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Prædiken 2. søndag efter Trinitatis
Lukas kap. 14. 16:24
Man skal være varsom med udlægningen af
denne lignelse med værten, de vrangvillige
gæster og de forkerte som er de rigtige.
I dag falder en del præster for fristelsen til
at sætte ud på et krydstogt i det fortrolige
farvand som er det sociale - samværet os
mennesker imellem.
En moderne-vedkommende udlægning vil
gerne tale om, hvor ondt der gør, når man
har gjort sig umage – for eksempel med
kogekunst og borddækning eller bare i det
hele taget – for så at blive droppet, møde
distance, skuffes, fordi vennerne svigter.
”Vi skal være til for hinanden, nærværende,
åbne, parate; tage tid til hinanden”
Dette er også så sandt som det er sagt. Man
skal være rar. Men det kan man få at høre
allevegne uden for kirken.
Anden halvdel af den moderne prædiken
kunne så handle om de dejlige mennesker,
man alt for ofte overser, alle de ludere og
lommetyve og landevejsriddere, symboliseret
hos Lukas ved ”fattige, vanføre, blinde”,
menneskehedens egentlige aristokrati, dem
med de store hjerter, som gør at de bliver
udstødt af det kolde, kapitalistiske samfund.
Dem som borgerdyrene ser ned på, men som
Jesus altid helst ville omgås.
Jesus omgås dem, som har brug for en læge,
ikke dem, der underholder ham bedst.
Og en kristen prædiken inddeler ikke
menneskeheden i socialklasser, heller ikke
når hensigten er at vende billedet på hovedet,
så eliten bliver bærme og omvendt. Vi er lige
store syndere for Vorherre uanset verdslig
status. Dagens tekst vil ikke socialromantisk
ophøje dem ude ved gærderne, de inviteres
ikke fordi de er lasede lazaroner, men
på trods, for laserne er intet socialistisk
adelsmærke, men et billede på at være ringe
stillet ved at være uden for de kreds, der har
førstefødsels-retten til festen. Og det har det
jødiske folk. Der jo takkede nej til invitationen
i virkeligheden.
Så her er større ting i spil end selskabelighed
i mellemlagene; dette er ingen Emma Gad
stillet på hovedet.
Værten er aldeles ikke en af os. Værten er
Gud, og dette er hans vældige historie.

Guds indbydelse kan ikke sammenlignes med
nogen anden indbydelse. Det er Den Store
Indbydelse, den eneste vigtige, den alvorlige,
helt anden indbydelse. Den som løber gennem
hele Bibelen.
Gud indbyder; det er dét Gud gør hele tiden.
Igen og igen. Sådan henvender han sig til
mennesket, for det kniber med vores hørelse,
den åndelige hørelse.
Han vil at vi skal skyde vores eget til side.
Adspredelsen, eget-projektet, den personlige
tilfredstillelse fylder gerne menneskets hele
bevidsthed, og da bliver det til fortabelse.
Vejen ud i ødemarken.
Indbydelsen er
frelsen.
Mennesket er kaldet. Eller fordret, som det
hed tidligere. Gud har en fordring i os. Vi er
hans. Vi er skabningen, og han har skabt os
til at høre ham til. Være hos ham, hvad der er
det samme som at sidde ved en vidunderlig,
strålende, overvældende banket, den som
man i glimt erfarer i vores vaklende tro og
i bønnen. Vi er hans, og han vil i sin søn
være et med os. Han vil, at vi skal være
hos hinanden, i hinanden, med hinanden i
gensidig kærlighed.
Vores almindelige døvhed over for dette
stadigt fornyede kald, vores evne til at
finde på undskyldninger, som alle er dårlige
undskyldninger, er den dagligt fornyede
udgave af syndefaldet. Hvordan skulle en god
undskyldning vel også lyde her. Her findes
kun dårlige.
Vi opfrisker og gentager den gamle Adams
syndefald, når vi ikke vil være nær vores
Fader.
Han inviterer, vi er så absorberede i alt det,
som forekommer os vigtigere, fordi det angår
vores projekter til lykke og livskvalitet. Alle
det som fanger vores opmærksomhed og
stræben.Den nye hustru, de fem par okser,
den nye stilling, karrieren, kollegerne,
hierakierne,
anseelsen,
tilfredsstillelsen.
Hvirvlen, som Søren Kierkegaard kaldte
adspredelsen. Det modsatte af at ville ét.
Dette at være kaldet til ånd, kaldet til
evighed, er noget nær aksen i Kierkegaards
forfatterskab. Mennesket som kaldet og
mennesket som fanget i hvirvlen, blottet
for gudsfrygt. Man foretrækker at se til sine
okser.
Fortsættes side 7

Hørup sogn
September:
06.

