SYDALS

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

MENIGHEDSRÅDSVALG 2016
DU BESTEMMER, HVAD DIN KIRKE KAN
ORIENTERINGSMØDE
Hørup Sogn

ORIENTERINGSMØDE
Kegnæs Sogn

ORIENTERINGSMØDE
Lysabild Sogn

ORIENTERINGSMØDE
Tandslet Sogn

Konfirmandstuen i
præstegården kl. 19.30.
Tirsdag, den 13. september

Forpagterboligen ved
præstegården kl. 19.30.
Tirsdag, den 13. september

Præstegården kl. 19.00.
Tirsdag, den 13. september

Konfirmandstuen i
præstegården kl. 19.30.
Tirsdag, den 13. september

Efterår
September - oktober - november 2016.

Hvad præstegården gemte

Når det bliver sommer, så er det tid at
smide vintertøjet, sådan har det også været
for præstegården i år. I skrivende stund er
præstegården nemlig ved at få mange års
iklædning af både kalk og maling af. Og som
det er, når man skifter jakkesættet ud med
sommertøjet, så kan der pludselig dukke helt
nye sider frem af ens væsen.
Det gælder ikke kun for sommerturister men
åbenbart også for præstegårde. Det kan man
forvisse sig om, når man nu i et kort stykke
tid kan se ind til præstegårdens rå murværk,
inden den igen i bliver kalket hvid.
Murværket afslører nemlig til manges
overraskelse, og hvad billedet også viser, en
tysk byggestil med skifte mellem røde og
gule sten omkring, som her på stedet var så
velkendt for perioden. Og hvordan kunne det
være anderledes på den tid.
Det er dog ikke den eneste gang præstegården
har skiftet udseende. Da vi som præstepar kom
til Tandslet for 20 år siden, stod præstegården
endnu med spisekamre, saltkar til svin, og
et utal af udendørs rum til opbevaring af alt
fra cykler og haveredskaber til kartofler –
heriblandt var også et lille skur som vistnok
engang havde tjent som opbevaring af en
hestevogn eller en hestetrukken rustvogn.
Alt sammen noget der vidnede om en anden
tid. Og som en af de første ting fra dengang
husker jeg, at jeg en søndag lige efter
gudstjenesten fik besøg af en ældre herre på
95 år, som kunne fortælle, at hans far Asmus
Jessen Christiansen var den første præst i den
nye præstegård fra 1894. Jeg spurgte flere
gange, om han dog ikke ville med ind for at
se sit gamle barndomshjem, men desværre
takkede han nej, og desværre fik jeg heller
ikke hans adresse i Berlin.
Præstegården har i tidens løb skiftet
udseende mange gange, sidste gang ved den
store renovering i 1998 af den dengang 104

år gamle præstegård.
Den nuværende præstegård fra 1994 blev
bygget, som erstatning for den gamle
stråtækte fra midten af det 17. årh, som igen
vist nok var blevet genopført som følger af
svenskekrigenes hærgen i 1660’erne.
Livet i præstegården var dengang et helt
andet, end det er i dag. Ud over de almindelige
ting som hører et præsteembede til med
prædikenskriveri, menighedsliv, samtaler og
besøg, ja så rummede præstegården dengang
en hel række andre personer end præsten og
hans familie. For dengang var præstegården
også en landbrugsejendom med firelænger,
som indeholdt lo, lade, vognport, stalde,
huggehus, fåresti, bryggers, mælkestue,
viktualiekælder,
rullestue,
hønsehus,
tørverum, svinesti, retirader m.m.. Det skriver
Laurids Tuxen i sine barndomserindringer
om livet i præstegården, hvor hans far Peter
Mandrup Tuxen var præst fra 1850-67.
Udover alt det førnævnte var der 10 værelser,
pigeværelse, folkestue, køkken og forskellige
forrådskamre. Der skulle jo meget til for at
kunne holde gang i en landbrugsejendom på
56 tdr. land og 10 tdr. skov med 3 heste, 1012 malkekøer, 3 ungsvin og en stor fåreflok.
Til det var der ansat 2 karle, en fast daglejer,
en havemand, en tærsker, en stuepige,
en malkepige plus 1-2 barnepiger og om
efteråret en vogterdreng foruden adskillig
anden løs hjælp i høsttiden.
Udover al det synlige liv rummede
præstegården naturligvis også et usynligt liv
med fordybelse, glæder og sorger, som der
ikke kan fortælles om, hvor også krigene
i bl.a. 1848-50, 1864 og 1914-18 satte sig
tydelige spor i både sogn og præstegård.
Men når man i dag løfter blikket over
indgangsdøren til præstegården, så sidder
der et lille emblem med et skriftsted fra 2.
Korinterbrev 5,1 som en påmindelse både
til præst, menighed og menighedsråd om,
hvad en præstegård er, og hvor den altid må
pege hen mod til trøst i de skiftende tider, der
kommer:
Teksten bærer i ny oversættelse ordlyden: ”Vi
ved nemlig, at hvis det telt, som er vort hus
på jorden, brydes ned, så har vi en bygning
fra Gud, et hus, der ikke er bygget med
hænder, men er evigt, i himlene”.
Leif Jordt

