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Kært barn har mange navne. Det har ukært
barn også. ”Den rådne banan”, Bagkant eller
Udkantsdanmark. ”Den rådne banan” var et
begreb, der dukkede op for omkring 10 år
siden, som en betegnelse for udviklingen i
landområderne fra Bornholm over LollandFalster, Langeland og Det sydfynske Øhav, Als,
Sønderjylland og op langs den jyske vestkyst
til Skagen. Det er ikke en betegnelse, som vi
selv har fundet på. Heller ikke betegnelsen
”Udkantsdanmark” er opstået her.
Ordet ”udkant” har ikke i sig selv en negativ
betydning, men i sammensætningen med
”Danmark” virker det nedsættende. Udkant i
forhold til hvad? I forhold til de større bycentre
naturligvis: Aarhus, Trekantsområdet, Odense
og Storkøbenhavn. Vi skal naturligvis ikke
være blinde for at der sker en skævvridning
og Danmark er ved at blive opdelt i et A og
B hold. Udviklingen i landområderne står
stille eller går tilbage. Der sker en affolkning
og udviklingen er i stedet koncentreret
omkring de større byområder. Her er de gode
uddannelsesmuligheder, flere arbejdspladser,
transportmuligheder og god økonomi.
Det fik i sommer dramatikeren og forfatteren
Erling Jepsen, der selv stammer fra Gram, til
ironisk at stille spørgsmålet om Sønderjylland
ikke ville være bedre tjent med at være opland
til Hamburg end udkant i Danmark.
I en kronik beskriver han, hvorledes mange
af de statsinstitutioner, der blev etableret i
Sønderjylland efter genforeningen i 1920 en
efter en bliver lukket: seminarier, kaserner,
sygehuse m.m. Og hver gang forsvinder
der
arbejdspladser.
Også
de
mindre
provinsbyer mister deres eksistensgrundlag
som indkøbsmulighed – en udvikling, der
fremmes af den seneste kommunalreform. ”Kun
mekanikerne vil overleve, skriver han, for ingen
med bare lidt omløb i hovedet vil bosætte sig i
Sønderjylland uden mindst to biler.
Uden bil kan man jo ikke komme nogen steder.

Busruter bliver nedlagt, togstationer bliver sløjfet
og flyruter aflyst.”
Er det en uundgåelig udvikling - at arbejdspladser
forsvinder og de unge, der flytter til de større
byer for at uddanne sig, ikke vender tilbage?
Nej. Det kunne være anderledes. Den herskende
skævvridning er opstået som resultat af forkerte
politiske beslutninger, eller fordi man intet har
gjort. Derfor blev der den sidste lørdag i september
afholdt en konference i Ærøskøbing under mottoet
”Oprør fra Udkanten” ud fra et ønske om at hele
Danmark skal være beboet – også vores mange
øer.
I et manifest fra konferencen blev det påpeget, at
hvad man beder om blot er lige vilkår:
1.
2.

3.

4.

5.

Mobil- og internettet skal være lige
velfungerende i hele landet.
Bopælspligten skal afskaffes uden for de store
byer. I dag må man ikke uden dispensation
købe eller leje et af de mange tomme huse
på landet uden at bo der.
Øboerne skal have lige så meget for
bilskatterne og vægtafgifter, som andre
bilister får. Transport over land skal ligestilles
med transport over vand.
Kommuner skal have bedre mulighed for
at tvangsopkøbe og fjerne eller renovere
bygninger, der skæmmer mange landsbyer og
som skræmmer de fleste fra at slå sig ned i
sådanne omgivelser.
Undervisning og uddannelse inden for
rimelig afstand fra bopæl.

Adgang til lægehjælp og sundhedsfaciliteter
inden for rimelig afstand.I en kronik i
Weekendavisen i september skrev statsgeolog
og professor ved Københavns Universitet Jens
Morten Hansen, der selv er født på Læsø, men
nu bor i Kongens Lyngby, at ”vi kunne standse
meget af udkanternes deroute blot ved at
fjerne bopælspligten og tilbagebetale de fattige
kommuner den kommuneskat, som de rige
kommuner – især dem i hovedstadsområdet –
høster af statsansattes lønninger oven i de mange
andre fordele, de har af statslige arbejdspladser.”
”De fleste danskere tror, at pengestrømmen går
fra rige til fattige kommuner via de kommunale
udligningsordninger.
Men man overser, at der via statsskatten går en
væsentlig kraftigere pengestrøm den modsatte
vej fra udkantskommunerne til de relativt rige
kommuner, hvor de statsansatte bor og betaler
kommuneskat af deres lønindkomst fra staten.”
Det er i princippet det, man gør i blandt andet
Norge og Sverige. Men en endnu bedre inspiration
kunne vi finde på Ålandsøerne i den Botniske

