SYDALS

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

marts - april - maj 2015

Det funktionalistiske mennesyn
og kristendommen
Lykke er……?

De skandinaviske lande er kendt for deres
funktionalistiske møbeldesign i en let, enkel
og ofte også lys stil med enkle linjer. Men
de er også kendt for den såkaldt ”nordiske
model”, altså det vi i daglig tale kalder
velfærdssamfundet – et samfund, vi misundes
for af mange lande, fordi det tilsyneladende
kan skabe verdens mest lykkelige og
tillidsfulde folk. Sådan som danskerne i
undersøgelser om livskvalitet er blevet kaldt
år efter år.
Men hvad er det så for en slags lykke, vi
giver udtryk for, når vi år efter år bliver
kåret til verdens lykkeligste folk. Svenskere,
nordmænd og danskere er jo ikke ligefrem
kendt for at hoppe rundt på små lyserøde
skyer eller at grine en vis legemsdel i laser
af bare lykke. Udefrakommende betragter os
ikke som særlig romantisk anlagte.
Til gengæld er vi grænseløst uformelle helt ind
til det uforskammede for den, der ikke er vant
til vores ligefremme facon, hvor vi ikke skelner
mellem høj eller lav. I vores omgangstone med
hinanden minder vi mest af alt om Klodshans,
der går lige til prinsessen og er ligeglad med,
om det er mudder eller krager, vi har med i
bagagen. Vi er resultatorienterede eller som
vi på uformel vis ville udtrykke det: Tingene
skal være enkle og ligetil, og vi er glade,
når skidtet virker eller fungerer og helst så
effektivt som muligt.
Og netop det at tingene kan afpasses til
hinanden, så de fungerer, er nøglen til den
højeste lykke i et funktionalistisk menneskesyn
– eller skulle man måske hellere sige til den
største tilfredshed.
Tag alt det overflødige væk og koncentrer
dig om det nødvendige, så har du det
funktionalistiske menneskesyn i en nøddeskal.
Oprindeligt var det en programerklæring,
som var tænkt som et opgør med traditioner

og former, som en befrielse fra alt det, som
stillede sig hindrende i vejen for at livet
kunne udfolde sig på en naturlig måde, så
de menneskelige ressourcer kunne udnyttes
bedst muligt.
Men som tiden er gået, er oprøret i
funktionalismen også forsvundet. Oprørets
ide er forsvundet. Vi tror ikke rigtig på de
store historier og ideologier efter murens
fald. Ud fra en funktionalistisk synsvinkel er
historien og ideen også gået hen og blevet
unyttig gods i menneskets verden. Ligesom
vi heller ikke opererer med en fremskridtstro
– det har fremtiden snydt os for for mange
gange til at vi tør.
Men hvad bliver der så tilbage. Ja der bliver
den virkelighed, hvor det vigtigste er: at
kunne trykke på de rigtige knapper, at
kunne håndtere en given situation, dreje på
håndtagene, så tingene kommer til at virke
lige nu og her.
Det gælder altså om at kunne regulere
og afbalancere og om at styre i stedet for
at regere, hvor økonomien, psykologien,
sundheden og markedsværdien bliver de
nødvendige håndtag, vi har at skrue på,
og hvor der i en given situation sjældent
kan diskuteres for eller imod. Situationen
forlangte det jo.
Og ve den, der ikke kan fungere i situationen.
Han eller hun må gennem funktionalismens
vridemaskine for at hjælpes til at fungere,
vel at mærke på en sådan måde, at det ikke
strider mod hans eller hendes egen frihed
og kreativitet. For vi har lært at kreativitet
er den ligefremme vej, der med mudder eller
krager går lige til hjertet af det, der virker, og
dermed til lykken.
Men er det nu også rigtigt, at mudder og døde
krager altid bringer liv og lykke? Det må vi om
ad et andet eventyr for forstå. I historien om
Store Klaus og lille Klaus efteraber Store Klavs
lille Klavs blindt og griber efter de samme
”instrumenter” som ham, i den tro at det også
vil virke for ham. Men når man på den måde
bevidst instrumentaliserer sine omgivelser for
at få det hele til at fungere, ja så gør man
funktionaliteten til højeste mål. Det er måske
godt nok, når det er maskiner, der er tale om,
men ikke når det gælder mennesker.
Fortsættes side 9

