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Vejledning og indholdsfortegnelse
Hvad skal jeg gøre ved...
Fødsel: Jordemoderen anmelder fødslen til præsten eller kordegnen i moderens bopælssogn. Gifte forældre skal ikke selv anmelde fødsel undtagen i de tilfælde, hvor der ikke medvirker en jordemoder. Er
forældrene ikke gift, og der ønskes fælles forældremyndighed, udfyldes en omsorgs og ansvarserklæring
gennem digital selvbetjening på www.borger.dk senest 14 dage efter fødslen. I særlige tilfælde kan man
henvende sig til præsten eller kordegnen i bopælssognet. Hvis man ikke ønsker fælles forældremyndighed, kan faderskabet anerkendes uden at få fælles forældremyndig, i disse tilfælde skal erklæringen
indsendes til Statsforvaltningen Syddanmark.
Navngivning/dåb: Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Det sker enten ved digital navngivning på www.borger.dk eller ved at henvende sig på kirkekontoret/kordegnekontoret i sin bopælssognet
eller ved dåb. M.h.t. dåb aftales nærmere med sognepræsten vedrørende navn, faddere m.m.. Der skal være
mindst 2 faddere, højst 5 og kravene til disse er, at de skal være døbt og være nået konfirmationsalderen.
Navneændring: Navneændring/navneændring på bryllupsdagen sker ved digital selvbetjening, man
finder selvbetjeningen på www.borger.dk. Hvis særlige forhold gør, at man ikke kan betjene sig digitalt,
er man velkommen til at henvende sig på præstekontoret/kordegnekontoret i sit bopælssogn. Reglerne
om navneændring findes på www.personregistrering.dk og www.familiestyrelsen.dk
Det koster 510 kr. at ændre navn. Der betales dog ikke gebyr ved navneændring i forbindelse med vielse,
hvis ansøgningen er indgivet senest tre måneder efter vielsen eller for børn under 18 som følge af forældrenes navneændring.
Konfirmation: Konfirmationen foregår på 7. klassetrin. Man bliver undervist og konfirmeret i det pastorat, hvor man kirkeligt hører hjemme. Undervisningen finder sted fra oktober til maj.
Vielse: Dato og kirke aftales med præsten. På www.borger.dk udfyldes en ægteskabserklæring, som
sendes digitalt til kommunen, erklæringen danner grundlag for en prøvelsesattest, som videresendes til
præsten. Den må ikke være udstedt mere end 4 måneder før vielsen finder sted. Ved bryllup skal der
være to vidner tilstede.
Begravelse: Sognepræsten er begravelsesmyndighed. Ønsker man en kirkelig begravelse/bisættelse aftales de nærmere omstændigheder for højtideligheden med præsten. Senest to hverdage efter anmelder
nærmeste pårørende dødsfaldet på www.borger.dk, dette kan evt. ske gennem bedemand. Graveren vil
være behjælpelig med valg af gravsted.
Attester: Attester udstedes ved henvendelse til bopælsognets præst, kirkekontor eller kan bestilles på
www.borger.dk. Legitimation skal forevises.
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Forsidebilledet
Påskens begivenheder mindes på mange
forskellige måder rundt omkring i verden.
Forsidebilledet er fra opførelsen af passionsspillet i den lille tyske by Oberammergau
i 2010. Passionsspillet er et påskespil, der
opføres af byens indbyggere. I 1633 hærgedes
området omkring Oberammergau af pest,
og byens indbyggere lovede, at hvis de slap
nådigt igennem denne prøvelse, ville de
hvert tiende år opføre et skuespil om Jesu
lidelseshistorie. De slap nådigt, og lige siden
har de hvert tiende år opført passionsspillet.
Forsidebilledet forestiller scenen med Jesu bøn
i Getsemane Have, medens disciplene sover,
og inden han forrådes af Judas med et kys.
Foto: Passionsspiele Oberammergau 2010 /
Foto: Brigitte Maria Mayer.
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Indholdsfortegnelse

Peter M. Møberg (ansvarshavende redaktør)
Annalise Bager
Synspunkter i bladet er ikke nødvendigvis
udtryk for redaktionens holdning.

Præstens side
I 1904 udgav Selma Lagerlöf elleve små historier, som
hun kaldte kristuslegender.
Kristuslegenderne er underfundige og fabulerende
gendigtninger af forskellige episoder i Jesu liv.
Nogle af episoderne kender
vi fra Bibelen. Andre har
Lagerlöf fundet i andre, senere skrifter. Det er
langt fra alle kristuslegenderne, der har Jesus
som deres hovedperson. I Rødhalsen hører man
eksempelvis ikke ret meget om Jesus, til gengæld får man at vide, hvordan rødhalsen fik sin
røde farvetegning på halsen.
Gud skabte rødhalsen som en lille grå og
kedelig fugl uden én eneste rød fjer. Alligevel
kaldte han den rødhals. Fuglen undrede sig men
fik at vide, at den måtte fortjene sine røde fjer. På
forskellig måde forsøgte den nu at vinde sig sine
røde halsfjer. Den tænkte, at det måske var gennem den glødende kærlighed eller den begejstrede sang eller den tapre kamplyst, den skulle
vise sig sit navn værdig. Men intet hjalp. Lige
indtil en rødhals en dag ser Jesus blive korsfæstet
på Golgata og af ren og skær medlidenhed flyver
hen og trækker en torn ud af panden på ham. Da
får rødhalsen en rød hals. Til at begynde med
slår den det hen: Det er blot en blodplet. Den forsvinder igen. Men den forsvinder ikke, og dens
unger vokser op med den samme røde aftegning
på deres halse. Rødhalsen er blevet rødhals.
Rødhalsen er en vidunderlig fortælling. Mest
af alt fordi det lige så meget er en fortælling om
os som om rødhalsen. Jeg tror, de fleste genkender rødhalsens længsel efter og kamp for at
blive sig selv, for at blive rødhals. Ligesom rødhalsen kan vi gå rundt med en fornemmelse af,
at vi burde være noget andet, noget mere, end
det vi er. Rødhalsen var overbevist om, at det
enten var kærligheden, sangen eller kamplysten,
der kunne virkeliggøre dens inderste potentiale
og gøre den til det, som den rettelig burde være.
Vi kan hver især have vores forestillinger om,

Rødhals.

hvad der skal til, for at vi kan blive os selv. Det
kan være alt fra drømmen om succes og rigdom
til – vil nogen måske sige – mere sofistikerede
men mindre håndgribelige ønsker for vores liv.
Fortællingen om rødhalsen giver imidlertid
en noget overrumplende beskrivelse af, hvordan
det i sidste ende lykkedes rødhalsen at blive sig
selv. Rødhalsen blev nemlig ikke sig selv på
grund af sine egne anstrengelser. I sig selv var
den ude af stand til at frembringe den eftertragtede røde halsprydelse. Det var ikke nogen indre evne eller indre kraft, der fik det til at ske.
Den blev først sig selv, da den glemte sig selv og
i et forsøg på at lindre Jesu smerte fik smurt sit
grå hoved ind i hans røde blod.
Det er bemærkelsesværdigt om end også forståeligt, at rødhalsen i første omgang benægter,
at den nu endelig er blevet en rigtig rødhals: Det
har ikke noget at sige. Det bliver ved førstkommende lejlighed vasket af igen. Det har ikke noget med mig at gøre. Men det bliver ikke vasket
af. Rødhalsen er endelig blevet den, den hele
tiden har stræbt efter at være. Det var det gode
budskab for rødhalsen. På en måde er det imidlertid også det gode budskab for os. For nogle
gange kan vi let komme til at tænke nøjagtig
som rødhalsen: hvilken betydning har det for
os, hvad Jesus sagde og gjorde for to tusind år
siden. Det har ikke noget med os at gøre. Måske kan vi endda strække os til at sige, at Jesus
måske kunne få betydning for os i den udstrækning, han kan inspirere os til selv at tage ansvar
for vores liv. Men ellers ikke.
Som rødhalsens påske er også vores påske en
indbydelse til at se, at det Jesus har gjort, det har
han virkelig gjort for vores skyld. Kun i ham kan

vi gøre os håb om at finde den fred, den fuldendelse, vi forgæves jager alle mulige andre steder.
Kun når vi glemmer os selv og vore egne bestræbelser, lykkes det for os at blive de mennesker,
vi fra verdens skabelse var bestemt til at være. I
Jesus er mennesket endelig blevet menneske. Når
vi ser hans liv, så ser vi vores eget liv. Når vi ser
hans død, så ser vi vores død. Når vi ser hans opstandelse, så ser vi vores opstandelse. Det er det
helt fantastiske påskebudskab, som vi skal fejre i
den kommende påske, sådan som vi faktisk fejrer det hver eneste søndag. Vort menneskeliv er
blevet fuldendt i Jesus. I Jesus har det overvundet
synd og død og al ondskab og utilstrækkelighed.
At få vores fuldstændighed, vores menneskelighed, foræret på den måde er på én gang
både opløftende og nedtrykkende. Det er nedtrykkende, fordi det ikke er noget, vi kan være
stolte af. Lige så lidt som rødhalsen kunne prale
af sine røde halsfjer. Men samtidig er det også
opløftende, fordi vi kan være sikre på vores
menneskelighed, også når vi ind imellem måske
ikke magter livet i den grad, som vi selv ønsker, og vi føler, det forventes af os. Det er opløftende, fordi det sætter os fri. Det sætter os fri
fra os selv, så vi i stedet kan vende opmærksomheden mod vore medmennesker. Vi kan vise
dem vores interesse og medfølelse. Ikke fordi vi
skal opnå noget med det, men fordi vi ikke længere behøver at bekymre os så meget om os selv.
Endelig er det opløftende, fordi Jesus med sin
opstandelse har vist os, at ikke engang døden
kan rive det fra os.
God påske!
Peter M. Møberg
Sognepræst i Nordlangeland Pastorat
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Nordlangeland pastorat
Nyt fra pastoratet
Vi glæder os til at organist Sabina Lundegaard
vender tilbage til orgelbænken den 24. marts
efter barselsorlov. Vi har under Sabinas orlov
haft stor glæde af Torben Jørgensen, som har
vikarieret, og der skal herfra lyde en stor tak til
Torben for villigheden og indsatsen.
Der arbejdes på at få en ny og teknisk mere
moderne hjemmeside, som også let kan hentes
på tablets og mobiltelefoner. Vi håber den nye
løsning er på plads senest i marts måned. Adressen forbliver den samme www.pastoratet.dk.
Renoveringen af Hou kirke afventer i skrivende
stund en rapport fra Nationalmuseets besigtigelse,
før vi kan komme videre i planlægningen.
Menighedsrådene har besluttet, at der fremover kan afholdes lørdagsdåb på den sidste lørdag i måneden.
Café i Tullebølle Præstegård

Rækken af konfirmationer afsluttes i Tullebølle kirke Kristi Himmelfartsdag den 5. maj
kl. 10.00. Se navneliste og billede af konfirmander andetsteds i kirkebladet.

Filmaften onsdag den 16. marts
kl. 19.00
Onsdag den 16. marts er
der mulighed for at se en
meget tankevækkende film
- den svenske film ”Som i
himlen”.
Filmen vises kl. 19.00
i Forpagterboligen i Hou
(bag ved Hou Kirke). Adressen er Houvej 30, Lohals.
Filmen handler bl.a. om en stor musiker og
hans livsdrøm. Og om mennesker og deres forsøg på at leve det liv, de hver især har fået.
Der er kaffe/te efter filmen. Det koster ikke
noget at deltage
Rundt om rødhalsen

4

Musikgudstjeneste i Tullebølle Kirke
Søndag den 10. april kl. 16.00
Det vil blive en glad og festlig gudstjeneste
med masser af sang og musik. Musikken står
eleverne fra Langelands Musikskole for. Vi håber, at mange vil komme og høre, hvad de unge
mennesker kan.
Bededagsaftensgudstjeneste i
Tullebølle Kirke
Torsdag den 21. april kl. 19.00
Store bededag blev indført af Hans Bagger, der
var biskop i Roskilde fra 1675 – 1693. Dagen
kom til at ligge, hvor den gør, fordi Kong Christian den Femte så kunne nå at fejre bededag i
København før han tog på tur rundt i sit rige.
Bededag blev indvarslet med klokkeringning

Indtil påske er der fortsat café hver torsdag i
konfirmandstuen fra kl. 14.30 til 16. Alle er velkomne til at kigge ind og få en kop kaffe og et
stykke kage. Der vil være afvekslende program
fra gang til gang. Vi slutter af med at synge lidt
fra Højskolesangbogen. I sommerperioden vil der
være café den anden torsdag i hver måned.

