SYDALS

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

Juni - juli - august 2016

Og det blev klart, hvorfor det i Island er
almindeligt, at præsten kommer og forretter
vielse i hjemmet, fremfor at brudeparret
og bryllupsfølget skal køre 80-100 km ad
jordveje til kirken og atter den lange vej hjem
for at holde festen.

Tørvekirke i Island – Sauerbæjarkirkja í Eyjafjordsdal

Jeg var sammen med min kone på studietur
i Island i august-september 2016. Vi opsøgte
naturligvis de fleste af de kirker, vi kom forbi.
På Nordisland og i Vestfjordene oplevede vi
den smukke skik, at man på de nyanlagte
grave plantede et træ- oftest et rønnebær.
Af træernes størrelse kunne gravens alder
som regel bestemmes også længe efter at et
trækors var smuldret bort eller en stenplade
var blevet ulæselig. Og bag kirkegårdens
tørve- eller stengærde var træerne beskyttet
mod afgnavning af får, heste og kreaturer.

Vi besøgte naturligvis de gamle domkirker
i Hólar og Skálholt og kirkerne i de større
kystbyer, men det var særligt de små
kirker i fjordene og dalene, der tiltrak vores
interesse. Ofte var de bygget i tilknytning til
en gård og kunne typisk rumme mellem 30
og 50 personer. Indgang i vest og to vinduer
i skibet og ét i koret. Der var ingen af disse
små bygdekirker, som var udstyret med orgel.
Men som regel med et harmonium.

Det lykkedes os ikke at komme til
gudstjeneste i nogen af de små kirker. For
det viste sig at være vanskeligt at få oplyst,
hvor der var gudstjeneste. Der var ingen
opslag og ingen kirkeblade. På det punkt
er Island et højteknologisk samfund – man
benytter internet/facebook, og det havde vi
ikke altid tilgang til. I Island er der omkring
160 præster, som skal dække et land på
mere end tre gange Danmarks størrelse, så
i de mindre kirker i dalene og fjordene var
der kun gudstjeneste få gange om året. Man
benytter kirkerne ved livsritualerne, dåb,
konfirmation og begravelser og ved de store
højtider, men ellers er kirkegangen ikke stor.
Ved de gudstjenester, som vi fik mulighed
for at deltage i, oplevede vi at liturgien var
gammelluthersk i retning af det højkirkelige,
hvor menigheden er aktivt inddraget med
længere og flere faste korsvar, end det er
tradition i Danmark.
Det er der formentlig flere grunde til. For
det første har det 18. århundredes pietisme
aldrig haft betydning i Island, sådan som
det blev tilfældet på Færøerne, i Norge,
Danmark og Nordtyskland. Og for det andet
blev reformationen oplevet som et diktat fra
den danske konge Christian III, som ville
inddrage klostre og kirkegods til berigelse
af kronen. Det skete ikke uden kamp. I den
kongeløse tid under Grevens fejde kom de
to sidste katolske biskopper, Ögmunður i
Skálholt og Jón Arason i Hólar, til at besidde
ikke blot den gejstlige men også meget af
den verdslige magt i landet. De bekæmpede
hinanden indædt, men da Christian III i 1538
sendte sin lutherske kirkeordinans til Island,
fandt de sammen i en fælles forhalingstaktik.
Biskop Ögmunður på det sydlige bispedømme
Skálholt var gammel og tiltagende blind og
i 1541 blev den nye ordinans vedtaget på
Altinget for Skálholt bispedømme, mens
biskoppen blev holdt fanget på et dansk
orlogsskib. Jón Arason havde været på vej til
Alltinget med sit følge, men da han hørte om
tilfangetagelsen af biskop Ögmunður,
Fortsættes på side 9

Hørup sogn
Gudstjeneste
Juni:
05.
kl. 09.30
altergang
			2.s.e.trin.

21.

12.
kl. 19.00
Leif Jordt
			3.s.e.trin.

28.
kl. 10.00
altergang
			14.s.e.trin.

