Prædiken til Langfredag

Juni - august 2014

Prædiken til Langfredag den 18. april 2014 kl. 11.00
i Tandslet Kirke.
I Faderens Sønnens og Helligåndens navn Amen
For nøjagtig 150 år og en time siden blev den
øredøvende kanontorden, der havde overdænget
skanserne på Dybbøl med granater afløst af en stilhed.
– En stilhed, som ovenpå kanonernes drøn, der fik
selv ruderne i Tandslet Præstegård til at ryste i deres
rammer og som i kadencen af skudsalver overgik
selv den værste kanonild på Verdunfronten under 1.
Verdenskrig, må have føltes helt uvant, mens den for
et kort øjeblik byttede rolle med lærkesangen.
Minutter senere var stormen på Dybbøl i
gang. Og indledningen til det, der skulle blive
Danmarkshistoriens første store nederlag, var begyndt.
Forud var gået en lang kamp på politik,
nationalitetsfølelse, magt, diplomati og ord, som set i
bagklogskabens klare lys uundgåeligt måtte splitte den
gamle orden mellem kongeriget og Hertugdømmerne
Slesvig og Holsten ad.
Om det var overmod og hasardspil fra en kortsynet
regering; et uundgåeligt storpolitisk spil Danmark
var blevet hvirvlet ind i, og som vi var tvunget til at
spille med i hvad enten vi ville det eller ej, eller måske
en blanding af begge dele, vil jeg lade andre om at
dømme.
Men sagen denne aprilmorgen var, at de sidste
diplomatiske midler var brugt. Og regeringen havde
ikke andre valg end at lade soldaterne bag skanserne
kæmpe en udsigtsløs kamp; at lade dem strække
våben med det samme, eller at trække pinen ud og
forhale krigen ved at gå fra det ene tilbagetog til det
næste i håb om, at det ville køre fjenden træt.
Regeringen med statsminister D.G. Monrad i spidsen
valgte at gøre det første. Den kommanderende general
Gerlach havde trods talrige klager over det umulige i at
holde Dybbølstillingen kort før stormen på skanserne
fået besked af D.G. Monrad på at kæmpe til sidste
mand ud fra den betragtning, at så stort et offer måtte
da formilde stormagternes syn på Danmark.
Gerlach adlød ordren, men brød selv sammen
under presset fra denne beslutning, hvorfor du Plat
som næstkommanderende general søgte at træde

i Gerlachs sted og få ham til at nægte at parere ordre for
hærens og dens overlevelses skyld. Men mødet mellem de
to endte med, at du Plat gik derfra med en bemærkning om
at: Jamen så måtte det da være sådan og at han nok skulle
stille kampklar næste dag.
Som det sikkert vil være de fleste bekendt, ja så gjorde du
Plat sin pligt og stillede til kamp den næste dag for nøjagtig
150 år siden, og han faldt ved samme lejlighed i forsøget
på at sikre sin egen brigades mulighed for at trække sig
tilbage til brohovederne, alt imens oberst Scharffenberg for
sin del, - direkte imod du Plats ordre gik til modangreb for
at sikre tilbagetoget for soldaterne i de yderste skanser - et
forehavende, som kom til at koste både, blod, død og sår
på begge sider, men som trods død,e sårede og savnede
gjorde det muligt at denne del af hæren også kunne trække
sig tilbage.
På slagmarken lå døde, sårede og lemlæstede soldater og
lig som i 150 år fik en navnløs skæbne, som soldaten, hvis
lig først blev fundet i november sidste år ved Ragebøl under
nogle anlægsarbejder. – Et lig, som ved sin tilsynekomst
personificerede alt det grufulde, det smertelige, sporløs
glemsel, håbet, savnet, det umenneskelige, men også en
gnist af barmhjertighed og menneskelighed midt i krigens
gru.
Soldaten var elsket og savnet derhjemme, for på sin finger
havde han en forlovelses eller vielsesring. De prøjsiske
soldater havde i deres nød efter at få fat i godt fodtøj taget
hans fodtøj -ikke af ond vilje, men fordi det var med til at
sikre deres eget liv. Og soldaten havde jo ikke længere brug
for sine støvler. Til gengæld havde de nænsomt svøbt hans
kappe om hans lig, for at give hans begravelse et skær af
anstand og respekt.
Hvorfor nu denne lange skildring af begivenhederne den
18. april for 150 år siden?
Hvad har det med fejringen eller skulle man måske hellere
sige langfredags mindedag her i kirken at gøre?
Svaret er enkelt. For i tilbageblik rejser både begivenhederne
i 1864 og begivenhederne ved Jesu korsfæstelse de samme
eviggyldige spørgsmål om, hvad et offer er værd.
Hvor meget skal man stå skoleret overfor krigens og magtens
ondskab – villet såvel som uvillet?
Hvor meget skal man kæmpe og lide? Hvornår er nok nok,
og det der er lidt for lidt?
Hvad er en korsdød værd? Hvad er en navnløs grav i
Ragebøl værd – en grav, der gemmer på en kærlighed, der
for altid blev savnet?
Soldaterne i Dybbøl kæmpede en håbløs kamp for deres
land, fordi de skulle. De adlød med deres liv som indsats.
Var deres kamp i kærligheden til deres land helt spildt, eller
er noget blevet tilbage efter det offer at leve videre på –
noget, der nu kan række ud mod forsoning mellem gamle
fjender?
Hvad var der sket, hvis de ikke havde kæmpet?
Ja, hvad var der sket, hvis ikke Jesus havde kæmpet sin kamp
for Guds kærligheds skyld til ende og ansigt til ansigt med
kors og død, havde begået lydighedsnægtelse?