Hørup sogn
Gudstjeneste
September

			

06.
kl. 10.00
Navnene på årests
			døde læses
			Allehelgens dag
			altergang
			
13.
kl. 10.00
altergang
			25.s.e.trin.

Eckersberg - Fyraften

04.
kl. 09.30
Leif Jordt
			15.s.e.trin.
11.
kl. 10.00
altergang		
			16.s.e.trin.
18.
kl. 10.00
Høstgudstjeneste
			altergang
			17.s.e.trin.
25.
kl. 10.00
altergang
			18.s.e.trin.
			
Oktober:
02.
kl. 09.30
altergang, 		
			19.s.e.trin.
09.
kl. 09.30
Leif Jordt
			20.s.e.trin.
16.
kl. 09.30
Hans Havelund
			21.s.e.trin.
23.
kl. 10.00
Festgudstjeneste
			altergang
			22.s.e.trin.
30.
kl. 10.00
altergang
			23.s.e.trin.
November:

Oluf Rude - landskab

20.
kl. 10.00
Sidste s. i Kirken
			altergang
27.
kl. 10.00
1. s. i Advent
			altergang
04.
kl. 09.30
			

December:
Leif Jordt
2. s. i Advent

Siden sidst i Hørup kirke
Døbte:
Victor Hedegaard Albertsen, Hørup Bygade
26C
Sofie Hougaard Voigt, Østervej 3
Rasmus Hougaard Voigt, Østervej 3
Anne Christine Holst, Hyldestub 24
Aksel Skov Rasmussen, Hyldestub 40
Sophia Kjærhus, Trompeterager 17
Emily Bjørn-Lüthi, Skovhøj 41
Elias Svedborg Lauritzen, Skovhøj 62
Viede:
Jane Rasmussen Zanchetta og David
Rasmussen Zanchetta, Trompeterhøj 58
Begravede:
Flemming Arndt Mortensen, Hyldestub 12
Helene Kathrine Andresen, Askerøj 1 , 3
Knud Rasmussen, Toften 33
Pia Lee Frøhlich, Vesterkobbel 20 , st ,
Sønderborg
Gudrun Anita Adamzig, Kløverlykke 27 ,
Christine M Jørgensen , Vimmelskaftet 12F
Jacob Hansen, Kyshøj 14

Hørup sogn

Det sker:
Cafe-koncert
onsdag den 14.september kl. 19.30

Denne del af korstogenes baggrund har
tidligere været stærkt underbelyst i de
historiske fremstillinger, men bliver af de to
historikere skildret og belyst med omfattende
kildemateriale.

Som de foregående år bliver der cafe-koncert
med sønderjysk kagebord i konfirmandstuen.
I år er det Ulkebøl Salonorkester, der spiller.

Der er gratis adgang, men kaffe og kage
koster 25 kr.
Festgudstjeneste
søndag den 23. oktober kl. 10.
I uge 42 bliver vores gamle, men nu
renoverede altertavle endelig sat op igen.
Det fejrer vi ved gudstjenesten
den 23.10., hvor der vil være
ekstra musik.