Hørup sogn
Marts:

Gudstjeneste

01.
kl. 09.30
2. s. i fasten
			Leif Jordt

26.
kl. 10.00
3. s. e. påske
			altergang

08.
kl. 10.00
3. s. i fasten, 		
			altergang
15.

kl. 10.00

Midfaste

22.
kl. 10.00
Mariæ Bebudelse
			altergang
29.
kl. 10.00
Palmesøndag
			

Lundbye: Landskab ved Arresø
Maj:
01.

kl. 09.30

Bededag

03.
kl. 10.00
4. s. e. påske
			altergang
10.
kl. 10.00
5. s. e. påske
			
14.
kl. 10.00
Kristi himmelfarts
			dag, altergang
17.
kl. 10.00
6. s. e. påske
			
diamantkonfimation

Lucas Cranach: Kristi lidelses betragtning.
Illustration til Luthers kirkepostille.

24.

kl. 10.00

Pinsedag, altergang

25.

kl. 09.30

2. pinsedag

31.
kl. 10.00
Trinitatis søndag
			altergang
Juni:
07.
kl. 19.00
1. s. e. trinitatis
			Hans Havelund

April:
02.

kl. 16.00
Skærtorsdag
voksenkoret medvirker, altergang

03.

kl. 10.00

Langfredag

05.

kl. 10.00

Påskedag, altergang

06.

kl. 10.00

2. Påskedag

12.
kl. 10.00
			

1. s. e. påske
Konfirmation

19.
Kl. 10.00
			

2. s. e. påske
Konfirmation

Siden sidst
Døbte:
Axel Fagerlund Rasmussen, Vesterbakken 30
Matti John Spile Senger, Østerkobbel 44
Malou Andreasen Beck, Majbølløkke 2
Begravede og bisatte:
Knud Aage Petersen, Hørup Bygade 44A
Jenny Fredensborg, Hørup Bygade 44D
Kai Lund, Vimmelskaftet 12D
Benny Andersen, Skovhøj 74
Hedvig Sørensen, Hørup Bygade 44A
Andreas Lorenzen, Kløverholm 60
Bent Jensen, Hørup Bygade 44
Peter Helge Andersen, Lambjergskov 27

Hørup sogn
Årets konfirmander:
Søndag den 12. april:

Emma Sofia Boytang, Østerbakken 2
Lukas Brinck, Kløverlykke 92
Malena Pihl Browa, Toftehøj 12
Emma Christiansen, Gammel Brovej 5A ,
st th
Lasse Gjelstrup, Østervej 7
Rasmus Duus Hansen, Skovbyvej 38
Jesper Grav Jacobsen, Trompeterhøj 42
Mads Lausen Knudsen , Mintebjergvej 12
Emil Kristiansen, Trompeterager 38
Emma Lambertsen, Kløverholm 22
Christina Lesch, Skovhøj 78
Thea Bi Zhen Menné, Toften 9
Ida Marie Krogh Oksbjerg, Bakkegård
Ruben Bladt Petersen, Langløkke 17
Julia Amanda Bek Phiri,
Julie Hølmkær Rasmussen, Blåmose 11
Frederikke Rohleder, Klinteskoven 26
Mads Rosendahl, Kløverholm 61
Lærke Nutzhorn Skaletz, Nørager 5C , 2
th
Emilie Langhoff Stefanini, Kløverlykke 37
Frederik Sørensen, Kavsløkke 2
Emma Katrine Thyssen, Trompeterager 14
Søndag den 19. april:
Katrine Ballegaard, Kløverlykke 70
Sara Caroline Skødt Bork, Havnevænget
Rasmus Bartholomay Vikøren Borup,
Klinteskoven 38
Daniel Maibøll Buhl, Kavsløkke 159
Freya Natascha Enger Cochrane,
Vimmelskaftet 10
Lucas Karsten Green, Klinteskoven 12
Casper Færgemand Haakensen,
Trompeterager 48
Claus Lissner Kirk Hansen, Vesterbakken
Emilie Bach Hansen, Bredsten 4
Mathilde Gram Hansen, Hagensig 8
Christian Lykkehave Johnsen, Kløverholm
Mathias Hauvik Konggaard, Trompeterhøj
Emilia Solbjerg Lamhauge, Landgang 2