Hvad hvis han til Gud havde sagt: Desværre din mission
for at gøre din kærlighed gældende for Gud og hvermand
koster for meget – Der er alt for meget død og tab i dens
kølvand, så hvor vil du så findeplads til liv henne?
Døden er jo grænsen for, hvor langt vi mennesker kan nå.
Der hvor døden er, der kan vi ikke gøre mere, uanset om vi
dør på slagmarken, i en sygehusseng eller som Jesus på et
kors. Her hjælper hverken gode ord eller heltemod. Her er
vi alle nøgne og sårbare for livets Gud. Her kan vi ikke lade
håbet springe buk over grave, som om døden, lidelserne,
smerterne og tabet ikke findes.
Ansigt til ansigt med døden har vi ikke andet at sige, end
hvad Kl. Aastrup siger i den salme, vi skal synge som den
sidste i dag.:
Der er for graven sat en sten,
som ej sig lader røre;
og indenfor er tørre ben.
Hvad er da mer at gøre?
Der er for stenen sat et segl,
som holder mig i mulde,
og ikke blot af fald og fejl,
men af mit hjertes kulde.
Ud af dette langfredagsmørke og den realisme døden
overlader os til var det også at H.C. Andersen netop skrev
den ene af de to af hans salmer, som nu er kommet med i
salmebogen, nemlig: ” Jeg har en angst som aldrig før” – en
salme: som han ikke skrev, fordi han var en bange kylling
- hvad han jo også af og til var i sit liv - men fordi han
både under indtrykket af nederlaget i krigen og med sit eget
liv havde mistet fodfæstet. Sådan som ethvert nederlag og
tab jo altid vil være et mistet fodfæste – et mistet fodfæste,
hvis det ellers er voldsomt nok, giver sig udtryk i en for os
uendelig håbløshed.
Men midt i denne håbløshed vælger H.C. Andersen altså
ikke at tie men at skrive sin salme. Han har til gengæld ikke
andet at skrive den på end sin eget angst og håbløshed, som
han lægger frem for Gud i en bøn og et håb, hvor han i sin
udsigtsløshed og mangel på styrke mod og kræfter ikke har
anden mulighed end at lægge sit liv ind under Gud, med
ordene: ”Har jeg ej Gud, hvad har jeg da, når hele verden
falder fra”.
Det er en håbløshed og udsigtsløshed, der i sin benhårde
realisme ikke lige just giver mening at flage på hel for.
For den bærer langfredagssorgen med al dens svigt og
magtesløshed i sig - Både de svigt, som vi lod ske af ond
vilje og de svigt vi lod ske af fejhed, men også de svigt vi lod
ske, fordi vi af den ene eller den anden grund ikke magtede
at stå på livets og kærlighedens side.
Jesu kors langfredag var dog ikke et nederlag på Guds
kærligheds vegne. Jesus fulgte tro mod den, den til dørs helt
ind i dødens arme, så der selv ikke i den største lidelse og
nød er et eneste sted, den ikke har været. Tømt til sidste
blodsdråbe for alt hvad Guds kærlighed havde at give, døde
han med den på korset med ordene:...... Læs mere side 11

Gudstjenester
Juni

Søndag 29.
Kl. 09.30
2. s. e. trin. - altergang

Juli
Søndag 06.
Kl. 09.30
3. s.. e. trin. - Leif Jordt
Søndag 13.
Kl. 19.00
4. s. e. trin. - altergang - Leif Jordt
Søndag 20.
Kl. 09.30
5. s. e. trin. - altergang
Søndag 27.
Kl. 19.00
6. s. e. trin. - Hans Havelund

August
Kristi himmelfart - Vrå kirke
Søndag d. 1.

