SYDALS

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

marts - april - maj 2016

Gudstjeneste eller religiøs underholdning.

gudstjeneste, altertavlen fra Thorslunde kirke på
Sjælland – malet i anden halvdel af 1500tallet, der
ser man en præst, der prædiker, en præst, der døber
et lille barn, man ser altergang, hvor altergæsterne
får både brød og vin – i modsætning til den
katolske nadver, hvor vinen på reformationens tid
var forbeholdt præsterne.
Man ser altså alle de led, som kendetegner en
gudstjeneste: prædiken, nadver, dåb. Og så i
midten ser man et alter, og på alteret et krucifix.
Den korsfæstede Jesus.

Palmesøndag 2015:
Vort hosianna klinge!
Du ærens konge, gak
vor død at undertvinge
og hav så evig tak!
Det råb, som skarerne hyldede Jesus med, da
han red ind i Jerusalem på et æsel, sådan som
den længe ventede Davidskonge ifølge den gamle
profeti skulle gøre det – hyldestråbet:
”Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn!
Hosianna i det højeste!”
- det kender vi godt.
For det er jo fast led i indledningen til nadverfejringen
ved gudstjenesten.
Således leder folkets hyldestråb vore tanker hen på
gudstjenesten.
Og der giver det god mening, at lade tankerne
gå hen, for hele sceneriet, som vi får skildret i
evangeliet til i dag, minder om en gudstjeneste:
Folket, der står på begge sider af vejen, hvor Jesus
rider frem, minder om bænkeraderne på hver side
af kirkens midtergang.

Sådan understreger altertavlen, at der ville ikke
være nogen gudstjeneste, hvis ikke Jesus var gået
i døden for at bøde for vores synd – og nu som den
opstandne kommer til os og deler sig selv og sin
bod ud til os i dåben, ordet og nadveren.
Og fordi det gamle alterbillede understreger, at det
er Kristus, der gør gudstjenesten til gudstjeneste,
kan det også tjene som en illustration til den
gudstjeneste, som vi hører om i dag på palmesøndag
– gudstjenesten ved indtoget i Jerusalem.
For, som sagt, det er en gudstjeneste, vi hører om
i dag. Kristus kommer til sin menighed, til sit folk,
som har længtes efter ham, håbet på ham. Og
folket synger salmer til hans pris.
Menigheden – folket - og så Kristus, der kommer –
de to skal der til en gudstjeneste.
Skønt Kristus er den vigtigste, så hører folket,
menigheden, jo med. Kristus holdt ikke gudstjeneste
med sig selv, men kom og kommer for vores skyld.
Vi hører med.
Men – det må vi jo indrømme – denne første
palmesøndags gudstjeneste, den var præget af
en noget større begejstring og fest, end mange af
de gudstjenester, der holdes søndag efter søndag
rundt om i de danske kirker.

Når vi om lidt holder banedåb, er det dåbsforældrene
med barnet, der går op ad midtergangen, mens alle
rejser sig.

Det klages der jo jævnligt over, at stemningen ved
søndagens gudstjenester er for mat; menigheden
er for lille – der mangler begejstring, virkelig
hengivelse.

Dem kan vi alle se, men der er én, der kommer
hver søndag – ikke ridende op ad midtergangen,
ikke synlig for vore øjne, men han kommer og han
er der hver søndag:
Vorherre, Jesus Kristus.

Og der er i årevis i folkekirken blevet spekuleret i,
hvordan gudstjenesterne kunne blive tilløbsstykker,
så stemningen blev som hin palmesøndag ved
porten til Jerusalem.

Han har jo lovet, at hvor to og tre er forsamlede i
hans navn, der vil han selv være tilstede hos os.
Han kommer og han er her i sit ord; han er der i
nadveren, han er der i dåben.
Det er derfor gudstjenesten er gudstjeneste og ikke
blot en religiøs søndagsfejring.
På det ældste billede af en evangelisk-luthersk

Imidlertid er der en ting, der ofte glemmes, når
de kirkelige hoveder bliver lagt i blød for at finde
på tiltag, der kan skabe stemning, begejstring og
tilstrømning til gudstjenesten, så den kan ligne den
første palmesøndag.
Den ene ting er, at det jublende folk, der bredte
sine kapper på vejen og viftede med palmeblade
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Hørup sogn
Gudstjeneste
Marts
Midfaste

06.

kl. 09.30

13.

kl. 10.00
altergang
Mariæ bebudelses dag

20.

kl. 10.00
Palmesøndag

NN

24.

kl. 16.00
Skærtorsdag

altergang

25.

kl. 10.00
Langfredag

liturgisk

Maj:
altergang

01.

kl. 09.30
5.s.e.påske

05.

kl. 09.30
Kristi Himmelfarts dag

08.

kl. 10.00
6.s.e.påske

altergang

15.

kl. 10.00
Pinsedag

altergang

16.

kl. 09.30
2. pinsedag

22.

kl. 10.00
altergang
Trinitatis søndag

29.

kl. 10.00
1.s.e.trin.

