Skyldighed eller tomhed.

december 2013 - februar 2014

Botticelli: Jesu fødsel.
Prædiken til 2.juledag 2012:
På det sidste har jeg læst en del af Per Øvig
Knudsens bog om Thy-lejren. Hippi hedder de
to bind bøger, og handler om personerne bag
og begivenhederne i det alternative samfund
en flok hippier etablerede i Frøstrup i Thy i
sommeren 1970.
Det alternative samfund var en protest mod
forældregenerationens etablerede samfund,
og protesten endte med, at en gruppe besatte
Hjardemål kirke, til de lokale sognebørns
forståelige vrede.
I sidste bind af bøgerne, som er det eneste, jeg
har læst, skildrer Øvig Knudsen natsiden af det
sociale eksperiment: skæbnerne, der blev ofre for
den frie omgang med stoffer; virkelighedsflugten,
der i mangt og meget gennemsyrede drømmen
om et lykkeligt samfund frigjort fra etablerede
konventioner og samfundspligter.
Et eksempel herpå var den købmandsforretning,
lejrdeltagerne fodsøgte at drive. Forretningen
havde ugentlige underskud af store dimensioner,
fordi mange af lejrens beboere simpelthen tog
de varer, de behøvede, uden at betale – det lå jo
ligesom i luften, at her skulle enhver frit kunne
nyde efter behov.
Læsningen af bogen har bekræftet mig i
den erindring, jeg har om mine barnlige
indtryk ved synet af de første langhårede,
afghanerpelsklædte ungdomsoprørere på gaden
i min barndoms provinsby.
Det er en erindring om barnlig ængstelse; om en
foruroligende fornemmelse af, at her var noget,
der truede den trygge verden af ordentlighed
og tilforladelighed, der hidtil havde været så

selvfølgelig som at solen står op og går ned.
Barnets intuitive ængstelse så sandt, for
oprørernes mere eller mindre diffuse mål var at
nedbryde denne verden – man erindre blot det
mantra, som blev slået i hovedet på dem, der
holdt fast i etablerede normer om fasttømrede
hjem, livslange ægteskaber, arbejde for føden,
flid, opdragelse af egne børn.
Tryghedsnarkomaner! vrængedes der af sådanne
bagstræberiske borgerdyr.
For idealet var hvert menneskes frie udfoldelse
– opgøret med forældrenes kvælende
indestængthed. Frie seksuelle forbindelser; børn,
der ikke tilhørte forældrene, men fællesskabet;
frihed fra alle de bånd, der kan snære: fast
arbejde, faste forhold - det var tilværelsen som
en vindomblæst markedsplads – som det hedder
et sted hos Jakob Knudsen, der blev tilbage.
Og på trods af de mange skæbner, der blev
ødelagt af idealerne, så har de jo lejret sig i den
almindelige bevidsthed også i dag – vel især
i den i dag så udbredte ligegyldighed overfor,
eller måske snarere manglende evne til at at
kæmpe for, værdien af hjem og familie.
Men det, der især slår en, når man læser om
hippi-generationens forældreopgør, det er den
selvmedlidenhed den bunder i.
Generationen, der var ung i tresserne, var den
hidtil mest forkælede generation. Dens forældre
havde med flid og nøjsomhed opbygget det
begyndende velfærdsdanmark, som dens børn
fik serveret på et sølvfad.
Og børnene takkede ved at kaste forældrenes
samfund fra sig i foragt – og selvmedlidende
anklage forældrene for at tage fascistoide
kvælertag på de unge; for at være følelseskolde,
krigsopviglende, altfordærvende kapitalpugere.
Og det sære er jo, at forældregenerationen
mangen gang bøjede hovederne – ”Det er
udviklingen!” hed det så kapitulerende. Ja, et
langt stykke bejaede forældregenerationen de
unge oprørere. Forleden hørte jeg, at de mange
protest-ø-lejre, der skød op i begyndelsen af
70erne, blev sat på finansloven – forkastelsen
af forældresamfundet blev statsstøttet.
Man får fornemmelsen af, at med velfærden
fulgte – ikke lykke, men tomhed – en tomhed,
som hensatte de unge i selvretfærdigt had mod
det velfærdssamfund, der finansierede deres
depressive navlepillende lediggang.
Men hvad var det da i den flittige og nøjsomme
forældregenerations livsopfattelse, der af de unge
syntes så rungende tom, at de med så indædt
had arbejdede på at save den velfærdsgren over,
som de selv sad på?
Var det, at velfærd i sig selv er et tomt mål at leve
for, så da velfærden var nået, blev kun tomheden
tilbage? En tomhed, der måtte udfyldes enten
med oprør , med politiske utopier – eller med