Gudstjeneste

kl. 09.30

14. s.e.Trin.

13.
kl. 10.00
15. s.e.Trin.Altergang
Høstgudstjeneste - voksent-koret synger.

20.

Kl. 10.00

16. s.e.Trin.

27.
kl. 10.00
Altergang		
			17. s.e.Trin.
Oktober:
04.
kl. 09.30
18. s.e.Trin.
			Leif Jordt
			
11.
kl. 10.00
19. s.e.Trin.
			Altergang		
			
18.
kl. 09.30
20. s.e.Trin.
			Leif Jordt
25.
kl. 10.00
21. s.e.Trin.
			Altergang
November:
01.

kl. 10.00

22. s.e.Trin. Altergang,
Alle helgens dag.
Navnene på årets døde
læses.
			
08.
kl. 10.00
23. s.e.Trin.
Kransenedlæggelse ved mindestenen
15.
kl. 10.00
24. s.e.Trin.
			Altergang
			
22.
kl. 10.00
Sidste s. i Kirken
29.
kl. 10.00
1. s. i Advent
			Altergang

December:
06.
kl. 09.30
2. s. i Advent
			Leif Jordt

Siden sidst

Døbte:
Ludvig Lagergren Anderson,
Trompeterager 30
Alfred Vesti Eriksen,
Dirch Passers Allé 15 , 2 th
Christoffer Thomsen Schultz, Langløkke 3
Rasmus Schürmann Poulsen,
Mintebjergvej 14
Dicte Athea Chmiel-Christensen,
Kløverholm 71
Olivia Marie Buch Poulsen, Holland
Andi Liu, Trompeterhøj 12
Mathilde Ravnskjær Christensen, Toftehøj 34
Magne Martensen Overgård,
Trompeterager 52
Sander Aagaard Christensen,
Ottemosevej 5
Joachim Solberg Hell, Trompeterager 1
Anton Pagaard Thrane, Toftehøj 38
Viede:
Kirsten Andersen Dahl Brian og Kjelgaard
Dahl, Mjanghøj 12
Cristina Nørholt og Kenneth Burhøi,
Kløverlykke 47
Begravede og bisatte:
Per Lauritzen, Havbo 10
Erik Peter Asmussen, Kløverholm 42
Edith Karoline Lytken, Hørup Bygade 44A
Karl Hansen Hygum, Lambjergsned 7
Gerda Jensen, Kavsløkke, 4
Hans Christian Krogh, Skovhøj 30
Ingrid Hell, Tandsbjerg 10
Gudstjenester på Hørup Plejecenter
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

den
den
den
den
den
den
den

10.
24.
08.
22.
05.
19.
03.

sept.
sept.
okt.
okt.
nov.
nov.
dec.

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

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

Hørup sogn
Foredrag – onsdag den 25. november
kl. 19.30 i konfirmandstuen:
Niels Martin Lasthein: Skolens
forvaltning af den musikalske arv.

Niels Martin Lasthein er cand.phil. i musik,
skolelærer og organist. Niels Martin
Lasthein redigerede tidskriftet „Folkeskolens
Genmæle“, som udkom i begyndelsen
af 00erne og var en kritisk replik til
folkeskolens udvikling.
Gratis adgang – kaffe og kage 20 kr.
Studiekreds:
Carl Nielsen: Min fynske barndom.