Konfirmationer
Der bliver i år konfirmation i fire af pastoratets
kirker.
I Snøde kirke søndag den 17. april kl. 10.00 og
i Bøstrup kirke Bededag den 22. april kl. 12.00.
Søndag den 24. april kl. 12.00 er der konfirmation i Stoense kirke.

kulminerer med en tur til Vor Frue Kirke i
Svendborg, hvor eleverne skal være med til at
opføre Rødhalsen som fortællekoncert sammen med et stort messingorkester fra Ollerup
Efterskole under ledelse af dirigent Christian
Høeg fra Prinsens Musikkorps. Historiefortæller Lene Bekhøi vil med sin levende og inddragende fortællestil puste liv og humor ind i
kristuslegenden om rødhalsen og dens jagt efter
sine røde halsfjer.
Nordskolens elever vil i samarbejde med lokale musikere også opføre fortællekoncerten i
Stoense Kirke torsdag den 17. marts kl. 17.00.
Fortællingen om rødhalsen danner en fin
optakt til påsken og alle er velkomne til at
komme og høre Nordskolens elever synge og
fortælle om rødhalsen.

I foråret har nogle af Nordskolens klasser arbejdet med nogle af Selma Lagerlöfs Kristuslegender – blandt andet Rødhalsen. Arbejdet

Nordlangeland pastorat
Påsken i pastoratet
Påsken falder tidligt i år. Hvornår påsken hvert
år skulle fejres blev fastlagt på et stort kirkemøde i den tyrkiske by Nikæa i år 325. Siden
da har man fejret påske på den første søndag
efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn. Alligevel fejrer man ikke påske samtidig blandt
alle verdens kristne. Det skyldes, at man har
brugt forskellige kalendersystemer. Således fejrer den ortodokse kirke ofte påske en uge efter
os. Den uoverensstemmelse har overhovedet
for den engelske kirke Justin Welby og pave
Frans besluttet sig for at få rådet bod på. Sammen med repræsentanter fra nogle af de øvrige
kristne kirker er de blevet enige om at arbejde
henimod, at man fejrer påske samtidig og på
en fast dato. Ifølge den engelske avis The Guardian maner Justin Welby dog til tålmodighed.
Man har i over 1000 år forsøgt at nå til enighed
om, hvornår påsken skulle fejres.
Når påsken er faldet på forskellige datoer
fra år til år, så skyldes det, at den kristne påskes
begivenheder fandt sted i forbindelse med den
jødiske påske. Den jødiske påske var en fejring
af israelitternes udfrielse fra slaveriet i Ægypten. Det er formentlig også derfra ordet påske
stammer. Israelitterne fik nemlig først lov til at
rejse ud af Ægypten efter at landet var blevet
hjemsøgt af ti plager. Den tiende af disse var

allerede dagen før. Det var tegn til kroer og
handlende om at lukke. De skulle have lukket
hele bededag, og derfor solgte bagerne hveder
om torsdagen, der kunne varmes op og spises
dagen efter.
Gudstjenesten vil have et musikalsk forårstema, og bagefter er der kaffe og varme hveder.

Bededag i Hou
Gode traditioner skal holdes i hævd. En af dem
knytter sig til Bededag i Hou. Således også i år.

drabet på alle Ægyptens førstefødte. Israelitterne var blevet beordret til at slagte et lam og
smøre dets blod på dørkarmen. Alle de steder,
hvor der var smurt blod på dørkarmen, gik døden forbi og skånede den førstefødte. Det oprindelige hebraiske ord ”påske” har man netop
ment betød ”forbigang” eller ”bortgang”.
Det er på sin vis meget passende, at den
kristne og den jødiske påske på den måde ligger samtidig. Den kristne påske er nemlig ligesom den jødiske også en fejring af en befrielse.
Ikke en befrielse fra et slaveri som israelitternes
i Ægypten, men befrielse fra alt det onde, som
vi stadigvæk ind i mellem oplever kan formørke
vores verden og vores liv. Befrielsen er ikke noget, vi oplever eller erfarer. Det er noget, vi håber
på engang skal blive til virkelighed, som vi både
kan se, høre og føle. Indtil da mindes vi om den
og fejrer den, hver gang vi kommer til gudstjeneste. Påskens mange gudstjenester afspejler den
kristne påskes forskellige begivenheder lige fra
Jesu festlige indtog i Jerusalem palmesøndag,
hvor store flokke af mennesker entusiastisk hyldede ham som deres frelser og Jesu og disciplenes sidste måltid sammen skærtorsdag, hvor Jesus indstiftede nadveren, over langfredag, hvor
Jesus blev korsfæstet og disciplene oplever deres
dybeste frustration til påskedags overvældende
budskab om, at Jesus er opstået fra de døde.

Gudstjenesten er fredag den 22. april kl. 19.00
og efter gudstjenesten går vi til Forpagterboligen,
hvor der er kaffe/te på kanderne og varme hveder
på fadene.

Syng-sammen-aften den 12. maj
kl. 19.00
Så er der igen syng-sammen-aften i Stoense kirke.
Det er torsdag den 12. maj kl. 19.00
Temaet er denne gang ”Skolen for livet –sange
for livet”. Grundtvig skrev en række smukke og

Påskens gudstjenester:
Palmesøndag den 20. marts:
Kl. 10.00 i Tullebølle og Hou
Kl. 11.15 i Bøstrup
Kl. 14.00 i Stoense. Familiegudstjeneste,
hvor vi får besøg af et æsel. Der serveres
kaffe og saftevand i våbenhuset. Børnene
får et påskeæg med hjem.
Skærtorsdag den 24.marts:
Kl. 10.00 i Tranekær og Hou
Kl. 19.00 i Tullebølle
Kl. 19.30 i Snøde
Langfredag den 25. marts:
Kl. 10.00 i Stoense. Liturgisk gudstjeneste.
Kl. 10.00 i Bøstrup
Kl. 11.15 i Hou. Liturgisk gudstjeneste.
Kl. 11.15 i Tullebølle
Påskelørdag den 26. marts:
kl. 21.00 i Tranekær. Liturgisk gudstjeneste
med læsninger, bønner og musik.
Påskedag den 27. marts:
Kl. 10.00 i Tullebølle og Hou
Kl. 11.15 i Bøstrup og Snøde
2. påskedag den 28. marts:
Kl. 10.00 i Tranekær
Kl. 11.15 i Stoense

eviggyldige sange 1840 – 1850 i forbindelse med
Grundloven i 1849 og demokratiets tilblivelse,
og med udgangspunkt i dem synger vi os op
igennem historien med sange, der har taget bolig
i os og præget vort liv og tanker. Vi ender i nutiden med dejlige Halfdan Rasmussen og i ”Huset
på Christianshavn!”. Kom og del en dejlig aften,
hvor menighedsrådet giver lidt kaffe og kage til
at skylle det hele ned med. Som sædvanligt synger Jens Jørgen Søgaard for og Bibi Bechmann
håndterer klaveret.
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Nordlangeland pastorat

Pinse
Pinsedag er der fire gudstjenester i pastoratets
kirker, vi fejer den tredje store fest i kirken, næst
efter jul og påske. Vi fortsætter festen 2. pinsedag
den 16. maj kl. 11.00 med en fælles gudstjeneste
i Bøstrup kirke, hvor begge præster og vore kirkemusikere medvirker.
Efter gudstjenesten inviteres der til pinsefrokost i sognehuset, hvor underholdningen er
lagt i hænderne på præster og kirkemusikere.
Udflugt til Lolland
Sogneudflugten for Hou-Stoense-Snøde går i år
til Lolland og finder sted torsdag den 2. juni.
Vi skal besøge og se middelaldercenteret ved
Nykøbing F. Derudover skal vi se Dodekalitten, en skulpturpark på Nordlolland, og Birket
kirke.
Middelaldercenteret er bygget op som købstaden Sundkøbing, det vil sige, at man har
ret til at handle og have markedsdage på byens
torv. Byens borgere er håndværkere og handlende og man kan besøge dem, snakke med
dem og se dem arbejde. Byen består af en række
huse med blandet beboelse og værksteder, hvorfra der også sælges varer, samt et stort og et mindre købmandshus samt et herberg og en kirke
under opførelse. Husene er placeret langs en
bygade som ender på nokken ved havnen.
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Dodekalitten (græsk: Tolvstenen) er
12 stenstøtter, hver 7-8 m høje, hvor de
øverste 2 m er udhugget som hoveder, der
alle vender mod centrum af en cirkel med
30 m indvendig diameter. Stenstøtterne er
rejst uden synlige fundamenter, og de synger!
Birket kirke har ikke noget tårn, men ved
kirken ses Danmarks ældste og bedst bevarede
klokkestabel med træværk tilbage fra 1300-tallet.
Turen begynder med opsamling ved Hou
kirke kl. 9.05, Lohals havn kl. 9.10, Stoense
kirke kl. 9.15 og Snøde kirke kl. 9.20. Vi skal
med færgen fra Spodsbjerg kl. 10.15. Undervejs
til Middelaldercenteret serveres en sandwich
i bussen og i Middelaldercenteret slutter vi med
kaffe, før vi kører til Dodekalitten og Birket. Middagen får vi kl. 17.00 på restaurant Fjorden i Nakskov, før vi tager færgen hjem kl. 19.15 fra Tårs.
Pris for turen inkl. entre, sandwich, kaffe
og middag er 250 kr. Drikkevarer til middagen
betaler man selv.
Tilmelding senest den 24. maj til Lene Møller Dam på tlf. 26 84 64 78 eller mail: lenemollerdam@gmail.com.

Udflugt til Sydfyn
Tullebølle-Tranekær-Bøstrup sogne arrangerer
udflugt søndag den 12. juni 2016.
Vi starter med gudstjeneste i Tullebølle
kirke kl.11.00
Derefter kører vi til Bregninge Mølle, hvor
middagen indtages.
Øster Skerninge kirke er næste stop, Torben
Poulsen vil her fortælle om den specielle kirke.
De Japanske Haver er dagens sidste besøg.
Her drikker vi vores eftermiddagskaffe og kan
gå rundt og se haverne inden hjemturen. Vi regner med at være hjemme ca. kl. 18.
Turen koster 200 kr. som dækker entre,
middag og eftermiddagskaffe. Drikkevarer til
middagen betaler man selv.
Bindende tilmelding inden 1. juni til Else
Svendstrup Holm på tlf. 62 59 14 65/21 58 34
14 eller mail: else.svendstrup@hotmail.com.