den jagt på selvudviklende oplevelser, som
fylder så meget i dag?
Vist er det, at der gennem små hundrede år
havde gået en strøm af tomhed gennem dansk
åndsliv – en hyldest til en form for frigørelse fra
alle bånd, som ført til vejs ende gør det enkelte
menneske til et fritsvævende vægtløst væsen i
et tomt rum.
I 1871 skrev den unge Georg Brandes hjem fra
sin store udlandsreje, som inspirerede ham til
det såkaldt Moderne Gennembrud, hvor han
hånligt affejede den hidtidige danske kultur,
som var båret af kristendommen.
Hans brev beskrev hans betagelse af det klasiske
Grækenland: ”Dette folk synes mig mere og
mere det eneste, der forstod livet, ligefremt,
naivt, sandt uden rædsel, dumhed, overtro
og grimhed. Se de utallige bryllupsscener!
Disse mennesker vidste, hvad mand, kvinde,
skønhed, lykke er. De kom aldrig til sandheden
ad krogveje. Hvad vidste derimod jøderne?
De vidste at sige: Du må ikke! Den tommeste,
koldeste og mest negative formel.
Se, derimod grækerne: Theseus kommer, dræber
Minotaurus, og alle de unge piger og alle
ynglingene omringer ham og kysser hans
hænder: heltemod, taknemmelighed, befrielse.
Ynglingen sidder på sin seng og venter. De unge
piger klæder bruden af. Hun holder en fyldt
pokal i sin hånd. Han lægger armen om hendes

Fortsættes på Lysabild-Kegnæs-pastoratsiderne

Gudstjenester på
Hørup Plejecenter

12. december
24. december
09. januar
23. januar
06. februar
20. februar
06. marts
20. marts
03. april
17. april
01. maj 		

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

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

Kirkebil

De, der ønsker at benytte kirkebilen,
skal ringe senest dagen før på tlf.:
- Hørup, Kegnæs og Lysabild: 74404446
- Tandslet: 74407817
Bemærk at kirkebilen kan benyttes til alle
gudstjenester samt til menighedsrådets
arrangementer.
Den er der til det samme.

Gudstjenester

Søndag den 23. kl. 10
S. seksagesima

Marts
Søndag den 2. kl. 9.30
Fastelavns søndag

Siden sidst:

December
Søndag den 1. kl. 10
1.s.i advent
altergang
Søndag den 8. kl. 10
2.s.i advent
Søndag den 15. kl. 10
med korsang
3. s. i advent
altergang
Søndag den 22. kl. 9.30
Leif Jordt
4.s.i advent
Tirsdag den 24. kl. 14.30 og kl. 16
Juleaften
Onsdag den 25. kl. 10
Juledag		altergang
Torsdag den 26. kl. 14
2.juledag
med julemusik
Søndag den 29. kl. 10
Julesøndag

Januar
Onsdag den 1. kl. 16
Nytårsdag
Søndag den 5. kl. 10
Helligtrekongers søndag, altergang
Søndag den 12. kl. 9.30
Leif Jordt
1.s.e.helligtrekonger
Søndag den 19. kl. 10
2.s.e. helligtrekonger, altergang
Søndag den 26. kl. 10
3.s.e.helligtrekonger

Døbte:
Freja Staal Michelsen, Grønnemosevej 17,
Vollerup
Sophia Maria Koitzsch Jensen, Konkylievej 3 ,
Sønderborg
Emil Kähler Andersen, Lambjergskov 21
Oliver Tom Bjerregaard, Mariendalsvej 13 ,
Frederiksberg
Mille Nielsen Petersen Fyhn, Spang 10
Signe Bygballe Bernecker, Trompeterhøj 18
Marie Bygballe Bernecker, Trompeterhøj 18
Viede:
Mie og Jakob Bjerregaard, Mariendalsvej 13 , 3
tv
Bisatte og begravede:
Carla Christiane Rasmussen, Hørup Bygade 116
, Hørup
Hans Uhlmann, Svanehaven 2 , Augustenborg
Agnete Møller Nielsen, Skovhøj 16 , Høruphav
Dora Sofie Bernhardt,
Landgang
3 ,
Høruphav.