I anledning af 150 året for Carl Nielsens
fødsel læser vi hans erindringer: Min fynske
barndom”, - en af de mest indtagende
erindringsbøger i dansk litteratur. Læsningen
af bogen krydres med eksempler på Carl
Nielsens musik.
Onsdag den 23. september,
den 28. oktober og den 11. november kl.
19.30 i præstegården.
Babysalmesang:
Her i efteråret indbydes
mødre eller fædre til at
synge salmer sammen
med deres børn i kirken
og i konfirmandstuen.
Organist Hannelore
Nissen-Berdiin spiller
til, og sognepræsten
introducerer. Større
søskende er velkomne
til at deltage.
Første gang er torsdag den 11.september i
konfirmandstuen fra kl. 10.15 til ca. kl. 11.
Evt. interesserede bedes tilmelde sig
til sognepræsten senest tirsdag den 9.
september.

Salmesangsaften
Grundtvig og modersmålet.

For Grundtvig som for Luther er det, at vi
kan høre og synge om Guds storværker på
vort eget modersmål, på vort hjertesprog,
en del af det under, at Guds søn blev
menneske.
Herom har Grundtvig digtet især i sine
pinsesalmer, og selve den sproglige og
poetiske kraft i hans salmer er en frugt
heraf.
Vi skal synge et udvalg af Grundtvigs
salmer som på en gang udtrykker og selv er
udtryk for forbindelsen mellem det, at Guds
søn blev menneske og at Guds ord tager
modersmålet i sin tjeneste.
Onsdag den 4. november kl. 19.30 i
konfirmandstuen.
Adventsaften
Tirsdag den 1. december kl. 19 i kirken.
Som de foregående år:
Sydalskoret og Hørup
Kirkes Ungdomskor synger,
minikonfirmanderne opfører
krybbespil og pigerne fra
kirkekoret går Lucia.
Fyraftenssang.
Den første torsdag i
måneden kl. 17.30
i konfirmandstuen
synger vi fra
Højskolesangbogen i
en halv time.
Første gang torsdag den 3. september.
Menighedsrådsmøder:
Der holdes offentligt menighedsrådsmøde
i konfirmandstuen kl. 18.30 torsdag den
17.september, den 22. oktober og den 26.
november

Hørup sogn
Er du glad for at synge?

Vores tur til FUK’s landsstævne 2015

Så kom og vær med i kirkekoret.
Går du i 5. klasse eller derover, eller har du
sunget i kor før og har lyst til at være med i et
kirkekor, må du gerne ringe på tel. 61307446,
eller kom bare forbi til en korprøve i kirken.
Man må gerne prøve et par gange, før man
tilmelder sig.
Vi øver torsdage kl. 16.00 – 17.00, og når du
er optaget i koret, får du løn for at synge. Du
skal ud over at være glad for at synge også
være indstillet på at gøre en indsats i koret
for at få tingene til at lykkes, og få sangen til
at blomstre.
Vi starter torsdag, den 20. august, og alle
korprøver er i kirken.
Efter et par uger synger koret med ved
gudstjenesten ca 1 gang om måneden. Her
får du også løn. Så du har mulighed for at
tjene lidt lommepenge også.
Jeg har delt sedler ud på skolen. Har du ikke
set dem, spørg på skolen.
Jeg glæder mig til at møde dig.
Mange hilsner fra Hannelore, korleder og
organist
Café - Koncert i Hørup Præstegårdslade
onsdag d. 16. september kl. 19.
Hørup kirkes aktivitetsudvalg har igen
fornøjelsen af at indbyde til en café-koncert i
Laden ved præstegården.
Sidste år gæstede Lise Nees os, og alle jer, der
var til stede den aften, vil sikkert give os ret
i, at Lise leverede en forrygende sangaften.
Det glæder os meget, at Lise har sagt ja tak
til at komme til Hørup igen i år, og hun har
sammensat et nyt program med populære
sange fra operette, musicals og opera.
Der vil også være lejlighed til selv at få rørt
sangstemmen.
Som i de tidligere år, er der i programmet
indlagt en pause, hvor der er tid til at nyde
kaffen og det i dagens anledning udvidede
kagebord.
Alle er velkomne til denne festlige aften, vi gør
dog opmærksom på, at der er begrænsede
pladser.
Der er gratis entré, prisen for kaffe
og kage er 25 kr.