Konservator Anette Aalling i færd
med at rense en del af altertavlen.

Foredrag om korstogene
lørdag den 29. oktober kl. 14.30 i
konfirmandstuen.
Ved Michael Pihl og Jesper Rosenløv.
I foråret udkom en ny skolebog til gymnasiet
af historikerne Pihl og Rosenløv. Korstogene
begyndte med den daværende pave, Urban
2.s tale ved kirkemødet i Clermont i 1095,
som inspirerede kristne riddere til at dage
mod Jerusalem for at befri Det Hellige Land
fra Islamisk herredømme.
Korstogene har med en vis ret fået et tvivlsomt
ry, og er i historieskildringer og litteratur
siden oplysningstiden blevet fremstillet som
et kristent overgreb mod den muslimske
verden.
Men det bør rimeligvis huskes, at korstogene
var kristenhedens modtræk mod den islamiske
ekspansion, der fra Muhammeds død i 632
på få hundrede år med sværdet havde lagt
de gamle kristne områder i Lilleasien – nu
Tyrkiet – og Nordafrika, samt en stor del af
Spanien under islamisk herredømme, og nu
truede det Østromerske rige med udslettelse.

Da emnet i dag er højaktuelt, og Pihl og
Rosenløv til dagligt underviser fuld tids,
kommer de to forfattere og fortæller om
korstogene en lørdag eftermiddag i stedet for
på en hverdagsaften.
Der er som sædvanlig gratis adgang til
foredraget, men kaffe og kage koster 20 kr.
Studiekreds om Dostojevskijs roman
”Raskolnikov”.
Onsdagene den 21. september, den 26.
oktober og den 9. november kl. 19.30 i
konfirmandstuen.
Fjodor Dostojevskij (1821-1881) er Ruslands
store forfatter. Hans liv er lige så dramatisk
som en af hans romaner: Som ung havde
han forbindelse til revolutionære kredse i
Sankt Petersborg, han blev anholdt, dømt
til døden, men benådet og i stedet sendt
til Sibirien, hvor hans kristendom, blandt
andet ved hans møde med medfangerne,
fik altoverskyggende betydning for ham, og
hans skepsis ved de revolutionære, såkaldte
nihilister (af nihil: intet ) tog til.

I sine store romaner, hvoraf den første er
”Raskolnikov”, som udkom under titlen
”Forbrydelse og straf” i 1865, skildrer han den
moderne gudløshed, hvis yderste konsekvens
bliver mottoet: ”Målet helliger midlet!” – ”Alt
er tilladt for sagens skyld”.
”Raskolnikov” er en sådan ung nihilist, som
overbevsier sig selv om, at han har lov til
at myrde en led gammel pantelånerske for
at skaffe midler til sit eget, sin mors og sin
søsters underhold.

Hørup sogn
Det er ingen forudsætning for at deltage i
studiekredsen, at man har læst bogen på
forhånd. Den første gang fortæller jeg om
Dostojevskij.
Salmesangsaften om Paul Gerhardts
salmer
torsdag den 17. november kl. 19.39 i
konfirmandstuen:
Den en af de mest sungne
udenlandske salmedigtere i Den
Danske Salmebog er tyske Paul
Gerhardt ( 1607 – 1676). Paul
Gerhardt har bla.a. skrevet ”Befal
du dine vej..”, som generationer
har hentet fortrøstning i.
Paul Gerhardt levede under den frygtelige
trediveårskrig, så hvor pest og lejetropper
lagde Tyskland øde, og hans salmer er stærke
trøsteord til hans menighed.
Jeg fortæller om Gerhardts liv og vi synger
hans salmer.
Gratis adgang – kaffe og kage 20 kr.
Adventsaften
tirsdag den 7. december
kl. 19 i kirken:
Som tidligere år synger
Sydals-koret og kirkens
eget ungdomskor og minikonfirmanderne opfører
Rembrandt:
krybbespil i kirken.
Hyrdernes tilbedelse
Fyraftenssang
tordagene 1.sept., 6. okt.,3.nov. og 1.dec.
Vi synger efter Højskolesangbogen
kl. 17.30 -18.00 i konfirmandstuen.
Menighedsrådsmøder
Der holdes offentligt menighedsrådsmøde i
konfirmandstuen kl. 18.30:
Torsdag den 15. sept., torsdag den 27. oktober
og torsdag den 24. november.
Brorson-koncert.
Lørdag d.5.november kl.16
står salmedigteren Hans
Adolf Brorson i centrum.
Tidligere
organist
i
Mariehøj kirken i Silkeborg,
Inger Budde Dusgaard vil
fortælle om salmedigteren,
og guitaristen og sangeren
Ole Dusgård vil synge nogle af Brorsons salmer
og sange på melodier fra den tid. Det gør dem
både morsomme og livsbekræftende. Det hele
bliver krydret af klassisk guitarmusik.