Det sker:
Tirsdag den 3. december kl. 19:

Adventsaften i kirken
Med luciaoptog, krybbespil, kirkens børnekor
og Sydalskoret.

Februar
Søndag den 2. kl. 9.30
Leif Jordt
4.s.e. helligtrekonger
Søndag den 9. kl. 10
Sidste s. e. helligtrekonger, altergang
Søndag den 16. kl. 10
S. septuagesima

Altertavle fra Gjøl kirke

Torsdag den 19.december kl. 9.30:

Juleafslutning for dagplejen og børnehaverne
Fyraftenssang i konfirmandstuen:
Vi synger fra højskolesangbogen
fra kl. 17.30 til kl. 18 på
følgende torsdage:
Den 5.december, den 2.januar,
den 6.februar og den 6. marts.
Menighedsrådsmøder – se sognets hjemmeside.

Mindeår:
2014 er 150-året for den ulykkelige 2.slesvigske
krig i 1864 og 100-året for 1. verdenskrigs
udbrud, som jo havde særlig betydning for
Sønderjylland .
Derfor står forårets studiekreds, foredrag
og sangaften i henholdsvis 1. 1864 og
1.verdenskrigs tegn.

Studiekreds:

Herman Bang: Tine

Herman Bang blev født 1857 i Asserballe
præstegård. Romanen Tine foregår på Als i de
første måneder af 1864 og giver en illusionsløs
skildring af den katastrofe, som denne krig
medførte – i romanen skildret i enkelte
menneskeskæbners undergang.
Studiekredsen
foregår
i
præstegårdens
dagligstue kl. 19.30 på følgende onsdage:
Onsdag den 15.januar, onsdag den 26. februar
og onsdag den 26. marts.
Det er ingen forudsætning for at deltage, at man
har læst romanen forud.

Foredrag

Torsdag den 10. april kl. 19.30

i konfirmandstuen:
Henrik Jensen: 1.verdenskrig og det faderløse
samfund.
Henrik Jensen er historiker, lektor på Roskilde
Universitet og forfatter til bla. a. bøgerne ”
Ofrets århundrede”, ” Det faderløse samfund”
og ”Et ordentligt menneske”.
Hovedtemaet i disse bøger, og i foredraget, er
det tab af autoritet, der skete efter 1. verdenskrig.
Den generation af unge mænd, der steg op
af skyttegravene i november 1918, og som
havde været vidner til deres kammeraters død
i tusindtal, havde mistet enhver tiltro til deres
fædres autoritet, for det var fædrene, der havde
troet på og erklæret krigen
Det gav grundstødet til fædrene myndighed
overhovedet i det 20.århundrede og førte til
slægtled, der hævdede sig ved at have ondt af sig
selv. Uden nogen autoritet over os, der kræver,
at vi skal være ”ordentlige mennesker”, blev det
fineste et menneske kunne være at være offer og
genstand for andres medynk.
Gratis entre – kaffe og kage 20 kr.

Sangaften:
Onsdag den 23. april kl. 19.30 i konfirmandstuen.

I anledning af 150-året for stormen på Dybbøl
synger vi en række af de sange, der blev skrevet
i forbindelse med de slesvigske krige og i den
mørke tid efter. Sangene bindes sammen af korte
fortællinger om begivenhederne, de knytter til
ved.
Kaffe og kage 20 kr.

Koncert med ensemblet Trombrio i Hørup kirke

Voksen-koret synger
til gudstjenesten 3. søndag i advent
Til gudstjenesten søndag, den 15. december,
vil voksenkoret igen støtte menighedssangen
smukt, og koret vil synge et par satser, der
omrammer gudstjenesten. Kirkegængerne har
udtrykt, at korets indsats giver gudstjenesten lidt
ekstra krydderi og glæde.
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.

lørdag, den 22. februar kl. 16

”Vi blæser for glæden”
Vi kunne bare slet ikke lade være med at
spille efter vores pensionering,” fortæller
Elvin P. Sørensen, tidligere trombone-spiller i
Sønderjyllands Symfoniorkester. Han har derfor
dannet Trombrio sammen med de 2 andre
professionelle basunspillere Ole Frandsen
og Jack Lawrence, og de 3 musikere spiller
at afvekslende program i mange forskellige
stilarter, lige fra barok-musik til Jazz.
Der er også plads til en fællessang.