19.
kl. 10.00
altergang
			4.s.e.trin.
26.
kl. 10.00
altergang
			5.s.e.trin.
03.

kl. 09.30

Juli:
6.s.e.trin.

10.
kl. 09.30
altergang
			7.s.e.trin.
17.

kl. 09.30

8.s.e.trin.

24.
kl. 11.00
Leif Jordt, altergang
			9.s.e.trin.
31.
kl. 19.00
Elisabeth Krarup
			Jensen
			10.s.e.trin.

kl. 10.00

altergang
Konfirmandinskrivning
			13.s.e.trin.

September:
04.
kl. 09.30
Leif Jordt
			15.s.e.trin.

Siden sidst
Døbte:
Dicte Neve, Skovhøj 5
Vilhelm Nauntofte, Kløverlykke 60
Selma Sophia Schanz, Havbo 31
Thea Bech Christiansen, Kløverholm 69
Sean
Constantin
Barnbæk
Kabunga,
Goethesgade 14, 1.tv.,Sønderborg
Ida Petersen, Kirke Hørupvej 2
Viede:
Lunyi Zhou og Christian Raahauge, Nørre Allé
75 , København Ø
Jane Zanchetta og David Rasmussen,
Trompeterhøj 58
Begravede:
Luise Cathrine Marie Clausen, Kløverholm 40
Heidi Hansen, Søndre Landevej 229
Flemming Arndt Mortensen, Hyldestub 12

Svend Havsteen-Mikkelsen: Vitsø Mølle

August:
07.
kl. 09.30
altergang		
			11.s.e.trin.
			
14.
kl. 09.30
Leif Jordt		
			12.s.e.trin.

Hørup sogn

Det sker:
Fyraftenssang:

Vi synger fra Højskolesangbogen fra kl. 17.30
til kl. 18 i konfirmandstuen – torsdag den
2.juni og torsdag den 1.september.
Sogneudflugt.
Onsdag den 17. august:
I år går udflugten til Dansk Klokkemuseum i
Over Lerte kirke. Museet udstiller alle slags
klokker – fra kirkeklokker – hvor det ældste
eksempel er Hedebyklokken fra 900tallet - til
ko- og ringeklokker. Vi får en guidet tur på
museet, hvorefter vi kører til Gram Slotskro
og drikker kaffe.

Som sædvanlig skal vi slutte med at besøge
en kirke. Det bliver Seem kirke, som
sognepræsten vil fortælle om.
Bussen samler deltagere op ved kirken, på
Vestervej, ved Brugsen og ved Brandstationen
fra kl. 11, og vi er tilbage kl. ca. 18.30.
Turen koster 75 kr. Tilmelding til sognepræsten
senest søndag den 7.august.
Konfirmandindskrivning:

Hedebyklokken
–
den
ældst
kirkeklokke i Norden. 51 cm høj

kendte

Søndag den 21. august kl. 10
er der indskrivning af de kommende
konfirmander
i
forbindelse
med
gudstjenesten.
Efter
gudstjenesten
byder menighedsrådet på en forfriskning
i konfirmandstuen, hvor sognepræsten
redegør for konfirmandundervisningen og
konfirmanderne indskrives.

Hørup sogn
Konfirmandundervisningen begynder i uge 34
og ligger hhv. tirsdag eftermiddag fra kl. 15 –
16.30 og onsdag morgen fra kl. 7.55 - 9.25.

Menighedsrådsmøde –
torsdag den 16. juni kl. 18.30 i
konfirmandstuen.

Konfirmationsdatoerne i 2017
er søndag den 23. april, søndag den
30. april og søndag den 7. maj. Hver
konfirmationsgudstjeneste begynder kl. 10.

Sommerkoncert.
Lørdag d.4.juni kl.15
holder Hørup kirkekor og kirkesangere
sommerkoncert
sammen
med
et
strygerorkester
fra
Sønderborg/Åbenrå
musikskole. Strygerorkestret er et samarbejde
mellem de to musikskoler i anledning af
Dansk-Tysk-Musikskoledag i Flensborg, hvor
ca.1000 musikskoleelever deltager. Deres
koncert i Hørup er en optakt til dette. Hørup
kirkekor vil synge nogle af de sange, de har
sunget i løbet af året, og som noget nyt vil
vores to dygtige kirkesangere synge duet.
Der er fri entre.