05.

kl. 09.30
2.s.e.trin.

altergang
Juni:

Siden sidst

Joakim Skovgaard: Nedfarten til Helvede.

27.

kl. 10.00
Påskedag

altergang

28.

kl. 10.00
2. påskedag

03.

kl. 10.00
1.s.e.påske

April:
konfirmation

10.

kl. 10.00
2.s.e.påske

konfirmation

17.

kl. 10.00
3.s.e.påske

konfirmation

22.

kl. 10.00
Bededag

Anders Raahauge
altergang

kl. 10.00
4.s.e.påske

NN

24.

Døbte:
Huxi Madsen Duus, Blåmose 22
Laust Aage Kestenus, Louisegade
30 ,
Augustenborg
Signe Kähler Andersen, Lambjergskov 21
Gabriel Møller Meier, Havbo 27 , 2
Katrine Iwers Lauesen , Skovmærkevej 28
Begravede:
Christine Henriette ( Didde) Paulsen,
Askerøj 1
Gudstjenester på Hørup Plejecenter
Torsdag den 3. marts:
Torsdag den 17. marts:
Torsdag den 14.marts:
Skærtorsdag		
Torsdag den 7.april:
Torsdag den 21. april:
Torsdag den 12. maj:
Torsdag den 26.maj:
Torsdag den 9. juni:

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

Den første gudstjeneste i måneden, samt skærtorsdag, foregår i dagligstuen, og der er altergang.
De øvrige gudstjenester foregår som salmesangsandagter på skift på de forskellige afdelinger.

Hørup sogn
Det sker:
Velkommen til vores nye organist:
Fra den 1. marts har Hørup kirke igen sin
egen faste organist. Menighedsrådet og
undertegnede glæder os til at byde Otto
Andersen velkommen. Otto Andersen har i 12
år været organist ved Egernsund kirke.

Jeg har bedt Otto Andersen om at præsentere
sig selv:
”Jeg kommer oprindelig fra Limfjordsegnen,
tog en diplomeksamen i cello fra Nordjysk
Musikkonservatorium i Ålborg, kom til
Sønderborg pga. min kones arbejde,
tog Præliminær Organist eksamen fra
Løgumkloster i 2006, har siden 2003 været
organist i Egernsund og siden 2014 også i
Kværs, desuden cellolærer på Sønderborg
og Åbenrå Musikskoler. Jeg bor i Sønderborg
med kone og to børn, og jeg glæder mig til at
være organist i Hørup kirke og lære sognet at
kende.”
Otto Andersen spiller allerførste gang ved
fyraftenssangen den 3. marts kl. 17.30 i
konformandstuen.
Agnete Raahauge
Konfirmander 2016:
3.april:
Julie Ebbesen Asmussen, Havemose 1
Signe Dyhr, Kyshøj 9
Mads Ellegaard, Kløverlykke 94
Niklas Ledderer Godbersen, Trompeterhøj 27
Caspar Pors Hansen, Toftehøj 20
Cecilie Hansen, Vestervej 34
Mikkel Juel Heldt, Kløverlykke 66
Jonas Matthiesen, Toften 19
Juliane Wagner Pedersen, Hyldestub 26

