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Et Barn er født i Bethlehem

kunne få alverdens nød og elendighed til at
forsvinde som dug for solen.
Og lytter man til salmesangen juleaften,
så er det også, hvad de fleste synger, når
menigheden juleaften lægger stemmer til
ordene: Forsvunden er nu al vor nød.
Men det er jo ikke, hvad Grundtvig har skrevet
i sin salme.
For her står der Forvunden er nu al vor nød og
elendighed. Men at forvinde og at forsvinde er
nu engang ikke det samme.

I julen bliver der vendt op og ned på alle ting.
Og hvis man ikke har lagt mærke til det før, så
lægger man mærke til det, når man synger Et
barn er født i Bethlehem – som børn og gamle
kan udenad næsten uden undtagelse – ikke
mindst på grund af omkvædet Halleluja, som
kan få os alle til at skråle med i barnlig glæde,
hvad enten vi er 5 eller 95.
Men nogle gange synger vi noget, som slet
ikke står i salmen, enten fordi vi gerne vil det
sådan eller har misforstået det, der egentlig
står.
En barnlig juleglæde med forventning om en
hvid jul kan hurtigt forvandle strofen Et barn
er født i Bethlehem thi glæde sig Jerusalem
til Et barn er født i Bethlehem, de glæder
sig og rutsjer hjem – Et vers, der var meget
velanbragt sidste år, vi fejrede jul i snestorm
men bestemt ikke i år hvor alt stadig er mildt
og grønt.
Så kommer de mere samfundsbevidste
misforståelser
af
både
salmen
og
juleevangeliet, hvor tanken om en jomfru,
der fik for lidt i løn melder sig - Som om julen
bare handlede om at skaffe lønforhøjelse til
de fattige for at kunne skabe fred på jorden.
Nok havde Maria og Josef ikke så meget at
gøre med, men det var ikke de tre vise mænds
gaver, der gjorde at de kunne fejre jul.
Nej det var, at Maria julenat fødte en søn,
som ikke bare skulle blive til glæde for hende,
Josef og hyrderne ude på marken men for
hele verden.
Kommet så langt, ja så skulle man vel mene,
at en sådan glæde ville være så stor, at den

Og når nu glæden i julen er så stor og stærk,
ja så kunne man mene, at det ville være
rimeligt, hvis den så ville være stærk nok til
at lade alverdens mørke og magtesløshed
forsvinde.
Men juleglæden gør noget andet end det.
Den finder sin styrke i at bygge oven på det
mørke, den nød og elendighed, der findes i
verden for at fortælle, at også her er der lys
og håb at hente.
Vorherre blev jo ikke sendt til en fin og
nypudset verden med Guds kærlighed, liv og
håb.
Hvad skulle han dog det for?
Nej Gud sendte ham derhen, hvor der var
allermest brug for det, nemlig til jordens
skyggedale – der, hvor de bange og fattige
menneskehjerter har hjemme.
Bedre sted kunne han ikke finde til den glæde,
der skulle bære hele julen.
Men midt i alle disse mere eller mindre
velmente misforståelser, glemmer vi helt at
lægge mærke til, hvad det er, der sker, når
Guds himmelske glæde møder os.
For i den kan vi ikke blive ved at være helt de
samme som før.
Det første varsel om det får vi, når vi synger
strofen: Guds kære børn vi blev på ny, skal
holde jul i himmelby.
Det betyder, at vi i denne glæde ikke bare
bliver friske og unge igen, nej det betyder
også, at vi fra at være almindelige jordnære
mennesker også har hjemme i det himmelske.
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Hørup sogn
Gudstjeneste
December

Siden sidst
Døbte:
Oluf Madvig Olesen, Kallehave

7

Viede:
Tina og Søren Steen, Toftehøj

1

Begravede og bisatte:
Sommer Meier Paulsen, Kavsløkke 117
Harry Nielsen, Hørup Bygade 44A
Hans Willesen, Havbo 12A
Jytte Klimes, Vestervej 6
Kathrine Elisabeth Henricksen, Svanehaven 2,
Augustenborg
De hellige tre konger – kalkmaleri fra Sulsted kirke