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.

Dagmar Danmarks Dronning 1205-1212
Død paa Riberhus. Statuen er skabt i 1913
af billedhuggeren Anne Marie Carl Nielsen
(1863-1945).

Kegnæs sogn
Gudstjeneste
Juni:
05.
kl. 11.00
Agnete Raahauge
			2.s.e.trin.
12.

kl. 09.30

3.s.e.trin.

19.

kl. 11.00

4.s.e.trin.

26.

kl. 09.30

5.s.e.trin.

03.

kl. 11.00

Juli:
6.s.e.trin.

10.

kl. --.--		

7.s.e.trin.

17.
kl. 11.00
Agnete Raahauge
			8.s.e.trin.
24.

kl. --.--		

9.s.e.trin.

Siden sidst
Sognepræstens ferie:
Sognepræst Hans Havelund afvikler ferie i
dagene 31. maj til 5. juni, 5. juli til 17. juli og
30. juli til 7. august.
Henvendelse vedrørende kirkelige handlinger
kan rettes til Leif Jordt, Tandslet og Agnete
Raahauge, Hørup.
Døde og begravede:
Jes Christian Iversen, Grønmark 6, Kegnæs
Menighedsrådsmøder på Kegnæs
Der afholdes offentligt menighedsrådsmøde
i Forpagterboligen ved Kegnæs Præstegård
kl. 19.30
26. maj; 16. juni (kl. 16.00); 25. august;
29. september; 27. oktober og 24. nov.
Konfirmation i Kegnæs Kirke

31.
kl. 19.00
Der henvises til
			Hørup
			10.s.e.trin.
August:
07.
kl. 19.00
Agnete Raahauge
			11.s.e.trin.
			
14.
kl. 11.00
12.s.e.trin.
21.

kl. 09.30

13.s.e.trin.

28.

kl. 11.00

14.s.e.trin.

04.

kl. 09.30

September:
15.s.e.trin.

Gudstjenester på Hørup
Plejecenter

Torsdag den 09. juni
Torsdag den 23. juni
Torsdag den 07. juli
Torsdag den 21. juli
Torsdag den 04. aug.
Torsdag den 18. aug.
Torsdag den 01. sept.
Torsdag den 15. sept.
Torsdag den 29. sept.
Torsdag den 13. okt.
- normalt kl. 10.30!

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

Lørdag den 19. marts kunne vi fejre Mike Andersens
konfirmation i Sankt Johannes Kirke på Kegnæs.
Han var ene mand i den næsten fyldte kirke. En dag
fyldt med solskin og glæde.

Lysabild sogn
Gudstjeneste
Juni:
05.
kl. 09.30
Leif Jordt
			2.s.e.trin.
12.

kl. 11.00

3.s.e.trin.

19.

kl. 09.30

4.s.e.trin.

26.

kl. 11.00

5.s.e.trin.

kl. 09.30

Juli:
6.s.e.trin.

03.

10.
kl. 11.00
Agnete Raahauge
			7.s.e.trin.
17.

kl. --.--		

8.s.e.trin.

24.

kl. 11.00

9.s.e.trin.

31.
kl. 19.00
Der henvises til
			Hørup
			10.s.e.trin.
August:
07.
kl. --.--		
11.s.e.trin.
			
14.
kl. 09.30
12.s.e.trin.
21.

kl. 11.00

13.s.e.trin.

24.
kl. 19.00
Konfirmand-		
			indskrivning
28.

kl. 09.30

14.s.e.trin.

04.

kl. 11.00

September:
15.s.e.trin.