Gratis entré, alle er hjertelig velkomne
Donation
fra
Den
Nordslesvigske
Kvindeforenings Fond
Korlederen for Hørup Kirkes Børne-ungdomskor
fik i oktober den glædelige nyhed, at Den
Nordslesvigske Kvindeforenings Fond havde
doneret 8000 kr. til nye Lucia-kjoler til koret. Vi
er glade for og stolte af at være blevet tilgodeset.
Koret glæder sig til at vise kjolerne frem 1. gang
ved vores adventsaften i kirken den 3. december.

Korets juleferie
Børneungdomskoret har den sidste prøve
torsdag, den 19. december.
Koret medvirker ved begge gudstjenester den
24. december og ved gudstjenesten 1. juledag.
Herefter er der juleferie indtil torsdag, den 09.
januar 2014.
Her er også nye sangere velkommen. Vi øver fra
kl. 16 – 17.25 i kirken.

Hørup Kirke 07.03.2006

Siden sidst

December

Døbte
Theodor Storm Høst-Madsen, Silicon Oasis,
Cedre Villa H17, Dubai

Søndag den 01.		

kl. 11.00

Søndag den 08.		

kl. 09.30

Søndag den 15.		

kl. 19.00 (A.R)		

Søndag den 22.		

kl. 11.00

Tirsdag den 24.		

kl. 16.00

Onsdag den 25.		

kl. 09.30

1. søndag i advent

2. søndag i advent de
3. søndag i advent

4. søndag i advent
Juleaften

1. juledag

.

Torsdag den 26.		

kl. 11.00
2. juledag			
Søndag den 29.		
kl. 09.30

Døde og begravede
Nicoline Fogt, Kegnæs Færge 2, Kegnæs
Christian Hansen Schmidt, Lillekobbel 1,
Kegnæs.
Danebodkoret i Kegnæs Kirke

Mandag den 2. december kl. 20.00

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

Julesøndag

Januar
Onsdag den 01.		

kl. 14.00

Søndag den 05. 		

kl. 11.00

Søndag den 12.		

kl. 09.30		

Søndag den 19. 		

kl. 19.00 (A.R.)		

Søndag den 26. 		

kl. 09.30

Nytårsdag

Helligtrekonger
Dåbsjubilæum
1. s. e. H3K
2. s.e.H3K

3. s.e.H3K

Februar
Søndag den 02. 		
4. s.e.H3K

kl. 11.00

Søndag den 09.		

kl. 09.30

Søndag den 16.		

kl. 11.00

Søndag den 23.		

kl. 09.30(L.J.)

Kyndelmisse
Sidste s.e.H3K

Septuagesima
Seksagesima

Søndag den 02.		

Marts

Fastelavn

kl. 11.00

Søndag den 09.		

kl. 09.30 (L.J.)		

Søndag den 16.		

kl. 19.00 (A.R.)		

1. s. i fasten
2. s. i fasten

Sognepræstens ferie
Hans Havelund afvikler ferie i perioden 17.23. februar. Henvendelser vedrørende kirkelige
handlinger kan rettes til sognepræst Leif Jordt,
Tandslet.

Kegnæs kirke 07.03.2006

Gudstjenester

Søndag den 09.		

kl. 14.00 (A.R.)

December

Søndag den 16.		

kl. 09.30 (L.J.)		

1. s. i fasten
2. s. i fasten

Søndag den 01.		

kl. 09.30

Tirsdag den 03.		

kl. 14.00

Søndag den 08.		

kl. 14.00

Søndag den 15.		

kl. 11.00 (L.J)		

Søndag den 22.		

ingen

Tirsdag den 24.		

kl. 14.00

Onsdag den 25.		

kl. 11.00

Torsdag den 26.		

kl. 09.30

Søndag den 29.		

kl. 11.00			

Tirsdag den 31.		

kl. 23.00

1. søndag i advent

Siden sidst

Adventsandagt i samarbejde med
Lysabild Pensionistforening.