Jens Kristian Podlech, Bøgelyvej 5
Mads Vølkers Rudolph, Klinteskoven 20
Tobias Olesen Sommerset, Kløverholm 75
Anna Petrea Kongerslev Sonne, Klinteskoven 16
Tobias Marc Kay Svensson, Kavsløkke 69
Sander Søgård Brandt Sørensen,Hyldestub 23
Marcus Teichert, Kløverlykke 74
Kathrine Fribo Thalwitzer, Vesterbakken 1
Lærke Selin Valentin, Kirkehøj 9
10.april:
Karl Hoffmann Brunsgaard, Kløverlykke 106
Mikkel Gravesen, Kløverlykke 75
Kevin Holst Helledie, Agerløkke 7
Mads Kirk Steenberg Jensen, Langløkke 11
Casper Nielsen Nielsen, Langløkke 7
Rasmus Schürmann Poulsen, Mintebjergvej 14
Mads Emil Bækgaard Sandholdt, Kløverlykke 86
Christoffer Thomsen Schultz, Langløkke 3
Anna Holmgaard Steenholdt, Nedergaden 22
Emmelie Stelzner, Kløverholm 43
Lærke Cathrine Thomsen, Hesselløkke 16
Victoria Wichmann, Hørup Klint 8
17.april:
Rasmus Aarøe Møller Andersen, Kirke Hørupvej 1
Camilla Sommer Asmussen, Vesterbakken 18
Sebastian Sommerlund Bredgaard, Trompeterhøj 22
Tobias Bach Hansen, Bredsten 4
Marie Plesner Ihle, Søndre Landevej 202
Magnus Peter Jessen, Trompeterhøj 15
Jacob Hubert Jørgensen, Kløverholm 83
Julia Novotny Murrekilde, Hørup Bygade 26B , 1 tv
Jonas Vahl Nielson, Trompeterhøj 4
Astrid Marie Andrea Præstholm, Mjangvej 22
Sofie Lindgaard Roed, Hyldestub 55
Frederik Lauritzen Rohleder, Klinteskoven 14
Sebastian Steger Dominicussen, Skovbyvej 32

Konfirmandindskrivning:
Indskrivning til konfirmation 2017 finder sted i
forbindelse med gudstjenesten søndag den 28.
august.
Konfirmationsdatoer 2017:
23.april, 30.april og 7.maj.
Studiekreds:
Onsdag den 9.marts kl. 19.30 i
konfirmandstuen:
Sidste del af studiekredsen om Ludvig Holberg.
Foredrag:
Onsdag den 13. april kl. 19.30 i
konfirmandstuen
Pastor emeritus Hans Ditlev Fabricius:
Folkekirken – en kirke på tilbagetog.

Hørup sogn
Udby kirke

Når det gælder folkekirkens fremtid, hører
man ofte om bekymring for dens vigende
antal af medlemmer og kirkegængere. Der
er imidlertid, iflg. hans Fabricius, langt større
grund til at bekymre sig for den afvikling af
folkekirken, der kommer indefra institutionen
selv – at folkekirken er ved at opgive at være
evangelisk-luthersk kirke.
Herpå tyder de mange sognenedlæggelser,
oprettelse af team-sogne, aflysning af
ordinære gudstjenester til fordel for alternative
andagtsarrangementer, de mange ansættelser
af sognemedhjælpere, samtidig med at der
skæres ned på antallet af sognepræster… Alt
sammen tegn på en folkekirke, der bevæger
sig bort fra sit grundlag.
Hans Fabricius er tidligere sognepræst i
Skodborg gennem en
menneskealder.
Fyraftenssang
Vi synger fra
Højskolesangbogen kl. 17.30
til 18 i konfirmandstuen på
følgende torsdage: 3. marts,
7.april, 12. maj og 2. juni.
Menighedsrådsmøder:
Der afholdes offentligt menighedsrådsmøde
i konfirmandstuen kl. 18.30 på følgende
torsdage: den 10. marts, den 21. april, den
19. maj og den 16. juni.
Attester:
Det er i de senere år blevet muligt at bestille
ny dåbsattest hos sognepræsten via Nem-ID.
Samtidig har vi sognepræster imidlertid fået
forbud mod uden videre at sende dåbsattester
til folk, vi ikke kender personligt, eftersom det
er sket, at dåbsattester er blevet udleveret
til folk, der udgav sig for at være den på
dåbsattesten angivne person, og brugte
attesten til at åbne bankkonto i dåbsattestens
rette indehavers navn.
Jeg vil derfor bede alle, der skal bruge en ny
dåbsattest – også i forbindelse med ind-/ og
udmeldelse af folkekirken – om at henvende
sig telefonisk eller på mail, så vi kan aftale
et tidspunkt, hvor dåbsattesten kan hentes
hjemme hos mig mod forevisning af billed-ID.
Agnete Raahauge

