Den professionelle kirke.

Nikolaus Knüpfer 1640: Peter fornægter Jesus

Prædiken til 5.søndag efter trinitatis 2014:

September- november 2014

Forleden læste jeg et interview med en af de fire
kandidater til Viborg bispestol. Bispekandidaten
lovede blandt meget andet smukt, at hvis han blev
biskop, så ville han arbejde for, at præsterne i hans
stift ikke bare skulle være sognepræster, der skulle
tage sig af alt i deres sogn fra dåb til begravelser,
fra oplæring af de unge i kristelig børnelærdom
til omsorg for de ældre – nej, præsterne skulle
arbejde sammen i teams, så de hver især kunne
koncentrere sig om at gøre det, som de var bedst
til.
For det er jo ikke sikkert, at den præst, der er god
til at undervise konfirmander også er god til at
holde begravelsestaler, eller yde sjælesorg.
Det lyder jo så besnærende, for det er jo sådan
det er indenfor så mange andre fag, at man
specialiserer sig , så ens evner og viden bliver
udnyttet bedst muligt.
At det også skal være sådan i folkekirken har
længe været en kongstanke, for de foretagsomme,
som vil modernisere kirken.
Derfor bliver flere steder små sogne lagt sammen
i pastorater med to eller flere præster, som så har
muligheden for at koncentrere sig om netop det, de
er gode til.
Men så er det, jeg kommer til at tænke på apostlen
Peter.
Han var den, som Vorherre kaldte for klippen, som
han ville bygge sin kirke på. Ja, Peter fik Vorherres
egen myndighed til at løse og binde på jorden, så
det gjaldt i Himlene – det vil sige myndigheden til
at forlade synder.
Men var det, fordi Peter havde særlige evner, at
Jesus overdrog sin myndighed til ham?
Nej, det ville være synd at sige! Peter fattede,
som vi hører det i dag, faktisk slet ikke selv altid,
hvad han sagde – og siden viste han jo også, at
han var en bange og fej mand. Bestemt ikke én,
man ville betro den professionelle opbygning af en
organisation.
Peter bekendte, som svar på Jesu spørgsmål,
sandt, at Jesus er Kristus, den levende Guds søn.
Det er troens bekendelse, som også vi siger
sammen med Peter – og som ekkoer af Peter -,
hver gang vi siger trosbekendelsen.
Og at bekende, at Jesus er Kristus, den levende

Guds søn, det er at bekende, at Jesus er vores frelse,
vores retfærdighed, vores fuldkommenhed overfor
Gud – og det vil jo sige, at han er og har gjort alt,
hvad vi har nødig for at være Guds kære børn, som
Gud skabte os til at være.
Tror vi på, at han er Kristus, så tror vi også på
opstandelsen og det evige liv, for når han er og har
gjort alt for, at vi i troen på ham er helt og aldeles,
som vi skal være, så er vores død ikke længere
straffen for vores synd, som skiller os fra Gud – nej,
så kan intet skille os fra Gud.
I den bekendelse, som Peter aflagde, ligger altså al
glæde over det liv vi har fået, og alt håb på trods af
død, lidelse og modgang. Med Peters bekendelse kan
vi sejrssikre sige med Luther: ”Kristus i verden, og så
skal Satan vige!”.
Så det var ikke lidt, Peter sagde, da han bekendte, at
Jesus var Kristus.
Men det var ikke Peters dygtighed og særlige
evner, der disponerede ham for at bekende sandt.
Tværtimod.
For læg mærke til, at Jesus sagde til ham: ”Det har
kød og blod ikke åbenbaret dig, men min far der er i
himlene.”
Senere bekendte Peter så, hvad han selv kunne se og
forstå. Det var, da Jesus lod sine disciple vide, at han
skulle lide og slås ihjel og opstå på trediedagen.
Det faldt Peter for brystet, at det var den måde, Jesus
skulle være Kristus på, og Peter gik i rette med Jesus,
og Jesus kaldte da Peter for Satan. For det er Satans
list at få os til at tro, at eet menneske, Kristus, kan
ikke bære alverdens synd og bøde for den, men vi
mennesker er stadigvæk overladte til os selv og det
lidt eller i vore egne øje ofte meget, som vi kan gøre
for at stjæle os lidt håb.
Satan vil selvfølgelig altid forsøge at få os til at tro,
at Jesus trænger til vores hjælp og beskyttelse, for
Satan hader, at Jesus er Kristus – vores frelser; hader
den triumf overfor Djævelen, som trosbekendelsen er.
Men det var altså sådan med Peters dygtighed til at
være den klippe, som Vorherre ville bygge sin kirke
på, at da Peter gjorde brug af sine egne evner til at
fatte, at Jesus er Kristus – da blev det ikke den sande
bekendelse, han aflagde, men han plaprede ord af,
som Satan havde lagt ham på tungen.
Nej, Peter var ikke særlig dygtig til at være kirkens
klippe. Og det er der ingen af os, der er. For hvem af
os kan eller vil forstå, at Guds egen søn var nødt til
at dø for min skyld for at mit regnskab overfor Gud
skal stemme?
Peter fattede først noget heraf, da han havde
fornægtet Jesus og skamfuld mødte ham som den
opstandne.
Det var altså jo ikke en evne eller en dygtighed
hos Peter, der disponerede ham for at fatte, hvor
nødvendig den tilgivelse, Jesus havde købt ham med