2. søndag i advent de 9 læsninger
3. søndag i advent

4. søndag i advent
Juleaften

1. juledag

.

2. juledag			
Julesøndag

Nytårsaften

Januar
Onsdag den 01.		

ingen

Søndag den 05. 		

kl. 09.30

Søndag den 12.		

kl. 11.00 		

Søndag den 19. 		

kl. 09.30 (L.J)		

Søndag den 26. 		

kl. 11.00

Nytårsdag

Dåbsjubilæum
Helligtrekonger
1. s. e. H3K
2. s.e.H3K
3. s.e.H3K

Søndag den 02. 		

kl. 19.00

Søndag den 09.		

kl. 11.00

Søndag den 16.		

kl. 09.30

Søndag den 23.		

kl. 14.00 (A.R.)

Sidste s.e.H3K
Septuagesima
Seksagesima

Marts
Søndag den 02.		

Fastelavn

Viede og kirkeligt velsignede:
Bettina Rasmussen og Per Jørgen Hansen,
Kløverholm 56, Hørup
Døde og begravede
Martin Lagoni, Vibøgevej 6, Lysabild
Ejvind Christian Petersen, Nørregade 27,
Lysabild
Harald
Schwarz,
Hauptstrasse
229,
Zaisenhausen
Bent Bonefeld, Mommarkvej 368, Mommark
Eleonora Elisabeth Hansen, Saruphav 1, Sarup
Laue Petersen Vinum, Midthave 18, Lysabild
Peter Ehlert Jensen, Gammelhave 21, Lysabild
Helga Marie Christiansen, Kegnæsgård 2,
Skovby
Adventsandagt i Lysabild Kirke

Februar

4. s.e.H3K
Kyndelmisse

Døbte
Emil Nowak Skivild, Lysabildgade 69, Lysabild
Lauge Duus Jespersen, Vegavej 63, Højbjerg
Magne Duus Ranum, Parkgade 87, Sønderborg
Malte Duus Ranum, Parkgade 87, Sønderborg
Kristoffer Stusvik Johannsen, Vibøgevej 29,
Vibøge
Henrik Stordal Hansen, Mejerivej 4, Lysabild

kl. 09.30

Tirsdag den 3. december kl. 14.00

Andagten arrangeres i samarbejde med Lysabild
Pensionistforening. Eva og Børge Larsen spiller
sammen med sognepræst Hans Havelund
De 9 læsninger i Lysabild Kirke

Søndag den 8. december kl. 14.00

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 blev taget op i Danmark for
25 år siden 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.

Skyldig eller tomhed
Fortsat fra side 2

liv, hånden på hendes bryst, deres læber mødes:
ungdom, livsnydelse, festlig indvielse af hele
det sanselige liv. Intet forbud, ingen lov. Ingen
fristelse, ingen slange. Intet syndefald, intet
billedstormeri.”
Nej, intet forbud, ingen lov – intet syndefald
– og dermed ingen skyld. For hvor der ingen
lov er, hvor det fornægtes, at et menneske er
skyldigt at elske Gud og næsten, der er der jo
intet, vi skylder. Der er livet kun til for min egen
skyld, for at nyde.
Det
var
det
moderne
gennembruds
trosbekendelse, som prominente kulturskikkelser
flittigt prædikede for generationerne efter de
moderne gennembrud – man tænke blot på Poul
Henningsen.
De to verdenskrige forsinkede vel nok frugterne
af det moderne gennembrud i at modnes, men
da Danmark endelig i tresserne blev rigt efter
depression og besættelsestid, da kunne frugten
af frigørelsens trosbekendelse endelig høstes
– og hvad var den så andet end den tomhed,
der er, hvor et menneske ikke er bundet til sin
tilværelse ved skyldighed – skyldighed mod
forældre, mod Gud, som har givet os dette liv.
”Se, jeres hus bliver overladt til jer selv, øde
og tomt.” sådan hører vi i dag Jesus forudsige
Jerusalems undergang – Jerusalem, som ikke
havde villet høre Guds profeter, men stenede
dem, når de prædikede for byen, at den skulle
vende om og stole på sin Gud, som den skyldte
sin eksistens.
Jerusalem, som skulle vende sig i had mod ham
selv, Gud søn, da han ville samle dets børn, som
en høne samler sine kyllinger under vingerne..
Og hvorfor ville Jerusalems børn ikke lade sig
samle i Guds søns navn? Fordi Jerusalem ville
skylde sig selv og sin egen retfærdighed sit liv og
sin frelse – og ikke Gud.
Men Guds skabninger kan nok fornægte
vores skyldighed mod skaberen,, hovmodigt
proklamere, at vi intet skylder, at loven skaber
vi selv, ja, at der er ingen lov, intet bud, intet
syndefald..
Men fornægtelsen bringer ikke vores skyldighed
mod Gud ud af verden, for den er givet med
vores liv, så sandt som Gud er Gud om alle land
lå øde, og om alle mand var døde.
”Over jer må alt det retfærdige blod komme , der
er udgydt på jorden” sagde Jesus til Jerusalem.
Byens fornægtede skyldighed kom over den som