9

17

87
19

Nathalie Madsen, Kallehave 6
Adrian Falbe Maier, Kløverlykke 73
Signe Mortensen, Vesterbakken 32
Andreas Nicolai, Vesterbakken 7
Jesper Rarup, Mjanghøj 1
Laura Meier Stokholm, Skovhøj 37
Jacob Lehmann Wolff, Nedergaden 24
Freja Falsig Uekermann, Hørup Klint 10
Næste års konfirmationer:
Konfirmationerne i 2016 kommer til at ligge
på de tre første søndage i april – hver gang
kl. 10.
Der bliver konfirmationsindskrivning søndag
den 23. august i forbindelse med gudstjenesten
kl. 10. Undervisningen begynder i uge 25.
Foredrag:
Onsdag den 11. marts kl. 19.30:
Pastor Em. Erik Sloth: Brødrene Pontoppidan.

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.
I konfirmandstuen.Fri entre - kaffe og kage 20 kr.

Hørup sogn
Studiekreds:
Sidste dato for vinterens
studiekreds
om
Henrik
Pontoppidans roman ”LykkePer” er onsdag den 18. marts
kl. 19.30 i præstegårdens
dagligstue.
Fyraftenssang:
Vi synger en halv time fra Højskolesangbogen
– kl. 17.30 til 18 på følgende torsdage:
5. marts, 9.april, 7.maj og 4. juni.
I konfirmandstuen.
Menighedsrådsmøder:
Menighedsrådet holder offentligt møde
kl. 18.30 i konfirmandstuen på følgende
torsdage: 19. marts, 16. april og 18. maj. Det
sidste møde begynder kl. 18.
Ulkebøl Salonorkester
spiller barok-og salonmusik i Hørup Kirke,
tirsdag den 12. maj kl. 19.30.
Vi skal høre kendte toner af Vivaldi og Händel
og lige så kendte musikalske perler fra en
senere tids Salonmusik - genren, der er
blevet ensemblets speciale.
Der
spilles
sangog
orkesternumre,
Wienermusik, serenader og danse. Musikken
er af Strauss, Gade, Gyldmark m.fl.
Ensemblets ni medlemmer er strygere,
fløjte, klarinet og klaver, og ensemblets
leder, sanger og bratschist i Sønderjyllands
Symfoniorkester, Johan Korsfeldt vil synge
smægtende sange af Norman Andersen m.
fl. Der venter jer en aften med god og glad
musik.

Gudstjenester på Hørup Plejecenter
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

05. marts, Agnete Raahauge
19. marts, Hans Havelund
02. april, Agnete Raahauge
16. april, Leif Jordt
30. april, Hans Havelund
21. maj, Agnete Raahauge

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

Kegnæs sogn
Gudstjeneste
Marts:

Døbte:

01.

kl. 11.00

2. s. i fasten

08.

kl. 09.30

3. s. i fasten

15.
kl. 19.00
Midfaste
			Agnete Raahauge
22.

kl. 09.30

Mariæ Bebudelse

28.
kl. 10.00
Konfirmation
			

April:
02.

kl. 19.00

Skærtorsdag

03.

kl. 15.00

Langfredag

05.

kl. 11.00

Påskedag

06.
kl. 09.30
Guldkonfirmation
			2. Påskedag
12.
kl. 11.00
1. s. e. påske
19.
Kl. 09.30
2. s. e. påske
			Ole Werth Sørensen
26.
kl. 11.00
3. s. e. påske
Maj:
01.

kl. 09.30

Bededag

03.

kl. 11.00

4. s. e. påske

10.
kl. 09.30
5. s. e. påske
			Leif Jordt
14.
kl. 11.00
Kristi himmelfarts
			dag
17.
kl. 09.30
6. s. e. påske
24.

Siden sidst

kl. 11.00

Julie Appel Pedersen, Nørre Landevej 28,
Kegnæs
Malthe Bach Sibbersen, Østerbyvej 58,
Kegnæs

Døde og begravede

Hans Peter Christian Kjeldsen, Nørre
Landevej 58, Kegnæs

Konfirmander i Sankt Johannes
Kirke.