sit liv, var for ham.
Men det var først da Peter helt havde opgivet sig selv
og sin egen evne til at fatte Guds nådes fylde, at han
forstod noget.
Nej, når vi har en kirke på jorden, hvor enhver kan
høre, at Guds nåde rækker også til mig, så var det,
fordi Gud selv lagde den sande bekendelse i Peters
mund, så han kunne gentage den, da han blev sendt
ud som apostel.
”Solen skinner også gennem et rendestensrør”, sådan
forklarer kirkefaderen Augustin, at Guds nåde kan
forkyndes ved os mennesker.
Det er den eneste grund til, at nogen duer til at være
præster. At Guds nåde skal og vil forkyndes, og Gud
vil selv lægge sin bekendelse på vore læber som svar
på forkyndelsen af hans nåde.
Og det er godt, at det er sådan, det er. Ellers ville
kirken jo kun være for de særligt gode, begavede og
retfærdige. For dem, der havde evner for at forstå
Guds ord og tage imod det på rette vis.
For alle dem, der ikke er skrøbelige mennesker som
apostlen Peter. Kirken ville kun være for dem, der i
sig selv var helgener – og sådan nogle findes der slet
ingen af, for kun Gud gør hellig og god og from, og
det ville han jo ikke kunne komme til, hvis vi i os
selv var det på forhånd.
Men nu var det den skiftevis storskrydende og feje
og bange Peter, som Vorherre kaldte den klippe, han
ville bygge sin kirke på – og det er klart, at det var på
grund af den sande bekendelse: at Jesus er Kristus,
som Gud selv lagde i Peters mund, at Peter blev
kirkens klippe.
Jesus valgte ikke en stålsat helgen til at være sin
apostel, men et menneske, hvis skrøbeligheds
historie, vi alle kom til at kende.
Så vi ikke skal glemme, at det er ikke os, der skal
hjælpe nådens ord på vej og værne det mod verdens
modstand. Men hver og én skal vi leve af Guds nådes
ord som dagligt brød på denne jord ,og kun sådan
bliver vi duelige til at gøre tjeneste for Gud – hvad
enten det er i kirken eller i det daglige liv med vores
næste.
Og det er virkeligt glædeligt budskab, at det er
Guds nådes ord, der selv vil gøre begyndelsen og
fuldendelsen med os, for så er der intet, der kan lukke
os ude fra Guds nåde.
Nej:

”Tag ordet i munden
og elsk det fra grunde.
Da hos os i navnet
han bor.”
Amen
Agnete Raahauge

Gudstjenester
September
Søndag d. 7.

Kl. 09.30, Leif Jordt

Søndag d. 14.