Siden sidst
Døbte:
Anna-Maya Fischer, Kirke Hørupvej 5,
Kirkehørup
Simon Berthing, Lysabildgade 66, Lysabild
Douglas Elliot Bahne Iboi, Stationsvej 8 D,
Vejby
Valdemar Hildebrandt, Aabenraavej 174,
Ullerup
Vielser og kirkeligt velsignede:
Anja Schjødte Folmer og Christian Hedegaard
Hansen, Engmosen 1, Lysabild
Døde og begravede:
Maria Dorthea Hoeg, Askerøj 1, 18, Hørup
Erik Ejnar Carstens-Hansen, Lillehave 31,
Lysabild
Mathias Peter Nielsen, Fiskervej1, Mommark
Dora Kraak, Midthave 48, Lysabild
Konfirmandundervisningen i 2016-2017
Det er en glæde at kunne fortælle at vi i
den kommende undervisningssæson fra
september 2016 får vores morgentimer
tilbage. Undervisningen bliver onsdag
morgen kl. 07.45 i Lysabild Præstegård.
Første gang bliver onsdag den 31. august.
Og der bliver fælles konfirmandindskrivning
for Lysabild-Kegnæs Pastorat ved en
aftengudstjeneste i Lysabild Kirke onsdag
den 24. august.

Lysabild Kegnæs Pastorat
Fuldt hus i Lysabild
Palmesøndag den 20. marts var der fuldt hus i Lysabild Kirke. Det var det største hold som er
blevet konfirmeret i de 8 år, hvor jeg har været præst. Kirken var også næsten fyldt til sidste
ståplads – vi regner med, at der var omkring 850 deltagere ved gudstjenesten, men det var
også et flot hold.								
Hans Havelund

Sommerkoncerter i Lysabild
Også i år bliver der sommerkoncerter i Lysabild
kirke onsdag aften kl. 19.00-19.30:
06. juli		

Lisbeth Bomose

13. juli		

Sebastian Clasen

20. juli		

Frank Laue

27. juli		

Christiane Wattenberg

03. august

Karsten Hesse

10. august

Olav Sverre Oussoren

Endvidere bliver der en koncert i kirken ved
Helligblodsmarkedet i september med Amalie
Kaad.
Philipp Furtwängler & Söhne var et tysk
orgelbygger firma. Philipp Furtwängler blev født
den 6. april 1800 i Gütenbach og døde den 5.
juli 1867 i Elze.
Furtwänglerorglet i Lysabild Kirke

Lysabild Kegnæs Pastorat
med sine to sønner halshugget uden for
bispegården, med ordene: ”økse og jord
gemmer dem bedst”. Harmen var stor, ikke
mindst på Nordlandet, hvor Jón Arason
blev betragtet som en nationalhelt, og den
følgende vinter opsøgte folk fra Nordlandet
den danske høvedsmand Christian Skriver og
hans folk og dræbte dem.
Da der skulle udarbejdes en ny luthersk
gudstjenesteform i Island, valgte man at følge
Luthers ubekymrede holdning til katolske
ritualer og liturgi, medens man i Danmark/
Norge mere fulgte den gneisolutheranske
linje, der ønskede at udrydde alle katolske
elementer.

Furtwänglerorglet i Lysabild Kirke

Fortsat fra side 2.
valgte han klogelig at vende om. Der blev
valgt en ny luthersk sindet biskop til Skálholt,
Gizur Einarsson, men da han døde i 1548,
lykkedes det Arason med våbenmagt også
at få biskoppelig myndighed over det sydlige
bispedømme. I Danmark blev en ny luthersk
sindet biskop udnævnt i 1549 og Jón Arason
blev erklæret fredløs, men én ting var, hvad
man besluttede i København, noget andet
var at føre det igennem i Island og Jón
Arason og hans sønner (cølibatet blev aldrig
implementeret i Island) havde stærke støtter.
De tog den nye lutherske biskop Marteinn
Einarsson i Skálholt til fange og i sommeren
1550 mødte Jón Arason med sine sønner
og 400 våbenføre mænd op på Altinget og
fik bekræftet sit herredømme over begge
bispedømmer. De inddragne klostre blev
genoprettet og de lutherske præster forjaget.
Men måske blev den sidste katolske biskop
for overmodig. I efteråret 1550 drog han til
Vestlandet for at fange lederen af det lutherske
parti, storbonden Daði Guðmundsson, men
blev i stedet selv taget til fange med sine
to sønner. De blev ført til Skálholt og den
danske kongelige høvedsmand, Christian
”Skriver”, besluttede at de skulle forvares dér
indtil næste sommers Alting, hvor de skulle
dømmes efter islandsk lov. Men man frygtede
befrielsesaktioner og den 7. november 1550
blev Islands sidste katolske biskop sammen