Fortsat fra side 2
– de gjorde det ikke af begejstring over, at der her
blev tilbudt dem en enestående oplevelse, men de
gjorde det, fordi de i århundreder havde længtes
efter at blive befriet af en fælles nød.
Israel var et besat land. Det havde det været i
500 år. Skiftende stormagter havde invaderet og
underkuet det lille folk. Nu var det romermagten,
som havde bredt sit imperium ud over Israel, så
det jødiske folk kun havde en mådelig frihed –
som vi får at høre langfredag kunne det ikke selv
domfælde dem, det betragtede som forbrydere,
men måtte lade den romerske statholder dømme
folk til døden.
Jøder i romersk tjeneste – tolderne – havde pint
skat ud af folket til den forhadte romerske kejser.
Men i alle århundrederne havde folket holdt ud og
bevaret sig selv, fordi det ikke blot længtes, men
havde et håb at vende sin længsel mod.
Håbet om den nye Davidskonge, som skulle befri
det fra dets fjender.
Længslen efter en hjælp i nøden, den var det, der
brød ud i begejstring palmesøndag, da Jesus red
ind i Jerusalem som den længselsfuldt ventede
Davidskonge.
Og selv om vi ikke håber på en ny Davidskonge,
så er det også for os sådan, at den sande
gudstjenstlige glæde – den kommer af længslen
efter en frelser. Jo mere velfærdsmagelige og
selvtilfredse vi er, jo mindre kerer vi os derfor
om gudstjenesten, og desto mere kræver vi, at
den skal være underholdning – og i vore dage,
hvor vi kan underholdes fra morgen til aften
af vore computer- og tv-skærme, der kommer
gudstjenesten uhjælpeligt til kort.
Det er tankevækkende, at kirkegangen i Danmark
var ringe i trediverne, men stor under besættelsen
og i de første år herefter.
Da var der nød i landet og nøden fostrede en
længsel efter mere end underholdning. Efter
sandhed og frie ord, efter frelse.
Skal et helt folk strømme til gudstjenesten, skal
det – synes det - være trykket af en kollektiv nød;
en angst, som det ikke selv kan fri sig ud af.
Sådan var det jødiske folk i nød og derfor blev
denne palmesøndags gudstjeneste så begejstret.
Men fem dage efter skulle det vise sig, hvor flygtig
den menneskelige begejstring er. Da råbte jo det
samme folk, som havde hyldet Jesus ”korsfæst
ham.”
Det skulle også mane os til ikke blindt at angle
efter stemning og begejstring i gudstjenesten.
Begejstring er altid flygtig
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Kegnæs sogn
Gudstjeneste

Siden sidst

Marts
06.
kl. 09.30
Midfaste
			
13.
kl. 09.30		
Mariæ bebudelses dag

Døbte:
Sune Tristan Sieljaks Lund, Lysabildgade 43,
Lysabild

19.

kl. 10.00

Konfirmation

24.

kl. 19.00

Skærtorsdag

Konfirmation i Kegnæs Kirke
Lørdag den 19. marts kl. 10.00
Mike Christian Andersen, Skoven 6, Kegnæs

25.

kl. 15.00

Langfredag

27.

kl. 09.30

Påskedag

28.
kl. 11.00
			

2. påskedag
Guldkonfirmation
April:

10.
kl. 09.30
			

2.s.e.påske
Leif Jordt

17.

kl. 11.00

3.s.e.påske

22.

kl. 09.30

Bededag

24.

kl. 11.00

4.s.e.påske
Maj:

01.

kl. 09.30

5.s.e.påske

05.

kl. 11.00
Kristi Himmelfarts dag

08.

kl. 09.30

6.s.e.påske

15.

kl. 11.00

Pinsedag

16.

kl. 11.00
2. pinsedag
Fælles Friluftsgudstjeneste Vibæk
			
22.
kl. 19.00
Agnete Raahauge
			
Trinitatis søndag
29.

kl. 09.30

Juni:

1.s.e.trin.

05.
kl. 11.00
2.s.e.trin.
			Agnete Raahauge

Døde og begravede:
Christine Marie Møller, Sneppevej 12A, Skovby

Menighedsrådsmøder på Kegnæs
Der afholdes offentligt menighedsrådsmøde
i Forpagterboligen ved Kegnæs Præstegård
kl. 19.30
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

den
den
den
den

31.
28.
26.
16.