Sæt kryds i kalenderen
– udflugt til Sjælland
Den store udflugt for hele pastoratet bliver tirsdag den 30. august og går til andelslandsbyen
Nyvang ved Holbæk. Sæt allerede nu kryds i
kalenderen. Nærmere i næste kirkeblad.
Foredrag i Bøstrup
Der er endnu et foredrag tilbage i denne sæson
i Folkekirkens Folkeoplysnings Forbund (FFF).
Det er onsdag den 9. marts kl. 19.30, hvor
operasanger Tony Landy kommer. Hans emne
er ”Gift med operaen. Fra blokvogn til Det
kongelige Teater”.
Foredraget finder sted i Bøstrup sognehus,
Bøstrupvej 37, Bøstrup og koster 75 kr. medmindre man har købt alle fire foredrag. Kaffe/
te og kage for 25 kr. Tilmelding nødvendig til
Tove Petersen tlf. 62 59 18 48 eller Else Svendstrup Holm tlf. 62 59 14 65
Sommerkoncerter
Søndag den 15. maj kl. 15.30 i Bøstrup kirke
afholdes den første af dette års sommerkoncerter på Langeland.
Medvirkende er Dorottya Láng, mezzosopran
og Julius Drake, flygel.
Ungarskfødte Dorottya Láng står midt i sit
internationale gennembrud, og debuterede i december 2015 i Wigmore Hall, hvor ikke mindst
hendes fortolkninger af ungarske folkerim vakte
jubel. Og naturligvis – et gensyn med Julius
Drake på Nordlangeland.
Datoer for de andre koncerter er:
Søndag den 12. juni kl. 15.30 i Bøstrup kirke,
Christian Poltéra, cello og Julius Drake, flygel
Lørdag den 6. august kl. 15.30 i Stoense kirke,
Anna Gourari, flygel
Lørdag den 27. august kl. 15.30 i Stoense kirke,
Sayaka Shoji, violin og Vikingur Olafsson,
flygel, Koncert til ære for Per Nørgaard.
Billetkøb og mere information på
www.langeland.dk.

Nordlangeland pastorat
Saloner i Bøstrup præstegård
– Møllehavehuset
Der er saloner i Møllehavehuset, Bøstrup præstegård, følgende søndage kl. 15-17: Den 6/3, den
20/3, den 3/4, den 17/4, den 8/5 og den 22/5. For
nærmere program se www.møllehavehuset.dk.
Gudstjenester på plejehjemmene
Stigtebo:
Onsdag den 30. marts kl. 10.15
Onsdag den 27. april kl. 10.15
Onsdag den 18. maj kl. 10.15
Tullebøllecenteret
Onsdag den 30. marts kl. 14.30
Onsdag den 27. april kl. 14.30. Altergang.
Onsdag den 18. maj kl. 14.30

Menighedsrådsmøder:
Hou-Stoense-Snøde menighedsråd:
Tirsdag den 8. marts kl. 19.00 i Forpagterboligen
Tirsdag den 12. april kl. 19.00 i Forpagterboligen
Tirsdag den 10. maj kl. 19.00 i Forpagterboligen

Vejviser
www.pastoratet.dk
Sognepræster
Hans Henrik Merrild (kbf)
Houvej 32, 5953 Tranekær
62 55 12 64, hhm@km.dk
(fri mandag)

☎

Peter M. Møberg
Bygaden 69, 5953 Tranekær
62 50 22 50, pemm@km.dk
(fri mandag)

☎

Sekretær: Jane Sand Merrild,
62 55 12 64, jsme@km.dk

☎

Tullebølle-Tranekær-Bøstrup sogne:
Formand for menighedsrådet:
Henrik Nielsen,
Frellesvigvej 19, 5953 Tranekær,
62 59 17 39, birk425@mail.dk

☎

Menighedsrådene holder fælles
møde
Tirsdag den 1. marts kl. 19.00 i Bøstrup sognehus.

Kirkegårdskontor Tullebølle-
Tranekær-Bøstrup kirkegårde
Bygaden 68A, 5953 Tranekær
Sekretær Lone M. Jensen
20 47 40 24 (Mandag til fredag
kl. 9.00 - 9.30) kirtul@live.dk

Kirkebil
Husk du kan bestille kirkebil til alle
gudstjenester i pastoratet.
Bestilles hos Byens Taxi
tlf. 62 51 10 80

☎

☎

Bøstrup kirke:
Graver: Jytte Christiansen,
21 33 30 33 (bedst tirsdag til fredag),
boestrupkirke@gmail.com
Kirkeværge: Ulla Frederiksen,
29 90 82 67

☎
☎

Hou-Stoense-Snøde sogne:
Formand for menighedsrådet:
Karsten Hansen,
Houvej 45, 5953 Tranekær,
30 66 17 60, skiften21@gmail.com

☎

Tullebølle-Tranekær-Bøstrup menighedsråd:
Tirsdag den 15. marts kl. 19.00 i Bøstrup sognehus
Tirsdag den 5. april kl. 19.00 i Bøstrup sognehus
Tirsdag den 3. maj kl. 19.00 i Bøstrup sognehus

Menighedsrådenes møder er offentlige og referater forefindes på hjemmesiden.

Tranekær kirke:
Graver: Jytte Christiansen,
21 33 30 33 (bedst tirsdag til fredag),
tranekaerkirke@gmail.com
Kirkeværge: Niels Vous,
22 15 00 55, vous@mail.dk

Regnskabsfører: Hanne Tved,
Snødevej 33, 5953 Tranekær,
62 55 15 76, htved@hotmail.com

☎

☎

Tullebølle kirke:
Graver: Svend Jørgen Jensen,
51 16 51 66 (bedst tirsdag til fredag),
kirtul@live.dk
Kirkeværge: Agnete Fugmann,
62 50 13 75,
netefugmann@gmail.com

☎
☎

Regnskabsfører: Grete Eshøj,
Østerhusevej 17, 5953 Tranekær,
62 55 11 86, grete@dlgpost.dk

☎

Snøde kirke:
Graver: Keld Kristensen
20 40 08 18 (bedst tirsdag til fredag),
graversnoede@gmail.com
Kirkeværge: Kirsten Jensen
21 23 93 75, kirstenlund@c.dk

☎
☎

Stoense kirke:
Graver: Johnny Pedersen,
23 74 91 90, graverhouvej@mail.dk
Kirkeværge: Ulla Gaaei,
48 79 29 27,
ullagaaei@hotmail.com

☎
☎

Hou kirke:
Graver: Johnny Pedersen,
23 74 91 90, graverhouvej@mail.dk
Kirkeværge: Lene Møller Dam,
26 84 64 78,
lenemollerdam@gmail.com

☎
☎
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Rudkøbing – Simmerbølle pastorat
Glædelig Påske!
”Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den
korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået,
som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå.
Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han
er opstået fra de døde.” På det budskab bygger
kristendommen. Ved siden af næstekærlighedsbuddet er troen på Gud som dødens overvinder
kernen i den kristne forkyndelse.
Tro på trods – eller den nærliggende tro?
At der venter en opstandelse, at der er et evigt
liv - det er ikke til at forstå, det er ikke noget, vi
erfarer eller kan sandsynliggøre er sandt. Men
alt i verden kan ikke reduceres til fornuft og forstand, der er også noget, der hedder drømme,
følelser, poesi, kærlighed, tro og alt det kan ikke
sådan måles og vejes og ses med det blotte øje.
Det er tanker og stemninger, der bor i hjertet,
og de er ligeså virkelige som hjernes udregninger. Tro er derfor både noget, vi gør på trods –
for vi kan jo ikke vide om det er sandt; men det
er alligevel også noget vi gør, fordi det er nærliggende at tro. Vi erfarer jo, at livet er ukueligt og
meget af det, som virkelig betyder noget, kan vi
hverken se eller forstå, men har alligevel tillid
til, så hvorfor ikke også Gud og opstandelsen?

Voksen heroisme – eller barnlig tro
”Voksne mænd græder ikke”, lærte drengene, da
de var børn. Som voksne prøver de – og mange
kvinder også – at være heroiske og stærke, selvbærende og kontrollerede. Men alle mennesker
erfarer på et tidspunkt, at der til syvende og sidst
er meget de ikke har magt over. Det får ofte den
konsekvens, at vi alligevel lader tårerne rinde
engang imellem, når livet bliver rigtig svært. En
barnlig tro dukker op til trøst. Men som voksen
er troen altid ligesom lidt knækket – ligesom
Leonard Cohen synger om i den elskede sang
Halleluja. Han synger om ’a broken halleluja’ –
et brudt og ikke entydigt barnligt halleluja. Der
er et halleluja, ja mange halleluja’er at synge til
påske. Der er en glæde, der skal synges ud. Men
der sidder nok en smerte, en tvivl, en ængstelse i
hjertet – for sådan er det at være menneske. Mit
håb er bare, at ingen vil fornægte den længsel,
der også er der. Længslen efter Gud, efter livet,
mætheden, kærligheden og den fulde og udelte
glæde, der er lovet os engang – og som vi får en
forsmag på i påsken.
Sognepræst
Hanne Davidsen

NYT
Kirkelig Kafé for Kultur og
Kristendom
Temaet for ForårsKaféen er FORSONING.
Den første aften handlede om Forsoningstanken i litteraturen. Nu skal det dreje sig
om musik og film.
Påske og musik
Vi inviterer til et spændende arrangement
fredag den 18. marts: PÅSKE OG MUSIK.
Programmet er følgende:
Kl. 17.00: Foredrag i Rudkøbing kirke ved
musikforsker Peter Ryom: Forsoningstanken i musikken
Kl. 18.00: Påskemiddag på Hotel Skandinavien. Under middagen vil der være:
a. Fællessang
b. Fortælling
c. Samtale om musik
d. Musikindslag
Deltagerne selv er velkommen til at medbringe en sang, en oplevelse, et digt, en
historie eller noget helt andet, der kan fornøje selskabet.
Pris 100 kr. (der blot delvis dækker udgifterne). Billetter kan købes på Rudkøbing
Turistkontor. Deltagerne betaler selv drikkevarer. Der serveres forret, hovedret og kaffe.
Sidste frist for tilmelding/køb af billet er
fredag 11. marts.
Forsoning på film
Kaféen slutter sæsonen af med en filmforevisning i Bio Langeland. Den 11. april kl.
19.00 vises den smukke og rørende japanske
film Departures. Efter filmen er der kaffe
og samtale om filmen i Bio’s foyer ved sognepræst Hanne Davidsen. Arrangementet
er gratis.
Arrangør: Aktivitetsudvalget
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Rudkøbing – Simmerbølle pastorat
Forum for Teologi og Kirke
De nye præstepar i Rudkøbing, Hanne og Ole
Davidsen har stifter et nyt samtalerum for mennesker i Rudkøbing og omegn, der interesserer
sig for teologi og kirke. Samtalerummet kaldes
”Forum for Teologi og Kirke”. Det er en slags
studiekreds, hvor man mødes, studerer og diskuterer væsentlige teologiske og kirkelige emner. Vi vil tage afsæt i bogen ”Tro og Tanke. En
poetisk-kritisk katekismus” af professor Gerd
Theissen, forlaget Alfa (oversat af Hanne Davidsen og Sanne B. Thøisen). Det første møde
blev afholdt i præstegården torsdag den 28.
januar, Ole Davidsen introducerede til studiekredsens form og indhold. Der er stadig plads
i kredsen. På kirkens hjemmeside kan man se
datoerne for de kommende mødeaftner.
Kaffe-på-Kanden Eftermiddage
De hyggelige Kaffe-på-Kanden Eftermiddage
i Rudkøbing præstegårds konfirmandstue forsætter med følgende program:
Onsdag den 30. marts kl. 14.30: Tidligere sognepræst, Jeanne Vedø Søegaard, fortæller
om emnet: ”Da vækkelserne kom til Langeland. ”
Onsdag den 13. april kl. 14.30: Vi synger årstidens sange, ved sognepræst Hanne Davidsen
Onsdag den 11. maj kl. 14.30: Tommy ’Post’
Jensen fortæller om sit arbejde med at fotodokumentere forandringer i Rudkøbing.
Alle er velkomne til et uformelt og rart fællesskab omkring en kop kaffe og lidt blødt brød.

Konfirmander
Der indbydes til konfirmandforældremøde onsdag den 9. marts kl. 17.00 -18.00 i Rudkøbing
kirke. Sognepræsterne Hanne Davidsen og
Lene Kjær Andersen vil fortælle om
1.	Undervisningen af konfirmanderne og udflugten den 7. april
2.	Konfirmation, konfirmationsgudstjenesten og
alle de praktiske ting omkring den store dag.

