOREDRAG
Sognepræst i Havnbjerg
og tidl. feltpræst Robert Landeværn Ryholt
Tirsdag den 20.
februar kl 19.00
Tandslet Præstegård
Sognepræst i Havnbjerg og tidligere
feltpræst Robert
Landeværn Ryholt
fortæller og viser
billeder fra sine
to udsendelser til
Afghanistan.
Han fortæller om livet i de små, primitive
patruljebaser i Helmand-provinsen; om
bekymringen for sin menighed, når de gik på
arbejde; om fællesskabet og sammenholdet
i menigheden og om galskaben; om støvet
og varmen og kulden; om den grimme krig
og hvordan etikken ser ud i green zone langt
borte fra, hvor de fine konventioner for god
opførsel i krig bliver vedtaget og skålet for.
Robert giver eksempler på både dybt alvorlige
og mere muntre sjælesorgsproblematikker,
som en feltpræst kan blive udsat for. Og han
fortæller også om feltpræstetjenesten hjemme
i Danmark, der kan være lige så alvorlig,
belastende – og givende – som tjenesten i
en krigszone. Robert vil meget gerne besvare
spørgsmål og også åbne en samtale om da
Danmark fra at være en lilleput-nation, der
helst blandede sig udenom, når de store
skulle slås og til de sidste tyve år at være
førende på de internationale slagmarker.

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.