Bugt. Det er en selvstyrende region i den finske stat
men med en næsten udelukkende svensktalende
befolkning.
Det er et af verdens største skærgårdsområder
med knap 7000 øer samt mindre holme og
skær. De 60 af øerne er helårsbeboede og man
har bevidst for at modvirke affolkning udbygget
kommunikationsnettet. Hvert beboet sted i
skærgården har mindst én daglig forbindelse til og
fra hovedstaden Mariehamn. Og hvad der er nok
så vigtigt: færgerne yder gratis overfart, også for
biler - de er en del af vejnettet.
I begyndelsen af 80’erne var man begyndt på en
centralisering af skolevæsnet med nedlæggelse
af de mindre skoler, men ålændingene var kloge
nok til at stoppe i tide. I stedet blev de små
skoler udbygget eller der blev bygget nye, idet
man konstaterede, at det ikke var dyrere end
centralisering. Og det skete ud fra erkendelsen af,
at centraliserer man børnene, så centraliserer man
også forældrene.
I udkantsmanifestet, der blev vedtaget på
konferencen i Ærøskøbing, gør deltagerne det
klart, at de ikke stiller op for at klynke, men de vil
et Danmark i balance. Et Danmark, hvor udkanten
ikke betragtes som turistreservater, men som egne
af landet med store herlighedsværdier til glæde
for såvel besøgende som fastboende. Et Danmark,
hvor der leves hele året rundt.
Faldende huspriser betyder desværre, at
realkreditinstitutter og banker er blevet meget
påholdende med at yde lån til hushandler på
småøer og andre yderområder, desuagtet at
der er interesserede købere. Her kunne vores
”udkantsministerium”, der endnu ikke har barslet
med noget, der batter, hente inspiration fra et
andet ørige i Norden.
På Færøerne har man en statslig huslånsfond,
Husalánsgrunnurin, som er forpligtet til yde lån ved
huskøb og nybyggerier – også i de mindre bygder
– fordi man betragter bevarelsen af bygderne, som
en umistelig del af færøsk kultur.
Udkantens afvikling kan kun ændres ved at gøre
det mere attraktivt at bo og arbejde langt fra de
større bysamfund, der lider mere og mere af
trafikmæssig forstoppelse.
I Norge foretager man betydelige investeringer i
gode veje, broer og tunneler gennem de mange
bjergmassiver, der hidtil har splittet landet op i
isolerede fjordsamfund. Vi kan heldigvis klare os
med meget mindre. Og vi har været en sejlende
nation i tusinder af år.
Hans Havelund

Gudstjenester

Februar:

December:

Søndag den 1.
kl. 16.00
		
Familiegudstjeneste – se nedenfor.
S. septuagesima, Spejdernes 		
nytårsparade

Søndag den 7.
kl. 9.30 Leif Jordt
2.s.i advent

Søndag den 8.
kl. 10.00
S.seksagesima, altergang

Søndag den 14. kl. 10.00
3.s.i advent, altergang

Søndag den 15. kl. 10.00
Fastelavns søndag

Søndag den 21. kl. 10.00
4.s.i advent
Onsdag den 24. kl. 14.30 og 16.00
Juleaften

Leif Jordt

Søndag den 22. kl. 10.00
1.s.i fasten

Marts:
Søndag den 1.
kl. 9.30
2.s.i fasten

Leif Jordt

Siden sidst:

Herluf Jensenius: Illustration til
”Velkommen igen, Guds engle små…
Torsdag den 25. kl. 10.00
Juledag, altergang
Fredag den 26.
kl. 14.00
2.juledag
Med julemusik.
Søndag den 28. kl. 10.00
Julesøndag, altergang

Viede:
Mette Meier Remfeldt og Nikolai Meier
Remfeldt, Næsbyvej 27, Kolding

Januar:
Torsdag den 1.
kl. 16.00
Nytårsdag
Søndag den 4.
kl. 10.00
Helligtrekongers søndag, altergang
Søndag den 11. kl. 9.30
1.s.e.helligtrekonger