06.
09.30
13.
10.00
		
		
20.
09.30
24.
14.30
25.
10.00
26.
14.00
27.
10.00

2.s.i advent
Leif Jordt
3.s.i advent, altergang
Ad hoc-koret medvirker
4.s. i advent
og 16.00 Juleaften
Juledag, altergang
2. juledag med julemusik
Julesøndag, altergang

Januar
01.
16.00 Nytårsdag
03.
10.00 Helligtrekongers søndag
		altergang
10.
10.00 1.s.e. helligtrekonger
		
altergang, spejdernes 		
		nytårsparade
17.
09.30 Leif Jordt
		
Sidste s. e. helligtrekonger
24.
10.00 S. septuaginta
		altergang
31.
10.00 S. seksagesima
		altergang
Februar
07.
09.30 Leif Jordt
		Fastelavns søndag
14.
10.00 1.s.i fasten
		
		altergang
21.
10.00 2.s.i fasten
28.
10.00 3.s.i fasten, altergang
06.

09.30

Marts
Midfaste

Adventsaften
Tirsdag den 1. december kl. 19.00 i kirken.
Som de foregående år:
Sydalskoret
og
Hørup
Kirkes Ungdomskor synger,
minikonfirmanderne opfører
krybbespil og pigerne fra
kirkekoret går Lucia.

Rembrandt: Jesu fødsel

Juleafslutning i kirken
Torsdag den 17. december kl. 9.30
Juleafslutning
børnehaver

i

kirken

for

dagplejer

Gudstjenester på Hørup Plejecenter
03.12.2015

Agnete Raahauge

17.12.2014

Hans Havelund

24.12.2015

Leif Jordt

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

og

Hørup sogn
Studiekreds - Ludvig Holberg.
Onsdag den 3.februar, onsdag den 24.
februar og onsdag den 10. marts.
hver gang kl. 19.30 i præstegården.

Holberg

Buster Larsen som Jeppe på Bjerget

Holberg ( 1684 – 1754) er blevet kaldt ”den
danske litteraturs fader”.
Holberg repræsenterede den begyndende
oplysningstænkning i Danmark, men er
bedst kendt for sine komedier. Første del
af studiekredsen bliver en introduktion til
Holberg – derefter skal vi se et par af hans
komedier.
Fyraftenssang
Den 7.januar, den 4. februar og den
3. marts.
Vi synger fra Højskolesangbogen kl. 17.30
til 18.00 i konfirmandstuen på følgende
torsdage:
Udflugt til Ribe for konfirmandforældre
og andre interesserede.

Nogle af sidste års konfirmandforældre har
efterspurgt en udflugt til Ribe magen til
den, konfirmanderne får – med rundvisning
i Domkirken ved sognepræst Torben
Bramming, besøg i Brorsons bispegård,
besøg i klosteret, på Slotsbanken, pizzaer på
Skibbroen og historieundervisning i bussen
på vejen til Ribe.
Jeg vil meget gerne arrangere en sådan
tur, men de interesserede bliver nødt til
selv at betale for den. Betingelsen for, at

arrangementet kan lade sig gøre til en
overkommelig pris – dvs. ca. 200 kr. pr.
deltager - er, at der er ca. 60 deltagere.

Jeg vil foreløbig arbejde på, at turen kan
løbe af stablen onsdag den 7. september
kl. 8-16.30. da er vejret forhåbentlig stadig
sådan, at det er behageligt at opholde sig
under åben himmel. Turen er nødt til at ligge
på en hverdag, da vi ikke kan regne med
at se domkirken en lørdag, hvor der ofte er
bryllupper i kirken.
Evt. interesserede bedes henvende sig til
sognepræsten.

Hørup sogn
Et Barn er født i Bethlehem
Fortsat fra side 2
Og fra at gå rundt og slide os trætte skal vi så
ovenikøbet til at gå på stjernetæpper lyseblå.

Og i en sådan kærlighed bor der ingen frygt.
Den søger nemlig ned til selv den laveste
hytte med sin fryd og fred.

Det må da siges at være noget af en
omvæltning.

Og hvad kan vi så andet end at være
hinandens engle for Vorherres skyld og synge
med på det omkvæd, som englene sang ude
på marken

En lille 3-klasses minikonfirmand udtrykte
sin glæde og forundring over, at Gud på den
måde kunne finde på at vende op og ned
på jord himmel sådan her: Hvor må Guds
himmel dog være flot på vrangen.