Kl. 10.00, altergang

12. s.e. Trin.
13. s.e. Trin.

November
Søndag d. 2.
Kl. 10.00, altergang
Allen Helgen, navne på årets døde oplæses.
Søndag d. 9.
Kl. 10.00
21. s. e. trin.
Søndag d. 16.
Kl. 10.00 , altergang
22. s. e. trin.
Søndag d. 23.
Kl. 10.00
Sidste søndag i kirkeåret
Søndag d. 30.
Kl. 10.00, altergang
1. s. i Advent

December
Karl Bovin: Landskab 1946

Søndag d. 7.
Kl. 09.30 , Leif Jordt
2. s. i Advent

Søndag d. 21
Kl. 10.00, Høstgudstjeneste
14. s.e. Trin.
altergang
Søndag d. 28.
Kl. 10.00
15. s.e. Trin.

Oktober
Søndag d. 5.
Kl. 09.30
16. s.e. Trin.
Søndag d. 12.
Kl. 10.00, altergang
17. s.e. Trin.
Søndag d. 19.
Kl. 09.30, Hans Havelund
18. s.e. Trin.
Søndag d. 26.
Kl. 10.00, altergang
19. s.e. Trin.

Siden sidst:

Døbte:
Samuel Peter Warming-Brodersen, Hærulfgade
9 , st th
Sofie Steen, Toftehøj 1
Oscar Pihl Kristiansen
, Trompeterhøj 40
Thomas Lageri Davidsen, Tangsmose 16
Ida Petersen, Skovhøj 51
Andreas Friis Andersen, Trompetergården
Lærke Rasmussen Zanchetta, Trompeterhøj 58
Celina Christine S Tästensen, Smedager 64,
Padborg
Vigga Nørholt-Burhøi, Kløverlykke 47
Viede:
Henriette Warnecke Dam og Carsten Dam,
Orionsvej 6, Hadsten
Anika Skaletz Nehrkorn og Lars Heinrich
Nehrkorn, Lambjergvej 8
Begravede:
Bodil Bylling Andersen, Rådyrvej 20, Sønderborg
Grethe Elisabeth Jensen, Kavsløkke 47

L.A. Ring: Efter solnedgang 1896

Foredrag:

Tirsdag den 28.oktober
konfirmandstuen:

kl.

19.30

i

Professor emeritus Bent Jensen:
Den kolde krig i Danmark

”Lykke-Per” skildrer Danmark efter ”Det moderne
Gennembrud”, og Henrik Pontoppidans
skarpe ironiske øje skåner ingen – hverken
det nye fritænkerborgerskab, den grundtvigske
bevægelse,
eller
den
gammellutherske
præsteslægt, han selv var rundet af.
Salmesangsaften:

Onsdag den 12. november kl. 19.00 i
konfirmandstuen.
Allehelgens-salmer.

Fyraftenssang:
Vi synger efter højskole sangbogen
kl. 17.30 til 18 den første torsdag i
måneden i konfirmandstuen.
Historikeren Bent Jensen blev for alvor en kendt
stemme i den offentlige debat, da han i 1984
udgav bogen ”Stalinismens fascination” om
den de mange danske venstreintellektuelle,
der hyldede Stalin. I 2007 blev bent Jensen
leder af det Koldkrigscenter, der skulle udrede
Danmarks rolle under den kolde krig og i
februar udkom resultatet: ”Ulve, får og vogtere”
– et digert værk, der gør rede for trusselsniveauet
for Danmark under den kolde krig – og bla.a. for
den Østblokvenlige politik, som Danmark blev
presset til med fodnotepolitikken i 80erne.
Gratis adgang, men kaffe og kage koster 20 kr.

Adventsaften:

Studiekreds:
Onsdag den 17.sept.; 22.okt. og 19.nov.
kl. 19.30 i præstegården:

Messiaskirkens koncertkor.