marts
april
maj
juni

Fortsat fra side 5
– den lever af at blive revet ud af hverdagen og
løftet op i det vide blå, hvor alt synes muligt.
Og ligesom jøderne blev skuffede, da Jesus ikke
ville være den frelser, de havde drømt om – den
befrier, der gav dem deres fordoms storhed og frihed
tilbage, så vil vi med sikkerhed også gang på gang
blive skuffede over gudstjenesten, hvis det var dens
magt til at løfte vores stemning, den byggede på.
Vi er jo af samme Adams faldne æt, som de
gamle jøder var det, og det var ikke deres ydre
omstændigheder, Jesus ville være dem en frelser
fra.
Nej, den længsel, som rører sig i ethvert menneske
og som får os til at håbe på noget nyt, noget
opløftende, den vidste han – ene af alle – at den
kommer af, at vi er fanger af os selv. At vi med Adam
og Eva er faldet bort fra den tillidsfulde gudsfrygt,
som vi skabtes til.
Det er vores eget selv, vores egen trang til
selvudfoldelse, der står mellem os og den sande
opfyldelse af vores længsel.
Derfor bliver vi gang på gang trætte af det, vi først
begejstres over; skuffes over det, vi troede ville
give hver dag fylde og lykke.
Derfor rider Jesus sagtmodigt frem gennem
mængden, der jubler – derfor fristes han ikke til at
triumfere og juble med. For han, ene af alle, kender
vores hjerter og vores stemningers flygtighed, og
han ved, at den eneste vej for vores længsel til at
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Lysabild sogn
Gudstjeneste
Marts
06.
kl. 11.00
Midfaste
			
13.
kl. 11.00		
Mariæ bebudelses dag
20.
kl. 10.00
			

Palmesøndag
Konfirmation

24.

kl. 11.00

Skærtorsdag

27.

kl. 11.00

Påskedag

28.
kl. 09.30
			

2. påskedag
Guldkonfirmation
April:

03.

kl. 11.00

1.s.e.påske

17.

kl. 09.30

3.s.e.påske

22.

kl. 11.00

Bededag

23.
kl. 15.00
Sct. Geroge/
			KFUM
24.

kl. 09.30

4.s.e.påske
Maj:

01.

kl. 11.00

5.s.e.påske

05.

kl. 09.30
Kristi Himmelfarts dag

08.

kl. 11.00

6.s.e.påske

15.

kl. 09.30

Pinsedag

16.

kl. 11.00
2. pinsedag
Fælles Friluftsgudstjeneste Vibæk

29.

kl. 11.00

Juni:

1.s.e.trin.

05.
kl. 09.30
2.s.e.trin.
			Leif Jordt
12.

kl. 11.00

3.s.e.trin.

19.

kl. 09.30

4.s.e.trin.

26.

kl. 11.00

5.s.e.trin.

Sognepræstens ferie:
Sognepræst Hans Havelund afvikler ferie i
dagene tirsdag 5. april til søndag 10. april og
31. maj til 5. juni.
Henvendelse vedrørende kirkelige handlinger
kan rettes til Leif Jordt, Tandslet og Agnete
Raahauge, Hørup.

Siden sidst
Døbte:
Nethe Lykke Vohs, Vibøgevej 11, Vibøge
Thor Kryhlmand Iversen, Sarupvej 2,
Lysabild
Silke Thy Smed Martinsen, Storetoft 9,
Sønderby
Døde og begravede:
Kirsten Johanne Hansen, Vibøgevej 13,
Vibøge
Ragnhild Marie Nielsen, Parkvej 20 st.38,
Guderup
Dagmar Marie Jørgensen, Hørup Bygade 100,
Hørup
Menighedsrådsmøder i Lysabild
Der afholdes offentligt menighedsrådsmøde i
Lysabild Præstegård kl. 19.00
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag

den
den
den
den

02.
06.
11.
01.

marts
april
maj
juni

Lysabild Kegnæs Pastorat
Konfirmation i Lysabild Kirke
Palmesøndag den 20. marts kl. 10.00
Janick Hoeg Albertsen, Nypølsgade 8, Nypøl Silas
Zacharias Beck, Lysabildgade 86
Mikkel Elholm Bonde, Vibøgevej 17, Vibøge
Samuel Sebastian Brice, Sarupvej 28, Sarup
Victor Skjønnemand Grau, Toften 2, Hørup
Thor Kryhlmand Iversen, Sarupvej 2, Lysabild
Jacob Mogensen, Vesterkobbel 11, Kegnæs
Kasper Zoëga Møller, Nørre Landevej 6, Kegnæshøj
Thomas Ladegaard Møller, Vindrosen 11, Skovby
Lucas Holme Nielsen, Rubæk 7, Skovbyballe
Matthias Bo Nissen-Bækdahl, Lysabildgade 89
Peter Giessing Skovmand, Lillehave 45
Rasmus Klinge Vandkær Thomsen, Gammelhave 60		
Signe Høeg Fangel, Rubæk 10, Skovbyballe
Lærke Lejel Gehlert, Kegnæsvej 14, Lysabild
Anette Heinrich, Svennesmølle 18A, Mommark
Tilda Marie Valsted Jahnke, Kegnæsvej 3, Lille
Mommark
Sille Lindhardt Jensen, Lysabildgade 70
Helena Hvenegaard Jepsen, Rubæk 15, Skovbyballe		
Josefine Askgaard Kruse Jørgensen, Humbækvej 2,
Lysabildskov
Laura Jørgensen, Lille Mommarkvej 6, Sarup
Rikke Gassner Kristensen, Gammelhave 34
Theresa Engelst Lassen, Hagensig 7, Kegnæs
Lotte Skovmand, Lysabildgade 40
Anna Magdalene Tobiasen, Lille Mommarkvej 19,
Sarup
Kira Schalck Perregaard Wonsild, Nørregade 1,
Lysabild		