Kl. 09.30

6. s.e. Påske

Søndag d. 8.

Kl. 10.00

Pinsedag - altergang

Søndag 03.
Kl. 09.30
7. s. e. trin. - Hans Havelund
Søndag 10.
Kl. 10.00
8. s. e. trin. - altergang
Søndag 17.
9. s. e. trin.

Kl. 10.00

Søndag 24.
Kl. 10.00
10. s. e. trin. - Jens Lyster
Søndag 31.
Kl. 10.00
11. s. e. trin. - konfirmandinskrivning

September
Søndag 7.
Kl. 09.30
10. s. e. trin. - Leif Jordt

Siden sidst:

Pinseunderet - Vrå kirke
Mandag d. 9.
2. pinsedag

Kl. 09.30

Søndag 15.
Kl. 10.00
Trinitatis søndag - altergang
Søndag 22.
1. s. e. trin.

Kl. 10.00

Døbte:
Caroline Baum Slot, Lemkær 30
Malucca Zofia Stelzner, Ertebjergvej 41
Andreas Eskil Jespersen, Alsgade 30
Tilde Kaad Iversen, Trompeterager 12
Julie List, Blåmose 5
Begravede:
Christian Petersen, Kavsløkke 71
Jan Kolmos, Østervej 1
Christian Andreas Henricksen, Skovbyvej 24
Olga Johanne Andersen, Blåmose 12
Christiane Marie Møller, Hørup Bygade 44D
Birgit Bjerregaard Hansen, Hørup Bygade 44A
Marianne Møller, Skovhøj 38

Afsked:
Den 30. april tog vi afsked med graverassistent
Jannie Laursen, som efter 11 år ved Hørup kirke
går på velfortjent otium. Tak til Jannie for det
gode samarbejde!
Hilsen fra Jannie Laursen:
Hermed vil jeg gerne have lov til at sige tak
for mange gode år på Hørup Kirkegård og mit
samarbejde med Kurt. Samtidig vil jeg også
gerne sige tak for receptionen som blev holdt
for mig, det var en dejlig eftermiddag. Der er
mangt og meget jeg vil komme til at savne, men
nu er tiden inde til at holde, så derfor ønsker jeg
god vind for Kurt og den nye medhjælp.
Jannie
Nyansat gravermedhjælper ved Hørup Kirke
I midten af maj kunne vi byde velkommen til
Trine Labori, der afløser Jannie Laursen som
gravermedhjælper ved Hørup Kirke.
Trine Labori er 41 år og uddannet
produktionsgartner.
De mange velkvalificerede ansøgere til stillingen
indebar, at menighedsrådet i ansættelsesforløbet
også havde muligheden for at vælge mellem
ansøgere, der har erfaring fra kirkegårdsarbejde.
Trine, der i de seneste 5 år har været ansat
som gravemedhjælper ved Christianskirken
i Sønderborg, skifter nu arbejdsplads fra
købstadskirkegård til landsbykirkegård.
Et skifte, som vi i menighedsrådet er meget
glade for.
Vi byder Trine velkommen til Hørup Kirke og
glæder os til samarbejdet.
Det sker:

Sogneudflugt – onsdag den 13. august:

Blandt andet rummer samlingen det oprindelige
alter fra Haderslev domkirke.
Vi bliver guidet gennem samlingen – og guiderne
taler dansk!
Derefter drikker vi kaffe og får kage på museets
cafe, som ligger i slotskælderen.
Til sidst besøger vi Slesvig Domkirke og ser det
smukke Bordesholmer-alter.
Bussen kører fra Hørup kl. 11.30 efter at have
samlet deltagerne op ved kirken, Kavsløkke,
Brugsen og brandstationen.
Vi er hjemme igen ca. kl. 18.
Turen koster 75 kr. pr. deltager.
Tilmelding til sognepræsten
senest den 6. august.
Konfirmandindskrivning søndag den 31. august:
Næste års konfirmander og deres forældre
indbydes til konfirmandindskrivning
søndag den 31. august.
Indskrivningen finder
sted i forlængelse af
gudstjenesten kl. 10.
Der bydes på sandwich
øl og vand. Ved indskrivningen orienterer
sognepræsten om undervisningens og
konfirmationens forløb.
Konfirmationsdatoer 2015:
Konfirmationerne 2015 bliver søndag den 12.
april og søndag den 19. april. Da der kun er to
spor i den nuværende 6.årgang på Hørup skole,
bliver der kun to konfirmationssøndage.
Konfirmationsdatoer 2016 og fremover:
Det er stadig ikke fastlagt, hvordan
konfirmationsforberedelsen kommer til at ligge,
når den nye folkeskolereform træder i kraft.
Hørup Skole regner med at kunne give melding
herom før efterårsferien, så der kan blive
klarhed over, om den nuværende rytme med
konfirmationer de 2-3 første søndage efter påske
kan fastholdes, eller konfirmationerne fremover
skal ligge forår og efterår.