tomhed og ødelæggelse.
Som den afsvorne skyldighed kom over
velfærdsgenerationen i form af tomhed og
børnenes lede over forældrenes jag efter vind.
Som den vil komme over os – måske i form
af evigt utilfreds oplevelsesjag efter lykke, efter
mening, om ikke Vorherre selv fæstner os i
skyldigheden mod Gud og næsten.
For i dag er det jo os, hans ve-råb over Jerusalem
gælder. Det er os, han vil samle som kyllinger
under sine vinger.
Og han, som taler så vredt i dag, han er jo den
samme, som blev født julenat og lagt i krybben.
Ham som englene åbenbarede for hyrderne
med budskabet: ”Frygt ikke, thi jer er i dag en
frelser født!”
Så det er ikke til angstens skyldighed overfor
Guds vrede, han vil samle Guds skabninger.
Men det er til den gode skyld, det er, at skylde
Vor Far i himlen, at vi må kaldes hans børn og
leve i barnlig tillid til, at den lod, han har givet
os hernede, er den så også stenet og med tunge
kors at bære, så er den i hans søns navn den vej,
han har givet os hver især at gå sammen med
hans søn til himmerig.
Og dette Guds søns bud til os, det er ikke blot
et bud blandt mange på en vej ud af tomhed
og øde.
Nej, det er det eneste myndige ord mod
tomheden. For det er det sande ord.
Amen
Agnete Raahauge

Sønderborg Musikskoles julekoncert
i Lysabild Kirke

Torsdag den 12. december kl. 19.00

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

Fredag den 20. december kl. 10.30

I år laver vi en fælles juleafslutning for dagpleje,
børnehave og skole – for hele børneuniverset
og forældre og bedsteforældre er også hjertelig
velkomne.
”Fra Himlen kom en engel klar,
for hyrders øjne åbenbar,
han sang så sødt: Nu giver agt
på barnet svøbt, i krybben lagt.”

Midnatsgudstjeneste i Lysabild Kirke

Tirsdag den 31. december kl. 23.00

Nytårsaften
holder
vi
traditionen
tro
midnatsgudstjeneste
i
Lysabild
Kirke.
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.
Dåbsjubilæum

Søndag den 5. januar 2014
Lysabild Kirke kl. 09.30
Kegnæs Kirke kl. 11.00

Vi inviterer alle børn, som er døbte i kirkerne,
og som fylder seks år i 2014, sammen med deres
forældre, bedsteforældre, faddere/dåbsvidner
og eventuelle søskende til en musikalsk
fortællegudstjenste 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.
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. Vi ved ikke, hvem
der har malet billedet og der er heller ikke
optegnelser i kirkens arkiver, der fortæller, hvem
der har givet billedet til kirken. Men vi gætter
nok ikke helt forkert, hvis vi antager at maleriet
er en gave fra hertug Hans d. Yngre ved kirkens
opførelse i 1615.