Hørup kirkes voksenkor

Til
Høstgudstjenesten
18.
september
skal
voksenkoret igen være med til at gøre gudstjenesten
ekstra festligt. Vi begynder at øve fredag d.19. aug.
kl.17-18 i kirken. Gamle korsangere vil modtage et
brev, men der er altid plads til flere. Så hvis du har
lyst til at deltage i dette tidsmæssige overskuelige
projekt, må du gerne bare komme. Du vil blive
taget godt imod af en flok glade og entusiastiske
sangere. Du må også gerne ringe til undertegnede
og høre nærmere.
Otto Andersen, Tlf.2062 1372

Valg til menighedsråd i 2016

I løbet af efteråret 2016 skal der vælges nyt
menighedsråd.
Den officielle valgdag er tirsdag den 8. november
2016.
Det nyvalgte menighedsråd tiltræder den 1.
december 2016.
Det nuværende menighedsråd skal senest 8 uger
før valgdagen afholde et orienteringsmøde.
Ved mødet redegør menighedsrådet for kommende
opgaver i menighedsrådet og for reglerne for
opstilling af kandidater.
Kirkeministeriet har opfordret til, at der i alle
landets sogne afholdes et kombineret orienteringsog opstillingsmøde den 13. september 2016.
Mødet i Hørup Sogn afholdes i Præstegårdens
konfirmandstue den 13. september kl. 19,30.
Det er ikke en betingelse for at opstille som
kandidat til menighedsrådet, at man har deltaget i
opstillingsmødet.
Imidlertid viser erfaringen, at der ofte kun indleveres
den kandidatliste, der udarbejdes på dette møde.
Når det sker, er der tale om fredsvalg.
Menighedsrådet har stor indflydelse på kirkens liv
og vækst og beskæftiger sig med alle aspekter af
kirkens aktiviteter.
Menighedsrådet varetager den lokale, kirkelige
økonomi, har ansvar for personale, drift og
vedligeholdelse af kirke, kirkegård og præstebolig.
Menighedsrådet ansætter nye medarbejdere – dog
ikke sognepræsten, der ansættes af Kirkeministeriet.
I Hørup Sogn skal folkekirkemedlemmerne vælge 7
menighedsrådsmedlemmer.
Valgperioden er 4 år, dvs. frem til udgangen af
november 2020
To af de nuværende medlemmer har oplyst, at de
ønsker at udtræde.
Derfor - har du lyst og interesse i at stille op, er du
meget velkommen til at kontakte en i rådet for at
høre nærmere om menighedsrådsarbejdet, og hvad
de forskellige hverv og funktioner i menighedsrådet
indebærer.
Det er menighedsrådets store ønske, at mange vil
deltage i orienterings- og opstillingsmøde, tirsdag
den 13. september kl. 19,30.

Kegnæs sogn
Gudstjeneste
04.

September
kl. 09.30
15.s.e.trin.

11.
kl. 14.00
Høstgudstjeneste
			16.s.e.trin.
18.
kl. 19.00
Agnete Raahauge
			17.s.e.trin.
25.

kl. 09.30

18.s.e.trin.

02.

Oktober:
kl. 11.00
19.s.e.trin.

09.

kl. 09.30

20.s.e.trin.