Lørdag den 28. marts kl. 10.00
Patrick Kryhlmand Hagedorn, Skovbyvej 81,
Skovby
Kevin Winther Kock, Gammelhave 44,
Lysabild
Jonas Rasmussen, Nørre Landevej 38,
Kegnæs
André Valentin Volf, Bredsten 21, Kegnæs

Langfredag 3. april

Der er fælles liturgisk musikgudstjeneste for
begge sogne i Kegnæs Kirke kl. 15.00 med
salmer og læsninger fra lidelseshistorien
afvekslende med koncerterende indslag.

Påskemorgen 5. april.

Højmesse på Kegnæs kl. 11.00
Der er fromesse i Lysabild kl. 09.30. Det
er fest- og kantategudstjenester, hvor det
i år er planen i vores serie af Buxtehudes
solokantater at opføre ”O fröliches Zeit”
og ”Singet dem Herrn ein neues Lied” for
sopran, 2 violiner og Basso continuo. Med
sopran Sofie Ljungdahl og kirkens faste
kantateensemble.

Pinsedag

25.
kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste
			ved Vibæk mølle
			2. pinsedag
31.
kl. 09.30
Trinitatis søndag
Juni:
07.

kl. 11.00

1. s. e. trinitatis

14.
kl. 09.30
2. s. e. trinitatis
			Leif Jordt

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

Lysabild sogn
Gudstjeneste
Marts:

Siden sidst
Viede og kirkeligt velsignede.

01.

kl. 09.30

2. s. i fasten

Erla Vala Elisdóttir og Henning Gylling
Carlsen, Skovbyvej 61, Vibøge.

08.

kl. 11.00

3. s. i fasten

Døde og begravede.

15.

kl. 09.30

Midfaste, Leif Jordt

22.

kl. 11.00

Mariæ Bebudelse

02.

kl. 11.00

Skærtorsdag

Rose-Marie Hardt, Grønforten 1, Lysabild
Frederik Hansen, Hærvejen 87C, Rødekro
Bende Doris Jensen, Lillehave 16, Lysabild
Margrethe Michelsen, Blomstergade 32 st. tv.
Sønderborg
Karla Hüttmann, Mølvang 17, Skovby
Viggo Vandkær Thomsen, Lysabildgade 1,
Lysabild.
Nis Peter Rossen, Pommersgård 3, Vibøge

05.

kl. 09.30

Påskedag

Konfirmander i Lysabild Kirke.

29.
kl. 10.00
Konfirmation
			Palmesøndag

April:

06.
kl. 11.00
Guldkonfirmation
			2. Påskedag
12.
kl. 09.30
1. s. e. påske
19.

Ingen		

2. s. e. påske

26.

kl. 09.30

3. s. e. påske

01.

kl. 11.00

Bededag

03.

kl. 09.30

4. s. e. påske

Maj:

10.
kl. 16.00
5. s. e. påske
			Agnete Raahauge
14.
kl. 09.30
Kristi himmelfarts
			dag
17.
kl. 11.00
6. s. e. påske
24.

kl. 09.30

Pinsedag

25.
kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste
			ved Vibæk mølle
			2. pinsedag
31.
kl. 11.00
Trinitatis søndag

Palmesøndag den 29. marts kl. 10.00
Nina Jacobsen, Bredsten 11, Kegnæs
My Grau, Taskland 4, Vibøge
Caroline Weber Larsen, Gammelhave 32,
Lysabild.
Josefine Hell Jessen Kolmos, Lysabildgade 10
Helene Beyer Larsen, Saruphav 5, Sarup
Noah Herborg Bay, Kegnæsvej 88, Drejby
Kresten Clausen, Vibæk Mølle 2, Lebølløkke
Peter Lausten Damm, Lillehave 5, Lysabild
Simon Tristan Foss, Nørregade 9, Lysabild
Thor Stolzenberg Haman, Kongshoved 11,
Kegnæs
Casper Bakit Iversen, Østkystvejen 71,
Ertebjerg
Emil Ketelsen, Nedervej 2, Skovby
Nick Storm Rasmussen, Mommarkvej 389,
Mommark
Emil Munk Rudbeck, Lillehave 43, Lysabild
Tobias Eriksen Stubberup, Klapleddet 5,
Lysabildskov
Malthe Tychsen, Rubæk 6, Skovbyballe.

