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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 uge 43 - uge 14 (incl.)
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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Samtaler med præsten!
Som sognebarn kan man altid få en samtale med sin præst. Det gælder ved sygdom,
livskriser, samtaler om tro ect. Men vi
beder om, at I selv henvender jer. Det er
vanskeligt for os at vide, hvornår I har brug
for en samtale. Vi har mange opgaver, der
skal løses og prioriteres, men vi er der for
jer. Og en samtale hos os registreres ikke i
noget system. Vi har TAVSHEDSPLIGT!
Præsterne

Forsidebilledet
Billedet illustrerer det kristne fællesskab der
rummer alle - på trods af forskelligheder.
Tornekransen symboliserer, at det ikke altid
er nemt at mødes, men alligevel er det værd
at række hænderne ud og mødes i Kristi ord.
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Præstens side

Ordet er ”Rasa”
I februar måned rejste jeg til Sydindien med min familie. Varmen, duften, de mange nye lyde og farver
- samt virvaret af forskellige sprog - nærmest overmandede mig, som jeg stod i lufthavnen i Bangalore
og rodede rundt i pengekatten efter mit pas. Endnu
et sikkerhedstjek ventede lidt længere fremme sammen med den meget lange kø ved paskontrollen,
inden vi endelig skulle få lov at træde ind i dette
farverige og mangfoldige land, som vi ikke havde
besøgt i 5 år.
Vi bevægede os gennem lufthavnen med backpackertasker og to trætte børn ved hånden - og nåede
endelig køen. I sådan en indisk kø får man virkelig
tid og stof til eftertanke - og tålmodighed er en sand
dyd. Pigerne satte sig tungt på tasken, imens køen
langsomt og dovent sneglede sig frem. Foran os stod
en muslimsk familie. De så ligeså trætte ud som os.
Også deres børn havde sat sig til rette på deres forældrenes tasker, og de smilede genert til mine piger,
som de nu var i øjenhøjde med. Bag os stod en Sikh
med turban, nystrøget jakkesæt og lædermappe og
kikkede diskret på sit ur uden at fortrække en mine.
Stille og tålmodigt stod han ubevægeligt med blikket stift rettet mod paskontrollen, som havde han
aldrig bestilt andet. Længere fremme i køen stod
en gruppe snakkende katolske nonner, som i ny og
næ smilede opmuntrende til pigerne og mig. Jeg betragtede scenariet omkring os. Så mange religioner,
så mange kulturer og forskellige livsstile samlet på ét
sted i fred og fordragelighed.
Endelig var det vores tur til at komme gennem
paskontrollen. Vi gik ”bip-fri” gennem detektoren
og kort efter befandt vi os i taxaen, som skulle køre
os til ankomstdestinationen i Bangalore. Ud kørte

vi gennem byen. Byen med de mange mennesker
overalt, byen med køer og løse hunde midt i trafikken, kvinderne i de farverige sarier, legende børn i
deres cricketspil, dytten og båtten fra biler og rickshawers (indiske taxaer) og duftende fra de mange
gadekøkkener. Så mange smil på trods af fattigdom
og hårde kår – så meget liv og glæde fandtes derude.
Langsomt førte byens pulserende rytmer os afsted
gennem de manglende lyskryds og menneskeoverfyldte knallerter - og et øjeblik stod alting bare stille
for mig inde i taxaen, som kørte livet forbi mig. Jeg
prøvede at finde det ord, der kunne definere hvad
det var, jeg oplevede her, men ordet kom ikke til
mig. Jeg forblev ordløs.
Min mormor bor syd for Bangalore. Her er
langt mere fredeligt end i storbyen. Her huserer
kun aberne, som kækt svinger sig i palmerne og telefonledningerne, og dermed er medbestemmere til
hvorvidt landsbyens befolkning kan telefonere den
dag. Den lille landsby er omkranset af de mange rismarker - og ikke mindst de store bjerge - der synes
at have lagt sig omkring byen som en stor beskyttende arm. Her i byen findes en ro og rytme, som
maner ethvert hjerte til ro.
Det hvide hus, som min mormor bor i, fyldes
ofte af landsbyens mange ansigter. Også genboen,
en hindufamilie med en god håndfuld børn, stod
ved havelågen hver morgen, for at se til tilrejsende.
Der gik ikke længe, så legede mine piger derovre
hver dag – selvom de ikke kunne sproget, talte alle
børnene sammen – akkurat som legede de gæt og
grimasser, og latterbrølene ville ingen ende tage.
Længere nede af gaden bor der en muslimsk familie. De hjælper ofte min mormor med indkøb
og vedligeholdelse og andre ting, der er svære,
når man er 90 år. De og min mormor har alle så
forskellig kultur, opvækst og religion, men bor alligevel uproblematisk side om side og tager del i
hinandens liv - og er noget for hinanden. Ganske
fascinerende. Også måltiderne deles på kryds og
tværs af forskelligheder. Stadig søgte jeg efter det
ord, jeg så gerne ville kalde alt det her, men ordet
kom først til mig under et af disse indiske måltider,
som jeg deltog i. Måltidet blev serveret på et banan-