Den hvert-andet-årlige sogneudflugt går i år
til Slesvig, hvor vi først skal se samlingen af
kirkekunst på Gottorp Slot. Her er mange perler
at se, som før har stået i sønderjyske kirker –
også kirker, der i dag ligger nord for grænsen.

Fyraftenssang:
Vi synger fra højskolesangbogen fra kl. 17.30 til kl. 18
på følgende torsdage:
5.juni og 4.september. –
i konfirmandstuen.

Koncert med Sønderborg Gospelchoir

Tirsdag, den 10. juni kl. 19
Sønderborg
Gospelchoir,
Hørup
kirkes
aktivitetsudvalg inviterer igen til en aften med
gospelmusik.

Der er evtl plads til et par sangere mere, så har
du lyst til at være med, ring til organisten på tel.
61307446.

Sønderborg Gospelchoir er kendt langt omkring
for deres energiske og glade sang, og vi er glade
for, at de har fundet tid til at give koncert i
Hørup kirke.
Der er gratis entré

Café - Koncert i Hørup Præstegårdslade

onsdag d. 10. september kl. 19.
Det er næsten allerede en tradition, at
aktivitetsudvalget indbyder til en café-koncert
i Laden ved præstegården. Denne gang er det
Lise Nees, der kommer og underholder med en
blandet buket fra operette, musicals og opera.
Lise har gæstet vores område adskillige gange,
og hun synger ganske fortryllende.
Der vil også være lejlighed til selv at få rørt
sangstemmen.
Midt i programmet er der 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, prisen
for kaffe og kage er 25 kr.

Voksenkoret sidder klar til gudstjenesten
Skærtorsdag; et par herrer har dog forladt deres
post for at fotografere eller trække lidt luft.
Menighedsrådsmøder:
Der holdes offentligt menighedsrådsmøde i
konfirmandstuen torsdag den 19. juni kl. 18.30.

Hørup kirkes børne-ungdomskor:

Koret holder sommerpause fra den onsdag, den
11. juni.
I hvilken form, koret starter op efter sommerferien
er ikke afklaret pt. Hvis alt går, som vi håber på,
starter et nyt kor op torsdag, den 4. september
kl. 16 – 17.25
Nye sangere velkommen. Du skal gå i 5. klasse
eller derover.
Ring til organisten på tel. 61307446, hvis du er
interesseret i at være med.
Hvornår et begynderkor for 3./4. klasse starter op
og i hvilken form, er pt. ligeledes ikke afklaret.

Hørup kirkes Ad-hoc Voksenkor:

Koret er nu ved at være etableret med ca 12 – 14
sangere, som møder til korprøve et par gange
op til gudstjenesten. Vi indstuderer salmerne til
dagen og et par kirkelige satser. Skærtorsdags
gudstjeneste blev således smukt indrammet af
Voksenkorets skønne sang.
Den næste gudstjeneste, koret deltager i, er
vores høstgudstjeneste i september. Den bliver
søndag, den 21. september. Første øvegang
bliver fredag, den 5. september kl. 18 – 19.15.

Kirkebil

De, der ønsker at benytte kirkebilen,
skal ringe senest dagen før på tlf.:
- Hørup, Kegnæs og Lysabild: 74404446
- Tandslet: 74407817

Bemærk at kirkebilen kan benyttes til alle gudstjenester samt til menighedsrådets arrangementer.
Den er der til det samme.

Gudstjenester på Hørup Plejecenter
Torsdag 05. juni 		
Torsdag 19. juni		
Torsdag 03. juli		
Torsdag 17. juli		
Torsdag 31. juli		
Torsdag 14. august
Torsdag 28. august

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

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

Gudstjenester
Juni

Søndag 10.
8. s. e. trin.