Døbte:
Jannick Bang Nissen, Højbo 18, Fynshav
Emma Sievertsen Normann, Skovhøj 3
Tilde Brink Andresen, Kløverlykke 59
Malte Lemtorp Sloth, Sydvej 2, Skovby
Isabella Christine Schulz, Ahlmannsvej 11 , st.
Sønderborg
Villads Julius Skou, Kløverlykke 53
Gustav Villum Gronwald-Storm, Skovhøj 87
Regitze Meta Gronwald Petersen, Emblasgade
143, Kbh.Ø
Merle Menzer Prokopek, Trompeterhøj 6
Axel Fagerlund Rasmussen, Vesterbakken 30

Leif Jordt

Søndag den 18. kl. 10.00
2.s.e.helligtrekonger, altergang
Søndag den 25. kl.10.00
Sidste s. e. helligtrekonger, altergang

Begravede:
Tove Marie Jensen, Havbjerg 15
Thomas Lange Hansen, Kløverlykke 40
Ingrid Marie Ramhøj, Hørup Bygade 44A ,
Anni Petersen, Kavsløkke 157
Elise Sophy Læssøe Spangtoft, Askerøj1 ,
Kaj Jørgen Elnef, Hørup Bygade 44D

Konfirmationsdatoer for 2016:
Konfirmationsdatoerne for 2016 bliver igen de
første 3 søndage efter påske.
undervisningen for konfirmanderne
2015/16 en eftermiddag om ugen
fra ca. 15 til 16.30 og en morgen
om ugen fra 7.20 til 8.50

Nyt ophæng til adventskransen.

For et år siden fik kirken forærende et nyt
ophæng til adventskransen af Jan Petersen,
Lebøl Smedie. Det smukke ophæng er en kopi
af de ophæng, kirkens lysekroner hænger i, af
sorte smedejernsstænger med messingkugler.
Ikke blot er det nye ophæng langt smukkere end
den snor, adventskransen før hang i; det er også
meget lettere at hænge kransen op i.
På billedet
ses graver
Kurt Nielsen,
menighedsrådsformand Niels
Erik Thorgaard,
Jan Petersen
med ophænget,
og sognepræst
Agnete Raahauge.
Som det også ses på billedet, er kirkens gamle
altertavle midlertidigt erstattet af et interimistisk
kors af vedbend. Altertavlen var meget
medtaget og er for øjeblikket hos konservator.
Forhåbentligt bliver den færdig til påske.

Det sker:
Adventsaften:
Torsdag den 2. december kl. 19 er der traditionen
tro adventsaften med fælles salmesang, Luciaoptog, krybbespil ved minikonfirmanderne,
korsang ved Sydalskoret og ved kirkens korpiger.
Juleafslutning for børnehaver og dagplejere
Torsdag den 18.december kl. 9.30 i kirken.

Herluf Jensenius: Illustration til:
”Dejlig er den himmel blå…”
Juleafslutning for skolen.
Mandag den 22. december kl. 10-12

Familiegudstjeneste.

Enhver
gudstjeneste
er
egentlig
en
familiegudstjeneste, da det er forældres
fornemste opgave at lære deres børn at gå i
kirke. Det er jo kun ved gentagen indøvelse,
at børnene lærer gudstjenestens forløb og dens
salmer at kende. At lære sine børn at gå i kirke
er at give dem en god vane, der for deres ånd
er lige så vigtig, som det er for kroppen at lære
dagligt at spise rugbrød og kartofler. Mennesket
lever jo, som skrevet står, ikke af brød alene,
men af Guds ord.

Og ligesom børn ikke skal lære at spise ved at
blive fodret med soft-ice og popcorn, så skal de
heller ikke lære at gå i kirke ved at komme til
særlige kirke-events, men lære at holde af den
ægte vare simpelthen ved at blive taget med.
Ligesom børn kommer til at holde af juleaftens
traditioner ved at de voksne holder dem i hævd.
Selvfølgelig synes børn ofte, at gudstjenesten er
kedelig, indtil de selv kan begynde at synge med;
og det kan knibe svært for de små at sidde stille
en hel gudstjeneste, så deres forældre må tage
dem ud en tur på kirkegården en gang imellem.
Men øvelse gør mester – også når det gælder
gudstjenesten. Og forældrenes slid giver børnene
et fortroligt hjem at komme i resten af deres liv,
et hjem, der består, når deres barndomshjem
ikke er der længere, for den smukke almindelige
gudstjeneste, som er stort set ens i alle landets
kirker, har i sin grundform næsten 2000 år på
bagen og vil holde århundreder endnu.
Altertavle fra
Thorslunde kirke:
Det første billede
i Danmark af
en evangelisk
gudstjeneste.
Når vi den 1.februar kl. 16 holder
familiegudstjeneste, er det derfor ikke en
anderledes gudstjeneste end den sædvanlige,
men det er en kort gudstjeneste, hvor
prædikenen består i en bibelsk fortælling, der
hænger sammen med søndagens tekst – sådan,
at også børnene kan høre og forstå.