16.

kl. 11.00

21.s.e.trin.

23.
kl. 19.00
Leif Jordt
			22.s.e.trin.
30.

kl. 19.00

23.s.e.trin.

November:
06.
kl. 11.00
Alle Helgen
			
13.
kl. 09.30
25.s.e.trin.
16.

kl. 19.00

Hubertusmesse

20.

kl. 11.00

Sidste s. i Kirken

27.

kl. 09.30

1. s. i Advent

04.

kl. 11.00

December:
2. s. i Advent

11.

kl. --.--		

3. s. i Advent

18.

kl. 11.00

4 s. i Advent

Siden sidst
Døbte
Jacob Appel Pedersen, Nørre Landevej 28
Karen Kobbelgård, Husumgade 19,5. th,
2200 København N
Døde og begravede
Doris Jensen, Damkobbel 11
Jørgen Erik Schaffer, Tandsbusk 71
Menighedsrådsmøder på Kegnæs
Der afholdes offentlige menighedsrådsmøder
kl. 19.30 i Forpagterboligen
•
Torsdag den 29. september
•
Torsdag den 27. oktober
•
Tirsdag den 24. november

Lysabild sogn
Gudstjeneste
04.

September
kl. 11.00
15.s.e.trin.

11.
kl. 11.00
Høstgudstjeneste
			16.s.e.trin.
18.

kl. 09.30

Leif Jordt, 17.s.e.trin.

25.

kl. 11.00

18.s.e.trin.

02.

Oktober:
kl. 09.30
19.s.e.trin.

09.

kl. 11.00

20.s.e.trin.

16.

kl. --.--		

21.s.e.trin.

23.
kl. 09.30
Leif Jordt
			22.s.e.trin.
30.

kl. 11.00

23.s.e.trin.

November:
06.
kl. 19.00
Alle Helgen
			
13.
kl. 19.00
Hubertusmesse
			25.s.e.trin.
20.

kl. 19.00

Sidste s. i Kirken

27.

kl. 11.00

1. s. i Advent

04.
kl. 14.00
			

December:
De 9 læsninger
2. s. i Advent

11.
kl. 11.00
			

Leif Jordt
3. s. i Advent

18.

4 s. i Advent

kl. 09.30

Siden sidst
Døbte:
Verner Hougaard Dreyer
Mille Stusvik Johannsen, Vibøgevej 29
Mathias Lundsby-Clausen, Nypølsgade 4

Vielser og kirkeligt velsignede:
Kirstine Kløcher Opstrup og Lars Opstrup,
Kegnæsvej 76
Mai Britt Stusvik Jensen og Tommy
Johannsen, Vibøgevej 29
Døde og begravede:
Ingolf Jessen Kolmos, Ballevej 1, Skovby
Ejner Peter Stuhr, Sydvej 4B, Skovby
Lysabild Helligblodsmarked 2016
Igen i år bliver der
afholdt høstmarked
ved Lysabild Præstegård. Det er syvende
år, vi genopliver
den middelalderlige
markedstradition i
Lysabild.
Markedet åbner lørdag
den 10. september
kl. 11.00.
Der bliver solgt fra
diverse boder og
stadepladser.
Landsbymarkedets
kirkekoncertbliver i
år en eftermiddagskoncert med organisten Amalie Kaad.
Søndag den 11. september afsluttes
markedet med høstgudstjeneste i Lysabild
Kirke kl. 11.00.
Hubertusmesse
Lysabild Kirke søndag den
13. november
kl. 19.00.
Sønderborg Blæsergruppe
medvirker.