Dette år har vi været 3 piger af sted Sofie,
Jette og Lisa, til landsstævne i Århus.
Der er landsstævne hvert 3 år, vi var også
med i Ålborg 2012.
Vi skulle overnatte på Ellevangsskolen i 5 dage
hvor nogle sov i gymnastiksalen og andre i
klasseværelser, vi sov i et klasseværelse med
et andet kor.
Skolen vi overnattede på var meget forvirrende
i starten. Skolen var delt op i a, b,c,d,e,f,g huse. Men det hele lignede hinanden så det
var lidt svært at finde rundt.
Om morgenen efter vi havde fået morgenmad
skulle vi med bussen ind til Musikhuset, vi var
på Musikhuset hele dagen. Vi var blevet delt
ind i grupper, vi var gruppe 3, som var for
videregående klassisk.
Alle grupperne fik en dirigent og vi fik Phillip
Faber; han var meget lærerig og sjov på
samme tid. Phillip er dirigent og komponist
for DRs pigekor.

Han havde også selv skrevet nogle af de
sange som vi skulle synge.
Vi sang også i større grupper; hvor vi øvede os
til fællesværket ”lyset har så mange farver”.
Vi sang en masse gode sange, og koncerten
gik rigtig godt.
Og vi siger mange tak til menighedsrådet for
at give os muligheden for at komme med.
-Skrevet af Lisa Jette og sofie

Kegnæs sogn
Gudstjeneste
September:
06.
kl. 11.00
Anders Raahauge
			14. s.e.Trin.
13.
kl. 09.30
Anders Raahauge
			15. s.e.Trin.
			Høstgudstjenese
			

29.
kl. 11.00
Hans Havelund
			
1. s. i Advent
			
December:
06.
kl. 09.30
			

Hans Havelund
2. s. i Advent

Peter Hansen: Høstbillede, 1910
20.
Kl. 11.00
Anders Raahauge
			16. s.e.Trin.
27.
kl. 19.00
Leif Jordt		
			17. s.e.Trin.
Oktober:
04.
kl. 11.00
Anders Raahauge
			18. s.e.Trin.
			
11.
kl. 09.30
Anders Raahauge
			19. s.e.Trin.		
			
18.
kl. 11.00
Anders Raahauge
			20. s.e.Trin.
25.
kl. 09.30
Anders Raahauge
			21. s.e.Trin.
November:
01.
kl. 11.00
Anders Raahauge
			Alle helgens dag
			22. s.e.Trin.
			
08.
kl. 09.30
Hans Havelund
			23. s.e.Trin.
			
15.
kl. 11.00
Hans Havelund
			24. s.e.Trin.
			
22.
kl. 09.30
Leif Jordt

Siden sidst
Døbte:

Freya Michelle Jensen, Bakkelyvej 25,
Nørresundby
Begravede:
Lauritz Johan Soelberg, Banegade 17,
6470 Sydals
Lorenz Dehnfeld, Kegnæs færge 15,
6470 Sydals
Karen Christine Skovmand
Mågevænget 10, Ulkebøl

Lysabild sogn
Gudstjeneste
September:
06.
kl. 09.30
Anders Raahauge
			14. s.e.Trin.
13.
kl. 11.00
Anders Raahauge
			15. s.e.Trin.
			Høstgudstjenese
			
20.
Kl. 09.30
Anders Raahauge
			16. s.e.Trin.
27.
kl. 09.30
Leif Jordt		
			17. s.e.Trin.
Oktober:
04.
kl. 09.30
Anders Raahauge
			18. s.e.Trin.
			
11.
kl. 11.00
Anders Raahauge
			19. s.e.Trin.		
			
18.
kl. 09.30
Anders Raahauge
			20. s.e.Trin.
25.
kl. 11.00
Anders Raahauge
			21. s.e.Trin.
November:
01.
kl. 09.30
Anders Raahauge
			Alle helgens dag
			22. s.e.Trin.
			
08.
kl. 11.00
Hans Havelund		
			23. s.e.Trin.
			
15.
kl. 09.30
Hans Havelund
			24. s.e.Trin.
			