Kyndelmisse i Lysabild Kirke

Søndag den 2. 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.
”Grænselandet i dag”
Sogneaften med Finn
Slumstrup, formand for
Grænseforeningen

Torsdag den 27. februar
2014 kl. 19.30 i Lysabild
Præstegård

Finn Slumstrup, der i dag er bosat i Ærøskøbing,
har været formand for Grænseforeningen siden
2005. Han er forfatter og har været højskolelærer
på Snoghøj og Askov og var fra 1979-86
forstander for Vallekilde Højskole. Derpå blev
han informationschef i Dansk Flygtningehjælp
indtil han i 1991 blev tilknyttet Danmarks
Radio. Først som kanalchef for DR 1 i 9 år og
derpå fra 1999-2007 som programmedarbejder
i DR Kultur. Finn Slumstrup har tillige i 20 år
været medlem af Statens Musikråd og formand
for rådet 1999-2003. Som forfatter har han
skrevet og redigeret bøger om bl.a. jazz,
folkelig oplysning, biografier og bøger om
personligheder og udviklinger grænselandet.
Senest har han udgivet en bog om Kirkens
Korshær: ”Dér, hvor ingen andre er”.
I 2014 markerer vi 150-året for kampen ved
Dybbøl og slaget om Als i 1864. Finn Slumstrup
vil i sit foredrag tale om de voldsomme
forandringer af relationerne i det dansk-tyske
forhold fra 1864 til i dag, om den ændrede
betydning af nationalstaterne i en globaliseret
tid og om det udfordrende i, at nationale
mindretal i dag må acceptere, at når talen er
om mindretal, så har vi også i høj grad fokus
på kulturelle mindretal. Og spørger han: ”Er
vi nu i stand til at rumme, at det, vi så positivt
altid har kaldt og kalder for Genforeningen, jo
også var spaltningen af det århundredgamle
hertugdømme i Slesvig?”

Gudstjenester
December
Søndag d. 1.

Kl. 11.00, Leif Jordt 		

Søndag d. 8.

Kl. 11.00 , Hans Havelund*

Familiegudstjeneste
1. s. i Advent
2. s. i Advent

Søndag d. 15.
Kl. 16.00 , Leif Jordt,
De Ni læsninger

3. s. i Advent

Søndag d. 22.

Kl. 11.00 , Leif Jordt*

Tirsdag d. 24.

Kl. 16.00 , Leif Jordt

Onsdag d. 25.

Kl. 11.00 , Leif Jordt*

Torsdag d. 26.

--

Søndag d. 29.

Kl. 11.00 , Leif Jordt*

4. s. i Advent
Juleaften
Juledag

2. Juledag

, Kirke på Hjul

Julesøndag

Januar

Onsdag d. 1.

Kl. 16.00 , Leif Jordt

Søndag d. 5.

Kl. 19.00 , Agnete Raahauge

Søndag d. 12.

Kl. 14.00, Leif Jordt 		

Søndag d. 19.

Kl. 11.00, Leif Jordt*

Søndag d. 26.

Kl. 11.00, Leif Jordt

Nytårsdag

H3K Søndag

Dåbsjubilæum
1. s.e. H3K

SIDEN SIDST

Døbte
Jeppe Theodor Andersen Hansen, Lebølvej 6,
6470 Sydals
Bertram Laue Rasmussen, Gammel Skolevej 5,
6470 Sydals
Viede
Mette Madsen & Christian Bauer, Heldbovej
51,1 th, 2500 Valby
Helle Lund Lorenzen & Søren Lorenzen,
Tandsbusk 16, Tandslet, 6470 Sydals
Karola Wehl & René Wehl, Mommarkvej 383,
Mommark, 6470 Sydals
Heidi Pihl Iversen & Jes Iversen, Ertebjergvej
27, Faurholm, 6470 Sydals
Døde og begravede
Arne Nørregaard Rasmussen, Kløvervangen 31,
st. 6 Skødstrup
Johannes Marius Petersen, Tandsbusk 37, 6470
Sydals
Johannes Nissen Petersen, Pilene 2, 6470
Sydals
Martin Lagoni, Vibøgevej 6, 6470 Sydals
Marie Lyk, Parkvej 20 , st. 53 , 6430 Nordborg
Mary Eline Møller, Højbo 3, Fynshav 6440
Augustenborg
Andreas Jacobsen, Tandsbusk, 59C , 6470
Sydals

2. s.e. H3K
3. s.e. H3K

Februar

Søndag d. 2.

Kl. 11.00 , Leif Jordt*

Søndag d. 9.

Kl. 11.00 , Leif Jordt

Søndag d. 16.

Kl. 16.00 , Agnete Raahauge

Søndag d. 23.