Der afholdes offentlige menighedsrådsmøder
i Præstegården kl. 19.00
•
Onsdag 7. september
•
Onsdag 5. oktober
•
Onsdag 2. november

Lysabild Kegnæs Pastorat
Alle Helgen – Musikgudstjeneste
Søndag den 6. november kl. 19.00 i Lysabild
Kirke
Også i år afholder vi en liturgisk
musikgudstjeneste
Alle
Helgen
med
bibellæsninger, salmer og musik. Og i
gudstjenesten mindes vi dem, der er døde
i sognet og begravet fra Lysabild Kirke i det
forløbne år og deres navne bliver læst op.
Organist Frank Laue, Dybbøl, og sopran
Annette Lorenzen, Aabenraa medvirker.
Kegnæs:
Udkantsdanmark – mulighedernes land
Foredrag med Finn Slumstrup onsdag den 9.
november kl. 19.30 i Forpagterboligen ved
Kegnæs Præstegård.
I 2014 tog forfatter og foredragsholder Finn
Slumstrup, Ærøskøbing, og professor Viggo
Mortensen, Gammelgård på Ærø, sammen
initiativ til en konference i Ærøskøbing med
titlen: ”Oprør fra udkanten”. Det var en protest
mod den stigende centralisering i samfundet
af uddannelsessteder, sundhedsfaciliteter og
andre offentlige institutioner. Målet var et
Danmark i balance, hvor yderområder ikke
reduceres til turistreservater. Konferencen
resulterede i bogen ”Oprør fra udkanten”.
Den 24. september i år afholdes den anden
landskonference i Ærøskøbing med undertitlen
”Mulighedernes land 2 år efter”. Og initiativet
har faktisk allerede båret frugt. Færgepriserne
til vore mindre øer er blevet lempet, om
end der endnu ikke er ligestilling mellem
transport over vand og transport over land.
Regeringen har fremsat forslag om udflytning
af statslige institutioner og tonen i debatten
har ændret sig. Det er længe siden vi har
hørt Udkantsdanmark omtalt som ”den rådne
banan” eller andre lidet flatterende navne.

Finn Slumstrup er forfatter og foredragsholder.
Han har været højskolelærer på Snoghøj
og Askov samt forstander for Vallekilde
Højskole. Derefter informationschef i Dansk
Flygtningehjælp. 1991-99 chef for DR P1, og
medarbejder ved DR Kultur til 2007.
Studiekreds i Forpagterboligen onsdag
26. oktober kl. 19.30
Reformationsjubilæum 2017

Kort før sin død i august 2015 havde
vores tidligere biskop Niels Henrik Arendt
færdiggjort manuskriptet til bogen ”Frihed –
Martin Luther i kortform”. Bogen er velegnet
som studiekredsmateriale. Bogen er udgivet
på forlaget Anis og kan erhverves for omkr.
115 Kr.

Niels Henrik Arendt skriver selv i indledningen:
”Luther levede for et halvt årtusinde siden.
Denne afstand i tid og dermed og så i
livsomstændigheder må man holde sig for
øje, når man læser Luthers tekster…Mange
af dem har en sproglig kraft og friskhed,
som kan forlede os til at læse og overføre
dem i et en-til-en-forhold til vore egen tid.
Netop ved at respektere, at de er blevet til
i en anden tid og med henblik på den tids
konkrete problemer, vil det imidlertid vise sig,
at der fortsat er megen inspiration at hente
hos Luther og meget at lære, også når det
drejer sig om at forstå vores egen tid og dens
forestillinger”.

Lysabild Kegnæs Pastorat
Hubertusmesse.
Kegnæs Kirke onsdag den 16. november
kl. 19.00.
Jagthornsblæserne fra Gråsten Jagtforening
medvirker.

Giv noget godt videre
til vores børn.
Stil op til dit lokale
menighedsrådsvalg 2016
Dit lokale menighedsråd arbejder
for at sikre de bedste rammer for
en levende og relevant folkekirke
i dit sogn. Vil du være en del af
din lokale kirkes ledelse? Så stil
op til menighedsrådsvalget 2016
og vær med til at give noget godt
videre.
På et orienteringsmøde d. 13.
september får du et indblik
i menighedsrådets rolle og
opgaver. Du får også viden om
måden, vi organiserer vores
arbejde på, og gennemgået
regler for opstilling til menighedsrådsvalget.
Orienteringsmødet er for alle,
uanset om du vil stille op eller ej.
FÅ DIT NAVN PÅ EN
KANDIDATLISTE

Gudstjenesteplan for Hørup plejehjem
Torsdag 01. september Hans Havelund
Torsdag 15. september Agnete Raahauge
Torsdag 29. september Leif Jordt
Torsdag 13. oktober