blad, hvorpå der var anrettet forskellige retter. Og
så kom ordet: ”Rasa”. Rasa er et indisk udtryk for
en helt særlig indisk filosofi, der også har sat sit præg
på madkulturen. Rasa er en stemning, et ideal, et
mentalt højere stadie, som man kan opnå med den
præcise sammensætning af forskelligheder. Både
det søde, sure, bitre og salte, farvekontraster og
forskellig konsistens må være tilstede for at opleve
et måltid af Rasa. Mangler der bare én af disse, så
er det ikke komplet. Alt sammen må være samlet i
samme måltid. Hver mundfuld skal være en blanding af disse forskellige retter, for at opnå denne
stemning. Og som vi satte os om bordet, med alle
vores forskellige baggrunde, kulturer og religioner
og indtog et dette måltid, kunne jeg ikke andet end
at fremkalde mig billedet af Kristus selv med hans
disciple ved det sidste måltid. Han elskede på trods
af forskelligheder, på trods af religioner, kulturer og
baggrund. Han tog os alle ind.
Og så slog det mig, at det er sådan oplever jeg
kristendommen som helhed – som stemningen af
Rasa. Gennem hele kirkeåret præsenteres vi gennem højtiderne for alle de følelsesmæssige perioder,
der fylder i et menneskeliv. Lige fra fødsel og glæde
i julen, til beretninger om livet i sin mangfoldighed
gennem fortællinger og lignelserne fra Jesu liv, til
døden, tabet og sorgen, som vi møder langfredag
og endelig håbet påskesøndag. Også vores kirkeår
har alle aspekter med sig akkurat som det indiske
Rasa måltid i sig indebærer alle smagsvarianter. På
det område er vi slet ikke så forskellige fra mange
andre livsopfattelser.
Jeg fandt endelig det ord, som jeg havde ledt efter så mange år, både i Indien men også herhjemme
i Danmark. Det ord der virker og giver mening.
Den stemning, som ordet ”Kristus” vækker i mig
under hver nadver: at her er plads til alle ved bordet – her holdes ingen udenfor og vi må alle være
tilstede som vi er. I dette øjeblik er vi bare sammen
i ét fællesskab, der binder os sammen og gør os til
en helhed selvom vi er forskellige. Jeg fandt omsider
ordet - Ordet er Rasa.
Rebecca Aagaard-Poulsen
Sognepræst i Sydlangeland pastorat
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Nordlangeland pastorat
Nyt fra menighedsrådene
Organist Hanne Larsen har valgt at stoppe
med udgangen af juni måned. Vi skal altså til
at søge en ny organist. Der skal på denne plads
lyde en stor og varm tak til Hanne for mange
års trofast tjeneste som organist.
Hanne har sin sidste gudstjeneste som organist den 26. juni kl. 11.15 i Tullebølle Kirke.
Menighedsrådet er vært ved en afskedsreception i våbenhuset efter gudstjenesten.
Orgelet i Tullebølle er ved at blive renoveret.
Det er formentlig næsten et halvt hundrede år
siden orgelet i Tullebølle sidst blev renset. Derfor har der i tidens løb ophobet sig en stor
mængde støv og snavs i orgelet. Samtidig er en
del af orgelets mekaniske dele blevet slidt. Menighedsrådet har engageret Frobenius Orgelbyggeri til at rense orgelet og forny de udslidte
dele. Samtidig bliver orgelet omintoneret, så det
får en lidt blødere og mere behagelig klang. Orgelbyggerne ankom den 4. april og det tog dem en
lille uge at pille orgelet fra hinanden. Renoveringen vil tage ca. otte uger.