Kl. 09.30

Søndag d. 1.

Kl. 11.00

Søndag 17.
9. s. e. trin.

Kl. 11.00

Søndag d. 8.

Kl. 09.30

Søndag 24.
10. s. e. trin.

Kl. 09.30

Mandag d. 9.

Kl. 11.00

Søndag 31.
11. s. e. trin.

Kl. 11.00

6. s.e. Påske
Pinsedag

2. Pinsedag

Fælles Friluftsgudstjeneste, Vibæk

Søndag 15.
Trinitatis søndag

Kl. 11.00

Siden sidst:

Søndag 22.
Kl. 09.30(L.J.)
1. s. e. trin. (friweekend)

Døbte
Marius Jacobsen, Bredsten 13

Søndag 29.
2. s. e. trin.

Døde og begravede
Kristine Marie Andersen, Østerbyvej 7, st.tv.

Kl. 11.00

Juli
Søndag 06.
3. s.. e. trin.

Kl. 19.00(L.J.)

Søndag 13.
4. s. e. trin.

Ingen

Søndag 20.
5. s. e. trin.

Kl. 11.00(A.R.)

Søndag 27.
6. s. e. trin.

Ingen

August
Søndag 03.
7. s. e. trin.

Kl. 11.00

Menighedsrådsmøder
Der afholdes offentligt menighedsrådsmøde:
Tirsdag den 24. juni kl. 17.00
Tirsdag den 26. august

Gudstjenester
Juni
Søndag d. 1.

Kl. 09.30

6. s.e. Påske

Søndag d. 8.

Kl. 11.00

Mandag d. 9.

Kl. 11.00

Pinsedag

2. Pinsedag

Fælles Friluftsgudstjeneste, Vibæk
Søndag 15.
Trinitatis søndag

Kl. 09.30

Søndag 22.
ingen
1. s. e. trin. (friweekend)
Søndag 29.
2. s. e. trin.

Kl. 09.30

Juli
Søndag 06.
3. s.. e. trin.

ingen

Søndag 13.
4. s. e. trin.

Kl. 09.30

Søndag 20.
5. s. e. trin.

ingen

Søndag 27.
6. s. e. trin.

Kl. 09.30

Søndag 31.
11. s. e. trin.

Kl. 09.30

Siden sidst

Døbte
Clara Duus, Amtsvejen 44, Nybøl
August Malik Nissen Zoega, Arnæsvej 8, Dybbøl
Viede og kirkeligt velsignede
Birgitte Hinrichsen og Torben Hinrichsen,
Lysabildgade 81
Døde og begravede
Hans Heinrich Hüttmann, Mølvang 17, Skovby
Marie Perregaard, Hørup Bygade 44D
Kathrine Karoline Jacobsen, Hørup Bygade 44A
Bente Marie Andersen, Sydvej 9, Skovby
Else Kathrine Bruhn, Hørup Bygade 44A 5
Sognepræstens ferie
Hans Havelund holder ferie fra den 30. juni til
den 20. juli. I ferien passes embedet i uge 27 og
28 af Leif Jordt, Tandslet og i uge 29 af Agnete
Raahauge, Hørup.
Menighedsrådsmøder i Lysabild
Onsdag den 4. juni
Efterårets mødedatoer er endnu ikke fastlagt.
Konfirmandindskrivning / aftenandagt i Lysabild

August
Søndag 03.
7. s. e. trin.

ingen

Søndag 10.
8. s. e. trin.

Kl. 11.00

Søndag 17.
9. s. e. trin.

Kl. 09.30

Søndag 24.
10. s. e. trin.

Kl. 11.00

Onsdag 27.
Kl. 19.00
Konfirmandindskrivning

Der bliver afholdt fælles konfirmandindskrivning
for både Kegnæs og Lysabild sogne i forbindelse
med en aftenandagt i Lysabild Kirke onsdag den
27. august kl. 19.00.
Ved andagten medvirker saxofonisterne Hans
Mydtskov og Morten Øberg.

Sommerkoncerter i Lysabild Kirke
I perioden 2. juli til 13. august er der hver
onsdag kl. 19.00-19.30 en sommerkoncert.