Henrik Pontoppidan: Lykke-Per.
Fra 1896 til 1904 udkom Henrik Pontoppidans
delvist selvbiografiske roman ”Lykke-Per”
om præstesønnen Per Sidenius, der bryder
med sin trykkende fædrene præstearv af tung
samvittighed og helliger sig den nye tid og
fremskridtet ved at blive ingeniør. Per får i
København indgang i det bedre borgerskabs
kredse, hor vi møder karikaturer af Pontoppidans
samtidige – bla.a. Georg Brandes.
Per, fremskridtets banebryder, kan imidlertid
ikke ryste sin arv af sig..

Tirsdag den 2. december kl. 19 i kirken.

Med Sydalskoret, Hørup kirkes Ungdomskor,
krybbespil ved mini-konfirmanderne.
Koncert:

Lørdag den 4.oktober kl. 16 i kirken:

Messiaskirkens Koncertkor er et klassisk kor
med mere end 50 års historie med koncerter,
oratorieopførelser og koncertturné er bag sig.
Koret er tilknyttet Messiaskirken i Charlottenlund
og er ledet af organist og kantor Krisztina Vas
Nørbæk. På programmet står der værker af J.
Brahms, danske årtids- og fædrelandssange og
nordisk kormusik.”
Der er fri entré.

Menighedsrådsmøder:

Der holdes offentligt menighedsrådsmøde i
konfirmandstuen kl. 18.30 på følgende torsdage:
25. september, 23. oktober og 27. november.

Konfirmationsdatoer 2016 ff.

Konfirmationsdatoerne for 2016 og de følgende
år er desværre endnu ikke afgjort, da det stadig er
uvist, hvilke vilkår konfirmationsundervisningen
får i fremtiden.

Kirkekoret optager nye medlemmer:

Hørup kirkes Børne¬-Ungdomskor starter op
igen efter sommerpausen.
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
derfor ud over at være glad for at synge også
gøre en indsats i koret for at få tingene til at
lykkes, og få sangen til at blomstre. Du lærer at
bruge din stemme rigtig og du lærer vigtigheden
af at stå frem og vise, hvad man kan.
Vi starter torsdag, den 4. september, og alle
korprøver er i kirken.
Efter et par uger synger koret med ved
gudstjenesterne nogle søndage. 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 den 10.september kl. 19.00

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.
Hørup kirkes Ad-hoc Voksenkor
Voksenkoret er også denne gang på pletten
ved høstgudstjeneste den 21. september. Første
gang, koret øver, er fredag, den 5. september kl.
18 -19.15. Ring gerne på 61307446, hvis du vil
være med. Der er sikkert plads til et par sangere
mere.
Næste gang, koret medvirker ved en
gudstjeneste, bliver en adventsøndag. Det er
pt. ikke aftalt, hvilken søndag, det bliver. Mere
herom i næste kirkeblad

Kirkebil
De, der ønsker at benytte kirkebilen, skal ringe
senest dagen før på tlf.:74404446.
Bemærk at kirkebilen kan benyttes til alle
gudstjenester samt til menighedsrådets
arrangementer i eget sogn.
Den er der til det samme.

Gudstjenester på Hørup Plejecenter
Torsdag 11. september
Torsdag 25. september
Torsdag 09. oktober
Torsdag 23. oktober
Torsdag 06. november
Torsdag 20. november
Torsdag 04. december

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

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

Gudstjenester
September

December

Søndag d. 7.

Kl. 09.30

Søndag d. 7.
Kl. 11.00
2. s. i Advent

Søndag d. 14.

Kl. 14.00, Høstgudstjeneste

Søndag d. 14.
Ingen
3. s. i Advent

12. s.e. Trin.
13. s.e. Trin.

Søndag d. 21
Kl. 11.00
14. s.e. Trin.
Søndag d. 28.
Kl. 09.30, Leif Jordt
15. s.e. Trin.

Oktober
Søndag d. 5.
Kl. 11.00
16. s.e. Trin.
Søndag d. 12.
Kl. 09.30
17. s.e. Trin.
Søndag d. 19.
Ingen
18. s.e. Trin.
Søndag d. 26.
Kl. 11.00
19. s.e. Trin.