Kapellet i Tullebølle er blevet nedlagt og skal
i stedet bruges som redskabsrum for nogle af
maskinerne på kirkegården. Det har ikke været
i brug som kapel i flere år, og da der mangler plads til en hensigtsmæssig opbevaring af
maskinparken, har menighedsrådet vedtaget
denne ændring.
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Kirkegårdene har hele tiden menighedsrådenes bevågenhed. Vi skal tilpasse driften til de
behov og ønsker, der er for gravpladser, og det
betyder omlægninger. For to år siden var det en
større omgang, men tilpasningen er ikke afsluttet, og i Stoense har graver Johnny Petersen i
stedet for gravplads fundet mulighed for at lave
et dekorativt anlæg, så kirkegården kan være et
smukt og fredfyldt sted at færdes.
Omlægning har der også været på gårdspladsen ved Hou præstegård. Der var et behov for
at rydde op i et buskads og skaffe flere P-pladsen
til kirken. De nye P-pladser er nu anlagt øst for
kirkegården, samtidig er gårdspladsen blevet renoveret, så der også er blevet naturlige P-pladser,
når der er arrangementer i Forpagterboligen.

Husk udflugter
Husk tilmelding til Hou-Stoense-Snøde sogneudflugt den 2. juni til Lene Møller Dam tlf. 26
84 64 78 senest den 24. maj.
Tilmelding til Tullebølle-Tranekær-Bøstrups
sogneudflugt den 12. juni senest den 1. juni til
Else Svendstrup Holm tlf. 65 59 14 65.
For nærmere information om turene se
www.pastoratet.dk
Fællesudflugt til Holbæk
Tirsdag den 30. august er der fællesudflugt for
hele Nordlangeland Pastorat.
Turen går denne gang til Andelsbyen ”Nyvang” ved Holbæk.

Program:
Kl. 7.00: Afgang fra Hou kirke. Derefter Lohals
Havn – Stoense – Snøde – Bøstrup(Lejbølle) –
Tranekær Kirker. Afgang fra Tullebølle kirke
ca. kl. 7.45.
Første stop er ved cafeteriet ved Nyborg med
udsigt ud over Storebælt. Her kan vi selv købe
kaffe etc.
Kl. 10.30 – 11.30 skal vi ind og se Tveje Merløse Kirke. Kirken er en af Sjællands ældste kirker
med velbevarede tvillingetårne. En af kirkens
præster fortæller om kirken og stedet (såfremt
der ikke er en kirkelig handling.)
Kl. 11:35 ankommer vi til ”Nyvang”. Vi spiser vore
medbragte pålægsboller, inden vi på egen hånd går
rundt og ser andelsbyen, der både har mejeri, smedje, brugs, slagteri, husmandssted og meget mere.
Kl. 14:30 Kaffe og lagkage.
Kl. 16:00 kører vi tilbage mod Langeland. På
vejen gør vi ophold ved Majorgården i Oure.
Her får vi en 2-retters menu. Vi betaler selv for
drikkevarer på kroen.
I bussen kan vi købe øl og vand.
Turen koster 350 kr. For dette beløb får du:
Bustur, frokostbolle, entre til Nyvang, kaffe og
en to-retters menu.
Bindende tilmelding inden den 19. august til:
Lene Dam: Tlf.: 26846478
eller lenemollerdam@mail.com.
Else Svendstrup Holm: Tlf.: 62591465/21583414
eller else.svendstrup@hotmail.com