Påskens gudstjenester
Skærtorsdag 24. marts
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.
Langfredag den 25. marts
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 Markusevangeliet. Og i
gudstjenesten vil violinisten Christian Balslev
og sognepræst Hans Havelund på kontrabas
spille Heinrich Ignaz Franz von Bibers
Rosenkranzsonata nr. 10 fra 1681. Biber var
en bøhmisk violinist og komponist, der 100 år
før Mozart beklædte posten som dirigent og
kapelmester ved det fyrstbiskoppelige hof i
Salzburg. Han regnes for den første betydelige
violinkomponist på tysk grund og var berømt i
sin samtid for sit virtuose spil – så virtuost at
kejser Leopold i 1681 belønnede ham fyrsteligt
og ophøjede ham i adelsstanden. Hvor Bibers
samtidige komponister hovedsageligt hentede
deres inspiration fra italienske komponister
som Torelli og Veracini, så byggede Biber
i stedet på bøhmiske traditioner. Han var
tillige en dygtig lut og gambespiller og
fra disse instrumenter overførte han i de
16
Rosenkranzsonater
teknikken
med
scordatura-stemning til violinen. Det betyder
at violinisten stemmer de fire strenge i andre
intervaller end i rene kvinter, som det er
normalt, hvilket gør det muligt at lave andre
dobbeltgreb og akkordbrydninger. Faktisk
kræver de 16 sonater over Jesu lidelseshistorie
hver sin unikke stemning af instrumentet.
I originaludgaven fra 1681 var hver sonate
illustreret med et træsnit, som angav hvilken
del af lidelseshistorien, den skulle beskrive.
I den 10. sonate er hammerslagene, som
banker naglerne i Jesu hænder og fødder,
tydeligt hørbare i præludiet.
Både i Sankt Michaels Kirke i Lysabild
og Sankt Johannes Kirke på Kegnæs
henter altertavlerne deres centrale motiv
i langfredags fortælling. På Kegnæs er der
formentlig tale om et westfalsk trærelief,
som eksperter daterer til omkring 1450.
Det er altså væsentligt ældre end kirken.
Det har muligvis tidligere været altertavle i
en Sankt Nikolaus Kirke i Sønderborg, som
hertug Hans d. y. lod nedrive i slutningen af
1500-tallet og erstatte af Sankt Marie Kirke.
Træskærerarbejdet
viser
korsbæringen.
Kristus segner under vægten af korset, der
støttes af Simon fra Kyrene. Et sjældent motiv
er de to drengebørn i bunden af billedet. Den
ene dreng fjerner sten fra Jesu smertensvej,
den anden rider ubekymret kæphæst. Der er
sandsynligvis tale om Alexander og Rufus,
som Markusevangeliet omtaler som Simon af
Kyrenes sønner.

Lysabild Kegnæs Pastorat
Alteret i Lysabild Kirke er fra 1791 og i tidens
rokokostil. Alterbilledet er udført af maleren
Jes Jessen fra Aabenraa. Figurkompositionen,
der forestiller korsnedtagelsen langfredag
aften, er formentlig inspireret af den 100 år
ældre franske barokmaler Charles le Brun,
som havde sin
storhedstid
under
”solkongen”
Ludvig XIV

Påskemorgen 27. marts
Fromesse på Kegnæs kl. 09.30
Der er højmesse i Lysabild kl. 11.00. Det er
fest- og kantategudstjenester, hvor det i år
forhåbentlig lykkes i vores serie af Buxtehudes
solokantater at opføre ”O fröliches Zeit”
(BuxWV 84) for sopran, 2 violiner og Basso
continuo og ”Singet dem Herrn ein neues
Lied” (BuxWV 98) for sopran, soloviolin og
Basso continuo. Det var planen at opføre de to
kantater sidste år, men på grund af pludselig
sygdom måtte vi med kort varsel indstudere et
nyt program dagen før.
Opførelsen i år bliver med sopran Sofie
Ljungdahl og kirkens faste kantateensemble,
som udgøres af Christian Balslev og Inge
Munk på violiner, Karsten Munk på cembalo og
sognepræsten på viola da gamba.