”Ære være Gud i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag!”
I tillid til, at vi alle, hvad enten vi er tæt på
hinanden eller ej med Julens glædesbud har
hjemme hos Gud.

Men det stopper jo ikke her.

Glædelig jul Amen
Fra juleprædiken på Sydals plejehjem 2011
Leif Jordt

For når vi lader juleglæden tage bolig i vores
hjerter og fortæller og synger den videre
til andre, så er det ikke kun de himmelske
engle, som hyrderne mødte ude på marken,
der har patent på englejobbet med at bringe
glædesbud til andre, nej så bliver vi selv
til engle – engle, som får lov at spejle sig i
lyset fra Guds ansigt – et ansigt, som bærer
kærlighedens øjne og ser liv og håb, der hvor
ingen før kunne se hverken håb eller liv.
Det er så overvældende, at det er helt
skræmmende.
For intet af det, som Guds juleglæde gør ved
os, kunne vi have gjort af os selv.
Kunne vi det, ville juleglæden bare have
været et ligegyldigt tilskud til alt det, vi havde
i forvejen.
Men Guds juleglæde er en glæde til dem, som
ingen glæde har - en glæde, der er stærk nok
til at bære et helt liv.
Og hvem kan selv bringe en sådan glæde på
bane?
Glæden er Guds, men vi får med julen lov
at dele den – ikke fordi vi har opført os
eksemplarisk, som små nuttede englebasser,
men alene fordi Gud i sin kærlighed har villet
det sådan. – En kærlighed, som ikke var
bange for mørket og for os, men som med
barnet i krybben julenat ikke ville andet end
at lade Guds himmel røre jorden for vores
skyld.

Kegnæs sogn
29.

11.00

Gudstjeneste

Siden sidst

November

Viede og kirkeligt velsignede
Maike Baum og Jens Baum Lindemann,
Bianco Lunos Allé 2B st th Frederiksberg

1.s. i Advent
December

06.

11.00

2.s. i Advent

13.

09.30

3.s. i Advent

20.
11.00 4.s. i Advent
		Agnete Raahauge
24.

16.00

Juleaften

25.

09.30

1. Juledag

26.

11.00

2. Juledag
Januar

01.

11.00

Nytårsdag

03.
11.00 Helligtrekonger
		Dåbsjubilæum
10.

09.30

1.s.e. H3K

17.

11.00

Sidste s.e. H3K

24.
19.00 Agnete Raahauge
		Septuagesima
31.
11.00 Seksagesima
Februar
07.

09.30

Fastelavn

14.

11.00

1.s. i fasten

21.
09.30 Leid Jordt
		
2.s. i fasten
28.
11.00 3.s. i fasten
		
		
Marts
06.

09.30

Midfaste

Døde og begravede:
Karen Christine Skovmand, Mågevænget
10, Ulkebøl
Marie
Andersen,
Tandsbjerg10,
Sønderborg
Torben Nielsen, Piledøppel 2, Kegnæs

Lysabild sogn
Gudstjeneste
November
29.

09.30

1.s. i Advent
December

01.
17.30 KFUM spejdere-			
		Adventsandagt
06.
14.00 2.s. i Advent
		
De 9 læsninger
08.
14.00 Lysabild Pensionist og 		
		
efterlønsforening - 		
		Adventsandagt
13.
11.00 3.s. i Advent
18.
12.00 Krybbespil og juleafslutning
		
for Lysabild skole og 		
		Børneunivers
24.

14.00

Juleaften

25.

11.00

1. Juledag

26.

09.30

2. Juledag

27.

11.00

Julesøndag

31.

23.00

Nytårsaften
Januar

03.
09.30 Helligtrekonger
		Dåbsjubilæum
10.

11.00

1.s.e. H3K

17.

09.30

Sidste s.e. H3K

24.
09.30 Leif Jordt
		Septuagesima
31.
09.30 Seksagesima
Februar
02.

19.00

Kyndelmisse

07.

11.00

Fastelavn

14.

09.30

1.s. i fasten

21.
19.00 Agnete Raahauge
		
2.s. i fasten
28.
09.30 3.s. i fasten
		
		
Marts
06.