Foto: Andelslandsbyen

Nordlangeland pastorat
Café i Tullebølle Præstegård
I sommer vil der være café i konfirmandstuen
hver den anden torsdag i måneden
fra kl. 14.30 til kl. 16.00.
Kirkebilen kan benyttes.
Program for sommeren:
Torsdag den 9. juni:
Henning Porsby fortæller
om modelfly.
Torsdag den 14. juli:
Spil-eftermiddag i præstegårdshaven.
Torsdag den 11. august:
Agnete Fog fortæller om ”Andelstanken”.
Torsdag den 8. september:
Anders Andersen fortæller om bier og biavl.
Alle er velkomne og vi håber at se rigtig mange
til nogle hyggelige eftermiddage.
Sommerudstilling i Tranekær
Henover sommeren vil man i år kunne se værker af Anni Printz i Tranekær Kirke. Det bliver
den niende sommerudstilling i Tranekær.
Der er fernisering i kirken den 3. juni kl.
17.00. Menighedsrådet byder på en forfriskning. Udstillingen vil kunne ses i kirkens
åbningstid hele sommeren til slutningen af
august.
Anni Printz er oprindeligt uddannet lærer fra
Holbæk Lærerseminarium, men allerede i 1968
kom hun til Langeland, hvor hun fik arbejde på
Snøde Centralskole. Anni Printz har en levende interesse for dilettant, musik og sang og har forfattet
mange humoristiske og skarpe sangtekster. Hun
har udgivet en række bøger på eget forlag. Bøgernes emner spænder vidt. Således udgav hun for et
par år siden i samarbejde med den japanske tegner
Madoka Kishi nogle bøger om drager. Men har
tidligere også skrevet en bog med udgangspunkt
i historiske skikkelser. Derudover maler og tegner
Anni Printz. Blandt andet engle. Og det er nogle af
dem, der vil præge udstillingen i Tranekær Kirke.

Friluftsgudstjeneste i Hou
Søndag den 19. juni er der friluftsgudstjeneste i
haven bag Forpagterboligen, Houvej 30. Gudstjenesten er kl. 11.00. Efter gudstjenesten spiser
vi vores medbragte mad i fællesskab. Vi plejer at
være ved Hollænderhus, men vi synes, vi i
år skal prøve at nyde udsigten fra haven ved forpagterboligen. Tag gerne en
havestol med, samt madpakke og drikkevarer, så vi kan hygge os sammen.
Kirkevandring
Årets kirkevandring sammen med Longelse-Skrøbelev og Fuglsbølle afholdes søndag
den 26. juni. der begyndes med en kort gudstjeneste kl. 14.00 i Longelse Kirke, herefter
køres til Siø hvor selve gåturen finder sted. Se
nærmere på side 12 i kirkebladet.
Aftengudstjeneste
Søndag den 3. juli kl. 19.00 er der aftengudstjeneste i Tullebølle Kirke. Efter gudstjenesten går vi
sammen over i præstegårdshaven, hvor der vil blive
serveret aftenkaffe. Chresten Jørgensen vil underholde med sin harmonika. Vi håber, at mange vil
komme og være med til en dejlig aften i kirken og
i haven.
Koncert i Hou
Onsdag den 13. juli kl. 19.00 afholdes der
koncert i Hou Kirke under overskriften ”Sentimental Journey”. Det er trioen Josefine Ottesen,
Christian Søgaard og Jan Schönemann, der
swinger sig igennem tider og lande, rytmisk og
musikalsk, så man svæver med og foden vipper
i takt med musikken. En fin oplevelse på en
smuk juliaften. Fri entré.
Friluftsgudstjeneste i Tullebølle
Søndag den 21. august kl. 17.00 er der friluftsgudstjeneste i Fritidsparken i Tullebølle.
Spejderne vil stå for alter og udsmykning og
fritidsparkens forening vil opsætte bænke,

men tag eventuelt en pude eller et tæppe med
at sidde på. Gudstjenestens musikalske del
varetages af Basic Big Band under ledelse af
Thomas Buchreitz. Efter gudstjenesten serverer menighedsrådet grillede pølser og kold
kartoffelsalat. Hvis vejret er dårligt, flyttes arrangementet ind i kirken.