Udsnit af maleri af Johannes Voorhout 1674.
Eneste kendte portræt af Dieterich Buxtehude.

2. Påskedag 28. marts
Vi afholder guldkonfirmation i begge kirker.
I Lysabild bliver det kl. 09.30 og på Kegnæs
kl. 11.00.
I 1966 konfirmerede pastor Hans Ivar Madsen
palmesøndag den 3. april 1966 8 drenge og
14 piger. I Lysabild blev samme dag et stort
hold på14 drenge og 19 piger konfirmeret af
pastor Søren Fransen.
Det bliver spændende at se, hvor mange det
lykkes at samle til 50-årsjubilæet.
Folkekirkens Nødhjælps
sogneindsamling
Søndag den 13. marts 2016
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.
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

Konfirmandundervisningen i 2016-2017
Det er en glæde at kunne fortælle at vi i
den kommende undervisningssæson fra
september 2016 får vores morgentimer
tilbage. Undervisningen bliver onsdag
morgen kl. 07.45 i Lysabild Præstegård.
Første gang bliver onsdag den 31. august.
Og der bliver fælles konfirmandindskrivning
for Lysabild-Kegnæs Pastorat ved en
aftengudstjeneste i Lysabild Kirke onsdag
den 24. august.

Tandslet sogn
Gudstjeneste
Marts
06.
kl. 11.00
Midfaste*
			Agnete Raahauge
13.
kl. 11.00
Kirkekaffe
Mariæ bebudelses dag
20.

kl. 11.00
Palmesøndag

24.

kl. 19.00

Skærtorsdag*

25.

kl. 11.00

Langfredag*

27.

kl. 11.00

Påskedag

28.

kl. 11.00

2. påskedag

April:
03.
kl. 09.30
Hans Havelund
			1.s.e.påske
10.

kl. 11.00

2.s.e.påske*

17.

kl. 11.00

3.s.e.påske

22.
kl. 11.00
			

Siden sidst
Døbte:
Christian Hovlykke Bleicken, Holballe 10,
6470 Sydals
Døde & begravede:
Ib Hartvig Hansen, Tandsbusk 19, 6470 Sydals
PÅSKELÆSNINGER
Billed- og musikgudstjeneste
Skærtorsdag den 24. marts kl. 19.00

Ved den liturgiske billedgudstjeneste med altergang
kredser vi i tekst, sang og billeder påsken ind. Hertil
får vi hjælp fra Sønderjysk Pigekor under ledelse
af Mette Rasmussen

ET TILBUD TIL DIG DER ER 1-3 ÅR
SAMMEN MED EN VOKSEN

Bededag
Konfirmation

24.
kl. 11.00
Kirkekaffe*
			4.s.e.påske
Maj:
01.
kl. 11.00
Agnete Raahauge
			5.s.e.påske
05.

kl. 11.00
Agnete Raahauge
Kristi Himmelfarts dag

08.

kl. 11.00

6.s.e.påske

15.

kl. 11.00

Pinsedag*

16.

kl. 11.00
2. pinsedag
Fælles Friluftsgudstjeneste Vibæk
		
22.
kl. 11.00
altergang
			
Trinitatis søndag
29.

kl. 11.00

05.

kl. 11.00

1.s.e.trin.
Juni:

2.s.e.trin.*
* Altergang

At synge og lege med musik er det bedste, vi kan
gøre for og med vore børn. Det påvirker hele barnet
og stimulerer alle hjernens områder til læring.
Samtidig er det en dejlig opgave at give vore salmer
og kirkeviser videre. Specielt salmerne skaber en
intensiv oplevelse hos børnene.
Vi glæder os over at kunne oprette et hold Musikalsk
Legestue med salmer og sang ved Tandslet kirke
fra april. Vi mødes torsdage kl. 9.15 – ca. 10.00
i kirken. Første gang er 31. marts. Sidste gange er
torsdag d 19. maj.
Forløbet afsluttes med en lille uformel gudstjeneste
lørdag den 21. maj kl. 9.15. Det vigtigste er lysten
til at være sammen i leg, sang, dans og drama,
forløbet tilrettelægges, så alle kan være med. Efter
legestuen vil der være mulighed for at snakke
sammen over en kop kaffe eller te. Tilmelding
nødvendig på mail: nissen-berdiin@mail.dk.
Hannelore Nissen-Berdiin vil stå for legestuen.
Hannelore er musikpædagog og organist.