11.00

Midfaste

Siden sidst
Døbte:
Freya Juncher Nielsen, Vibøgevej 19, Vibøge
Sebastio Ferreira Queimado Benton Skovmand
Døde og begravede:
Cathrine Marie Laue, Damgade 7, Sønderborg
Edith Botilla Jensen, Hørup Bygade 44A
Marie Kathrine Hansen, Svanehaven 2,
Augustenborg
Cresten Bendixen Kolb, Kobbertoft 2, Vibøge
Anne Marie Madsen, Fjelby 21, Skovby
Karl Jürgen Holthusen, Lille Mommarkvej 10,
Sarup
Tirsdag den 1. december kl. 17.30
Spejdergudstjeneste med KFUM i Lysabild
Torsdag den 3. december kl. 18.30
Sønderborg Musikskoles julekoncert i Lysabild
Kirke.
Musikskolens yngste elever giver deres
traditionelle julekoncert

Lysabild Kegnæs Pastorat
De 9 læsninger i Lysabild Kirke
Søndag den 6. december kl. 14.00
Gudstjenesteformen med de ni tekstlæsninger
ledsaget af korsatser og salmer stammer i
sin nuværende form fra England, hvor den
under navnet ”The Festival of Nine Lessons
and Carols” har været juleforberedelse i
King’s College Chapel i universitetsbyen
Cambridge. Dér læses teksterne af lægfolk
begyndende med den yngste kordreng og
sluttende med universitets rektor. På samme
måde er det i Lysabild repræsentanter for
sognets foreninger, institutioner, spejdere og
konfirmandelever, der gennem de 9 læsninger
skildrer Guds frelseshistorie fra Skabelsen
frem til Kristus.
Sydalskoret medvirker under ledelse af Tine
Braun.

Adventsandagt
Tirsdag den 8. december kl. 14.00
Adventsandagt i samarbejde med Lysabild
Pensionistforening. Eva og Børge Larsen
spiller sammen med sognepræsten.
Danebodkoret i Kegnæs Kirke
Tirsdag den 8. december kl. 20
Koret synger adventstiden ind under ledelse af
Kathrine Thygesen. Og traditionen tro byder
kirken på glögg og klejner efter koncerten

Julekoncert i Lysabild Kirke med
skuespiller Kurt Ravn
Lørdag den 12. december kl. 16.00
Kurt Ravn behøver næppe nogen nærmere
præsentation. Gennem de sidste 20 år har
sangeren og skuespilleren i december rejst
landet rundt og fyldt kirker med populære og
stemningsfulde julesange og salmer. Og i år
er turen kommet til Lysabild Kirke. Med sig på
dette års koncertturné har han to musikere:
oboist
ved
Sjællands
Symfoniorkester
Birgitte Lindum og organist/pianist Carl Ulrik
Munk-Andersen.
Billetter til koncerten koster 195,- Kr. og der
er forsalg enten gennem billetnet.dk eller tlf.
7015 6565.
Normalt tager vi ikke entré ved koncerter
i kirken, men i dette særlige tilfælde går
overskuddet som et bidrag til finansiering af
et nyt altertæppe i kirken.

Lysabild Kegnæs Pastorat
Lysabild Skole og Børneunivers
i Lysabild Kirke
Vi holder en fælles juleafslutning for skole og
børnehave. Forældre og bedsteforældre er
også hjerteligt velkomne.

Midnatsgudstjeneste i Lysabild Kirke
Torsdag den 31. december kl. 23.00
Det er tradition at vi i Lysabild afrunder det
gamle kalenderår med en gudstjeneste 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.
Dåbsjubilæum
Helligtrekongers søndag den 3. januar
2016
Kl. 09.30 i Lysabild
Kl. 11.00 på Kegnæs
Vi inviterer alle børn, som er døbt i sognets
kirke og som fylder seks år i 2016, sammen
med deres forældre, bedsteforældre, faddere/
dåbsvidner og eventuelle søskende til en
musikalsk fortællegudstjeneste i børnehøjde.

Kyndelmisse i Lysabild Kirke
Tirsdag den 2. februar kl. 19.00
Februar, kulde og korte dage. Når vinteren
synes lang, kold og mørk, da må vi tænde
lys og bære blus med glæde. Vi markerer
kyndelmisse med en særlig lysgudstjeneste,
hvor konfirmandeleverne går i fakkeltog over
kirkegården til kirken og deltager aktivt i
gudstjenestens liturgi og tekstlæsninger.