Hans Havelund

Torsdag 27. oktober

Agnete Raahauge

Torsdag 10. november Leif Jordt
Torsdag 24. november Hans Havelund
Torsdag 08. december Agnete Raahauge

For at kunne blive valgt skal dit
navn stå på en kandidatliste.
Det er op til dig – og andre
kandidater – at få sammensat
listerne. I praksis
foregår det samme aften på et
opstillingsmøde i
forlængelse af orienteringsmødet.
LYSABILDSOGN
Kom til orienteringsmøde tirsdag
d. 13. september kl. 20.00

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG

Menighedsrådet i LYSABILD Sogn..

Tandslet sogn
Gudstjeneste
September
04.
kl. 11.00
kirkekaffe *
			15.s.e.trin.
11.
kl. --.--		
Der henvises til
			Lysabild
			16.s.e.trin.
18.

kl. 11.00

17.s.e.trin.

25.
kl. 11.00
Høstgudstjeneste *
			18.s.e.trin.
Oktober:
02.
kl. 11.00
Agnete Raahauge
			19.s.e.trin.
09.

kl. 11.00

Viede:
Ditte Cathrine Kaad Nielsen og Asbjørn
Plauborg Kaad, Tandsgårdvej 7,Tandslet
Dagmar Marianne Fink og Lars Würgler
Jordt, Jagtvej 70, København
Maria Damm Hansen og Christian Damm
Hansen, Hyldeengen 4, Dragør
June Frydendal og Steen Friis Sørensen,
Svennesmølle 3, Mommark
ORIENTERINGSMØDE
TIRSDAG DEN 13. SEPTEMBER kl. 19.30
Tandslet Præstegård

20.s.e.trin. *

12.
kl. 19.00
Billedegudstjeneste
			(21.s.e.trin.)
23.
kl. 11.00
Kirkekaffe
			22.s.e.trin.
30.
kl. 09.30
Hans Havelund
			23.s.e.trin.
November:
06.
kl. 11.00
Alle Helgen *
			
13.
kl. 11.00
25.s.e.trin.
20.
kl. 11.00
Hørevenlig guds			tjeneste med 		
			
kirkekaffe *
			Sidste . i Kirken
27.

kl. 11.00

04.

kl. 11.00

1. s. i Advent *
December:
2. s. i Advent

			* altergang
Døbte:
Esther Kaad Nielsen, Tandsgårdvej 7, Tandslet
Alberte Karoline Rasmussen,
Gammel
Skolevej 5, Tandslet
Malthe Volf Jakobsen, Spang Vade 19,
Vollerup
Kamille Bonefeld Roth, Kettingvej 14,
Augustenborg.

I forbindelse med menighedsrådsvalget
2016 afholder menighedsrådet offentligt
orienteringsmøde i Tandslet Sogn.
Mød op og få mere at vide om hvad
menighedsrådsarbejdet indebærer og
valgreglerne – Måske menighedsråds
arbejdet noget for dig. Så mød op den 13.
september.
HØSTGUDSTJENESTE
Søndag den, 25.
september kl. 11.00
Her har konfirmandforældrene sammen med
konfirmanderne pyntet
kirken. Kom og vær
med ved denne festlige
gudstjeneste, hvor der
efter gudstjenesten er auktion over pynten
Det indkomne beløb fordeles mellem
Folkekirkens Nødhjælp og Kirkens Korshær
i Sønderborg. Når auktionen er færdig er
menighedrådet vært ved en høstfrokost.