Tandslet sogn
Fælles friluftsgudstjeneste
2. pinsedag den 16. maj kl. 11.00

Fortsat fra side 5
blive indfriet i sandhed, det er at bøje sig ydmygt
for den Guds tilgivelse, som fejer alt det bort i os,
som vil os selv og vores egen udfoldelse.
Derfor blev jøderne rasende – fordi Jesu indtog i
Jerusalem blev en modsigelse af deres ønsker.
Derfor skuffes vi over gudstjenesten, så længe,
det er stemningen og begejstringen vi søger og
opløftelsen fra hverdagen – fordi Guds søn kommer
med noget ganske andet. Han kommer med den
tilgivelse, som han red ind i Jerusalem for at skaffe
os – den tilgivelse, hvis pris var hans eget liv.

Vibæk Vandmølle ved E’Snej Lillebjerg.
Efter gudstjenesten vil der være frokost i
det grønne, hvor menighedsrådene vil være
vært ved pølser og brød sammen med KFUMspejderne, der står for salg af øl og vand.
Overskuddet herfra går til spejderne.
Konfirmander i Tandslet Kirke
St. Bededag 22. april kl. 11.00

Den tilgivelse, som tager vore egne krav fra os og
giver os hans ord, hans legeme og blod at holde os
til, som det, der gør hverdagen værd at leve.
Mens skarerne troløst skiftede stemning på få dage,
så blev den sagtmodige konge på æslet trofast ved
det mål, han red ind i Jerusalem for at opfylde:
at betale for vores troløshed, vores længslers
forvildede udflugter og fange dem i det eneste,
vi altid trænger til: Guds tilgivelse, syndernes
forladelse.
Derfor er det år ind og år ud ham og hans ord,
der bærer gudstjenesten. – Om vi så er tre eller
hundrede.
Det er hans død og opstandelse, der giver
gudstjenesten mening og bærekraft også når vi går
ud af kirken; ikke vore stemninger.
Derfor er det, vi døber de små – fordi kun det, som
Guds søn har gjort for os, kan gøre vore liv sande og
fange vore længsler, så de får hjemme der, hvor de
skal høre til – der hvor Gud selv rækker os hver dag
af sin nåde og således giver hverdagene mening.

Camilla Andresen, Tovrup 18
Anette Schnefeldt Asmussen, Tovrup 22
Sofie Anegaard Christensen,Østkystvejen 6
Jonas Saaby Fredholm, Tandsbusk 82
Ditte Holm Grünfeld, Mommarkvej 247
Nikolaj Ignatz Hinrichsen, Kærløkke 26
Sarah Dora Østergaard Hymøller, Ertebjergvej 25
Signe Fuglsang Hyttel, Tandsbusk 86
Rasmus Jensen, Skakkenborg 2
Maria Overgaard Jørgensen,Tovrup 26
Rikke Hjarnø Jørgensen, Stensgårdvej 1
Tobias Aakjær Lorenzen, Mommarkvej 310
Freja Nielsen Matthiesen, Trompeterhøj 50
Maria Lützen Rasmussen, Lebølvej 5
Katrine Schmidt, Ertebjergvej 13
Thea Schmidt, Holballe 9
Freya Sostack, Mommarkvej 304
Niels Christian Skovbakke Steensen,Ollundsbjerg 7
Klaus Thygesen, Hvedemarken 34, 1tv
Oliver Møbjerg Wolff, Tandsellevej 19

Intet af, hvad vi selv bringer ind i kirken, bidrager
til gudstjenestens mening. Men alt får vi af den
sagtmodige konges ord – alt, hvad vi skabtes til at
være, har vi fået i dåben, hvor han gav os del i sin
død og opstandelse, så vi må være hans brødre og
søstre og dele hans lydighed mod hans og vores
himmelske fader.
Derfor er det kun dåben, der gør os kristne – gør
at vi hører Kristus til. Fordi alene han forbliver tro,
mens vores tro er flygtig og vaklende.
Fordi kun han evigt er til at stole på.
Amen
Agnete Raahauge

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:
Hannelore Nissen-Berdiin, telefon 74 46 53 02.
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 74 43 20 33.
Kirkesanger:
Lis Andersen, telefon 74 40 76 54.
Kirketjener og graver:
Christen Henriksen. Træffes på kirkegården,
telefon 74 40 71 72,
eller privat 74 47 46 54,
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:
Robert Johann Schumacher, 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.