Foredrag i konfirmandstuen

Onsdag den 11. marts kl. 19.30:
Pastor emeritus Erik Sloth: Brødrene
Pontoppidan.

I 2015 er det 150 år siden, Carl Nielsen
blev født. I den anledning har organist Ulrik
Damm og sanger Birgitte Kaas Sørensen
sammensat et alsidigt program med sange og
instrumentalmusik af komponisten. Publikum
vil både kunne lytte og synge med på nogle af
sangene.
Gratis entré, alle er hjertelig velkomne

Korets juleferie
De to Pontoppidanbrødre, begge præstesønner,
har hver især haft deres særlige betydning
for såvel kirke som folk i Danmark. Morten
Pontoppidan som forsvarer af den særlige
”danske model” af en folkekirke, som han – i
modsætning til de vakte og deres tale om den
levende menighed, med et Paulusord kaldte
”Den levende Guds menighed”, altså også de
søvnige og sløve folkekirkemedlemmer. Henrik
Pontoppidan er først og fremmest skønlitterær
forfatter, der dog på ingen måde er fremmed
for folkelige og kirkelige emner. De to brødre
var vidt forskellige af både sind og skind, og
foredraget indkredser nogle af forskellene og
forsøger også at nå til en konklusion.
Fri entre – kaffe og kage 20 kr.

Studiekreds – ”Lykke-Per”
Efterårets studiekreds, hvor vi
læser Henrik Pontoppidans
roman ”Lykke-Per” fortsætter
i foråret på følgende onsdage:
den 4.februar, den 25. februar
og den 18. marts. Hver gang i
præstegården kl. 19.30.
Alle er velkomne – nye
interesserede kan sagtens
koble sig på.

Børneungdomskoret har den sidste prøve
torsdag, den 18. december.
Koret medvirker ved begge gudstjenester den
24. december og ved gudstjenesten 1. juledag.
Herefter er der juleferie indtil torsdag, den 15.
januar 2014.
Her er også nye sangere velkommen. Vi øver fra
kl. 16 – 17 i kirken.

Voksen-koret

medvirker til gudstjenesten 3. søndag i advent
Til gudstjenesten søndag, den 14. december,
vil Hørup kirkes Voksenkor igen støtte
menighedssangen smukt, og koret vil synge et
par satser, der omrammer gudstjenesten.
Næste gang, voksenkoret medvirker til en
gudstjeneste, er planlagt til Skærtorsdag.
Har du lyst til at være med??? – Ring da til
Hannelore på tel. 61307446 eller mail til
organist@hoerupkirke.dk.

Kirkebil
De, der ønsker at benytte kirkebilen, skal ringe
senest dagen før på tlf.:74404446.
Bemærk at kirkebilen kan benyttes til alle
gudstjenester samt til menighedsrådets
arrangementer i eget sogn.
Den er der til det samme.

Fyraftenssang:
Vi synger efter Højskolesangbogen
kl. 17.30 til 18.00.
I konfirmandstuen torsdag den
15.januar, den 5. februar og den 5.
marts.
Menighedsrådsmøder – afholdes i
konfirmandstuen kl. 18.30.
Se datoerne på hjemmesiden.

Musikken er af Carl Nielsen
Koncert i Hørup kirke lørdag, den 28. februar
kl. 16

Gudstjenester på Hørup Plejecenter
Torsdag 04. december
Onsdag 24. december
Torsdag 08. januar
Torsdag 22. januar
Torsdag 05 februar
Torsdag 19. februar
Torsdag 05. marts		

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

- normalt kl. 10.30!
Der er altergang ved den første
gudstjeneste i hver måned.