Bibelcamping
Igen i år bliver der bibelcamping i Tullebølle.
Tullebølle Bibelcamping afholdes i perioden
22. – 30.juli.
Campingpladsen ligger på den gamle fodboldbane ud mod Skolevej.
Møderne afholdes i Tullebøllehallen.
Der er familiemøde kl. 10.00 mandag til
fredag. Hver aften er der aftenmøde. Du er velkommen til at deltage i hele bibelcampingen.
Du er også velkommen til at deltage i et eller
flere møder. Programmer vil ligge i kirkerne.
Find os på vores facebook ”Tullebølle Bibelcamping” eller på vores hjemmeside: www.tullecamping.dk.
For yderligere oplysninger kontakt: Birgit
Mogensen, Skolevej 17, Tullebølle, tlf.62 50 20 98.
Foredrag i Bøstrup Sognehus
Onsdag den 5. oktober kl. 19.30: Ole Sørensen
(Rebellen fra Langeland). Emne: Få Langeland
på landkortet. Hjørnet – Socialpsykiatri.
Onsdag den 19. oktober kl. 19.30: Erik Norman Svendsen, biskop. Emne: Fra Nørrebro til
Nørregade
Onsdag den 2. november kl. 19.30 Peter Faber, journalist og forfatter. Emne: Et liv med ord
Onsdag den 30. november kl. 19.30 Juleshow med 2 x Lundemann med pianist
Alle foredrag kr. 175 (enkelt: kr. 75). Kaffe/
te og kage 25 kr. pr. gang.
Tilmelding er nødvendig til: Tove Petersen
tlf: 62 59 18 48 eller Else Svendstrup Holm tlf:
62 59 14 65 begge efter kl. 17.00.
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xxx pastorat
Nordlangeland
Spillemandsmesse
Vi har i Nordlangeland Pastorat i samarbejde
med Sørup Kirke kastet os ud i et større projekt.
Den 29. januar 2017 vil vi afholde en spillemandsmesse i Tullebølle og Sørup Kirker.
I begge kirker vil spillemandsorkestret
Jydsk på Næsen spille til gudstjenesten. Leder
af Tåsingekoret Jutta Bay og vores snart tidligere organist Hanne Larsen har sagt ja til at
lede et ad hoc-kor, som skal synge for på gudstjenestens musikalske led. Der vil derfor blive

mulighed for at melde sig til ad hoc-koret, som
vil øve nogle lørdage i november og januar. Vi
håber, mange vil benytte sig af lejligheden til
at stifte bekendtskab med den glade og festlige
musik.
Man kan læse mere om spillemandsmessen
i næste nummer af kirkebladet.

Hesselbjerg Musikfestival
14.-17. juli 2016
14.7.16

kl. 20.00: Schubert & Schumann entré 50 kr.

15.7.16

kl. 11.00: Orgelklub for boern fri entré
kl. 13.00: Orgelgak - familieforestilling fri entré
kl. 16.00: Barokkoncert med Jutlandia Baroque entré 50 kr.

16.7.16

kl. 13.00: In the name of Fuzzy med Duo1702 entré 50 kr.
kl. 14.00: Oehlenschlägers Langelandsrejse i ord og musik fri entré

17.7.16

kl. 10.00: Musikgudstjeneste fri entré
kl. 14.00: Afslutningskoncert entré 50 kr.

Samlet pris for alle koncerter: 150 kr./boern gratis
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Mere info på www.facebook.com/hesselbjergmusikfestival

Sommerkoncerter
Den 39. sæson er allerede i gang og de resterende koncerter er følgende:
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.

xxx pastorat
Nordlangeland
Møllehavehuset –
Bøstrup Præstegård
Der afholdes sommerfest lørdag den 11. juni.
Se nærmere på hjemmesiden
www.møllehavehuset.dk

Vejviser

Gudstjenester på plejehjemmene
Stigtebo:
Onsdag den 29. juni kl. 10.15
Onsdag den 27. juli kl. 10.15
Onsdag den 31. august kl. 10.15

☎

Tullebøllecenteret
Onsdag den 29. juni kl. 14.30
Onsdag den 27. juli kl. 14.30. Altergang.
Onsdag den 31. august kl. 14.30

Menighedsrådsmøder:
Hou-Stoense-Snøde Menighedsråd:
Tirsdag den 14. juni kl. 19.00
i Forpagterboligen
Tirsdag den 9. august kl. 19.00
i Forpagterboligen
Tullebølle-Tranekær-Bøstrup
Menighedsråd:
Tirsdag den 7. juni kl. 19.00
i Bøstrup sognehus
Tirsdag den 5.juli kl. 19.00
i Bøstrup sognehus

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

☎

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

☎

Regnskabsfører: Hanne Tved,
Snødevej 33, 5953 Tranekær,
21 47 30 78, htved@hotmail.com

☎

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.