Jubilæumskoncert
Rudkøbing Kirkekor kunne i efteråret 2015 fejre 20-års jubilæum. I den anledning holder koret koncert søndag d. 6.
marts kl. 16.00 i Rudkøbing Kirke. Ved koncerten medvirker sopran Maria Lantz som solist sammen med koret. Vi har
i denne festlige anledning forberedt et program med et udvalg
af korets favoritsatser. Der vil være musik af Palestrina, Brahms,
Fauré, Grieg m.fl. Der er fri entré ved koncerten.

Maria Lantz

Juniorkonfirmandernes kollage om
Langfredag og Påskedag

Der vil også blive lejlighed til at øve et par af de
salmer, vi skal synge ved konfirmationen.
Vi glæder os til at se alle forældre til en hyggelig
og oplysende time.
Sognepræsterne Hanne Davidsen
og Lene Kjær Andersen

Særgudstjenester:
Langfredag er der liturgisk gudstjeneste med
deltagelse af kirkekoret.
2. påskedag er der en familiegudstjeneste med
deltagelse af børne- og ungdomskoret.
Begge gudstjenester ledes af sognepræst Lene
Kjær Andersen

Påskespil for børn
Der var fest og glæde, da 24 dejlige juniorkonfirmander fra Ørstedskolen opførte julespillet i
Rudkøbing kirke i december måned. Nu er det så
elever fra Kassebølle Friskole og Musikskole, der
skal have fornøjelsen af at opføre Påskespillet i Simmerbølle kirke. Hanne Davidsen har skrevet et
påskespil, som jo bygger på påskeevangeliets dramatiske fortælling om Jesus’ grufulde lidelse, men
også hans forunderlige opstandelse påskemorgen.
Onsdag den 16. marts kl. 9.00 opføres Påskespillet for Kassebølle Friskoles elever og Simmerbølle Børnehave.
Onsdag den 16. marts kl.16.30 opføres Påskespillet for forældre og offentligheden.
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Rudkøbing – Simmerbølle pastorat
Kirkekaffe
Det tilbydes kirkekaffe
i våbenhuset i Rudkøbing og Simmerbølle
kirker én gang om måneden. De måneder, hvor der er
aftensgudstjeneste i Simmerbølle bortfalder våbenhuskaffen, for da serveres kaffen i annekset.
Plejehjemsgudstjenester
Danahus:
Tirsdag den 8. marts kl. 14.00
(Lene Kjær Andersen)
Tirsdag den 5. april kl. 14.00
(Hanne Davidsen)
Tirsdag den 10. maj kl. 14.00
(Annalise Bager)
Rudkøbing Plejehjem:
Tirsdag den 8. marts kl. 10.30
(Lene Kjær Andersen)
Onsdag den 6. april kl. 10.30
(Hanne Davidsen)
Onsdag 11. maj kl. 10.30
(Annalise Bager)
Aktivitetscenter Ny Kohaven:
Tirsdag 15. marts kl. 10.00
(Lene Kjær Andersen)
Tirsdag den 5. april kl. 10.00
(Hanne Davidsen)
Tirsdag 17. maj kl. 14.00
(Annalise Bager)

Indre Mission
Indre Mission - Bethesda
3/3 Møde v. Peter Kristensen, Vejle
17/3 Bibelstudie
31/3 Kirkens Korshær
7/4 Bibelstudie
14/4 Møde v/ Anders Madsen, Aarhus
29/4	Fællesspisning kl. 18.00, derefter sang
og musikaften med kor fra Odense v.
Sanne Dyssegård
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12/5 Bibelstudie
19/5 Møde v. Nicolaj Wibe, sømandsmissionen
26/5 Torsdagshygge
Kontakt: Birgit Mogensen, tlf. 62502098
Hvor ikke andet er anført, er møderne
kl. 19.30 i Bethesda, Ahlefeldtsgade 27

Kirkens Korshær
Kirkens Korshær inviterer til et spændende arrangement torsdag den 31. marts kl. 19.30 i
Bethesda, Ahlefeldtgade. Det er den farverige
korshærspræst, Peder Thyssen, der kommer og
holder foredrag. Peder Thyssen er blevet hyldet
som årets Fynbo, valgt som Æreshåndværker i
Odense, er kendt som gøgler- og gadepræst og
ikke mindst for sit varme hjerte. Kaffe 10. kr.

Vejviser
Gælder begge sogne
www.rudkøbing-simmerbøllekirker.dk
Præster
Sognepræst kbf.:
Hanne Davidsen, Rudkøbing Præstegård, Østergade 2, 5900 Rudkøbing
62 51 13 75 / 21 33 03 75,
hda@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag 11.00-12.00.
Mandag fri.

☎

Sognepræst: Lene Kjær Andersen,
Strynø Præstegård, Kirkevej 18,
5900 Rudkøbing.
62 51 53 46 / 30 93 78 74.
Mail: lcan@km.dk
Træffes bedst tirsdag til fredag 11.00-12.00.
Mandag fri.

☎

Kordegn: Birgitte E. M. Møller, Rue 12,
5900 Rudkøbing,
62 51 12 70,
bemm@km.dk. Træffetid tirsdag 9.0014.30 og torsdag 10.00-17.30. Udover
disse tider kan der rettes henvendelse til
sognepræsterne, dog ikke mandag.

☎

Organist: Tine Pugesgaard
Møllevænget 3, 5900 Rudkøbing.
Mail: tine.p.org@gmail.com
23 30 18 68

☎

Kirkegårdsleder: Ole Lundager
Hansen,
62 51 17 65,
rudkoebingkirkegaard@mail.dk
træffetid kl. 9.00-10.00 på kontoret,
Rue 12, 5900 Rudkøbing

☎

Formand for RudkøbingSimmerbølle menighedsråd:
Vibeke Westphal,
Rue 31, 5900 Rudkøbing.
21 31 40 31, vvw@dadlnet.dk
Kasserer: Kirsten Kruger Olsen,
Kulepilevej 33, 5900 Rudkøbing.
Regnskabsfører: Benny Rasmussen,
Tordenskjoldsvej 21, 5700 Svendborg.
Kirkebil: Byens taxi,
62 51 10 80.

☎

☎

Rudkøbing kirke
Kirketjener: Hans Kjær.
20 92 72 99.
Kirkeværge: Lars Faartoft,
Møllevænget 3, 5900 Rudkøbing.
23 21 57 87, mv3dk5900@gmail.com

☎
☎

Simmerbølle kirke
Kirketjener: Charlotte Halberg.
61 67 48 71. Mandag fri.
Kirkeværge: Annika Viulm,
Broløkke 6, 5900 Rudkøbing.
27 52 14 85, aviulm@hotmail.dk

☎
☎

Strynø pastorat
Kirkegulv
Ved dette kirkeblads deadline er det endnu
ikke klart hvornår at murerne er færdige med
kirkegulvet i Strynø kirke, men der arbejdes
fra tidlig morgen til sen eftermiddag på et flot
resultat.
Gulvet i Strynø kirke er medtaget efter
mange års brug, og en løber har skjult en del
reparationer igennem årene. Mens der arbejdes
på at udskifte kirkens gulv er kirken naturligvis lukket og kan ikke bruges til gudstjenester
og kirkelige handlinger. Gudstjenesterne har
siden januar været afholdt på Smakkecenteret
på Strynø. Kirkegængere på Strynø har under
gudstjenesterne kunne nyde den flotte udsigt
over Strynø havn, der sammen med Hans Kjærs
smukke krucifix har udgjort en midlertidig altertavle. Hvornår at kirken igen kan tages i brug
bliver oplyst i Strønyt og ved opslag på øen.
Børnegudstjeneste:
Torsdag d. 5. maj er der igen spaghetti-gudstjeneste. Gudstjenesten er for alle, men tilrettelagt, så selv de mindste kan være med. Gudstjenesten begynder kl. 17.30, og derefter er alle
kirkegængere velkomne til at deltage i den efterfølgende spisning.
Det er nødvendigt med tilmelding til spisningen efter gudstjenesten. Det koster 5 kr. pr.
barn (1-17 år) og 10 kr. pr. voksen, og tilmelding senest mandag d. 1. maj hos købmanden.
Påsketeater søndag den 20. marts
Nifingers Gospel Magic og Events gæster Strynø
kirke søndag d. 20. marts kl. 10.30. Kom og
oplev Påskedukketeater for store og små.
Gudstjenester på hverdagssprog:
Følgende søndag er der gudstjenester på hverdagssprog:
Søndag d. 13. marts, Mariæ bebudelsesdag.
Søndag d. 22. maj, Trinitatis søndag.
Gudstjenesten er markeret med * i gudstjenesteoversigten.

Eftermiddag for pensionister og
andre voksne
Eftermiddagene fortsætter indtil påsken, hvor
der afsluttes med påskefrokost. Det er som altid
Helga Rasmussen og Elisabeth Gregersen, der
står for dem. Datoerne bliver planlagt fra gang
til gang, så hold øje med Strønyt. Eftermiddagene er i gang med sæson nummer seks, og er
åben for alle voksne. Der bliver sunget, fortalt,
drukket kaffe og spist hjemmebag. Ofte er der
lysbilleder fra Strynø lokalhistoriske arkiv. Eftermiddagen afholdes på Strynø skole. Alle er
meget velkomne!
Husk påskefrokost tirsdag d. 15. marts kl.
12.30 på Sønderly.
Månedens salme
I de følgende måneder er valgt følgende salmer:
Marts: DDS 233: ”Jesus lever, graven brast.”
April: DDS 721: ”Frydeligt med jubelkor.”
Maj: DDS 725: ”Det dufter lysegrønt af græs.”
Husk at du altid kan foreslå månedens
salme, henvend dig blot til præsten.
Præstens ferie og fridage.
Sognepræsten holder friweekend d. 5.-6. marts,
19.-20. marts og 7.-8. maj.

Embedet passes i ferieperioden af Hanne
Davidsen, sognepræst i Rudkøbing-Simmerbølle,
hun træffes på 62511375 eller hda@kn.dk, hvortil henvendelser kan rettes.

Vejviser
Sognepræst: Lene Kjær Andersen,
Strynø Præstegård, Kirkevej 18, 5900
Rudkøbing.
6251 5346 / 3093 7874, lcan@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag 11:00-12:00.

☎

Menighedsrådsformand:
Henning Madsen, Søndrevej 22,
Strynø, 5900 Rudkøbing,
62 51 46 61
Graver: Gorm Gierløff,
29 26 16 82
Kirkeværge: Helga Rasmussen,
Møllevejen 8,
62 51 37 51
Kasserer: Elisabeth Gregersen,
Dommervænget 3, Strynø,
5900 Rudkøbing
31 23 04 04
Regnskabsfører: Kaj Christoffersen,
Tryggelev 20, Tryggelev, 5932 Humble.