Tandslet sogn
FOREDRAG OM CARL NIELSEN
ved organist Lars Bruun Nielsen
Torsdag den 6. oktober 2016 kl. 19.00
Sidste år kunne vi
fejre 150-året for Carl
Nielsens fødsel og i år
er det 85 år siden han
døde, og i den anledning
inviterer vi onsdag
den 6. oktober til en
spændende musikaften,
hvor vores organist,
Lars Bruun Nielsen, vil
give os et godt indblik
i den store komponists
liv og levned. Vi skal høre om hans
opvækst, om hans musik og om hans
stormfulde - og brydsomme - ægteskab
med billedhuggerhustruen Anne Marie Carl
Nielsen. Undervejs lytter vi til en række
musikeksempler, ligesom vi selvfølgelig også
skal synge nogle af hans mange dejlige
sange og salmer. Det foregår i Tandslet
præstegårds konfirmandstue, og vi beder
om tilmelding af hensyn til kaffebordet (20
kr.). Alle er velkomne og kirkebilen må gerne
bruges.
ANDESPISNING OG FOREDRAG
Torsdag den 10. november kl. 18.00
Menighedsrådet laver ”andemad”
Tilmelding til: Preben Bonde på tlf. 52 19 16
70 eller
Hanne Hjortlund Hansen tlf. 30 23 04 05.
Efter spisningen kl. 19.00
Foredrag Ved Anders Vestergaard

JUNIORKONFIRMANDER
efterår/vinter 2016
I løbet af efteråret vil der igen være
mulighed for at blive juniorkonfirmand ved
Tandslet Kirke, hvis man altså går i 3. klasse
og bor i Tandslet sogn. Undervisningen vil
foregå en gang ugentligt om eftermiddagen
ca. 7-8 gange og afsluttes med en
gudstjeneste, hvor juniorkonfirmanderne
medvirker.
Tilmeldingssedler vil blive omdelt til 3.
klasser på Hørup Centralskole og Tandslet
Friskole.
MUSIKALSK LEGESTUE
Et tilbud til dig der 1-3 år sammen med en
voksen.
Vi glæder os igen at kunne oprette et hold
Musikalsk Legestue ved Hannelore NissenBerdiin med salmer og sang ved Tandslet
kirke i efteråret. Tidspunktet er endnu ikke
helt fastlagt, men bliver bekendtgjort på
vores hjemmeside, ved opslag og annonce.
SÆRLIGE GUDSTJENESTER M.M.
Allehelgensgudstjeneste
Søndag den 2. november kl.
11.00
Ved gudstjenesten mindes vi
sognets døde, og navnene på
de, der er døde siden sidste
Allehelgen, vil blive læst op.
Efterfølgende er der frokost
for pårørende i præstegården.
Tilmelding til graverkontoret.
Hverdagsgudstjeneste/
Billedgudstjeneste
Onsdag den 12. oktober kl. 19.00
Hørevenlig Gudstjeneste
20. november kl. 11.00
Tekstet gudstjeneste på ”storskærm”
Kirkekaffe

Johannes Gensmar, en præsteskæbne i
Tandslet
Kom og hør om den dramatiske
præsteskæbne fra 1660’ernes Tandslet.

Adventsgudstjeneste
1. søndag i advent 27. november kl. 11.00
med efterfølgende hygge og æbleskiver i
præstegården.
Alle er velkomne.

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:
Otto Andersen, telefon 20 62 13 72
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 22 99 88 09.
Kirkesanger:
Lis Andersen, telefon 74 40 76 54.
Kirketjener og graver:
Christian Bonde. Træffes på kirkegården,
telefon 74 40 71 72,
eller privat 21 94 85 78,
e-mail: graver@tandsletkirke.dk.
Sognepræst:
Leif Jordt, Mommarkvej 254,
telefon 74 40 78 13
e-mail: lejo@km.dk.
Ugentlig fridag er mandag.
Kirkebilen kan benyttes til alle gudstjenester i
Tandslet Kirke. Når der ikke er gudstjeneste i Tandslet
Kirke, kan bilen benyttes til gudstjenester på Sydals.
Kirkebilen kan også benyttes til menighedsrådets
arrangementer i Tandslet Sogn. Ring senest dagen før
på tlf. nr. 74 40 44 46.
Henvendelse omkring dåb, vielse, begravelse, finder
sted til sognepræsten.
Redaktør: Preben Bonde, tlf. 52191670, e-mail: bonde@tandslet.dk
Tryk: Grafisk Arbejde A/S i Guderup

Lysabild Sogn
Hjemmeside: www.lysabild-kirke.dk.
Menighedsrådsformand:
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.