Menighedsrådsmøder i Lysabild

Der afholdes offentligt menighedsrådsmøde i
Juni:
07.

kl. 09.30

1. s. e. trinitatis

14.
kl. 19.00
2. s. e. trinitatis
			Agnete Raahauge

Lysabild Præstegård kl. 19.00
Onsdag 04. marts
Onsdag 08. april
Onsdag 06. maj
Onsdag 03. juni

Lysabild Kegnæs Pastorat
Skærtorsdag 2. april

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.

medhistoriker og museumsinspektør ved
Frøslevlejrens Museum Dennis Larsen. I 2010
udgav han bogen Fortrængt grusomhed.
Danske SS-vagter 1941-45. Og sammen med
Therkel Stræde udgav han i 2014 bogen En
skole i vold : Bobruisk 1941-44.

Folkekirkens
Nødhjælpssogneindsamling
Søndag den 8. marts 2014

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

Åben skole
og foredragsaften i
Lysabild
Torsdag den 19. marts
kl. 18.30

Menighedsrådet står for
maden ved Åben Skole
og efterfølgende er der
foredrag kl. 19.15
Museumsinspektør ved Frøslevlejrens Museum Dennis Larsen

Frikorps
Danmark
og
det
tyske
besættelsesherredømme i Hviderusland. Om
bogen fortæller Dennis Larsen:
”Danskere, som i 1942 og 1943 meldte sig
til det nazistiske Frikorps Danmark, kom først
til rekrutuddannelse, derefter til fronten.
Rekruttiden tilbragte de i ”Waldlager”, en
SS-militærbase i Bobruisk (Hviderusland).
Her blev de oplært til at kæmpe i Henrich
Himmlers Waffen-SS side om side med
værnemagten på Østfronten. I krigen mod
Sovjetunionen gjaldt det for tyskerne om
at tilintetgøre den ”jødiske bolsjevisme”.
I den ”skæbnekamp” (Adolf Hitler) gjaldt
folkerettens og krigens love ikke. Jøderne
skulle udryddes, andre civile behandles med
hensynsløshed, modstand fra partisaner og
andre slås ned med hårdeste hånd. I alle
tysk-besatte dele af Sovjetunionen bredte
der sig et voldsherredømme uden sidestykke
i historien. Frikorps Danmark befandt sig midt
i dette regime af vold og folkedrab og deltog
aktivt. Rekrutternes oplæring inkluderede
”kamp mod partisaner”, som primært bestod i
blodige straffeaktioner imod civilbefolkningen.
I ”Waldlager” deltog danske frikorpsmænd
desuden i driften af en slavearbejdslejr og var
med til at dræbe de jøder, som ikke længere
var i stand til at arbejde: af 1.500 fanger
omkom mere end 1.400 på under et år.”
Foredraget vil ved hjælp af fotos, film og
dokumenter forsøge at føre tilhøreren endnu
dybere ind i området omkring Bobruisk og
”Waldlager”.

Lysabild Kegnæs Pastorat
Sognepræstens ferie

Hans Havelund afvikler ferie i dagene 10. -15.
marts (uge 11) og 14.-19. april (uge 16).
Henvendelse vedrørende kirkelige handlinger
kan rettes til Leif Jordt, Tandslet og Agnete
Raahauge, Hørup.

Guldkonfirmander

Vi afholder guldkonfirmation i begge kirker
2. påskedag den 6. april.
På Kegnæs bliver det kl. 09.30 og i Lysabild
kl. 11.00.
I 1965 konfirmerede pastor Hans Ivar
Madsen palmesøndag den 11. april 1965 otte
drenge og seks piger i kirken på Kegnæs. I
Lysabild var der flest piger – 14 drenge og 17
piger blev Palmesøndag konfirmeret af pastor
Søren Fransen.
Det bliver spændende at se, hvor mange det
lykkes at samle til 50-årsjubilæet.

Menighedsrådsmøder på Kegnæs

Der afholdes offentligt menighedsrådsmøde i
Forpagterboligen ved Kegnæs
Præstegård kl. 19.30
Torsdag 26. marts, torsdag 30. april
Torsdag 21. maj, torsdag 18. juni
fortsat fra side 2
Det funktionalistiske
mennesyn og
kristendommen
Lykke er……?
Hvor katastrofalt og ubesværet let det kan
gå, gik for alvor op for mig, da jeg som
ung teologstuderende I Tübingen en dag
tilfældigvis så en udstilling om universitetets
lægevidenskabelige forskning i Det tredje
Rige. De første plancher begyndte meget
tilforladeligt at skildre nødvendigheden i
at forske i en bedre folkesundhed, noget
der også blev udvidet til også at gælde den
psykiske sundhed.
For at have mennesker med både kropslige og
psykiske lidelser gik jo ud over samfundets og
ikke mindst det tyske folks evne til at fungere.
Og når nu det at fungere var lykken, og dem
med de psykiske eller andre lidelser ikke kunne
det, ja så var gassen og krematorieovnene
den nemme og ”barmhjertige” løsning
for de ulykkelige. Men ikke nok med det. I
funktionalitetens hellige navn liv måtte intet
spildes uden at de sidste ressourcer blev
afluret.