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

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,
61 10 52 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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xxx
Rudkøbing – Simmerbølle
pastorat
Sommerrefleksioner over kærlighed!
”Man skal elske sig selv for at kunne elske andre.” Sådan siger vi tit. Tankegangen er den,
at man ikke skal forvente, at nogen kommer
og redder en, når livet går i tusind stykker. Du
må selv komme på fode, finde dit eget selvværd,
før du kan vender dig om mod verdenen igen.
Hvis du er hensat i noget, der ligner selvhad og
destruktiv mindreværdsfølelse, så kan du ikke
være noget for andre. Så der må arbejdes, og
man må selv langsomt stable en selvfølelse, en
værdighed på benene. Når det er sket, kan man
vove sig ud af sit skjulested. Man ser sig selv i
spejlet og siger: ”Du er OK”, og så går man styrket ud i livet. Eller gør man?
Nej, det er langt fra hele sandheden. Der er
andet og mere at sige. Jeg mener, at egenkærligheden er forbundet med relationen til den anden, for du må holde dig selv i live, holde dig
frisk, glad og hel for den andens skyld. Og mere
end det. Du bliver ikke dig selv ved egen kraft;
du bliver til i den andens blik. Du bliver ikke
dig selv ved at se dig selv i spejlet med et godkendende blik. Du bliver i en meget dyb forstand til
i den andens blik. Spejlet fortæller egentlig kun,
at man er grim. Smuk derimod bliver man af at
blive set, af at blive elsket. Man kan derfor også
omvendt sige, at det er kærligheden, der driver
selvforagt og mindreværdsfølelse ud af sind og
tanke. I den andens blik ser man anerkendelse
og accept, men også en appel om at blive genelsket. Den anden, den jeg elsker, har brug for
mig. Derfor gælder det om, at jeg passer på mig
selv - for den andens skyld. Det er altså ikke
kun sådan, at selvkærlighed er forudsætning for
næstekærlighed, altså at jeg må elske mig selv
for at kunne elske andre. Det omvendte gælder
faktisk også, at fordi jeg er elsket, kan jeg elske
mig selv og motiveres jeg for at sørge for mig
selv – for den andens skyld.
Ligesom vi bliver til og oplives af den andens
blik, bliver vi til og oplives af Guds blik. Det
hedder et sted i Johannesevangeliet, at Gud elskede verden så meget, at han gav sin søn den
8

enbårne for at enhver, som tror på ham, ikke
skal fortabtes, men have evigt liv. Altså, Gud
elsker verden, elsker sin skabning, alle os ufuldkomne mennesker. Han ser os, som vi er, og han
elsker mærkeligt nok det, han ser. Vi er afsløret
og tilgivet! Det vil sige, at der for Guds skyld
altid og alle vegne ligger en fremtid foran os som
mulighed. Mulighed for liv og lykke. Mulighed
for at forny kærligheden igen og igen. Så gavmild er Gud. Kærligheden kan ikke kues. Den
kommer igen! Men den skal værnes, plejes og
have daglig næring ved knus og kys og søde ord.
Der er nogle kærlighedssange, man aldrig
bliver træt af, og det er, fordi de siger noget meget vigtigt om kærlighed, og fordi de siger det
på en smuk måde. En af dem har Anne Linnet
skrevet. Hun siger i sangen, at det er svært at
bruge store ord. Men det er nu alligevel det,
hun prøver. F.eks. siger hun: ”du ved, at du er
den, der gennem livet og stadig i mit hjerte bor”.
Når det er kærlighed, vi taler om, så er det altid
hjertet, vi taler til og ud af. Det er også hjertesprog, Anne Linnet synger på. Hun prøver at
sige noget om kærlighed, som vi tit er alt for blufærdige til at åbne os om. Vi går med så mange
skjulte drømme om troskab, om kærlighed, der
varer til evig tid, drømme om tryghed og varme,
drømme om, at der altid er en hos os, når vi
bliver bange og verden viser sit grimme ansigt,
drømme om fællesskab, om mod til at holde
sammen. Anne Linnet synger:
Lad mig være den, der er,
den, der altid blir.
Lad mig være den, du ser,
når øjet lukkes i.
Lad mig være den, du får,
og den du ved, du har.
Den du ikke kan forestille dig at skilles fra,
den du læner hovedet til,
så tankerne får ro,
for ingen kan elske dig højere end jeg.