☎
☎

☎

☎
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Gudstjenesteliste
Marts
Kirker:

6.
Midfaste

13.
Mariæ
Bebudelse

20.
Palmesøndag

24.
Skærtorsdag

25.
Langfredag

27.
Påskedag

28.
2.påskedag

3.
1.s.e.påske

10.
2.s.e.påske

Dagens
evangelium

Johannes
6.24-35

Lukas
1.46-55

Mark.14.3-9/
Joh. 12.1-16

Johannes
13.1-15

Luk.23.26-49/
Joh.19.17-37

Mattæus
28.1-8

Johannes
20.1-18

Johannes
21.15-19

Johannes
10.22-30

Hou

11.15 M

ingen

10.00 M

10.00 M

11.15 M

10.00 M

ingen

ingen

10.00 PM

Stoense

ingen

ingen

14.00* M

ingen

10.00 M

ingen

11.15 M

10.00 M

ingen

Snøde

ingen

10.00 PM

ingen

19.30 M

ingen

11.15 M

ingen

11.15 M

ingen

10.00 M

ingen

11.15 PM

ingen

10.00 PM

11.15 PM

ingen

11.15 PM

ingen

Tranekær

ingen

11.15 PM

ingen

10.00 PM

ingen

ingen

10.00 M

10.00 PM

ingen

Tullebølle

10.00 PM

ingen

10.00 PM

19.00 PM

11.15 PM

10.00 PM

ingen

ingen

16.00* PM

Rudkøbing

10.00 D

10.00 A

10.00 D

19.30 D

10.00* A

10.00 D

10.00* A

10.00 D

10.00 A

Simmerbølle

ingen

11.15 A

ingen

11.15 D

ingen

11.15 D

ingen

ingen

19.00 A

Strynø

ingen

16.00* A

ingen

19.00 A

ingen

10.00 A

ingen

ingen

14.00 A

11.15 PM

ingen

10.00 B

19.00* B

10.00 B

ingen

10.00 B

ingen

19.30 PM

Fuglsbølle

ingen

ingen

ingen

ingen

11.15 B

11.15 B

ingen

11.15 B

ingen

Skrøbelev

ingen

10.00*B

14.00* B

11.15 B

ingen

10.00 B

ingen

10.00 B

ingen

Lindelse

ingen

10.00 W

10.00 Aa

19.30* W

11.30 F

9.00 W

ingen

14.00* W

10.00 F

Tryggelev

ingen

19.30 F

ingen

ingen

14.00 F

11.30 Aa

ingen

ingen

ingen

Fodslette

14.00 F

ingen

ingen

10.00 F

ingen

10.00 W

ingen

19.30* W

ingen

Humble

11.30 F

11.30 F

14.00 * F

19.00 F

10.00 F

10.00 F

ingen

10.00 F

19.30 F

Kædeby

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

11.30 Aa

ingen

ingen

Ristinge

ingen

ingen

19.30 Aa

ingen

ingen

11.30 F

ingen

ingen

ingen

Magleby

ingen

11.30 W

ingen

11.30* Aa

ingen

10.00 Aa

ingen

11.30 F

ingen

10.00 F

ingen

11.30 Aa

ingen

19.30* Aa

ingen

10.00 Aa

ingen

11.30 F

Bøstrup

Longelse

Bagenkop

A = Lene Kjær Andersen, B= Annalise Bager, D = Hanne Davidsen, F= Helle Frimann Hansen, M=Hans Henrik Merrild, PM = Peter M. Møberg,
W = Trille Brink Westergaard, Aa= Rebecca Aagaard-Poulsen.
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Gudstjenesteliste
Maj

April
17.
3.s.e.påske

22.
Bededag

24.
4.s.e.påske

1.
5.s.e.påske

5.
Kristi
Himmelfart

8.
6.s.e.påske

15.
Pinsedag

16.
2.pinsedag

22.
Trinitatis

29.
1.s.e.trin.

Johannes
14.1-11

Mattæus
7.7-14

Johannes
8.28-36

Johannes
17.1-11

Lukas
24.46-53

Johannes
17.20-26

Johannes
14.15-21

Johannes
6.44-51

Mattæus
28.16-20

Lukas
12.13-21

ingen

19.00* M

10.00 M

11.15 PM

ingen

10.00 M

10.00 M

ingen

ingen

11.15 PM

ingen

ingen

12.00* M

ingen

11.15 M

ingen

ingen

ingen

10.00 M

ingen

10.00* PM

ingen

ingen

10.00 PM

ingen

ingen

11.15 M

ingen

11.15 M

ingen

ingen

12.00* M/PM

ingen

ingen

10.00 M

ingen

ingen

11.00* M/PM

ingen

10.00 PM

ingen

10.00 PM

ingen

10.00 M

ingen

11.15 M

11.15 PM

ingen

10.00 PM

ingen

19.00 B

ingen

10.00 PM

11.15 M

10.00* PM

ingen

10.00 PM

ingen

11.15 PM

ingen

10.00 D

9.30 D
11.30 A

10.00 D

10.00 D

10.00 A

10.00 D

10.00 D

10.00 A

10.00 A

10.00 D

ingen

ingen

12.00 A

ingen

ingen

11.15 D

11.15 D

ingen

ingen

11.15 D

ingen

ingen

16.00 A

10.00 A

ingen

ingen

10.00 A

ingen

14.00* A

ingen

ingen

ingen

ingen

10.00 B

ingen

11.15 B

10.00 B

ingen

19.30 B

11.15 B

10.00 B

ingen

10.00 B

ingen

10.00 B

ingen

ingen

10.00 B

ingen

ingen

11.15 B

10.00 B

ingen

ingen

ingen

10.00 B

11.15 B

ingen

14.00 B

10.00 B

10.00* W

ingen

11.30 Aa

10.00 Aa

ingen

11.30 F

10.00 W

ingen

19.30* W

14.00 F

ingen

11.30 Aa

ingen

ingen

14.00* W

ingen

ingen

ingen

10.00 W

ingen

ingen

ingen

19.30 Aa

ingen

ingen

ingen

11.30 W

ingen

ingen

ingen

10.00 F

10.00* F

ingen

10.00 F

ingen

10.00 F

10.00 F

ingen

11.30 Aa

10.00 F

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

19.30 F

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

19.30 F

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

11.30 F

ingen

10.00 Aa

ingen

ingen

14.00* Aa

11.30 Aa

ingen

10.00 Aa

ingen

ingen

10.00 Aa

ingen

11.30 Aa

ingen

10.00* Aa

ingen

10.00* F

ingen

11.30 F

Særlige gudstjenester mærket med * er omtalt under de enkelte sogne
Kirkebil: Se venligst i de enkelte kirkesognes vejvisere.
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Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat
Menighedsrådsmøder:
Torsdag den 31. marts kl. 17.00
Tirsdag den 26. april kl. 17.00 		
Onsdag den 18. maj kl. 17.00
Dagsorden samt referater kan ses på
kirkens hjemmeside.

Stenkvadre med vikingeskib fra Skrøbelev kirke

Dukketeatret Nifingers Gospel Magic & Events

Genåbning af Skrøbelev kirke
Søndag den 13. marts kl. 10.00 genåbner vi
Skrøbelev kirke med en festlig gudstjeneste.
Her medvirker Lindelse kirkekor under ledelse
af organist Lone Nordal.
Børnegudstjeneste Palmesøndag den
20. marts i Skrøbelev kirke kl. 14.00
Påsken står i centrum, når Nifingers Gospel
Magic & Events stiller op med deres dukketeater, hvor vi møder Jesus på vej ind i Jerusalem,
Pilatus og Barrabas, Peter i Ypperstepræstens
gård og opstandelsen påskemorgen. En anderledes børnegudstjeneste for store og små. Efter
kaffe/juice og kage i våbenhuset, sker der spændende ting i kirkerummet.
Musikgudstjeneste Skærtorsdag den
24. marts i Longelse kirke kl. 19.00.
Ved gudstjenesten Skærtorsdag aften medvirker
Gospelkoret SALOS fra Sydlangeland. Vi glæder
os til dette festlige indslag i gudstjenesten.
14

Lidt om Koret: Salos er et Gospel- og rytmisk kor
som blev stiftet i oktober 2014.
Dirigent er Line Nielsen
Pianist er Kurt Dempo Hansen
Koret startede med 25 medlemmer. Her i anden
sæson er det blevet forøget med 10 medlemmer.
Dem der synger i koret kommer fra hele Langeland lige fra nord til syd, samt fra Tåsinge. Salos
er et blandingskor med både herrer og damer.
Der øves i Bagenkop hver onsdag med højt
humør.. alle er glade, opstemte og synger, når de
går hjem fra øvningen.

Påskedag kommer
påskeharen på besøg!
I lighed med sidste år har påskeharen lovet at
besøge os ved PÅSKEDAGS-gudstjenesterne.
Påskeharen står klar i våbenhuset med sin
spændende kurv fuld af dejlige påskeæg
Der er PÅSKE-GUDSTJENESTE i Skrøbelev
kirke kl. 10.00 og i Fuglsbølle kirke kl. 11.15.
Babysalmesang
Et forårshold med BABYSALMESANG starter
tirsdag den 19. april. Vi bruger fagter, danser
og leger mens vi synger salmer. Det er en rigtig
dejlig måde at være sammen med sit barn på, og
vi får mulighed for at møde andre mødre/fædre
og deres små purke.
Tilbuddet gælder børn fra 0-12 måneder og
deres forældre. Det foregår i Skrøbelev kirke
flg. tirsdage kl. 10.00-11.00: 19/4; 26/4; 3/5;
10/5; 17/5; 24/5; 31/5; 7/6.
Tilmelding til sognepræsten på 62 50 10 69. Brev
sendes ud til de små sogneboere under 12 måneder
i begyndelsen af april. Se endvidere i Øboen.

Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat
Døbte
Forårstur
Der står HOLLAND på programmet 11.–16.
april, når forårets sognetur løber af stablen.
Turen byder på besøg i byerne Amsterdam og
Rotterdam. Her skal vi på kanalrundfart og
besøge Den danske Kirke. Vi skal også besøge
Arnhem med krigs-kirkegården og museet fra
2. verdenskrig. Og så skal vi naturligvis se de
smukke tulipanmarker i KEUKENHOF.
Rejsens program kan downloades fra kirkens
hjemmeside www.longelsekirke.dk eller rekvireres i præstegården.
Tumlingegudstjeneste
Torsdag den 12. maj inviterer vi endnu engang
til en dejlig Tumlingegudstjeneste for de mindste 2-6 år. Vi tæller bedeslagene, synger nogle
kendte børnesalmer, og så åbner vi skatkisten
og ser, hvad den gemmer. Dagens tekst bliver
vist som dukkespil. Det foregår i Skrøbelev
kirke kl. 17.30. Efter gudstjenesten tager vi i
præstegården, hvor aftensmaden bliver serveret.
Tilmelding til spisningen senest den 10. maj på
tlf. 62 50 10 69 eller på mail: anba@km.dk
Børn & Undervisning
Efter festgudstjenesten i Skrøbelev kirke søndag
den 13. marts kl. 10.00 er der orienteringsmøde om konfirmationen for konfirmanderne
og deres forældre i præstegården.
Torsdag den 7. april er der konfirmanddag. Dvs. at konfirmanderne har skolefri for
at være sammen med deres præst en hel dag.
Vi skal bl.a besøge Statsfængslet i Ringe sammen med konfirmanderne fra Nordpastorat.
Også forberedelse af selve konfirmationsdagen står på programmet denne dag.
Onsdag den 4. maj kl. 19.30 er der gudstjeneste for konfirmanderne og deres familier

21. november Isak Arildslund Christoffersen
Strandengen 1, Peløkke
Longelse Kirke
22. november Sia Hou Elbæk
Humblevej 73, Godthåb
Fuglsbølle Kirke
13. december Jasmin Meisner Nielsen
Fiskervænget 1, Spodsbjerg
Longelse Kirke

Ferie/fri:
Sognepræsten holder fri 1.-6. marts. 8.-10. marts
er præsten på Beredskabskursus. 9.-10. april holdes der friweekend. 11.-16. april er der sognetur.
Alle dage passes embedet af Nordpastoratets
præster Hans Henrik Merrild, Hou, tlf. 62 55
12 64, hhm@km.dk og Peter Møberg, Tullebølle,
tlf. 62 50 22 50, pemm@km.dk – 23.-27. maj er
der præstetur til Erfurt og Wittenberg for provstiets præster. Det bliver Rebecca Aagaard-Poulsen
sammen med præsterne fra Svendborg provsti,
som passer de langelandske sogne disse dage.
Kontakt: Rebecca Aagaard-Poulsen, Magleby,
tlf. 62 56 10 77, rema@km.dk

i Skrøbelev kirke. Efterfølgende er der hygge
i Præstegården.
Juniorkonfirmanderne sluttede til Fastelavn.
Vi har i vinter haft 25 juniorkonfirmander fra
3. klasserne på et fælles hold i Rudkøbing
præstegård. Det nye hold starter i september.
(Nærmere information efter sommerferien)
Børneklublejr på Spodsbjerg Drej. Fredag
den 1. april – lørdag den 2.april tager Børneklubben på lejr.
Derefter holdes fri indtil september.