			
22.
kl. 19.00
Leif Jordt
			
Sidste s. i. Kir.
29.
kl. 09.30
			

Hans Havelund
1. s. i Advent

December:
06.
kl. 11.00
			

Hans Havelund
2. s. i Advent

Siden sidst
Døbte
Malthe Dehnfeld Jacobsen, Kegnæsvej 25,
Andreas Ellegaard Iwersen, Kegnæsvej 29,
Freya Juncher Nielsen, Vibøgevej 19
Viede og kirkeligt velsignede.
Marlene Callesen Schön Elneff og Michael
Callesen Schön Elneff, Kegnæsvej 2,
6470 Sydals
Dorthe Damm og Morten Damm, Paradisvej
1, 6470 Sydals.
Døde og begravede.
Karin Edith Lüdtke Bruhn, Sarupvej 3 , 6470
Sydals
Jens Aage Møller Paradisvej 10, 6470 Sydals
Michael Hansen Damm, Lysabildgade 36 ,
6470 Sydals.
Prædiken 2. søndag efter Trinitatis
Fortsat fra side 2
Men evangeliet skal læses som et brev fra ens
elskede, siger Kierkegaard, man skal springe
op af glæde, når man får det, glemme alt
andet, sitrende optaget af hvert komma. Et
kærlighedsbrev. Eller en kærlig invitation.
Men hvis Gud vil have dette møde i stand,
hvorfor vender han da ikke vore sind?
Sådan at vi ikke kan andet end efterkomme
invitationen? Fordi Gud ikke vil hekse med
skabelsens krone, skabt i hans eget billede.
Liljen på marken, fuglen på himlen, de lystrer
ham uden videre. Os kalder han på. Den
allerstørste gunstbevisning. Vi har mulighed
for at takke nej.
Men så giv os dog et tydeligere praj! Sådan
sagde også den rige mand, der efter døden
godt ville sende Lazarus til jorden for at advare
sine brødre med et tydeligt praj. I får det meget
tydeligt allerede, svarer Gud. Tydeligere bliver
det ikke. I har profeterne og mit åbenbarede
ord i min søn, som gik på jorden og døde for
jeres skyld. Det er den indbydelse, I sagtens
kan høre, om I ellers hører ydmygt med hjertet
og ikke med forstanden, som skal overbevises
ved tegnenes vold. I skal ikke slæbes ind i
salen ved tvingende, råbende tydeligheder.
Jeg taler til jer som frie skabninger.

Lysabild Kegnæs Pastorat
Vi skal ved ordet kende vores besøgelsestid;
altså i ånd. Blive en besøgende, fordi det er
tid.
Gud selv er sin skabning uafbrudt nær i sin
søn, som han sendte os. I vores egomane
optagethed af den nye kone og okserne er vi
ham fjerne. Sønnen er kun en bøn væk. Han
står lige ved siden af os i sin ånd, men vi er
borte i vores eget. I vores små bekymringer
og små projekter, som fylder hele vores sind.
Fra Guds synsvinkel må hans mennesker ligne
hallucinerede, som driver ned ad gangene i
dårekisten, ikke til at råbe op.
Måske skal der bæres over med os. Der er
ganske vist dom til at tage og føle på i dagens
tekst. ”Ingen af de mænd, der er indbudt,
skal smage mit måltid.” Det siges om de
refuserende jøder. I dag kan det siges om os.
Vi lytter ikke meget til indbydelsen.
Her er dom – efter loven.
Men da er der det nye, at ikke nok med at Gud
har skænket os åbenbaringen, givet os sit ord
og sin hellige ånd til at åbne ordet med. Som
burde være os nok. Der er mere. Vi er stadig
døve, men der er det mere, at sønnen på vore
vegne har overvundet verden.
Det måtte ske gennem kors og fornedrelse
og død, men da står også korset nu forandret
og forandrende som det tegn, der gør det
umulige muligt. Gør festmåltidet åbent for os
bortvendte.
Det er jo vel at mærke Jesus Kristus selv, der
fortæller denne lignelse om værten som blev
vred. Fortælleren er den frelser, der har brudt
den hårde lov. Derfor er der altid mulighed og
lys, selvom vi insisterer på eget mørke.
Derfor udvidedes også antallet af indbydelser
så vældigt. Efter loven og profeterne var
Israel udvalgt. Ved deres nej til deres egen
Messias, blev vi ”vanføre, blinde og lamme”
ladt ind. Vi skal for alt i verden ikke blive høje
i hatten af det, og ved farisæisme føje endnu
en vanførhed til alle dem, vi har i forvejen. Vi
har intet begrebet, om vi tror, at vi gennem
noget hos os selv står som oplagte kandidater
til at blive lukket ind i varmen, hvor vi rigtigt
prinse den til højbords. Den ide ville gøre os
yderligere blinde og lamme.
Paulus siger i Romerbrevet, at de gamle
grene er brækket af oliventræet på grund