Søndag d. 21.
Kl. 11.00
4. s. i Advent

Siden sidst:
Døbte
Maja Käthe Schön, Kegnæsvej 2, Mommark
Døde og begravede
Preben Petersen, Jørgensgård 48 A, st.
Sønderborg.
Ernst Georg Kühle, Schonekind Str. 48, Soest,
Tyskland.
Uwe Sibbesen, Lillekobbel 7, Kegnæs
Hubertusmesse.
Kegnæs Kirke onsdag den 12. november
kl. 19.00. Jagthornsblæserne fra Gråsten
Jagtforening medvirker.

November
Søndag d. 2.
Kl. 11.00
Allen Helgen
Søndag d. 9.
Kl. 09.30
21. s. e. trin.
Onsdag d. 12.
Kl. 19.00
Hubertusmesse
Søndag d. 16.
Kl. 11.00
22. s. e. trin.
Søndag d. 23.
Kl. 11.00 , Leif Jordt
Sidste søndag i kirkeåret
Søndag d. 30.
Kl. 09.30
1. s. i Advent

Menighedsrådsmøder på Kegnæs
Der afholdes offentlige menighedsrådsmøder
kl. 19.30 i Forpagterboligen
•
Tirsdag den 23. september
•
Tirsdag den 28. oktober
•
Tirsdag den 25. november

Gudstjenester
September
Søndag d. 7.

Kl. 11.00

Søndag d. 14.

Kl. 11.00, Høstgudstjeneste

Søndag d. 14.
Kl. 11.00, Leif Jordt
3. s. i Advent
Søndag d. 21.
Kl. 09.30
4. s. i Advent

12. s.e. Trin.
13. s.e. Trin.

Søndag d. 21
Kl. 09.30
14. s.e. Trin.
Søndag d. 28.
Ingen
15. s.e. Trin.

Oktober
Søndag d. 5.
Kl. 09.30
16. s.e. Trin.
Søndag d. 12.
Kl. 11.00
17. s.e. Trin.
Søndag d. 19.
Kl. 19.00
18. s.e. Trin.
Søndag d. 26.
Kl. 09.30
19. s.e. Trin.

November
Søndag d. 2.
Kl. 19.00
Allen Helgen
Søndag d. 9.
Kl. 11.00
21. s. e. trin.
Søndag d. 16.
Kl. 19.00, Hubertusmesse
22. s. e. trin.
Søndag d. 23.
Ingen
Sidste søndag i kirkeåret
Søndag d. 30.
Kl. 11.00
1. s. i Advent

December
Søndag d. 7.
Kl. 14.00
2. s. i Advent

Siden sidst

Døbte
Valdemar Weber Larsen, Gammelhave 32
Simone Petersen Damm, Lysabildgade 36
Viede og kirkeligt velsignede
Pia Lind og Esben Tidemand Bruhn,
Joachimparken 1, Sønderborg
Maria Carøe Lykke og Martin Carøe Lykke,
Kegnæsvej 21, Skovby
Camilla Breindahl Thørring og Michael
Breindahl Thørring
Pia Hildebrandt og Lars Hildebrandt,
Aabenraavej 174, Sønderborg
Døde og begravede
Hans Christian Kuus, Søgræsvej 2 st. th.,
Sønderborg
Hans Christian Petersen, Lysabildgade 99
Keld Hansen, Sankt Jørgens Bjerg 2, Sønderborg
Agnete Bonefeld, Mommarkvej 368
Svend Aage Hansen, Nypølsgade 1, Nypøl
Gertrud Emma Christine Andersen, Kegnæsvej
72, Skovby
Kathrine Christiansen, Hørup Bygade 44 A, 7,
Hørup
Helga Agerled, Hørup Bygade 44 C, 3, Hørup
Hubertusmesse

Lysabild Kirke søndag den 16. november

kl. 19.00. Sønderborg Blæsergruppe medvirker.