Kærligheden til det danske styre blegnede
yderligere i det følgende århundrede, hvor
det danske kancelli pålagde Island strenge
handelsbegrænsninger.

Da vulkanen Laki gik i udbrud i 1783 med
ødelæggende konsekvenser, hvor halvdelen
af husdyrene omkom og omkring en
fjerdedel af befolkningen døde under den
følgende hungersnød, blev det fra det danske
styre foreslået, at flytte hele den islandske
befolkning til den jyske hede. Planen blev dog
droppet, da det gik op for den danske konge,
at han også skulle finansiere flytningen.
Men det største knæk i tilliden til det danske
styre var nok, da Christian d. 9. i 1864 gav
sine fredsforhandlere i Wien i opdrag, at de
kunne tilbyde den prøjsiske stat, at de måtte
få Island, hvis blot kongen kunne beholde
sit fødested på et lille gods syd for Ejderen
i det danske kongerige. Det har ikke været
nævnt i de danske skolebøger, men det
har det i de islandske! Så da islændingene
i 1944 holdt folkeafstemning om fortsat
personalunion med Danmark under Christian
X eller dannelsen af en republik, da stemte
98 procent for republikken.
Hans Havelund

Tandslet sogn
Gudstjeneste
Juni:
05.
kl. 11.00
Dåbsjubilæum
			2.s.e.trin.
12.
kl. 11.00
Leif Jordt*
			3.s.e.trin.
19.
kl. 08.30
Sogneudflugt til
			Angel & Slesvig
			4.s.e.trin.
26.
kl. 11.00
Leif Jordt*
			5.s.e.trin.
Juli:
03.
kl. 11.00
Agnete Raahauge
			6.s.e.trin.
10.
kl. 11.00
Leif Jordt*
			7.s.e.trin.
17.
kl. 14.00
Agnete Raahauge
			8.s.e.trin.
24.
kl. 11.00
Leif Jordt*
			9.s.e.trin.
31.
kl. 19.00
Der henvises til Hørup
			10.s.e.trin.
August:
07.
kl. 11.00
Agnete Raahauge*
			11.s.e.trin.
			
14.
kl. 09.30
Der henvises til Hørup
			12.s.e.trin.
21.
kl. 11.00
Konfirmandinskrivning
			13.s.e.trin.
28.
kl. 11.00
Leif Jordt*
			14.s.e.trin.
September:
04.
kl. 11.00
Leif Jordt
			15.s.e.trin.
11.
kl. --.--		
Der henvisis til 		
			Lysabild
			16.s.e.trin.

18.
kl. 11.00
Leif Jordt
			17.s.e.trin.
25.
kl. 11.00
Høstgudstjeneste
			Leif Jord*
			18.s.e.trin.
Oktober:
02.
kl. 11.00
Agnete Raahauge
			19.s.e.trin.
* Altergang

Siden sidst
Døbte:
Nate Friebel Laue, Ringløkke 10, Sønderborg
Mathilde Rymand Wehl, Ertebjergvej 16,
Ertebjerg
Villads Hattig Bonefeld, Lysabilgade 15,
Lysabild
Døde & begravede:
Louise Martensen, Svanehaven 2 st. 27
Augustenborg
Inge Irene Heise, Tandsbusk 61, Tandslet
Bjarne Lund, Rådyrvej 37, Sønderborg
Peter Hansen Elholm, Gammel Kirkevej 5,
Ertebjerg
Dora Kraak, Midthave 48, Lysabild
DÅBSJUBILÆUM
SØNDAG DEN 12. JUNI KL. 11.00
Gudstjenesten denne søndag er en familiegudstjeneste, hvor de, der er blevet døbt i
2010 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 menighedsrådet vært ved et lille
traktement og til dåbsjularerer er der en lille
overraskelse.