Det er gode ord - og gode ord skal vi
gemme på. Ord kan være hårde og nedbryde
og ødelægge det gode liv, men ord kan også
bygge op og nænsomt beskytte det gode liv.
Gode ord er gode digte, gode historier. Gode
ord er det hellige og glædelige evangelium, der
fortæller, at vi er døbt til at tilhøre et levende
håb. Gode ord er formanende ord, der minder
os om vore forpligtelser. Apostlen Paulus er
god til formanende ord.
Da han skrev til sin menighed om, hvordan
de skulle være over for hinanden, begyndte han
med at forkynde, at de alle var Guds udvalgte,
hellige og elskede. Det samme er vi, det samme
er den anden. Vi skal altså se den anden som
hellig og ukrænkelig, som en person, der også
hører Gud til, og som også derfor skal elskes og
æres. Paulus minder os også om, hvor vigtigt
det er, at kunne tilgive hinanden og indrømme
egen ufuldkommenhed og afhængighed. Det er
ikke godt for mennesket at være ene. Vi lever
af hinanden og for hinanden. Heri ligger gemt
en stor glæde og et stort ansvar, en vidunderlig
gave og en krævende opgave. Vi er alle medarbejdere på hinandens liv og lykke.
Sognepræst Hanne Davidsen

Koncerter
Søndag d. 29. maj kl. 15.00 holder børne- og
ungdomskoret forårskoncert i Rudkøbing Kirke.
Her vil børnene synge foråret ind med glade
forårssange og vise, hvad de har arbejdet med
i løbet af året.
Alle er hjerteligt velkomne.
Sommerkoncerter.
Traditionen tro vil der hen over sommeren
være mulighed for at høre dejlig klassisk musik
ved flere koncerter i Rudkøbing og Simmerbølle
Kirker. Disse vil blive annonceret i dagspressen,
på kirkens hjemmeside, kirkens facebook og på
opslag ved kirken.
Der er fri entré ved alle koncerter i de to kirker.

xxx
Rudkøbing – Simmerbølle
pastorat
Klokkespil
Rudkøbing kirke har et fint klokkespil. De 16
små klokker er en gave fra Langelands Bank
til byen i anledning af byens 700 års købstadsjubilæum. Mikkelsdag 1988 – et år efter
jubilæet – lød klokkerne for første gang. Menighedsrådet har bekostet opsætningen i tårnet.
Klokkerne spiller hver dag kl. 8.00, kl. 12.00,
kl. 16.00 og kl. 20.00 til glæde for byens borgere og dens mange besøgende ikke mindst i
sommermånederne. Det er kirkens organist,
Tine Pugesgaard, der vælger og programmerer
de salmer, der afspilles.
Juniorkonfirmander
Der indbydes igen til undervisning af juniorkonfirmander i Rudkøbing præstegård. Igen i år
samarbejder sognepræsterne Annalise Bager og
Hanne Davidsen om undervisningen. Undervisningen i 2016 afsluttes med opførelse af et julespil
i Rudkøbing kirke ligesom sidste år, men undervisningen fortsætter ind i 2017 og runder af med
en fastelavnsgudstjeneste. Der sendes brev ud med
tilmelding og nærmere informationer.

Børn fra Kassebølle Friskole opførte i marts måned et påskespil i
Simmerbølle Kirke

hyggeligt og uformelt samvær. Sæsonens fulde
program følger i næste nummer af kirkebladet.

Der hygges i konfirmandstuen ved en tidligere
Kaffe-På-Kanden-Eftermiddag

Nyt fra menighedsrådet
Om fjernvarme i Simmerbølle kirke:
På grund af megen nedbør trak igangsættelsen
af arbejdet lidt ud. I starten af februar gik gravearbejdet så i gang ved Simmerbølle kirke i forbindelse med varmeanlæggets tilkobling til fjernvarmeforsyningen. I slutningen af februar var
installationsarbejdet afsluttet i kapelbygningen,
og den nye varmeforsyning kunne tages i brug.
Kjeld Madsen, næstformand.