Sommergudstjenester i Dronning
Dorotheas Kapel, Sønderborg Slot

2. juli
Lisbeth Bomose, orgel

9. juli
Frank Laue, orgel

16. juli
Ida Riegels, cello og
blokfløjte

23. juli
Karsten Hesse, orgel og Laura Ahlquist, violin
30. juli
Sebastian Clasen, orgel
6. august
Christiane Wattenberg, orgel og cembalo; Ida
Marie Jessen, sopran; Ida Siemens Lorenzen,
violin og Hans Havelund, viola da gamba
13. august
Dorothea Consort
Christiane Wattenberg, Birgitte Romme, Ole
Andersen, Eva Padon og Helle Damkjær

Også
i
år
bliver
der
afholdt
sommergudstjenester
i
Dronning
Dorotheas Kapel på Sønderborg Slot
med præster fra Sønderborg Provsti.
Gudstjenesterne begynder kl. 15.00.
De fleste søndage må gudstjenesterne
foregå uden orgelledsagelse, da det
gamle orgel er intoneret 5 toner over
kammertonen og derfor ikke umiddelbart
kan benyttes til at ledsage salmesangen.
Søndag 1. juni
Peter Grønlykke (Skt. Marie)
Søndag 22. juni
Mai-Britt Josephsen Knudsen (Svenstrup)
Søndag 6. juli
Karin Kofod og Niels Refskou (Dybbøl og
Broager)
Søndag 27. juli
Birgitte Hjarvard Licht
Søndag 10. august
Hauke Wattenberg (Sønderborg)
Søndag 24. august
Camilla S. Hansen (Oksbøl)
Søndag 7. september
Birgitte Hjarvard Licht

Mindeplade på Kegnæs Kirkegård

Bag denne mindeplade på Kegnæs Kirkegård
gemmer der sig et drama, der udspillede sig på
krigens sidste dag den 4. maj 1945 i det sydlige
Lillebælt ud for Saruphav /Hummelvig.
En tysk motortorpedobåd, Schnellboot 103, var
afsejlet fra Svendborg med kurs mod Flensborg
omkring kl. 13. Om bord var 32 personer, heriblandt
også krigsfanger og mindst to KZ-fanger. En time
senere, da båden befandt sig ud for Saruphav, blev
den opdaget af en engelsk jagerbomber og i den
følgende halve time blev S 103 angrebet af seks
engelske fly indtil den sank på en position omtrent
2 sømil øst for Hummelvig. Vraget blev i 1976
fundet på godt 30 meters dybde af sportsdykkere
fra Sønderborg og i dag er positionen afmærket
på søkort med forbud mod ankring, fiskeri med
bundtrawl og dykning, da vraget stadig indeholder
kraftige dybdebomber og positionen har officiel
status som krigergrav.
Skibets redningsbåd var blevet ødelagt ved
bombningen, men det lykkedes 12 fra besætningen
at redde sig mod land ved hjælp af en lille flåde,
herunder skibets kaptajn, Oberleutnant zur See
Hans Wulf Heckel. De blev samlet op af en lille
fiskerbåd fra Mommark efter knap en time i vandet.
De blev bragt ind til Mommark havn og her erfarede
de overlevende, at der ville blive våbenstilstand den
følgende morgen fra kl. 08.00.
I dagene 9. til 13. maj drev 9 omkomne ind
på kysten mellem Sarupskov og Drejet. Fire fra
motortorpedobådens besætning kunne identificeres
ved hjælp af deres identitetsmærker: Karl Qentin,
tysk marinesoldat; Heinz Wedel, korporal; Helmuth
Becker, telegrafofficer og Rudolf Kluger, bådsmand.
Og dertil fem, som ikke kunne identificeres.
En af dem skønnede man tilhørte den tyske
skibsbesætning, da han var iført hvid-sort uldtrøje,
mørkeblå matrosbluse og mørke lange benklæder.
Tre af de omkomne skønnede man var krigsfanger,

da de var iklædt blå- og hvidstribede fangedragter
med et gult kryds. Og den femte var formentlig
politisk KZ-fange, da hans tøj var mærket med en
rød trekant og et blikmærke med nummeret 8556.
Alle 9 blev begravet på Lysabild Kirkegård af pastor
H.C.Madsen.
Den 14. maj drev ligene af tre mænd ind på
sydkysten af Kegnæs og den 27. maj endnu
en. To af de omkomne formodedes at være fra
motortorpedobådens besætning og en var formentlig
politisk KZ-fange, da hans beklædning var mærket
en rød trekant og et blikskilt med nummeret 18519.
Den sidst fundne var sandsynligvis krigsfange. De
blev begravet på Kegnæs Kirkegård af sognepræst
Frederik Frederiksen og menigheden bekostede en
mindeplade, der nu er opsat ved siden af gravstedet
for en russisk krigsfange, Sergei Titschinski, der
døde på Kegnæs i 1917.
I 1966 blev kisterne med de omkomne for
krigshandlingen atter opgravet og overført til
den tyske kirkegård i Oksbøl ved Esbjerg. Det
kan nu knap 50 år senere synes urimeligt at man
forstyrrede gravfreden, især for de fire formodede
krigsfanger, som jo næppe har været tyske. Og så
er der det ubesvarede spørgsmål vedrørende de
to politiske KZ-fanger, hvis nationalitet også er
ukendt. Hen mod krigens slutning havde SS, der
organiserede driften af KZ-lejrene travlt med at
brænde og destruere deres arkiver og forståeligt
nok var det en håbløs tanke i maj 1945, hvor alt i
Tyskland var kaos, at forsøge at finde ud af, hvilke
identiteter, der gemte sig bag numrene på deres tøj.
Men det kunne være en udfordring for en historiker
i dag at søge i tyske arkiver og måske med 70 års
forsinkelse opklare, hvem de var.