Vejviser
www.longelsekirke.dk
Sognepræst Annalise Bager,
Longelsevej 5, 5900 Rudkøbing
62 50 10 69 anba@km.dk
Træffes bedst tirsdag, onsdag, fredag
9.00 -10.00, torsdag 17.00-18.00,
samt efter aftale.
Kordegn: Inger-Lise Wendelboe,
iwe@km.dk
Menighedsrådsformand:
Villy Christensen mevifugl@gmail.com
62 51 47 01
Sekretær: Tom Andersen, toan@km.dk
40 13 10 33

☎

☎
☎

Graver i Longelse og Skrøbelev :
Jeffrey Raymond
29 42 03 05/ 62 50 25 35
Raymond-Hovmand@mail.dk

☎

Kirketjener i Longelse og Skrøbelev
Tage Larsen,
21 74 89 25/ 62 50 16 69

☎

Graver & kirketjener i Fuglsbølle
Jytte Petersen,
30 52 78 44/ 62 50 15 70

☎

Kirkeværge: Hanne Ellermann
62 51 18 71
hanne-ellermann@hotmail.com

☎

Regnskabsfører: Kaj Christoffersen,
Tryggelev 20, 5932 Humble
doka@christoffersen.dk
62 56 10 35

☎

Kirkebil: Byens Taxi, tlf. 62 51 10 80
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Sydlangeland pastorat
Særlige gudstjenester i påsken:
Palmesøndag:
Familiegudstjeneste Humble kirke
20. marts 14.00
Juniorkonfirmanderne er i fuld gang med forårets
forløb og afslutter med en familiegudstjeneste i
Humble kirke med Jesu indtog i Jerusalem. Ved
samme lejlighed vil de få overrakt deres juniorkonfirmanddiplom. Efter gudstjenesten siger vi
farvel i våbenhuset over en sodavand til børnene
og en kop kaffe til de voksne.
Kom og oplev og bak op om Sydlangelands
skønne juniorkonfirmander!

gudstjenesten afholdes en koncert med den
århusianske gruppe AlterEgo.
Koncert efter gudstjenesten med den århusianske gruppe alterEgo. Den rytmiske duo
er et nyt dansk band med musikerne Esther
Maria Brakl og Søren Andersen. De har fået
stor succes landet over med deres egne folkrock sange på dansk. Kom og lyt med. Alle er
hjertelig velkomne!
Pris for frokost er 50 kr pr. deltager. Menuen står som sidst på ”Irish stew” lavet på
lam. Tilmelding til frokosten senest d. 18/3
hos Kurt Pilegaard, telefon: 24646326.

Skærtorsdag d. 24. marts:
Magleby kirke 11.30:

Lindelse kirke 19.30:
En anderledes gudstjeneste: I stedet for tekstlæsning vil Trille fortælle om påsken – fra israelitternes befrielse fra fangenskabet i Ægypten
(påskens oprindelse) til historien om Jesus’
sidste påske. Hér bliver den kristne påske til
– som en nyfortolkning af den jødiske. Efter
fortællingen er der naturligvis altergang. Solosang og nogle fællessalmer.

Kom og vær
med til en
hyggelig
gudstjeneste
efterfulgt af
fællesspisning
i kirken. Der
vil i forbindelse med

Magleby kirke lørdag d. 2. april
10.00:
Lørdagsgudstjeneste – I ungdommens tegn.
Magleby og Bagenkops konfirmander vil selv
stå for en stor del af gudstjenesten som afslutning
på deres konfirmandweekend. Alle er hjerteligt
velkomne.

Fodslette kirke 3. april 19.30:
Kirkekoret medvirker ved gudstjenesten. Bagefter bydes på en kop kaffe i våbenhuset.

Lindelse kirke 3. april 14.00:
En uformel gudstjeneste. Årets konfirmander
fra Lindelse og Tryggelev deltager, da de skal
’øve’ bagefter. Kom og bak op om dem!

Fodslette kirke 28. april 17.00:
Hverdagsandagt ved Trille Brink Westergaard
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Langfredag d. 25. marts:

Bagenkop
kirke 19.30:
Kom og vær med
til en stemningsfuld
gudstjeneste, som
vil veksle mellem
musik og liturgi.
Langfredagen står
i fordybelens og
stilhedens tegn.
Cellisten Ida Franck medvirker. Hun er
uddannet fra Det Fynske Musikkonservatorium og har i en årrække været ansat i Aarhus
Symfoniorkester. Ida underviser i kammermusik og i perioder intenst barok ensemblespil på originalinstrumenter. Hun har med stor
anerkendelse spillet ved kirkelige handlinger i
hele landet. Vi glæder os til at se jer! Der er kirkekaffe efterfølgende.
Påskedag d. 27. marts:
Humble kirke kl. 10.00:
Lindelse kirkekor medvirker.

Bagenkop kirke torsdag d. 14. april
17.00:
Hverdagsandagt ved Rebecca Aagaard-Poulsen.

Ejvind spiller på sav til juleeftermiddadsmødet i Lindelse

Sydlangeland pastorat
Kristi Himmelfartsdag OG Danmarks
befrielsesdag 5. maj
fejrer vi med festlig friluftsgudstjeneste for hele
familien lige udenfor Tryggelev kirke 14.00.
Efter gudstjenesten tager vi kaffekurven (husk
den) med til sognepladsen, hvor der vil være
hygge og fælles gamle lege for både børn og
voksne: To-mand-frem-for-en-enke, sparke-tildåse, sækkevæddeløb eller hvad vi nu finder på.
Tag familien med til en dejlig eftermiddag for
hele Sydlangeland!
Arrangør er Tryggelev og omegns beboerforening og Lindelse-Tryggelev-Fodslette menighedsråd.
Kirkefrokost 2. pinsedag (16. maj)
– for hele Sydlangeland pastorat:
Gudstjeneste i Bagenkop kirke 10.00. Efterfølgende frokost på Bagenkop Kro. Pris 60
kr. Tilmelding til Dorthe Grabentinn, telefon:
23819533 senest. 10 maj 2016. Kom og vær
med til et nyt samlende initiativ - og godt samvær i pinsens ånd.
Lindelse kirke 22. maj 19.30
Der er kirkekaffe i konfirmandstuen efter gudstjenesten. Elever fra Langelands musikskole medvirker ved gudstjenesten.

)

Kirkekaffefænomenet
I kirken før og under højmessen får
vi ikke talt sammen. Derfor er det
hyggeligt at kunne snakke lidt sammen efter
gudstjenesten over en kop kaffe og et stykke
kage. Kirkekaffen er derfor også en god anledning til at møde nye mennesker, og hvor det er
vigtigt, at vi – den faste menighed – tager os af
de nye ansigter som heldigvis dukker op ind i
mellem. Det kan blive begyndelsen til en række
gode oplevelser og spændende kontakter.
I Humble byder vi på kirkekaffe følgende datoer: 6/3, 13/3, 3/4, 17/4, 1/5, 8/5, 29/5

Eftermiddagsmøder
Tirsdag d. 8/3 I Humble præstegård: Jeanne Vedø Søegaard, der er gået på efterløn og i dag
er bosiddende i Rudkøbing, kommer og fortæller om sit liv og kalder selv foredraget for ”Fra
BZ´er til sognepræst”. Det skal blive spændende at høre om hendes personlige udviklingsrejse.
Har hun mon kastet med brosten på Byggeren på Nørrebro i sin tid?
Kirsten Petterson deltager i begge eftermiddagsmøder i Humble medbringende sin harmonika. Det har klubben før nydt godt af, når Kirsten f.eks. har spillet efteråret ind.
Torsdag d. 14/4 14.30 i Lindelse præstegård: Den nye sognepræst i Rudkøbing-Simmerbølle, Hanne Davidsen, fortæller om sig selv og noget af det, hun er optaget af.
Tirsdag d. 10/5 14.30 Humble præstegård: Vores alle sammens
mediedarling Ole Sørensen fra Hjørnet og socialpsykiatrien kommer
og fortæller om sit arbejde. Ole har i mere end 30 år arbejdet med
socialt udsatte, men er via en tv-serie blevet kendt som rebellen fra
Langeland. Diagnoser og kassetænkning giver han ikke meget for.
Alle er hjerteligt velkomne. Husk kop og brød!

Gudstjenester på Lindelse plejecenter
22. marts 14.00	Påskegudstjeneste ved Trille Brink
Westergaard – med altergang
19. april 14.00 ved Helle Frimann Hansen
17. maj 14.00 ved Rebecca Aagaard-Poulsen
Alle er velkomne til disse gudstjenester og til
kaffen bagefter! En god mulighed for dem, der
har svært ved trapperne op til kirken og måske
de hårde bænke.

Gudstjenester på Humble plejecenter
16. marts 15.00 ved Rebecca Aagaard-Poulsen
13. april 15.00 ved Helle Frimann Hansen
18. maj 15.00 ved Rebecca Aagaard-Poulsen
Lokalhistorisk forening for Humble,
Lindelse og Tryggelev-Fodslette sogn
Onsdag d. 16. marts kl. 19.00 på Arkivet,
Humble skole, Hovedgaden 64:
Generalforsamling ifølge vedtægterne. Derefter film eller lysbilleder.
Husk kaffekurven og tag gerne naboen med.

SALOS optræder i Østerskov forsamlingshus efteråret 2015

Pastoratet har fået hjemmeside!:
http://sydlangelandpastorat.dk
Sydlangeland pastorat har endelig fået en hjemmeside.
Du kan løbende holde dig orienteret, da den
tit opdateres. Klik ind på siden og se dig omkring.
Vi vil kraftigt opfordre alle i pastoratet til
inde på siden at tilmelde sig nyhedsbrevet!
Så får du en mail eller sms, når der er børnegudstjenester, andre gudstjenester udover det
sædvanlige samt spændende arrangementer.
Rigtigt god fornøjelse!
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Sydlangeland pastorat
Menighedsrådsmøder
– møderne er offentlige. Dagsordener kan ses på
hjemmesiden:
Humble menighedsråd: D.17/3, d. 12/4 og d.
12 /5. Hver gang 19.00 i konfirmandstuen i
Humble.
Lindelse-Tryggelev-Fodslette menighedsråd:
D. 16/3 19.00 i konfirmandstuen i Lindelse.
D. 28. april 19.00 i forpagterboligen i Tryggelev. D. 31/5 19.00 i konfirmandstuen i
Lindelse.
Magleby menighedsråd: 15/3 kl. 19.00 og
12/5 kl. 19.00 i Magleby Præstegård.
Bagenkop menighedsråd: Efter aftale i menighedsrådet. Opdateres på hjemmesiden.
Fælles møder for alle 4 råd: D. 14/4 19.00 i
konfirmandstuen i Magleby.
Berlin – August 2016
Humble menighedsråd arrangerer igen i år en
sognetur til udlandet. I år går turen til Berlin.
For alle på Langeland og evt. pårørende/
venner andre steder i landet.
28. august – 2. september. Bus og hotel med
2 halvdagsture en heldagstur med frokost. Indgange ikke indeholdt. Middag sidste aften.
Dansk guide.
Pris 2.900 kr. i dobbeltværelse og 400 kr.
ekstra for enkeltværelse.
Se nærmere på hjemmesiden.
Man kan allerede nu tilmelde sig hos Lene
Kromphardt tlf.: 62 57 20 72 eller Lisa P.
Jensen på tlf.: 23 24 24 78. Følg med på
http://sydlangelandpastorat.dk – Berlin tur 2016
Ferie og fri:
Rebecca Aagaard-Poulsen har ferie 29. februar13. marts og fri 9-10 april.
Helle Frimann Hansen har fri 23.-24. april og
21.-22.maj.
Trille Brink Westergaard har fri 21/4-26/4 og
ca. hver anden weekend.
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Vejviser
Sognepræster:
Helle Frimann Hansen,
Humble præstegård
Ristingevej 24, 5932 Humble
62 57 20 20. Mobil: 21 14 29 64,
hfha@km.dk
Træffes bedst tirsdag til fredag.
Mandag fri.