Gudstjenester
November
30.november
kl. 09.30
1. s. i Advent

December
07. december
kl. 11.00
2. s. i Advent
14. december
ingen
3. s. i Advent
21. december
kl. 11.00
4. s. i Advent
24. december
kl. 14.00
Juleaften
25. december
kl. 11.00
Juledag
26. december
kl. 09.30
2. Juledag
28. december
kl. 11.00
Julesøndag

Januar
01. januar
kl. 11.00
Nytårsdag
04. januar
kl. 09.30
Helligtrekonger-Dåbsjubilæum
11. januar
kl. 11.00
1. s.e. H3K
18. januar
kl. 09.30		
2. s.e. H3K

Leif Jordt

25. januar
kl. 11.00
Sidste s.e. H3K

Februar
01. februar
Septuagesima.

kl. 11.00

08. februar
kl. 09.30
Seksagesima
15. februar
kl. 11.00
Fastelavn
22. februar
kl. 09.30		
1. s. i fasten

Leif Jordt

Marts
01. marts
kl. 11.00
2. s. i fasten
08. marts
kl. 09.30
3. s. i fasten
15.marts		
kl. 19.00 Agnete Raahauge
Midfaste
22. marts
kl. 09.30
Mariæ Bebudelse

Siden sidst

Døbte
Mille Andersen, Nørre Landevej 74, Kegnæs
Lykke Rikke Nielsen, Kegnæsvej 56, Skovby
Døde og begravede
Carla Hansen, Hørup Bygade 44A, Hørup
Knud-Erik Stochholm, Flejmose 23B, Kegnæs

Gudstjenester

01. februar
kl. 19.00
Septuagesima.
Konfirmandgudstjeneste/Kyndelmissefejring

November
30.november
kl. 11.00
1. s. i Advent

08. februar
Seksagesima

December

kl. 11.00

15. februar
kl. 09.30
Fastelavn

02.december
kl. 14.00
Adventsgudstjeneste - pensionister
02.december
kl. 17.30
KFUM-spejderne

22. februar
kl. 14.00 Agnete Raahauge
1. s. i fasten

07. december
kl. 14.00
2. s. i Advent
De 9 læsninger
14. december
kl. 11.00		
3. s. i Advent

Februar

Marts
Leif Jordt

21. december
kl. 09.30
4. s. i Advent
24. december
kl. 16.00
Juleaften
25. december
kl. 09.30
Juledag
26. december
kl. 11.00
2. Juledag
28. december
kl. 09.30
Julesøndag

01. marts
kl. 09.30
2. s. i fasten
08. marts
kl. 11.00
3. s. i fasten
15.marts		
kl. 09.30		
Midfaste

Leif Jordt

22. marts
kl. 11.00
Mariæ Bebudelse

Siden sidst

Døbte
Olivia Worm Larsen, Fasanvej 16, Skovby
Isabella
Hoskjær
Stolzenberg-Schmidt,
Klapleddet 1, Lysabildskov

04. januar
kl. 11.00
Helligtrekonger-Dåbsjubilæum

Døde og begravede
Else Margrethe Heise, Vibøgetoft 2, Vibøge
Kristian Sørensen Troels, Askerøj 1, -4, Hørup
Aage Kristin Jensen, Lillehave 16, Lysabild
Sonja Hansen, Lille Mommarkvej 4, Sarup
Hans Iversen, Sarupgård, Kegnæsvej 10A
Anne Marie Petersen, Lysabildgade 8, Lysabild

11. januar
kl. 09.30
1. s.e. H3K

Tirsdag den 2. december kl. 14.00

31. december
kl. 23.00
Midnatsgudstjeneste

Januar

18. januar
kl. 14.00 Agnete Raahauge
2. s.e. H3K
25. januar
kl. 09.30
Sidste s.e. H3K

Adventsandagt i Lysabild Kirke

Andagt
i
samarbejde
med
Lysabild
Pensionistforening. Eva og Børge Larsen spiller
sammen med sognepræsten

Tirsdag den 2. december kl. 17.30

Spejdergudstjeneste med KFUM i Lysabild

Danebodkoret i Kegnæs Kirke

Lysabild Børneunivers i Lysabild Kirke

Koret synger adventstiden ind under ledelse af
Kathrine Thygesen. Og traditionen tro byder
kirken på glögg og klejner efter koncerten.

Sønderborg Musikskoles yngste elever giver
deres traditionelle julekoncert. Kom og hør!
Det er dem, der skal bære vores musikkultur
videre.