af vantro, og de nye grene må ikke af den
grund hovmode sig.
Jøderne besad førstefødselsretten, de har
den velsignelse og den tunge byrde at være
det udvalgte folk. Fra dem stammer fædrene
som Kristus er kommet i kødet efter.
Men hvad er nu det for noget; hvorfor er der
et udvalgt folk? Det tilkommer ikke os at
spørge til. Vi skal kun glæde os over at vi får
lov at komme ind under samme forjættelse.
Vi tidligere hedninger er nu også udvalgte.
Engang ville vi hedningerne gerne til
festmåltidet, dengang indbydelsen var ny.
Hvad der berettes om oldkirken er helt
mirakuløst.
De første kristne kunne høre ordet! Rige gav
deres formuer bort, deres døtre viede sig til
kyskhed, man gik i døden for sin tro uden at
blinke med en ubegribelig tapperhed. Konger
underkastede sig Gud. Som Pascal skriver:
”hedninger begyndte at leve som engle (..)
En hemmelig kraft bragte hundredetusinder
til at tro ved nogle få ord.”
Siden er det gået tilbage for os. Måske er
vi ved at nå ud på den anden side for atter
at blive hedninger. Guds nåde er som en
plaskregn, siger Luther, den falder rigeligt og
trækker bort igen. Nu falder den over Kina
vel, og Afrika, hvor kirken dagligt går frem.
Men den enkelte - du som hører ordet, kan
altid trække åndens livgivende vand af den
regn som vædede vores jordbund for altid.
Vi kan kun, benovede eller fortrykte, se på de
store, historiske omsving, buer af opstigning
og fald, men kristenhedens historie trækker
hverken fra eller lægger til, når det gælder
din historie.
Du er indbudt, du skal sige ja. Så går døren
op.
Amen
Anders Raahauge

Anders Raahauge, der vikarierer for
Hans Havelund frem til november har
mail: ANDRA@km.dk
Telefontid hver dag undtagen mandag
fra kl. 10 til 11 på 20 77 48 43.

Lysabild Kegnæs Pastorat

Jørn Gottlieb som Adam og Erik Mørk som baronen
i en filmatisering af ”Sorg-Agre”.

Litterær Blixen-kreds

Forpagterboligen v.
17.9, 8.10.,28.10.

Kegnæs

Præstegård,

Jeg er kun hos jer i kort tid, men vi kan da
nå at læse en stor novelle sammen. Alle
interesserede i begge sogne indbydes derfor
til en studiekreds over tre aftner om Karen
Blixens novelle ”Sorg-Agre”.
Den finder man i samlingen ”Vintereventyr.”
Om ønskes, kan en fotokopi kan også
udleveres.
Karen Blixen er en af de få danske forfattere
med verdensry. Hun blev født på Rungstedlund
1885 som datter af kaptajn Vilhelm Dinesen.
Sit navn fik hun fra sin ægtemand, den svenske
baron Bror von Blixen-Finecke. De blev gift i
Britisk Østafrika eller Kenya, hvor de drev en
kaffeplantage. Ægteskabet var ulykkeligt, og
de to blev skilt efter 11 års ægteskab.
Karen Blixen havde under seperationen mødt
den engelske storvildtjæger Denis Finch
Hatton, som blev hendes livs kærlighed. Han
styrtede 1931 ned med et fly og blev dræbt.
Samme år forlod Karen Blixen Kenya og opgav
den urentable kaffeplantage. Årene i Afrika
har hun skildret i bogen ”Min afrikanske
farm”, som danner baggrund for Hollywoodstorfilmen ”Out of Africa”.
Resten af sit liv tilbragte hun på Rungstedlund.
Her begyndte hun for alvor at skrive. Et
brag af et verdensgennembrud blev i 1934
”Syv fantastiske Fortællinger”, der udkom
på engelsk først under pseudonymet Isak
Dinesen. Hun er en klassisk ”story teller”,
og hun skrev i en bevidst gammeldags,
romantisk stil for, med egne ord, at udtrykke