Kl. 11.00 , Leif Jordt*

4. s.e. H3K

Sidste s.e. H3K
Septuagesima
Seksagesima

Marts

Søndag d. 2.

Kl. 14.00, Leif Jordt, 		

Søndag d. 9.

Kl. 11.00 , Leif Jordt*

Familiegudstjeneste
Fastelavn

FAMILIEGUDSTJENESTE

1. søndag i advent 1. december kl. 11.00

Juniorkonfirmanderne medvirker. Efter
gudstjenesten er der æbleskiver og hygge i
præstegården.
ADVENTSANDAGT FOR PENSIONISTER I
KIRKEN

Onsdag, den 11. december kl. 13.30

1. s. i fasten

* Altergang

Med efterfølgende adventshygge.
Nærmere oplysning og tilmelding hos
Pensionistforeningen

DE NI LÆSNINGER

3. søndag i advent 15. december kl. 16.00

På denne søndag synger og læser vi efter
gammel engelsk tradition julen ind. Under
gudstjenesten medvirker bl.a. Tandslet Friskoles
kor under ledelse af vores organist Arnout
Boersma, mens konfirmanderne står for
læsningerne.

JULEAFSLUTNINGER
Tandslet Naturbørnehave og Dagpleje

Torsdag den 19. december kl. 10.00
Tandslet Friskole

Fredag den 20. december kl. 10.00
DÅBSJUBILÆUM

Søndag den 12. januar kl. 14.00

Gudstjenesten denne søndag er en
familiegudstjeneste, hvor de, der er blevet døbt
i 2008 i Tandslet Kirke, vil blive inviteret til at
deltage sammen med deres forældre. Andre
– unge såvel som ældre er selvfølgelig også
velkommen til at deltage i gudstjenesten.
Efter gudstjenesten er der kaffe, sodavand
og kage samt en lille overraskelse til
dåbsjubilarerne.
FOREDRAG

TANDSLET FRISKOLE TORSDAG DEN 20.
FEBRUAR KL. 19.00

Skovrider Berg og hans familie. Familien Berg
og Tine har et nært og venskabeligt forhold; de
tager på skovtur sammen, og fru Berg opfordrer
Tine til at læse Skovriderens kærlighedsbreve.
Da det forlyder, at krigen vil bryde ud, rejser fru
Berg i sikkerhed, og Tine bliver tilbage i byen
med Skovrideren.
I de følgende uger forvandles Skovriderboligen
til indkvartering for opstemte og krigslystne
soldater, der afventer at blive sendt til fronten
og få muligheden for at forsvare Danmark.
De selv samme soldater vender imidlertid
sønderskudte og desillusionerede tilbage.
Mens krigen raser og ændrer alt omkring Tine,
forelsker hun sig langsomt, ømt og oprigtigt i
Skovrideren med alt, hvad den første kærlighed
indebærer.
Tom Buk Swienty skriver, i forordet til den
nye udgave af Tine, at Heman Bangs Tine
Bølling ligeså godt kunne komme fra Tandslet
Præstegård i stedet for som i romanen fra
Asserballe Præstegård. Anders Vestergård, som
er i familie med hende der er forlægget for
Herman Bangs roman, vil i sit foredrag afdække
hvem den virkelige person er, som gemmer sig
bag denne Tine.
Foredragsholderen Anders Vestergaard
denne aften er hentet ud af menighedsrådets
egen midte, og de fleste vil kende ham som
en engageret del af Landsbygruppen her i
Tandslet men også som et menneske med en
stor forkærlighed for historie, så kom og hør
et spændende foredrag om mennesker, liv
og begivenheder, der skete lige om hjørnet
dengang for 150 år siden.
Foredraget er et led i samarbejdet mellem
Tandslet Kirke og Åben skole og ønsker man at
spise med inden foredraget bedes man tilmelde
sig ad de vante kanaler (se Tandslet Tidende el.
www.tandslet.dk )
FASTELAVNS- & FAMILIEGUDSTJENESTE

Torsdag den 2. marts kl. 14.00

”Tine ved du hvem du er?”
ved Anders Vestergaard
Krigen i 1864 danner baggrund for historien
om Tine. Hun arbejder som hushjælp hos

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.

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 74 41 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, fax 74 40 79 02,
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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