Når man alligevel skulle skaffe disse
mennesker en ”barmhjertig” død, så kunne
man vel ligeså godt ved samme lejlighed få
afklaret spørgsmål som:
Hvor længe kan man leve i isvand? Hvor højt
et tryk kan man tåle, før man dør? eller hvor
godt kan man klare sig uden det og det organ?
Alle måske lige med undtagelse af
forsøgspatienterne, som jo alligevel ikke
fungerede rigtigt, kunne se nytten af at få
afklaret disse spørgsmål. For det kunne vise
sig at være nyttig og nødvendig viden i en
kritisk situation. Ja udøverne af disse forsøg
kunne endda have deres moral på det tørre.
For hvem ville dog give sig til at argumentere
mod en viden, der kunne redde liv og sørge
for at nationen blev mere funktionsduelig? Nej
vel? Den rendyrkede funktionalisme tillader
ikke sådanne spørgsmål.
Jesus
var
derimod
ikke
nogen
effektiviseringsekspert, der gik rundt for at
sørge for at tingene fungerede.
Så han et menneske, der led, var i nød eller
stod i fare for at miste sit liv, blev han anfægtet
og forarget. Og det gik ikke stille af sig, heller
ikke når han blev konfronteret med den
økonomiske nødvendighed, der skulle holde
hjulene i gang. – ikke fordi han var misundelig
på templets kræmmere og hvad de fik ud af
det eller på kejseren, når han opkrævede sin
skat og satte sit kontrafej på mønterne. For
hans rige var af en anden verden end den, der
kun har plads til at tænke ud af nødvendighed,
og som kun har plads til det, som fungerer, og
derfor i sidste instans må svare ja til alt hvad
der virker, uden at tage hensyn til andet end
mest mulig individuel frihed og udvikling.
Men muligheden for at sige nej til det givne
er kun til stede der, hvor der findes en anden
historie end nødvendighedens og økonomiens
historie, hvor alt skal gå op, og hvor friheden
hverken har navn eller indhold men ene og
alene henter kræfterne i funktionaliteten.
Denne historie findes. Den er blevet både
til virkelighed og sandhed i Jesus Kristus.
Menneske på godt og ondt som os andre og
undergivet de samme vilkår men Gud lig i
sin kærlighed. – En kærlighed som med hans
opstandelse påskemorgen står ved magt og
fortæller os, at Guds magt også gælder der,
hvor al funktion er sat ud af kraft; som et nej
til døden og et ja til livet.
Leif Jordt

Tandslet sogn
Marts:
01.

Gudstjeneste
kl. 11.00

2. s. i fasten

08.
kl. 11.00*
3. s. i fasten
			Søren S. Johansen
			Hørevenlig gudstj.
15.

kl. 11.00

Midfaste

22.
kl. 11.00
Mariæ Bebudelse
			Kirkekaffe
29.

kl. 11.00

Palmesøndag

02.

kl. 19.30*

Skærtorsdag

03.

Kl. 11.00

Langfredag

05.

kl. 11.00*

Påskedag

06.

kl. 11.00

2. Påskedag

April:

12.
kl. 19.00
1. s. e. påske
			Hans Havelund
			Kirkekaffe
19.
Kl. 11.00*
2. s. e. påske
			Ole W. Sørensen
26.

kl. 11.00*

3. s. e. påske

Maj:
01.
kl. 11.00
			

Bededag 		
konfirmation

03.
kl. 19.00
4. s. e. påske
			Agnete Raahauge
10.
kl. 11.00
5. s. e. påske
			Kirkekaffe
14.
kl. 19.00
Kristi himmelfarts
			dag, Hans Havelund
17.
kl. 11.00
6. s. e. påske
24.