Fotografi af S 130, som var et søsterskib til S 103. De
blev bygget på Schlichting værftet i Travemünde.
Skroget, der var 35 meter langt, var af træ og
aluminium, hvilket betød at bådene kunne krydse
gennem områder med udlagte magnetminer. De var
udstyret med tre kraftige dieselmotorer og havde en
tophastighed på 43,8 knob svarende til 81,1 km/
time. Efter krigen overtog den danske marine 12
af bådene i S 100 klassen. Den sidste P568 Viben
blev hugget op i 1965.

Gudstjenester
Juni
Søndag d. 1.

Kl. 11.00 (A.R.)

6. s.e. Påske

Kl. 11.00*

Mandag d. 9.

Kl. 11.00

Kl. 11.00

12. s.e. trin.

SIDEN SIDST

2. Pinsedag

Fælles Friluftsgudstjeneste, Vibæk
Søndag 15.

Søndag d. 7.

* Altergang

Søndag d. 8.

Pinsedag

September

Kirke på hjul

Døbte
Noah Seeberg Cordes, Jyllingevej 43, 2.tv.,
2720 Vanløse
Vitus Damsbo Andre, Gammel Skolevej 19,
6470 Sydals

Søndag 22.
Kl. 11.00*
1. s. e. trin.

Døde og begravede
Jørgen Bonefeld, Blåmose 23 , 6470 Sydals

Søndag 29.
Kl. 11.00 (A.R.)
2. s. e. trin.

Christian Møller, Mågevej 7, 6440
Augustenborg.

Juli
Søndag 06.
Kl. 11.00 * kirkekaffe
3. s.. e. trin.

Nicolai Carstensen, Ertebjergvej 35, 6470
Sydals.
John Alex Dreier Jensen, Ertebjerg Bygade 6
6470 Sydals.

Søndag 13.
Kl. 11.00
4. s. e. trin.
Søndag 20.
Kl. 11.00*
5. s. e. trin.
Søndag 27.
Kl. 11.00 (H.H.)
6. s. e. trin.

August
Søndag 03.
Kl. 19.00 (H.H.) kirkekaffe
7. s. e. trin.
Søndag 10.
Kirke på hjul
8. s. e. trin.
Søndag 17.
Kl. 11.00*
9. s. e. trin.
Konfirmatiionsindskrivning
Søndag 24.
Kl. 11.00
10. s. e. trin.
Søndag 31.
Kl. 11.00 *
11. s. e. trin.

Fælles friluftsgudstjeneste
2. pinsedag den 9. juni kl. 11.00
Vibæk Vandmølle ved E’Snej Lillebjerg
Efter gudstjenesten vil der være frokost i det
grønne, hvor menighedsrådene vil være vært
ved pølser og brød sammen med KFUMSpejderne, der står for salg af øl og vand.
Overskuddet herfra går til spejderne.

BYESTEN DEN 9. & 10 AUGUST
Menighedsrådet og kirken er igen på banen
med tyren, Quiz m.m. på kirkens stand – kom
og vær med!

Konfirmandindskrivning
Hvordan konfirmationsundervisningen kommer
til at forløbe i 2014-2015 efter at den nye
folkeskolelov bliver sat i værk er i skrivende stund
stadigvæk uafklaret. Ligesom tidspunkterne
endnu ikke er blevet endeligt langt fast. Men det
ligger dog fast, at næste konfirmation i Tandslet
Kirke kommer til at ligge:

Søndag den 18. august kl. 11.00

Selve konfirmandindskrivningen vil ske ovre
i præstegården efter gudstjenesten, hvor
menighedsrådet vil være vært ved en frokost.