en ånd, der handlede om mod og skæbne,
som er begreber, som moderne mennesker
har mistet forståelsen for.
Mod, skæbne og soning er også temaerne i
”Sorg-Agre”, der handler om den gamle Ane
Marie, hvis eneste søn er anklaget - måske
uskyldigt - for ildspåsættelse på et gods.
Baronen vil lade ham slippe for videre tiltale,
hvis Ane Marie alene kan meje en rugmark
fra solopgang til solnedgang. Vi er tilbage i
1770’erne.
Adam, en nevø til baronen, er på besøg,
fordi den barnløse baron planlægger at lade
ham arve godset. Adam er fuld af en ny
tids humane ideer og derfor rystet over sin
onkels, i hans øjne brutale og helt utilgivelige
fremfærd. Men den har vel at mærke Blixens
fulde forståelse.
Måske bliver der også tid til at tage en novelle
mere. Det ser vi.

Vi mødes torsdag den 17. september, torsdag
den 8.oktober og onsdag den 28.oktober
(menighedsrådsmøde torsdag den 29.)
kl. 19:30 i Forpagterboligen v. Kegnæs
Præstegård. Der bliver kaffe og kage.
Anders Raahauge
Afskedshilsen til Christian
Christian Kock
har i 17 år været
gravermedhjælper
ved Kegnæs Kirke.
Pensionsalderen bliver
hævet i disse år, men
du overtrumfer dog de
fleste ved at vente til
du fyldte 80.
Tak for en venlig og engageret indsats
gennem alle årene. Og forhåbentlig kan vi
stadig trække på din hjælp, hvis vi en søndag
skulle mangle en kirketjener.
Og vi håber at vi fortsat kan regne med, at
du styrer slagets gang som hornblæser på
Sønderborg Slot, når vi i september inviterer
alle kommunens børn i tredje klasse til ”Jesus
på slottet”.
Med venlig hilsen
Sognepræst Hans Havelund og
menigheden på Kegnæs

Tandslet sogn
Gudstjeneste
September:		
06.
kl. 11.00
Agnete Raahauge
			14. s.e.Trin.
13.
kl. 11.00
15. s.e.Trin.*
			
20.
Kl. 11.00
16. s.e.Trin.
27.
kl. 11.00
Høstgudstjeneste*
			17. s.e.Trin.
Oktober:
04.
kl. 11.00
18. s.e.Trin.
			
11.
kl. 11.00
19. s.e.Trin.*		
			
18.
kl. 11.00
Kirkekaffe
			20. s.e.Trin.
25.
kl. 19.00
Agnete Raahauge
			21. s.e.Trin.
November:
01.
kl. 11.00
Alle Helgen*
			22. s.e.Trin.
			
08.
kl. 11.00
23. s.e.Trin.
			
15.
kl. 19.00
Agnete Raahauge
			24. s.e.Trin.
			
22.
kl. 11.00
Sidste s. i. Kirken*
29.
kl. 11.00
1. s. i Advent
			Familiegudstjeneste
December:		
06.

kl. 11.00

2. s. i Advent*

			* altergang

Døbte
Andreas Rasmussen Jollmand, Pilene 5, 6470
Sydals
Viede & kirkeligt velsignede:
Tine Rasmussen Jollmand og Krestian
Rasmussen, Pilene 5, Tandslet, 6470 Sydals
Døde & begravede
Birgit Andresen, Tovrup 18, 6440
Augustenborg
Johanne Frederikke Nielsen, Galgebjerg 7,
6470 Sydals
Vagn Hansen, Svanehaven 2, st. 5, 6440
Augustenborg