Åben Skole
Torsdag den 4. februar kl. 18.00
Også i 2016 vil menighedsrådet vise, at de
kan mere end deres Fadervor – de kan også
lave mad og den 4. februar er det rådet, der
laver mad på Lysabild Skole.
Sognepræstens ferie
Hans Havelund afvikler ferie i dagene 16.
- 21. februar. Henvendelser vedrørende
kirkelige handlinger kan rettes til sognepræst
Leif Jordt, Tandslet.
Rundt om Benny Andersen i ord og toner
Onsdag den 24. februar kl. 19.30 i
Forpagterboligen ved Kegnæs Præstegård
Vi får besøg fra Rinkenæs, hvor organist
Lisbeth Bomose og sognepræst Marianne
Østergård kaster sig ud i en aften om Danmarks
mest læste og sungne lyriker i nyere tid,
Benny Andersen. Der skal synges og lyttes
til historier og digte af Andersen, så selv den
mest forhærdede må trække på smilebåndet
– hvis altså ikke man lader lattertårerne få
frit løb. Lisbeth Bomose vil traktere klaveret
til fællessang, og desuden disker hun op med
dejlige nordiske delikatesser udi jazzmusik.
Marianne Østergård vil efter bedste evne følge
med og lade en lille flig af Benny Andersens
enorme forfatterskab flyde ind i deltagernes
øregange.

Tandslet sogn
Gudstjeneste
November
29.
11.00
		

Familiegudstjeneste
1.s. i Advent
December

06.
11.00 Agnete Rahauge*
		
2.s. i Advent
09.
13.30 Adventsgudstjeneste 		
		pensionister
13.
16.00 De 9 læsninger
		
3.s. i Advent
17.
10.00 Juleafslutning
		Tandslet Naturbørnehave
18.
10.00 Juleafslutning
		Tandslet Friskole
20.

09.30

4.s. i Advent

24.

16.00

Juleaften

25.

11.00

* Juledag

26.

------

Kirke på hjul til Lysabild

27.
09.30
		

Hans Havelund
Julesøndag
Januar

01.

16.00

Leif Jordt* Nytårsdag

03.
11.00 Kirkekaffe
		H3K
10.
lukket Kirkeloftet bliver malet
		
Der henvises til Hørup
		1.s.e. H3K
17.
11.00 * Sidste s.e. H3K
24.

11.00

Septuagesima

31.
11.00 Kirkekaffe
		Seksagesima
Februar
07.
14.00 Familiegudstjeneste
		Fastelavn

14.
19.00
		
21.
11.00

Agnete Raahauge
1.s. i fasten
* 2.s. i fasten

28.
11.00 3.s. i fasten
		
Eftf. Reception se omtale
		
Marts
06.
11.00 Agnete Raahauge*
		Midfaste
		* altergang

Siden sidst
Døbte:
Casper Horne Byg, Tandsellevej 11,
Tandselle
Nynne Møller-Fallesen, Mommarkvej
330, Tandslet
Sophie Victoria Cordes, Kløvermarken
31 Augustenborg
Døde & begravede:
Malgorzata Pudlak Kohls, Asserballevej
8 , Jestrup
Bent Asger Nielsen; Ollundsbjerg 37,
Tandslet
Lis Solvej Hansen, Kavsløkke 79, Hørup

Tandslet sogn
ADVENTSANDAGT FOR PENSIONISTER
I KIRKEN
ONSDAG, DEN 9. DECEMBER KL. 13.30
Med efterfølgende adventshygge.
Nærmere oplysning og tilmelding hos
Pensionistforeningen.

FARVEL OG MANGE TAK!