Vi holder en fælles juleafslutning for hele
børneuniverset, dagpleje, børnehave og skole.
Forældre og bedsteforældre er også hjerteligt
velkomne.
”Barn Jesus i en krybbe lå, skønt Himlen var
hans eje;
hans pude her blev hø og strå, mørkt var der
om hans leje.
Men stjernen over huset stod, og oksen kyssed
barnets fod.
Haleluja, haleluja, barn Jesus.”

De 9 læsninger i Lysabild Kirke

Midnatsgudstjeneste i Lysabild Kirke

Traditionen for denne musikgudstjeneste
i adventstiden stammer fra England, hvor
den blev holdt første gang juleaften i 1918 i
universitetsbyen Cambridge i Kings College
Chapel. Skikken er blevet taget op i Danmark
og i Lysabild er det blevet tradition med
lægmandslæsninger, idet læserne afspejler
sognet med repræsentanter fra sognets foreninger
og institutioner, spejdere og konfirmandelever.
Gennem 9 læsninger fra både Det gamle
Testamente og Det nye Testamente afvekslende
med salmer og korsatser fortælles om skabelse,
Guds udvælgelse og frelse.
Sydalskoret medvirker under ledelse af Tine
Braun.

Gudstjenesten begynder kl. 23.00 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. Og
når vi kører hjem, kan vi ganske gratis nyde de
andres dyrt indkøbte fyrværkeri og raketter.

Tirsdag den 2. december kl. 19.30

Sønderborg Musikskoles julekoncert i
Lysabild Kirke
Torsdag den 4. december kl.19.00

Søndag den 7. december kl. 14.00

Sint Janskerk, Mechelen

Fredag den 19. december kl. 10.30

Onsdag den 31. december kl. 23.00

Dåbsjubilæum

Søndag den 4. januar 2015
Kl. 09.30 på Kegnæs
Kl. 11.00 i Lysabild
Vi inviterer alle børn, som er døbte i kirkerne
og som fylder seks år i 2015, sammen

Kegnæs Kirke

med deres forældre, bedsteforældre, faddere/
dåbsvidner og eventuelle søskende til en musikalsk
fortællegudstjenste i børnehøjde.

Kirken på landet

Tirsdag den 3. februar kl. 19.30 i Forpagterboligen
ved Kegnæs Præstegård

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.
I kirken på Kegnæs hænger et oliemaleri over
døbefonten som netop viser de vise stjernetyderes
besøg. Melchior, der ifølge traditionen var den
ældste, knæler for Jesus, der sidder på Marias skød.
Han er kongeligt klædt i hermelinskåbe. Bag ham
står Casper iklædt en stor guldbroderet kappe og
Balthasar, som traditionen fortæller kom fra Afrika og
som derfor er mørk i huden. Han er farvestrålende
klædt og med hvid turban som en etiopisk hofmand.
Maleriet er en spejlvendt pendant til et alterbillede i
Sint Janskerk, Mechelen i Belgien.
Om det ved man med sikkerhed, at det er malet i
1619 af Peter Paul Rubens og han færdiggjorde det
selv i kirken. Rubens malede mange udgaver af de
vise mænds tilbedelse – der kendes 15 forskellige
versioner. De blev flittigt kopieret af hans elever
på værkstedet i Antwerpen og det er sandsynligt,
at udgaven i Kegnæs Kirke stammer herfra og er
skænket som en gave til kirken af Hertug Hans d.
yngre, som lod kirken opføre i 1615. Nu sidder
der 400 års sod og snavs på billedet. Hvis det blev
afrenset, ville det sikkert få lige så klare farver, som
alterbilledet i Mechelen.

Hvordan kan kirken på landet bidrage til at
skabe udvikling – til gavn for både kirken og
lokalområdet? Vi har inviteret sognepræst Birgitte
Rosager Møldrup, Kollerup-Vindelev, som er
tovholder for arbejdsgruppen ”Kirken på landet”
til at holde et oplæg om gruppens arbejde. I en
artikel i Dansk Kirketidende sidste forår skrev
Birgitte: ”Der er vel en grund til, at nogen bor på
landet og andre ikke gør. Nogen bor der, fordi de
er rodfæstede i et bestemt område, andre fordi
det er en gammel drøm om natur og fred, de har
realiseret. Men for begge meget forskellige grupper
gælder det, at det er stedet der tæller!”