Lysabild Helligblodsmarked 2014

Igen i år bliver der afholdt høstmarked ved
Lysabild Præstegård. Det er femte år, vi genopliver
den middelalderlige markedstradition i Lysabild.
Markedet åbner lørdag den 13. september kl.
11.00.
Der bliver salt fra diverse boder og stadepladser.
”Lys i mørket”.
Landsbymarkedets kirkekoncert bliver i år
en aftenkoncert og en helt speciel oplevelse.
Sydalskoret og en strygergruppe står for den
musikalske del med toner og tekster, der
spænder fra det tidlige forår til efter høst.
Sangene og musikken bliver fulgt af billeder
fra Lysabild sogn fra morgen til aften gennem
sommerhalvåret 2014 – forstørret op på kirkens
hvælvinger og hvor kirkerummet i øvrigt kun er
oplyst af levende lys.
Søndag den 14. september afsluttes markedet
med høstgudstjeneste i Lysabild Kirke kl. 11.00.

Kegnæs:

Temaaften i Forpagterboligen
I marts 2014 blev der afholdt en konference
i Løgumkloster om ”Kirken på landet”.
Konferencen var arrangeret af en arbejdsgruppe,
som er nedsat af Grundtvigs Forum, LollandFalster Stift og Præstehøjskolen i Løgumkloster.
Når man læser og lytter til de skrevne og talte
medier, kan man nemt få det indtryk at livet og
kirkelivet på landet er en ”afviklingshistorie”,
der måles i fraflytning og faldende huspriser.
Og den tidligere kirkeminister Manu Sareen
forsøgte, kort før han (heldigvis) skiftede
ministerium, at rejse en debat om lukning
af kirker i de mindre landsogne. Men det
må skyldes at flertallet af journalister bor i
København. Og ser vi på statistikken vedrørende
kirkeliv, så er det snarere de største byer, som
har et problem. Men selvfølgelig skal vi heller
ikke lukke øjnene for realiteterne. Købmanden
har lukket og skolen er måske lukningstruet. Og
fødselstallet kan være dalende. Arbejdsgruppen
bag ”Kirken på landet” valgte, da de begyndte
deres arbejde for to år siden, at de ikke ville
tage udgangspunkt i den offerrolle, som kirken
på landet ofte tillægges, men de ønskede i
stedet at se kirken som en ressource og en aktiv
medspiller i lokalsamfundet.
I slutningen af oktober eller begyndelsen
af november vil vi invitere et medlem af
arbejdsgruppen til ”Forpagterboligen” ved
Kegnæs Præstegård for at holde et oplæg
om, hvordan kirken på landet kan bidrage til
at skabe udvikling – til gavn for både kirken
og lokalområdet. På grund af ferietiden har
det ikke været muligt at træffe aftale med et
medlem af arbejdsgruppen om en dato – det vil
blive annonceret i lokalavisen.

Alle Helgen – Musikgudstjeneste

Søndag den 2. november kl. 19.00
i Lysabild Kirke

Også i år afholder vi en liturgisk musikgudstjeneste
Alle Helgen med bibellæsninger, salmer og
musik. Og i gudstjenesten mindes vi dem, der
er døde i sognet og begravet fra Lysabild Kirke
i det forløbne år og deres navne bliver læst op.

Kirkeminister Marianne Jelved på konferencen.
Foto: Marie Hedegaard Thomsen

Sangaften i Forpagterboligen
Tirsdag den 30. september kl. 19.30

”Der skal synges – Ingen tvivl om det.
Det er sundt for fællesskabet, eftertanken og
åndedrættet”. Sådan siger komponisten og
kordirigenten Christian Dyrst.
Han er dirigent for
Odense Motetkor
og musiklærer ved
Den frie Lærerskole i
Ollerup. Med ham
skal vi på strejftog i
Højskolesangbogen.
Vi skal synge sange,
som alle kender, sange
som nogen kender og
nogle af de nye, som
vi skal lære at kende.
Og vi skal helt sikkert
synge sange om livet på
landet, for det er dér at
Christian Dyrst har sine
rødder.