☎

Trille Brink Westergaard,
Lindelse præstegård
Langegade 2, 5900 Rudkøbing
62 57 15 07. Mobil: 20 46 36 44,
tubw@km.dk

Regnskabsfører: Benny Rasmussen
62 22 72 88
Kirkeværge Humble: Henny Munk
Larsen
62 57 10 38
Kirkeværge Kædeby: Karen Mathea
Kristensen
62 57 10 54 / 21 61 07 36
Kirkeværge Ristinge: Frank Lundstrøm
62 57 12 81 / 50 48 24 81

☎

☎

☎

☎

Magleby menighedsråd:
Formand: Kurt Pilegaard
24 64 63 26
Regnskabsfører: Kaj Christoffersen
51 33 10 35
Kirkeværge: Bente Pilegaard
40 47 64 30

☎

☎

☎
☎

Rebecca Aagaard-Poulsen
Magleby præstegård
Kirkeby 1, 5935 Bagenkop
62 56 10 77, Mobil: 51 16 54 77,
rema@km.dk – Mandag fri.

Bagenkop menighedsråd:
Formand: Dorthe Grabentinn
23 81 95 33
Regnskabsfører: Kaj Christoffersen
51 33 10 35
Kirkeværge: Tove Egmose
62 56 16 74

☎

Kordegn: Inger-Lise Wendelboe
iwe@km.dk, mobil 50 99 40 97
Lindelse-Tryggelev-Fodslette
menighedsråd:
Formand: Britta Christiansen
51 25 56 53
Regnskabsfører: Kaj Christoffersen
51 33 10 35
Kirkeværge Lindelse: Henning Møller
62 57 13 32 / 22 16 28 42
Kirkeværge Tryggelev: Hans Madsen
62 56 10 04
Kirkeværge Fodslette: Hans Madsen
62 56 10 04 / 20 29 90 04

☎
☎
☎
☎
☎

Humble menighedsråd:
Formand: Asger Kristensen
62 57 18 82

☎

☎
☎

☎

Gravere:
Lindelse: Jerry Jensen
62 57 17 02 / 23 38 87 05. Fri mandag.
Humble: Anette Zawada Rasmussen
21 28 61 89. Fri mandag.
Tryggelev og Fodslette:
Willy Edvardsen
62 57 20 02 / 23 66 74 40.
Fri mandag.
Magleby: Henvendelse rettes til kirkeværgen
Bagenkop: Peder Kølle,
62 56 27 28.

☎
☎
☎

☎

Kirkebil:
Lindelse, Humble, Tryggelev,
Fodslette:
62 57 10 77
Magleby, Bagenkop:
62 51 10 80

☎

☎

Kirkebilen skal bestilles senest dagen før.

Der er ingen ende på Paris
Af Max Ulrich Klinker
Fra tid til anden erindres man om livets skrøbelighed. Det forfærdeligste tilfælde i 2015 må
have været terrorangrebet i Paris fredag den 13.
november. I medio december besøgte jeg fem ud
af de seks attentatmål: bar/restauranterne Le Petit
Cambodge, Le Carillon, Casa Nostra, La Bonne
Bière og koncertsalen Bataclan. Ved hvert sted er
der afspærringer, blomster og levende lys i hundredvis og små breve enten generelt formuleret eller adresseret til personer, der har mistet livet så
pludseligt denne fredag aften i Byernes By. Foran
Casa Nostra hænger bl. a. et håndskrevet brev, der
beretter om, at dagen efter angrebet var en pianist
spontant mødt op og havde spillet John Lennons
”Imagine”. Det er på en gang en smuk og bevægende sang, som de fleste af os kan nynne med
på. Men når tonerne forstummer, må vi spørge,
om sangen indeholder et bud på en bedre verden?
Lennon var popsanger fra Liverpool, erklæret ateist og gik foran for en hel generation, der forudsætningsløst eksperimenterede med østerlandsk
livssyn og tilhørende guruer. Teksten i ”Imagine”
hævder, at verdenen bliver bedre uden religioner:
”Imagine there´s no countries, It isn´t hard to do,
Nothing to kill or die for, And no religion too…”,
og det er måske den konklusion, som brevskriveren foran Casa Nostra var kommet frem til.
Her står man i konkret elendighed og ulykke
oven på et terrorangreb begået af mennesker,
der – sådan som vi forstår det gennem pressen – er dedikeret til en af hovedreligionerne,
Islam, og så er det besnærende at forestille sig,
at en verden, som beskrevet af Lennon, må være
farbar for en bedre fremtid. Fremover skal kærlighed og næstekærlighed kun flyde fra os selv:
Ingen religion, ingen dogmer, ingen anvisninger, ingen uvelkomne kildespring.
Men da vi i så fald bliver egen dommer i en
verden uden religion, bliver det ikke lettere end
det er i forvejen at holde vores selvoptagethed
og egoisme i ave; ingen udefra kommende referencer, in casu Gud?

Der findes ingen kulturer i verdenshistorien,
der ikke har haft en religion, og hvert fald ingen
kulturer, der har overlevet uden religion. Mennesket har altid haft behov for noget større,
noget mere og i det hele taget referencer uden
for sig selv. Ellers bliver livssynet lige så fladpandet, som man selv er; det, som Shakespeare
lader sin Hamlet sige så poetisk: ”Der findes
flere ting mellem himmel og jord, Horatio,
end din livsanskuelse nogen sinde har kunnet
drømme om.” Hvis man er gået gennem livet
uden kriser, herunder verdenskriser eller alvorlige sygdomme, så har behovet for at stille sig
selv de store eksistentielle spørgsmål måske slet
ikke været påtrængende. I skyttegravene under
Første Verdenskrig fandtes ikke ateister. I det
mindste var man ”skyttegravskristen” og håbede på fjendens nåde og barmhjertighed.
Man kan ikke færdes i Jerusalems gader
uden at forholde sig til sit ophav. Er du jøde,
er du kristen, er du muslim? For noget er du.
Du er ikke bare ingenting på dette geografiske
sted, hvor hovedreligionerne historisk krydser
ind over hinanden. Der etableres en øjeblikkelig respekt tangerende til accept, når næsten i
Jerusalem ved, hvem du er. Ja, man bliver sat i
bås og må trækkes rundt med 2.000 års historie på ryggen, men pyt med det, for i forvejen
kan vi jo ikke vride historien af os. Fælles for
religiøst tænkende mennesker er, at man vedgår en dimension uden for sig selv, og derfor er
det lige for at tænke, at en praktiserende kri-

sten kan have et større forståelsesmæssigt fællesskab med en praktiserende muslim end med
en ateist eller en vane/kulturkristen. Og det er
noget andet end politikernes konstruerede ord
”sammenhængskraft”, hvor man insisterer på
eksistensen af en fælleslim og samtidig splitter
kulturbaggrund og historiebevidsthed i atomer.
I efteråret var min kones brors livssituation
så alvorlig, at hun tilkaldte en præst til at give
ham den sidste olie. Det foregik fint og værdigt
på en hospitalstue med krucifiks og hellig olie.
Fra en anden sygeseng havde en muslimsk iman
fulgt med. På et tidspunkt smilede han hjerteligt og vendte tommelfingrene frejdigt opad.
Det var ikke til at tage fejl af: Respekt for, at
I danske tager jeres egen Kristendom alvorligt.
Vi skal ikke være bange for muslimer eller
andre religioner. Skal vi endelig være bange, bør
det være for vores egen ugidelighed og ja, uvidenhed om vores religiøse afsæt.
Terrorangrebene i Paris var ikke et billede
af Islam eller religion i almindelighed. Det var
derimod udtryk for ideologisk tænkende mennesker, der havde nået et sådan niveau i selvklogskab, at de havde sat politiske mål højere
end mennesker og dermed respekten for livet.
Man kan ikke bebrejde religioner, at idioter
krænker, lige så lidt som man kan bebrejde selve
trafiklyset for, at folk kører over for rødt.
Over restauranten La Bonne Bière, der netop
var genåbnet under besøget i Paris, hænger et
bredt banner, der udtrykker alt andet end angst:
”Je suis en terasse”. I indgangspartiet takker et
skilt gæsterne for at ville komme igen. Og tjeneren arbejder ihærdigt på at genoprette hverdagen
i sit prosaiske tonefald: ”Jeg kan anbefale dagens
ret. Ønsker De vin?” For vi skal leve videre. Lennon derimod tog fejl. ”Imagine… And no religion too…” Der er ikke evighedens skær eller noget alment gyldigt over Lennons ord. Som han
selv sagde, da The Beatles blev opløst: ”When it
comes to all, we were just another rockband.”
Der er ingen ende på Paris.
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Konfirmander

Konfirmandhold fra Rudkøbing

Konfirmandhold fra Rudkøbing

Konfirmation i Rudkøbing kirke St. Bededag,
fredag den 22. april kl. 9.30
ved Hanne Davidsen
1. Danny Lisbjerg, Nørrebro 61, 5900 Rudkøbing
2. Johan Nagel Dirksen, Møllemosevej 17, 5900 Rudkøbing
3. Camilla Bovien, Spodsbjergvej 70, 5900 Rudkøbing
4. Vanessa Krogh Jensen, Fredensvej 26, 5900 Rudkøbing
5. Aya Kjølby Lundegaard, Østergade 30B, 1, 5900 Rudkøbing
6. Sara Telling Wesselhoff, Hinestien 1, 5900 Rudkøbing
7. Nicolai Block Larsen, Spodsbjergvej 27, 5900 Rudkøbing
8. Daniel Prydgaard Arnoldsen, Spodsbjergvej 90, 5900 Rudkøbing
9. Rasmus Uhrskov, Viebæltet 16, 5900 Rudkøbing
10. Gustav Rahbek Lyder, Kastanievej 18, 5900 Rudkøbing

Konfirmation i Rudkøbing kirke St. Bededag,
fredag den 22. april kl. 11.30
ved Lene Kjær Andersen.
Malene Pedersen, Skovvænget 6, Lohals, 5953 Tranekær.
Mathilde Gjerster, Ringvejen 6, 5900 Rudkøbing.
Anna Rækjær Grundahl, Lindevej 7, 5900 Rudkøbing.
Jonas Bastholm, Sommerlyst 32, 5900 Rudkøbing.
Ellen Le Rasmussen, Fauershøjvej 54, 5600 Faaborg.
Emil Schrøder, Nørrebro 119, 5900 Rudkøbing.
Michelle Ellebjerg Johansen, Rolighedsvej 19, 5900 Rudkøbing.
Laurits Bergholt, Kulepilevej 11, 5900 Rudkøbing.
Christian Oldenbjerg Hartung, Nordre Landevej 34, 5900 Rudkøbing.
Mathias Elnegaard Simonsen, Kløvervænget 10, 5900 Rudkøbing.
Liv Grouleff, Byskrivervej 6, 5900 Rudkøbing.
Ea Karoline Bruhn Rasmussen, Peløkkevej 54,5900 Rudkøbing.
Kristoffer Joakim Dehn Lauritsen, Sagers Allé 3, 5900 Rudkøbing.
Zenia Meder Bendix, Platanvej 19, 5900 Rudkøbing.
Louise Abildgard Kramme, Skovballevej 59C, 5700 Svendborg.
Adam Alexander Slumstrup, Humblevej 86, 5900 Rudkøbing.