Tandslet sogn
SOGNEUDFLUGT
SØNDAG DEN 19. JUNI kl. 8.30-ca 17.30
Flensborg – Østangel –Slesvig

BYFEST & RINGRIDNING
12-14 AUGUST.
Kirken er at finde på pladsen med quiz,
tyren, Spiel ohne Grenzen m.m.
Se nærmere hvornår i Tandslet Tidende
og på www.tandslet.dk og vores egen
hjemmeside www.tandsletkirke.dk
KONFIRMANDINDSKRIVNING
SØNDAG DEN. 21. AUGUST KL. 11.00

Vi kører først til Helligåndskirken i Flensborg,
hvor vi deltager i den danske gudstjeneste
der. Derefter kører vi østover mod Maasholm.
Undervejs vil Christian Kronika, som har
et stort kendskab til området, guide os og
fortælle os om bl.a Ryd Kloster, Unewatt
m.m.
Ankommet til Maasholm, som ligger idyllisk
ved Sliens munding på den yderste spids
af Angel, indtager vi vores middag ved
Restaurant Scleieck med udsigt til Slien.
Egnen er kendt for dens mange fiskeretter,
hvilket vi også har lagt middagen an på
denne dag. Men ønsker man andet end fisk,
vil der dog også være mulighed for det.
Derefter fortsætter vi langs Slien, hvor vi
bl.a. kommer til Arnis Tysklands mindste
by også kaldet ”det lille København” og
Mysunde, hvor Christian Kronika fortæller om
deres spændende historie.
I Holm tæt på Slesvig skal vi ud og besigtige
Slesvigs gamle og idylliske fiskerkvarter,
inden vi ser Slesvig Domkirke med det
berømte Brüggemann alter et af de flotteste
træskærerarbejder i Europa. Og hvis vejret
tillader det, vil vi nyde vores medbragte kaffe
ved Gottorp slot, inden vi igen vender næsen
hjemad
Pris for turen 250,-kr. inkl. entre middag en
vand, øl eller 1 glas vin og medbragt kaffe
Tilmelding senest: 12.juni til graverkontoret
på tlf. 74 40 71 72 el. på e-mail: graver@
tandsletkirke.dk . Ved tilmelding oplys
venligst navn og tlf.nr..

I forbindelse med gudstjenesten
søndag den 21. august kl. 11.00 er der
konfirmandindskrivning for de konfirmander,
der skal konfirmeres St. Bededag den 12.
maj 2017 i Tandslet kirke.
Selve konfirmandindskrivningen vil ske
ovre i præstegården efter gudstjenesten,
hvor menighedsrådet vil være vært ved en
frokost.
VELKOMMEN!!!

Efter Christen Henriksen er gået på
pension, har vi pr. 1.marts fået en graver &
kirketjener ved Tandslet Kirke.
Det er Christian Bonde, som vi desværre ikke
nåede at få med i kirkebladet sidste gang,
men mange har sikkert allerede fået hilst på
ham ude på kirkegården eller i kirken.
Christian har nemlig, inden han overtog
graverstillingen fuldstændigt, været ansat
i en måned på kirkegården, for at blive
fortrolig med både kirkegården og det
tilhørende arbejde der.
Christian har oprindelig været landmand og
arbejdet på JF, så han er vant til at håndtere
lidt forskellige udfordringer. Han bor i
Mintebjerg og er far til 2 voksne børn.
Vi byder ham velkommen, og glæder os til
fortsat at nyde godt af alt det han med sit
væsen og arbejde kan byde ind med her ved
Tandslet Kirke.

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 74 43 20 33.
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.