DE NI LÆSNINGER
3. SØNDAG I ADVENT 13. DECEMBER
KL. 16.00
På denne søndag synger og læser vi efter
gammel engelsk tradition julen ind.
Under den liturgiske gudstjeneste medvirker
bl.a. Sønderborg Gospel Choir , mens
konfirmanderne står for læsningerne.
JULEAFSLUTNINGER
Tandslet Naturbørnehave og Dagpleje
Torsdag den 17. december kl. 10.00
Tandslet Friskole
Fredag den 18. december kl. 10.00
KIRKEN LUKKET
Kirkeloftet skal males. Derfor lukkes kirken
i ugen omkring den 10. januar. Se nærmere
herom på kirkens hjemmeside eller på vores
nye facebookside.
SALMESANGSTAFETTEN I SØNDERBORG
PROVSTI
TORSDAG DEN 21. JANUAR KL. 17.00 i
KIRKEN
Denne gang er salmesangsstaffetten for
Sønderborg Provsti nået til Tandslet, hvor vi
rundt om i provstiets sogne på tur hjælper
hinanden med at få sunget salmebogen
igennem.
Kom og syng med – alle er velkomne!
Derefter mulighed for at deltage i Åben
Skolespisning tilmelding senest tirsdag til de
vante Åben Skole kanaler se Tandslet Tidende
eller www.tandslet.dk
FASTELAVNS- & FAMILIEGUDSTJENESTE
TORSDAG DEN 7. 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.

Sådan må afskedshilsenen med eftertryk
her fra Tandslet lyde, når Christen Henriksen
pr. 1. marts går på pension som graver ved
kirken.
Christen har været ansat som graver her på
stedet i næsten 10 år, hvor han kom til først
som gravermedhjælper, og da stillingen bød
sig, senere også som graver og kirketjener.
Mange vil savne Christens rungende latter og
imødekommende væsen ude på kirkegården
og i kirken, hvor Christen har ydet en indsats
langt ud over, hvad man kunne forvente af
ham, godt krydret med idérigdom, egne
løsninger, sans for det mulige, indføling og
fremfor alt med både ro og humor.
Alt sammen til glæde og gavn – ikke bare
for besøgende og pårørende ude på vores
velholdte kirkegård og for kirkegængerne
i kirken, menighedsrådet men også i
præstegården, i fællesskab med vores
gravermedhjælper både indenfor sognets
grænser og udenfor.
Vi håber at Christen Henriksen nu vil få et
godt otium samen med sin Dina, med plads
til mangen et godt tråd i pedalerne til børn
og børnebørn. – Og skulle vejen af og til
blandt meget andet slå om ad Tandslet Kirke,
skal han fortsat være velkommen her.
Foreløbig vil der dog være en
afskedsreception for ham efter hans sidste
gudstjeneste som kirketjener ved Tandslet
Kirke søndag den 28. februar kl. 11.00
De bedste ønsker for fremtiden
Menighedsrådet og præsten

Hørup Sogn
Hjemmeside: www.hoerupkirke.dk.
Menighedsrådsformand:
Niels Erik Thorgaard, Vesterbakken 5,
telefon 74 41 63 08,
e-mail: neth@stofanet.dk
Kirkeværge:
Ove Aagaard, telefon 26 22 63 36.
Kasserer:
Helge Nielsen, telefon 74 41 56 48.
Organist:
Hannelore Nissen-Berdiin, telefon 74 46 53 02.
Kirketjener og graver:
Kurt Nielsen, telefon 40 56 63 60.
Kirkegårdstelefon:
Telefon 74 41 58 47.
Sognepræst:
Agnete Raahauge, Hørup Bygade 12,
telefon 74 41 53 25, e-mail: araa@km.dk.
Træffes bedst tirsdag til fredag kl. 12-13.
Kirkebilen kan benyttes til alle gudstjenester i Hørup
Kirke samt til menighedsrådets arrangementer i Hørup
Sogn. Ring senest dagen før på tlf. nr. 74 40 44 46
Henvendelse omkring dåb, vielse, begravelse, finder
sted til sognepræsten.