Bachs Juleoratorium
Torsdag den 27. november kl. 19.30

Som optakt til at Sønderjyllands Symfoniorkester og
Filharmonisk Kor den 18.
december kl.. 20.00 opfører Johann Sebastian
Bachs Juleoratorium, vil jeg gennemgå værkets
musik, tekster og tilblivelseshistorie.
Bach komponerede juleoratoriet i 1734, mens han
var ansat som kantor ved Thomaskirche i Leipzig.
Betegnelsen ”oratorium” er faktisk forkert – det er
værker over bibelske tekster, som er komponeret for
koncertsalen. Det er en senere tid, som har fundet på
det navn. Værket består af seks kantater, og de blev
oprindelig brugt ved gudstjenesterne – den såkaldte
”tolv-dages-fest”, der varede fra 1. juledag den 25.
december til Helligtrekongersdag den 6. januar.
Modsat Händels oratorium Messias fra 1741, der i
Händels egen levetid blev opført mere end 50 gange
i forskellige teatre, koncertsale og kirker i Irland og
England, så kom Bachs Juleoratorium aldrig uden for
Leipzig, mens han levede. Den første opførelse efter
Bachs død fandt sted over 100 år senere i 1857 og
det er først inden for de sidste
50 år at Juleoratoriet har fået
sit populære gennembrud. Nu
opføres det hvert år ved juletid
over det meste af verden.
Hans Havelund

Litteraturstudiekreds

Torsdag den 9. oktober kl. 19.30 i Forpagterboligen.

Det er en fortsættelse af sidste efterårs studiekreds
omkring den islandske forfatter Jón Kalman
Stefánsson trilogi. Sidste efterår læste vi de første
to romaner: ”Himmerige og Helvede” (2010) og
”Englenes Sorg” (2011). I november 2013 udkom
det tredje bind i dansk oversættelse ”Menneskets
Hjerte”. Det andet bind sluttede med en rigtig
”cliffhanger”, idet trilogiens navnløse hovedperson,
drengen og posten Jens i en snestorm styrter ned
fra fjeldet – faldt de som sten ned i den våde død
i havet eller i bunden af kløften? De overlevede.
Forfrosne og mere døde end levende ramte de
ydervæggen på lægens bolig i Slettueyri. Og her
begynder tredje bind. Drengen ligger i en seng
i lægehuset og kan ikke finde ud af om han er
død eller levende. Måske drømmer de døde? Da
kommer der en pige ind i kammeret:
Har du besluttet dig for om du er levende eller død.
spørger hun, denne kvinde eller pige. Hun har rødt
hår, de døde er rødhårede. Jeg ved det ikke, siger
han, jeg er ikke sikker på at jeg kender forskellen,
og jeg er heller ikke sikker på at den er så stor. Jeg
skal kysse dig, siger hun, så mærker du forskellen,
du er uden tvivl død, hvis du ikke kan mærke et
kys. Hun kommer helt hen til ham og bøjer sig ned
over ham, hun er så rødhåret at det næppe kan
være sandt, og hendes læber er varme, de er bløde.
Hvor er livet, hvis ikke i et kys?
I ”Himmerige og
Helvede” mistede
drengen sin bedste
ven til havet og
uvejret. I ”Englenes
sorg” mødte han og
posten Jens døden
i snestormen på
fjeldet. Det tredje
bind ”Menneskets
hjerte” er en bog
om kærlighed og
frihed. Hvad vil det
sige at elske og blive
forelsket, spørger
drengen. Og hvem
skal man egentlig
vælge? I en gammel
arabisk
lægebog
om menneskekroppen hedder det at menneskets
hjerte har to kamre; det ene kaldes lykke, det andet
fortvivlelse. Fordi der er to kamre er det muligt at
elske to personer på samme tid. Den mulighed
giver kroppen os. Men samvittigheden stritter
imod. Det gør indimellem livet ubærligt.

Gudstjenester
September
Søndag d. 7.

Kl. 11.00

Søndag d. 14.

Kl. 09.00, Agnete Raahauge

12. s.e. Trin.