Kyndelmisse i Lysabild Kirke

Sognepræstens ferie

Søndag den 1. februar kl. 19.00

Skønt Kyndelmisse i over 200 år ikke har haft officiel
status af helligdag, så har nu vi i Lysabild i de senere år
markeret dagen med en særlig lysgudstjeneste, hvor
konfirmandeleverne går i fakkeltog over kirkegården
til kirken og de deltager aktivt i gudstjenestens liturgi
og tekstlæsninger

Hans Havelund afvikler ferie i perioden 16.-22.
februar.
Henvendelser vedrørende kirkelige handlinger kan
rettes til sognepræst Leif Jordt, Tandslet.

Gudstjenester
December
07. december
kl. 11.00		
2. s. i Advent

Leif Jordt *

14. december
kl. 16.00		
Leif Jordt,
3. s. i Advent De ni læsninger
21. december
kl. 14.00 Agnete Raahauge
4. s. i Advent
24. december
kl. 16.00		
Juleaften

Leif Jordt

25. december
kl. 11.00		
Juledag

Leif Jordt *

26. december
----2. Juledag

Kirke på hjul

28. december
kl. 11.00		
Julesøndag

Leif Jordt *

Januar
01. januar
kl. 16.00		
Nytårsdag

Leif Jordt

04. januar
kl. 19.00 Agnete Raahauge
H3K Søndag
11. januar
kl. 11.00		
1. s.e. H3K

Leif Jordt *

18. januar
kl. 11.00		
2. s.e. H3K

Leif Jordt

25. januar
kl. 11.00		
Sidste s.e. H3K

Leif Jordt *

Leif Jordt

08. marts
kl. 11.00
* Altergang
3. s. i fasten
Søren Skov Johansen* Hørevenlig gudstjeneste

De, der ønsker at benytte kirkebilen, skal ringe
senest dagen før på tlf.: 74404446.
Bemærk at kirkebilen kan benyttes til alle
gudstjenester samt til menighedsrådets
arrangementer i eget sogn. Den er der til det
samme

SIDEN SIDST

Døbte
Noah Bonefeld Hansen
Frederik Wehl, Mommarkvej 383, Mommark
Elias Bohm Backmann, Ny Allegade 24, st. th,
Haderslev
Viede & Kirkeligt velsignede
Christine Vestergaard Agerholm & Brian Bredgaard
Agerholm, Nørremark 8A, Kær, Sønderborg
Malgorzata Pudlak Kohls & Mickael Kohls,
Asserballevej 8, Tandslet
Rie Mørup Jørgensen & Rene Rasmussen, Gammel
Skolevej 5,Tandslet
Døde og begravede
Arly Jensen, Ollundsbjerg 34, Tandslet
Nicolaj Andersen Petersen, Ærøvej 2, Fynshav
Karen Andersen, Hørup Bygade 44C, Hørup
ADVENTSANDAGT FOR PENSIONISTER
I KIRKEN
Med efterfølgende adventshygge.Nærmere
oplysning og tilmelding hos Pensionistforeningen.
DE NI LÆSNINGER

Leif Jordt

08. februar
kl. 19.00 Agnete Raahauge
Seksagesima
15. februar
kl. 14.00		
Leif Jordt
Fastelavn Familiegudstjeneste
22. februar
kl. 11.00		
1. s. i fasten

01. marts
kl. 11.00		
2. s. i fasten

ONSDAG, DEN 3. DECEMBER KL. 13.30

Februar
01. februar
kl. 11.00		
Septuagesima

Marts

Leif Jordt *

3. SØNDAG I ADVENT 14. DECEMBER KL. 16.00

På denne søndag synger og læser vi efter gammel
engelsk tradition julen ind.
Under gudstjenesten medvirker bl.a. Notmark
kirkes Damekor under ledelse af vores og Notmarks
organist Lars Bruun Nielsen, mens konfirmanderne
står for læsningerne.

FASTELAVNS- & FAMILIEGUDSTJENESTE

TORSDAG DEN 15. 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.
HØREVENLIG GUDSTJENESTE, FOREDRAG &
KIRKEFROKOST

SØNDAG, DEN 8. MARTS KL. 11.00

JULEAFSLUTNINGER
Tandslet Naturbørnehave og Dagpleje
Torsdag den 18. december kl. 10.00
Tandslet Friskole
Mandag den 22. december kl. 10.00
SALMESANGSAFTEN