Konfirmation i Rudkøbing kirke
søndag den 24. april kl. 10.00
ved Hanne Davidsen
1. Anders Dinsen, Nørrebro 92, 5900 Rudkøbing
2. Samantha Serena Poulsen, Hine Møllevej 14, 5900 Rudkøbing
3. Emil Pilegaard Petersen, Spodsbjergvej 97, 5900 Rudkøbing
4. Kasper Kreiberg Jacobsen, Kulepilevej 25, 5900 Rudkøbing
5. Emilie Johanne Skov Christiansen, Fredensvej 14, 5900 Rudkøbing
6. Owen Lee Price Skudehavnen 8, 1, 5900 Rudkøbing
7. Mia Marie Lundstrøm, Hinestien 1, 5900 Rudkøbing
8. Andreas Søgaard, Spodsbjergvej 30, 5900 Rudkøbing

Konfirmation i Strynø kirke søndag den 1. maj, kl. 10.00
ved Lene Kjær Andersen.
Lukas Hansen Reher, Fredensgade 19, Strynø, 5900 Rudkøbing.
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Konfirmander

Konfirmandhold fra Fuglsbølle, Skrøbelev og Longelse

Konfirmandhold fra Simmerbølle

Konfirmation i Fuglsbølle kirke
søndag den 24. april kl. 10.00
ved Annalise Bager
Henrik Rasmussen, Pederstrupvej 13, 5900 Rudkøbing

Konfirmation i Simmerbølle kirke søndag
den 24. april kl. 12.00
ved Lene Kjær Andersen.
Patrick Bruus Christiansen, Skrøbelev Kirkevej 16, 5900 Rudkøbing.
Lucas Ungemann Clausen, Mosevænget 12, 5900 Rudkøbing.
Natascha Alexandra Kansberg Lang, Jens Winthersvej 24, 5900 Rudkøbing.
Emilie Olivia Fayl von Hentaller, Josef Löcher Strasse 9b, 50354, Hürth,
Tyskland.
Emil Tauris, Maarbachstrasse 71, 53347 Alfter, Tyskland.
William Axel Raymond Hovmand, Skovsbovej 20, Sdr. Longelse, 5900
Rudkøbing.
Cecilia Hammer Holt, Kibshavevej 19, 5900 Rudkøbing.
Tamara Maria Reinhardt, Fiskervænget 11, 5900 Rudkøbing.
Erik Møller-Knudsen, Østergade 4E, 5900 Rudkøbing,
Lukas Engelbreckt Jørgensen, Jens Winthers Vej 15, 5900 Rudkøbing.

Konfirmation i Skrøbelev kirke St. Bededag
den 22. april kl. 10.00
ved Annalise Bager
Magnus Normann Hansen, Søndre Landevej 29, 5900 Rudkøbing
Julie Kathrine Nyman Haugaard, Cirklen 3, 5900 Rudkøbing
Kristian Bomholt Henriksen, Skrøbelev Kirkevej 28, 5900 Rudkøbing
Marius Ploug Behnfeld Jensen, Skrøbelev Hedevej 13c, 5900 Rudkøbing
Simone Serena, Cirklen 10, 5900 Rudkøbing
Konfirmation i Longelse kirke søndag
den 1. maj kl. 10.00
ved Annalise Bager
Ivar Sander Bergholt, Peløkke 37, 5900 Rudkøbing
Owen Egmose Hansen, Spodsbjergvej 317A, Rudkøbing
Amalie Weinreich Holm, Longelsevej 26, 5900 Rudkøbing
Sofie Navne, Longelsevej 27, 5900 Rudkøbing
Nanna Kromann Petersen, Byvej 9, 5900 Rudkøbing
Simon Baltzer Lindegård Petersen, Krogsbjergvej 21, 5900 Rudkøbing
Oliver Levin Svan, Fiskervænget 20, 5900 Rudkøbing

Konfirmationsvelsignelse!
Den almægtige Gud, vor Herre Jesu
Kristi Fader, som i dåben har gjort
dig til sit barn, han styrke dig i din
tro og give dig håb, han velsigne dig
og bevare dig i sin kærlighed!
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Konfirmander

Konfirmandhold fra Nordlangeland

Konfirmation i Snøde kirke 3. søndag efter påske
den 17. april kl. 10.00
ved Peter Martin Møberg
Jonas Govaerts Rossbach, Lille Snødevej 4, 5953 Tranekær
Konfirmation i Bøstrup kirke Bededag
den 22. april kl. 12.00
ved Hans Henrik Merrild og Peter Martin Møberg
Cecilie Danlev Holm, Søndergade 67, Lohals, 5953 Tranekær
Patrick Jørgensen, Snødevej 81, 5953 Tranekær
Maiken Lund Kristensen, Fæbækvej 15, 5953 Tranekær
Lærke Buhl Olesen, Bøstrupvej 25, 5953 Tranekær
Carl Frederik Emil Steensen-Leth, Steensgårdsvej 7, 5953 Tranekær
Konfirmation i Stoense kirke 4. søndag efter påske
den 24. april kl. 12.00
ved Hans Henrik Merrild
Simon Bak Pontoppidan Møller, Skattebøllevej 13, 5953 Tranekær
Konfirmation i Tullebølle kirke Kristi himmelfartsdag
den 5. maj kl. 10.00
ved Peter Martin Møberg
Jakob Hellemose Christensen, Skebjergvej 7, 5953 Tranekær
Joey Jasmin Larsen
Benjamin Arne Dorph Nygaard, Løkkeby Tværvej 1, 5953 Tranekær
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Konfirmandhold fra Humble

Konfirmation i Humble Kirke fredag den 22. april
– St. Bededag - kl. 10
ved Helle Frimann Hansen:
Magnus Søegaard Christiansen, Hovedgaden 30, 5932 Humble
Gustav Bendix Drost, Hallinggade 12, 5932 Humble
Tenna Kromann, Hovedgaden 10, 1. s., 5932 Humble
Amalie Navntoft Lundstrøm, Sandby 9A, Risinge, 5932 Humble
Nikolai Lunding Madsen, Hovedgaden 44A, 5932 Humble
Mikkel Christoffersen, Møllevænget 14, 5932 Humble

Konfirmander

Konfirmandhold fra Lindelse

Konfirmation i Lindelse kirke
søndag den 17. april 10.00
ved Trille Brink Westergaard:
Steffan Christensen, Højetoftevej 8,
5932 Humble
Louise Verndal Olsen, Herslevvej 12,
5900 Rudkøbing
Niels Peter Larsen, Herslevvej 33A,
5900 Rudkøbing
Shilla Josefine Fibiger Jensen, Haugbøllevej 12,
5900 Rudkøbing
Yasmin Sasja Fibiger Jensen, Haugbøllevej 12,
5900 Rudkøbing
Toke Sander Rasmussen, Langegade 6,
5900 Rudkøbing
Jane Nørregaard Stenhuus Larsen, Sødalsvej 6,
5900 Rudkøbing
Nikolaj Holmøe-Jensen, Gillesbjergvej 3,
5900 Rudkøbing
Marius Bay Vinggaard, Smediestræde 4,
5900 Rudkøbing
Noah Joachim Elnegaard Ejlersen,
Vindebyvej 6, 5900 Rudkøbing
Ida Skjærbæk Rasmussen, Statenevej 21,
5900 Rudkøbing
Patrick Baltzer Sander, Pilehaven 11,
5932 Humble.
Konfirmation i Bagenkop kirke søndag den 8. maj kl. 10.00
ved Rebecca Aagaard Poulsen
Lærke Leisner, Magleby Fri - og efterskole, 5935 Bagenkop.
Martin Elbæk, Rathvej 2, 5935 Bagenkop
Cecilie Theodorsen, Laksevej 2, 5935 Bagenkop
Lærke Krag Petersen, Ørredvej 6, 5935 Bagenkop
Mette Krøyer Nielsen, Klintevej 38, 5935 Bagenkop
Anja Pryds Hansen, Østergade 3, 5935 Bagenkop
Sandra Pedersen, Peløkkevej 21, 5900 Rudkøbing
Laura Bredo Klem Kruse Hansen, Bredgade 24, 5935 Bagenkop
Cathrine Havemann Beck Jespersen, Kirkevej 15, 5935 Bagenkop

Konfirmandhold fra Bagenkop og Magleby

Konfirmation i Magleby kirke søndag den 8. maj kl. 14.00
ved Rebecca Aagaard Poulsen
Jan Henriksen, Ourevej 27, 5932 Humble
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Sorggrupper på Langeland – et kirkeligt tilbud
Som noget nyt fra kirkerne på Langeland udbydes der snarest tilbud om sorggrupper.
Grupperne henvender sig til sorgramte efterladte ægtefæller, forældre, tætte venner, børn og
unge og bedsteforældre, der har mistet, og som
godt kunne tænke sig at mødes med andre i lignende situation.
I sorggruppen er alle underlagt tavshedspligt. Gruppen er et fristed, hvor man kan
møde andre efterladte og dele de oplevelser,
der kan være svære at dele med ens nærmeste.
I denne gruppe vil der være mulighed for at bearbejde sin egen sorg sammen med andre i én
stærk sammenhørighed. Her vil være mulighed
for at finde støtte og livsmod i den svære tid,
der kan findes efter et tab. I sorggruppen kan
man være med alt det, der fylder, og hvor ingen
mener, at ”man bare skal videre med sit liv”. Her
er ingen tanker unormale eller underlige.
Vi erfarer, at når man er flere om at lytte og
løfte, giver det ofte mod til at være i den eksistentielle krise, som sorgen er. Sorgen er nemmere
at bære sammen med andre, som ved, hvor svær
sorgen kan være at forstå, bære og leve med.
Gruppen er med andre ord et personligt frirum
til at arbejde med sig selv – sammen med andre.
Det er gruppens formål at genfinde livsglæden
og livsmodet gennem samtaler og gensidig støtte.
Gruppen vil mødes én aften om måneden,
og næste dato fastsættes på møderne, så husk
kalender. Det er gratis at deltage, og der serveres
kaffe, te mm.
Sorggruppen vil bestå af max. 8 efterladte,
da dette giver den bedste sorgbearbejdelsesproces i gruppen. Ved behov for oprettelse af flere
grupper, f.eks. børn og unge, vil dette også være
en mulighed.
Gruppen optager løbende medlemmer, så
tag kontakt, hvis det er noget for dig eller nogen, som du har kendskab til.
Inden man bliver optaget i en gruppe, er der
en ”forsamtale” – enten personligt eller telefonisk – hvor vi fortæller om, hvordan vi arbejder i sorggruppen.

har gjort sådan, at jeg i hvert fald har kunnet se
mig lidt ud af den sorg, som jeg bærer rundt på”
(Flemming ,58).
Citat:” Det har givet mig noget helt utroligt,
det at være med, at vi sammen har været fælles om
vores sorger”
”Det har været et pusterum at komme derned.
Man føler en anden ro, når man kommer derned.
Det er en dejlig ro, og alligevel taler folk, som de
vil”. (Dorthe 79).
”Det giver mig tid til at tale. Altså, i en hverdag,
selvom min kone og jeg er sammen hver dag, så er
der madpakker, der skal smøres, og børn der skal
lægges i seng og alt sådan noget, ikke også. Så er det
ikke sådan, at vi får sat os ned og ligesom får sagt:”
Nå, hvordan går det i dag?”. Det er det bare ikke.
Og så kan man ligesom få luftet sit hoved. Ja, mental hygiejne eller sådan noget. (Gustav 38).
”Jamen, det er nok det der med at blive hørt og
have et sted at møde med lige…nogle der har prøvet det samme…Du møder mennesker, der kan
forstå dig helt ind til hjertet.” (Hanne, 53).
”Sorgen forsvinder ikke, men du får lidt luft
omkring dig, når du taler om det”. (Dorthe 79).
Til forskel fra andre typer sorggrupper, vil
der til møderne i Folkekirkens sorggrupper
være minimum én præst til stede. Præstens tilstedeværelse åbner op for andre spørgsmål om
liv og død – også på et teologisk plan.
Mødedagen, sted og tidspunkt vil fremgå i
Øboen og på hjemmesiden, så snart rammerne
herfor er sat.
Citater fra tidligere sorggruppedeltagere i
Folkekirkens sorggrupper:
Citat: ”Man får livsmodet tilbage, og hvad det
så kan indebære, det kan være mange ting, men det

* Citater hentet fra http://sorg.folkekirken.dk/ i
rapporten: ”Når sorgen bæres sammen”.

Er du pårørende og mener, at en sorggruppe kunne være en mulighed for dig, kan du rette
henvendelse til sognepræst Rebecca Aagaard-Poulsen på mail: rema@km.dk eller på telefonnummer:
51 16 54 77 efter d. 15/3 eller til sognepræst Trille Brink Westergaard på telefonnummer:
62 57 15 07 / 20 46 36 44.