De, der ønsker at benytte kirkebilen, skal
ringe senest dagen før på tlf.: 74404446.
Bemærk at kirkebilen kan benyttes til alle
gudstjenester samt til menighedsrådets
arrangementer i eget sogn.
Den er der til det samme

13. s.e. Trin.

Søndag d. 21
Kl. 11.00*,Høstgudstjeneste
14. s.e. Trin.
Søndag d. 28.
Kl. 11.00
15. s.e. Trin.

Viede & Kirkeligt
Jeanette Albeck Fisker & Jon Fisker, Pindesholm
22, 6440 Augustenborg

Oktober

Døde og begravede
Christen Christensen, Mommarkvej 329,
Tandslet

Søndag d. 5.
Kl. 11.00 *
16. s.e. Trin.
Onsdag d. 8.

SIDEN SIDST

Døbte
Mathilde Bonefeld Bruhn, Rådmandsløkken
20F, 6400 Sønderborg

Kl. 19.00

Søndag d. 12.
-------17. s.e. Trin.

HØSTGUDSTJENESTE & HØSTSPISNING

Søndag d. 19.
Kl. 11.00*, Hans Havelund
18. s.e. Trin.

SØNDAG DEN 21. SEPTEMBER KL. 11.00

Søndag d. 26.
Kl. 11.00
19. s.e. Trin.

November
Søndag d. 2.
Kl. 11.00*
Allen Helgen
Søndag d. 9.
Kl. 19.00 Agnete Raahauge
21. s. e. trin.
Søndag d. 16.
Kl. 11.00*
22. s. e. trin.
Søndag d. 23.
Kl. 19.00
Sidste søndag i kirken
Søndag d. 30.
Kl. 11.00,familiegudstjeneste
1. s. i Advent

December
Søndag d. 7.
Kl. 11.00
2. s. i Advent

* Altergang

Her har konfirmandforældrene sammen med
konfirmanderne pyntet kirken.
Udover at høstgudstjenesten vil foregå i en
smukt pyntet ramme, vil der også være noget
for øret.
Efter gudstjenesten er der så auktion over
pynten, og det indkomne beløb fordeles mellem
Folkekirkens Nødhjælp og Kirkens Korshær i
Sønderborg.
Når Auktionen er overstået, er menighedsrådet
vært ved en frokost på Tandslet Friskole, hvor
menighedsrådet redegør for livet i og omkring
kirken i det forgangne år. I forbindelse med
frokosten kan der købes drikkevarer.

Juniorkonfirmandundervisning
efteråret 2014
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 30.
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

KIRKE & ÅBEN SKOLE ARRANGEMENT
TORSDAG DEN 20. NOVEMBER KL. 18.00

liv der udfolder sig omkring kaffen, der hvor den
kommer fra.
Kjeld B. Nielsen er en rigtig kender på området.
Som kaffefarmsformand i et anpartsselskab
med egen produktion af kaffe, formand for
Dansk Kirkekaffe og sidst men ikke mindst
som sognepræst kender han hver enkelt led i
kaffens lange vej til kirkekaffen i våbenhuse og
sognegårde landet over

Menighedsrådsmøder:
ALLE MØDEDAGE KL. 17 I TANDSLET
PRÆSTEGÅRD:
Onsdag den 27. august 2014; Onsdag den
24. september 2014; Onsdag den 29.oktober;
Onsdag den 26. november 2014 Onsdag, den
17.december 2014.

SÆRLIGE GUDSTJENESTER

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 med titlen:
Hvor kommer kirkekaffen fra?
Ved Sognepræst & kaffeimportør Kjeld Bjørn
Nielsen

Hverdagsgudstjeneste

Onsdag den 8. oktober kl. 19.00
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

Vi har et års tid haft kirkekaffe ved nogle af vores
gudtjenesten, men hvor kommer den kirkekaffe
vi drikker egentlig fra? Få svar på det og hør
og se den spændende historie ikke bare om
kaffens vej til vores kopper, men også om det

1. søndag i advent 30. november kl. 11.00
Juniorkonfirmanderne medvirker. Efter
gudstjenesten er der æbleskiver og hygge i
præstegården. Alle store og små er velkomne.

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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