ONSDAG DEN 28. JANUAR
KL. 19.30 i Kirken.
Historien og historierne i
Den danske Salmebog.
Uden historier falder livet fra
hinanden. Og har vi ingen historier at fortælle kan
vi heller ikke orientere os og træffe beslutninger. I
forhold til historien ser vi os gerne som fortællerne,
der skal sætte den i værk. Men i denne opfattelse
glemmer vi let, at såvel Historien med stort H og
historierne med lille h også fortæller os. Det er
gennem dem, at vi kan finde ud af hvad og hvem vi
er i både medspil og modspil til, hvem vi tror vi er
eller gerne vil være.
Salmesangsaftenen med udvalgte salmer vil derfor
være en lille rejse både i sang og ord gennem dette
landskab af historie og historier, som salmebogen
er så fuld af i et forsøg på at indkredse, hvad det er
nye såvel som gamle salmer har at fortælle om os.
Er historien den samme dengang som nu eller er vi
med de nyere salmer på vej et nyt sted hen.
Kom og syng med!

Prædiken ved landsdelspræst for hørehæmmede
Søren Skov Johansen.
Tekstet gudstjeneste på storskærm
Gudstjenesten henvender sig ikke
bare til folk, der har problemer med
hørelsen men til alle, konfirmander,
konfirmandforældre unge og gamle,
som ved denne gudstjeneste ikke kun
får lejlighed til at bruge ørene til at
følge med i hvad der sker, men med øjnene får en
enestående chance for at se hvad der sker som det
næste og få opklaret, hvad man måske aldrig har
forstået ved gudstjenesten.
Ved gudstjenesten samles der ind til Folkekirkens
Arbejde for Hørehæmmede
Efterfølgende vil der være frokost og foredrag ved
Søren Skov Johannsen i præstegården med temaet:
DEMENS OG HØRENEDSÆTTELSE
Historikeren Michael Böss har i sin nyligt
udkomne bog ”Det demente Samfund” gjort
op med forestillingen om demens, som en
tilstand der udelukkende stammer fra velkendte
demenssygdomme som Alzheimers. I stedet for
bare at se demens som et udslag af sygdom, der
individuelt rammer fortrinsvis ældre, ser han
demens som en tilstand der kollektivt er ved ramme
os som samfund og som derfor er en trussel, der
angår os alle. Denne demensform mener Michael
Böss har sit udspring i den historieløshed der
hersker i nutidskulturen.
Søren Skov Johansen vil sit foredrag tage dette tema
op ud fra en høremæssig synsvinkel.
Hvad sker der når vi hele tiden overdøver hinanden?
Hvad sker der med os når vi har svært ved at høre
vores egne andre historier

Pris for foredrag og frokost: 35, - kr.

Tilmelding
senest
den
30.
januar
på
kirkegårdskontorets tlf. 7440 7172 el på e-mail
graver@tandsletkirke.dk Ved tilmeldingen bedes
oplyst om kirkebil ønskes benyttet (gratis)

Hørup Sogn

Lysabild Sogn

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.
Hjemmeside:
www.hoerupkirke.dk.

Menighedsrådsformand:
Henry Pharao
Lillehave 20,
telefon 74 40 43 52
e-mail: henry@lysabild-kirke.dk
Kirkeværge:
Anne Mette Lyck, telefon 74 40 47 63,
e-mail: raaby_lyck@hotmail.com.
Kasserer:
Jens Jacobsen, telefon 74 40 45 65.
Regnskabsfører:
Helge Nielsen, telefon 74 41 56 48.
Organist:
Hanne Linderoth, telefon 74 42 29 93.
Kirkesanger:
Anne Lund, telefon 74 40 79 79.
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, e-mail: hahav@km.dk.
Ugentlig fridag er mandag.
Hjemmeside:
www.lysabild-kirke.dk.

Tandslet Sogn
Menighedsrådsformand:
Kirsten Jørgensen,
Neder Jestrup 12,
telefon 74 40 74 90.
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, fax 74 40 71 62
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.
Hjemmeside:
www.tandsletkirke.dk.

Kegnæs Sogn
Menighedsrådsformand:
Anna Margrethe Petersen,
Bresten 19,
telefon 74 40 51 91
e-mail: ambe@live.dk.
Kirkeværge:
Mathias Petersen, telefon 74 40 54 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.
Kirketjener og graver:
Vibe Plesner Ihle, telefon 24 60 43 73,
e-mail: vibe@kegnaes-kirke.dk
Sognepræst:
Hans Havelund, Præstegårdsvej 7, Kegnæs,
telefon 74 40 51 77, fax 74 40 56 58,
e-mail: hahav@km.dk.
Ugentlig fridag er mandag.
Hjemmeside:
www.kegnaes-kirke.dk.
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