kl. 11.00

Pinsedag

25.
kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste
			ved Vibæk mølle
			2. pinsedag

31.
kl. 11.00
Trinitatis søndag
			Familiegudstjeneste
			dåbsjubilæum
Juni:
07.
kl. xx.xx
1. s. e. trinitatis
Sogneudflugt & gudstjeneste i Chritiansfeld
			* altergang

Siden sidst
Døbte
Freja Holm Pedersen, Sneppevej 1,
Skovby
Døde & begravede
Bente Petersen, Gammel Skolevej 7, Tandslet
Jens Erik Hansen, Dybbøl Bygade 28C,
Sønderborg
Peter Jørgensen Christensen, Lebølløkke 14
, Lebøl
Mary Bladt Jørgensen, Ertebjergvej 11,
Tandslet
BABYSALMESANG
Menighedsrådene i Tandslet,
Lysabild og Kegnæs vil gerne tilbyde med
babysalmesang medio marts. Babysalmesang
er uforpligtende tilbud med salmer, sang
og rytmik for de mindste. Den musik,
som barnet hører i de første år, bliver
ikke glemt…..men gemt. At synge med sit
barn er en god måde at stimulere barnets
fornemmelse for rytme, sprog og motorik.
Det er sundt og sjovt både for barn og
forældre.
Interesserede bedes henvende sig pr. mail
senest 15. marts til: Leif Jordt (Tandslet)
lejo@km.dk eller Hans Havelund (Lysabild
Kegnæs) hahav@km.dk
LITURGISK BILLEDGUDSTJENESTE
SKÆRTORSDAG, DEN 2. APRIL KL. 19.00
Ved den liturgiske billedgudstjeneste med
altergang kredser vi i tekst, sang og billeder
påsken ind

Tandslet sogn
KONFIRMANDER TIL KONFIRMATIONEN
ST. BEDEDAG 1. MAJ KL. 11.00
Sofie Elisabeth Beck Christensen,
Tandsbusk 27
Rasmus Andre Eriksson, Sønder Kettingskov
8A
Mette Kathrine Langer Jordt, Mommarkvej
254
Kristian Kaslund, Mommarkvej 309
Mette Wehl Laulund, Tandsbusk 52
Anders Lausen Nielsen, Bygaden 43,
Asserballe
Emmelie Albeck Nielsen, Ollundsbjerg 33
Mark Nielsen, Mommarkvej 255
Natascha Nielsen, Tandsbusk 34
Simon Jakob Eberhard Nielsen, Kegnæsvej 8
Emilie Nissen, Mommarkvej 278A
Tobias Kock Petersen, Mommarkvej 313
Benjamin Poulsen, Ollundsbjerg 15
Cicilia Schürmann Terp, Ollundsbjerg 4
Lisa Scheper Thunø, Ertebjerg Bygade 5,1
Sarah Seeberg Villumsen, Asserballevej 4
FÆLLES FRILUFTSGUDSTJENESTE
2. PINSEDAG DEN 25. MAJ KL. 11.00
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.

DÅBSJUBILÆUM
SØNDAG DEN 31. MAJ KL. 11.00

Gudstjenesten denne søndag er en
familiegudstjeneste, hvor de, der er blevet
døbt i 2009 i Tandslet Kirke, vil blive inviteret
til at deltage sammen med deres forældre.
Andre – unge såvel som ældre er selvfølgelig
også velkomne til at deltage i gudstjenesten.
Efter gudstjenesten er der kaffe, sodavand
og kage samt en lille overraskelse til
dåbsjubilarerne.
SOGNEUDFLUGT TIL CHRISTIANSFELD
SØNDAG DEN 7. JUNI
Turen går denne gang
til honningkagebyen
med brødremenighedskirken og byder på
både gudstjeneste
guidet tur og frokost.
Se nærmere herom i
næste kirkeblad på
opslag og på
hjemmesiden
www.tandsletkirke.dk.

Hørup Sogn
Hjemmeside: www.hoerupkirke.dk.
Menighedsrådsformand:
Niels Erik Thorgaard, Vesterbakken 5,
telefon 74 41 63 08,
e-mail: neth@stofanet.dk
Kirkeværge:
Ove Aagaard, telefon 26 22 63 36.
Kasserer:
Helge Nielsen, telefon 74 41 56 48.
Organist:
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.
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 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, 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.