Tandslet Sogn

Hjemmeside: www.tandsletkirke.dk.
Menighedsrådsformand:
Kirsten Jørgensen, Neder Jestrup 12,
telefon 29 63 50 93.
e-mail: aabojorgensen@gmail.com.
Kirkeværge:
Tove Wehl, telefon 74 40 74 45.
Kasserer:
Jens Jørn Bonde, telefon 74 40 79 08.
Regnskabsfører:
Helge Nielsen, telefon 74 41 56 48.
Organister:
Arnout Boersma, telefon 74 40 75 82.
Lars Bruun Nielsen, telefon 74 43 20 33.
Kirkesanger:
Lis Andersen, telefon 74 40 76 54.
Kirketjener og graver:
Christen Henriksen. Træffes på kirkegården,
telefon 74 40 71 72,
eller privat 74 47 46 54,
e-mail: graver@tandsletkirke.dk.
Sognepræst:
Leif Jordt, Mommarkvej 254,
telefon 74 40 78 13
e-mail: lejo@km.dk.
Ugentlig fridag er mandag.
Kirkebilen kan benyttes til alle gudstjenester i
Tandslet Kirke. Når der ikke er gudstjeneste i Tandslet
Kirke, kan bilen benyttes til gudstjenester på Sydals.
Kirkebilen kan også benyttes til menighedsrådets
arrangementer i Tandslet Sogn. Ring senest dagen før
på tlf. nr. 74 40 44 46.
Henvendelse omkring dåb, vielse, begravelse, finder
sted til sognepræsten.
Redaktør: Preben Bonde, tlf. 52191670, e-mail: bonde@tandslet.dk
Tryk: Grafisk Arbejde A/S i Guderup

Lysabild Sogn
Hjemmeside: www.lysabild-kirke.dk.
Menighedsrådsformand:
Henry Pharao, Lillehave 20,
telefon 74 40 43 52
e-mail: lhhp@bbsyd.dk
Kirkeværge:
Anne Mette Lyck, telefon 61 69 47 63,
e-mail: raaby_lyck@hotmail.com.
Kasserer:
Jens Jacobsen, telefon 21 73 70 44.
e-mail: jenschristian49@gmail.com
Regnskabsfører:
Helge Nielsen, telefon 74 41 56 48.
Organist:
Hanne Linderoth, telefon 74 42 29 93.
e-mail: hannelinderoth@live.dk
Kirkesanger:
Anne Lund, telefon 74 40 79 79.
e-mail: annelund45@gmail.com.
Kirketjener og graver:
Kasper Kellgren, telefon 74 40 44 51,
e-mail: kasper@lysabild-kirke.dk.
Sognepræst:
Hans Havelund, kontor: Kegnæsvej 5, Lysabild,
telefon 74 40 43 01, 74 40 51 77
e-mail: hahav@km.dk. Ugentlig fridag er mandag.
Kirkebilen kan benyttes til alle gudstjenester i Lysabild
Kirke. Når der ikke er gudstjeneste i Lysabild Kirke,
kan bilen benyttes til gudstjenester i Kegnæs Kirke.
Kirkebilen kan også benyttes til menighedsrådenes
arrangementer i Lysabild og Kegnæs Sogne. Ring senest
dagen før på tlf. nr. 74 40 44 46.
Henvendelse omkring dåb, vielse, begravelse, finder
sted til sognepræsten.

Kegnæs Sogn

Hjemmeside: www.kegnaes-kirke.dk.
Menighedsrådsformand:
Anna Margrethe Petersen, Bredsten 19,
telefon 74 40 51 91, e-mail: ambe@live.dk.
Kirkeværge:
Mathias Petersen, telefon 41 82 52 28.
Kasserer:
Hans Jørgen Kobbelgård Hansen, telefon 74 40 54 50.
Regnskabsfører:
Carl Nygaard, telefon 24 98 16 72.
Organist:
Hanne Linderoth, telefon 74 42 29 93.
e-mail: hannelinderoth@live.dk
Kirketjener og graver:
Robert Johann Schumacher, telefon 24 60 43 73,
e-mail: graver.kegnaes@gmail.com
Sognepræst:
Hans Havelund, Præstegårdsvej 7, Kegnæs,
telefon 74 40 51 77, e-mail: hahav@km.dk.
Ugentlig fridag er mandag.
Kirkebilen kan benyttes til alle gudstjenester i Kegnæs
Kirke. Når der ikke er gudstjeneste i Kegnæs Kirke, kan
bilen benyttes til gudstjenester på Sydals. Kirkebilen kan
også benyttes til menighedsrådenes arrangementer i
Lysabild og Kegnæs Sogne. Ring senest dagen før på tlf.
nr. 74 40 44 46.
Henvendelse omkring dåb, vielse, begravelse, finder
sted til sognepræsten.