Siden sidst
Konfirmandindskrivning
Søndag, den 23. august kl. 11.00

I forbindelse med gudstjenesten den 23.
august kl. 11.00 er der konfirmandindskrivning
for de konfirmander, der skal konfirmeres
St. Bededag. 22. april 2016 i Tandslet kirke.
Selve konfirmandindskrivningen vil ske ovre
i præstegården efter gudstjenesten, hvor
menighedsrådet vil være vært ved en frokost.
Høstgudstjeneste
Søndag den 27. september kl. 11.00
Her har konfirmandforældrene sammen
med konfirmanderne
pyntet kirken.
Kom og vær med
ved denne festlige
gudstjeneste, der ud
over en fint pyntet
kirke også byder på div.
musikalske indslag!

Efter gudstjenesten er der så auktion over
pynten, og det indkomne beløb fordeles
mellem Folkekirkens Nødhjælp og Kirkens
Korshær i Sønderborg.

Tandslet sogn
Juniorkonfirmandundervisning
efteråret 2015
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 onsdage fra
engang i oktober og indtil 1. s. advent den 29.
november.
Tilmeldingssedler vil blive omdelt til 3. klasser
på Hørup Centralskole og Tandslet Friskole.
Skulle der nu være nogle, som bor i Tandslet
Sogn, går i 3. klasse men ikke på nogle af
de to skoler og gerne vil være med, er man
velkommen til at kontakte mig.
Leif Jordt
STUDIEKREDS
OM LUTHER OG ”ET KRISTENMENNESKES
FRIHED”
EFTERÅRET 2015 –
ONSDAG DEN 30. SEPTEMBER KL. 19.30 OG
ONSDAG DEN, 4. NOVEMBER KL.19.30
I studiekredsen vil vi
beskæftige os med Martin
Luther og hans samtid for,
at se hvad der var på spil i
reformationen som vi om kort
tid skal fejre 500-året for.
Vi skal også beskæftige os med Luthers
lille men vigtige skrift Et kristenmenneskes
frihed” Ligesom vi også vil se på Martin
Luthers og reformationens betydning for os i
dag.
Kirke & Åben skole arrangement
Torsdag den 19. november kl. 18.00
Andespisning & foredrag
Menighedsrådet laver (ande-)
mad i Åben skole regi. Og
vil man gerne deltage i
andespisningen bedes man
tilmelde sig ad de vante
kanaler for Åben Skole (se
Tandslet Tidende eller på www.tandslet.dk )
Efter spisning er der foredrag kl. 19.00 med
den til lejligheden meget passende titel:
Luthers Bordtaler, hvad
reformatoren sagde til
sine gæster.
ved sognepræst ved
Helligåndskirken i Flensborg
Jacob Ørsted

“Når man vil gifte sig skal man ikke spørge til
faderens rygte, men derimod til moderens.
For øl lugter i almindelighed, som det fad det
kommer fra!”
Da Luther var blevet gift med den bortløbne
nonne Katharina von Boa åbnede de deres
hjem, det tidligere kloster for et utal af
gæster. Hver aften sad de mellem 30 og
50 mennesker omkring spisebordet og
diskuterede stort og småt. Hvad Luther
sagde, blev skrevet ned og gemt for
eftertiden. Talen var bramfri og emnerne
mangfoldige: Ægteskabet, børneopdragelse,
Gud, staten og præsters måde at prædike og
leve på.
Sognepræst ved Helligåndskirken i Flensborg
Jacob Ørsted har oversat og samlet
væsentlige dele af talerne og vil i sit foredrag
vise en anden side af Luther, der både er
profetisk men også skrigende konservativ for
vor tid.
Menighedsrådsmøder:
ALLE MØDEDAGE KL.17.00
I TANDSLET PRÆSTEGÅRD
Onsdag den 19. august; Onsdag den
23. september; Onsdag den 21.oktober;
Onsdag den 18. november; Onsdag den
11.december.
SÆRLIGE GUDSTJENESTER
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.
Familiegudstjeneste
1. søndag i advent 29. november kl. 11.00
Juniorkonfirmanderne medvirker.
Efter gudstjenesten er der
æbleskiver og hygge i præstegården.
Alle store og små 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:
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 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.
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.