For kommende arrangementer se iøvrigt
www.tandsletkirke.dk eller benyt Folkekirkens
App. til iPhones, tablets og Android-smartphones
hvor man kan se gudstjenester m.m.

Store Bededag fredag den 1. maj 2015 kl. 11.00
Og for dem der gerne vil deltage i
konfirmandundervisningen i det kommende
år er der konfirmandindskrivning i forbindelse
med gudstjenesten

Sogneudflugt

Lørdag den 30. august kl. 9.00- ca. 16.30
Turen går denne gang til mindesmærkerne for
begivenhederne i 1864 på Als og Sundeved.
Turen vil være en guidet tur med pauser ved
de mest interessante steder – alt sammen
i overkommelig gåafstand.
Undervejs vil
menighedsrådet traditionen tro med hjælp fra
dygtige hjælpere være vært ved frikadeller og
kartoffelsalat.
Pris for sogneudflugten vil være 100,-kr.
Til melding skal ske til graverkontoret enten
på tlf 7440 7172 eller på e-mail: graver@
tandsletkirke.dk senest den 23. august.

Fortsat fra side 2
”Det er fuldbragt”.
Vort langfredagshåb må derfor være, at der
i dette langfredagsmørke gemmer sig en
påskemorgenrøde, som bag de sten af død og
magtesløshed, der holder vores liv i mulde, et håb hvor Gud er den der i sin kærlighed vil
kalde dødt til live og ud af vores intethed skabe
det, vi i et og alt mangler og i det hejse livets
fane på hel for os ikke bare her og nu men helt
ind i evigheden.
- ikke som en skråsikker påstand vi kan gøre os
til af men som Guds nådessag til os, givet fordi
Gud i sin kærlighed er den der gennem Vorherre
Kristus gav os alt, hvad vi ikke selv kunne give,
al smerte, al lidelse og al død til trods.
Må det være det påskehåb, der tjener Gud til
ære og som lader livets morgenrøde gry for os,
så vi i og af Guds kærlighed kan gå herfra som
frie mennesker på trods af, at vi ikke har noget
af betydning at komme med selv
Glædelig Påske
Amen

Hørup Sogn

Lysabild Sogn

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 74 41 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.
Hjemmeside:
www.hoerupkirke.dk.

Menighedsrådsformand:
Henry Pharao
Lillehave 20,
telefon 74 40 43 52
e-mail: henry@lysabild-kirke.dk
Kirkeværge:
Anne Mette Lyck, telefon 74 40 47 63,
e-mail: raaby_lyck@hotmail.com.
Kasserer:
Jens Jacobsen, telefon 74 40 45 65.
Regnskabsfører:
Helge Nielsen, telefon 74 41 56 48.
Organist:
Hanne Linderoth, telefon 74 42 29 93.
Kirkesanger:
Anne Lund, telefon 74 40 79 79.
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, e-mail: hahav@km.dk.
Ugentlig fridag er mandag.
Hjemmeside:
www.lysabild-kirke.dk.

Tandslet Sogn
Menighedsrådsformand:
Kirsten Jørgensen,
Neder Jestrup 12,
telefon 74 40 74 90.
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, fax 74 40 71 62
eller privat 74 47 46 54,
e-mail: graver@tandsletkirke.dk.
Sognepræst:
Leif Jordt, Mommarkvej 254,
telefon 74 40 78 13, fax 74 40 79 02,
e-mail: lejo@km.dk.
Ugentlig fridag er mandag.
Hjemmeside:
www.tandsletkirke.dk.

Kegnæs Sogn
Menighedsrådsformand:
Anna Margrethe Petersen,
Bresten 19,
telefon 74 40 51 91
e-mail: ambe@live.dk.
Kirkeværge:
Mathias Petersen, telefon 74 40 54 28.
Kasserer:
Hans Jørgen Kobbelgård Hansen,
telefon 74 40 54 50.
Regnskabsfører:
Carl Nygaard, telefon 24 98 16 72.
Organist:
Hanne Linderoth, telefon 74 42 29 93.
Kirketjener og graver:
Vibe Plesner Ihle, telefon 24 60 43 73,
e-mail: vibe@kegnaes-kirke.dk
Sognepræst:
Hans Havelund, Præstegårdsvej 7, Kegnæs,
telefon 74 40 51 77, fax 74 40 56 58,
e-mail: hahav@km.dk.
Ugentlig fridag er mandag.
Hjemmeside:
www.kegnaes-kirke.dk.

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