Kaffe-På-Kanden-Eftermiddag
Vi begynder på en ny sæson af de hyggelige Kaffe-På-Kanden-Eftermiddage med foredrag ved
sognepræst Hanne Davidsen om Jeppe Åkjær –
hans liv og digtning, torsdag den 8. september
kl. 14.30-16.00 i konfirmandstuen i Rudkøbing. Vi fejrer hans 150 års fødselsdag med sang
og fortælling. Alle er hjertelig velkomne til et

Menighedsrådsmøder
Der afholdes følgende menighedsrådsmøder:
Torsdag den 2. juni kl. 18.30 i konfirmandstuen i Rudkøbing.
Torsdag den 11. august kl. 18.30 i annekset i
Simmerbølle.
Onsdag den 7. september kl. 18.30 i konfirmandstuen i Rudkøbing
Til efteråret skal der være valg til menighedsrådet, så husk derfor også orienterings-og
opstillingsmødet tirsdag den 13. september kl.
19.00. Mere information om dette møde i næste
nummer af kirkebladet.
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xxx
Rudkøbing – Simmerbølle
pastorat
Kirkekaffe
Menighedsrådet indbyder til kirkekaffe følgende søndage:
Rudkøbing kirkes våbenhus den 19. juni og
14. august.
Simmerbølle kirkes anneks den 12. juni og i
våbenhuset den 21. august.
Plejehjemsgudstjenester
Juni:
14. 	Rudkøbing Plejehjem kl. 10.30 (Lene Kjær
Andersen).
14. Danahus kl. 14.00 (Lene Kjær Andersen).
21. 	
Center Kohaven kl. 10.00 (Lene Kjær
Andersen).
Juli:
12. 	Rudkøbing Plejehjem kl. 10.30 (Hanne
Davidsen).
12. 	Danahus kl. 14.00 (Hanne Davidsen).
Center Kohaven – ingen.
August:
16. 	Center Kohaven kl. 10.00 (Annalise Bager).
16. 	Danahus kl. 14.00 (Annalise Bager).
18. 	Rudkøbing Plejehjem kl. 10.30
(Annalise Bager).
Indre Mission - Bethesda
2/6
Kl. 16.30, møde v/ Bjarne Lingren
Christensen.
9/6
Bibelstudie.
22/7 - 30/7 Bibelcamping i Tullebølle.
25/8
Møde v/Anette Ingemansen.
Kontakt:
Birgit Mogensen, tlf. 62502098.
Hvor ikke andet er anført, er møderne
kl. 19.30 i Bethesda, Ahlefeldtsgade 27.

Præsternes ferie
Sognepræst Lene Kjær Andersen holder
sommerferie i uge 26, 27, 28 og 29.
Sognepræst Hanne Davidsen holder sommerferie
i uge 30, 31, 32 og 33.
Præsterne dækker hinandens ferie.
10

Hjemmeside og facebook
Find mere info på kirkens hjemmeside:
www.rudkøbing-simmerbøllekirker.dk
og på pastoratets nyligt oprettede Facebook:
Rudkøbing-Simmerbølle Pastorat.
Koncerter
Søndag d. 29. maj kl. 15.00 holder børne- og ungdomskoret forårskoncert i Rudkøbing Kirke.
Her vil børnene synge foråret ind med glade forårssange og vise, hvad de har arbejdet med i løbet af året.
Alle er hjerteligt velkomne.
Sommerkoncerter.
Traditionen tro vil der hen over sommeren være
mulighed for at høre dejlig klassisk musik ved flere
koncerter i Rudkøbing og Simmerbølle Kirker.
Disse vil blive annonceret i dagspressen, på kirkens
hjemmeside og på opslag ved kirken.
Foreløbig er planlagt flg. koncert i Rudkøbing
Kirke: Torsdag den 18. august kl. 20.00: Violinist,
Niklas Walentin og pianist, Christina Bjørkøe spiller
musik af C. Nielsen, L. V. Beethoven og Brahms.
Der er fri entré ved alle koncerter i de to kirker.

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 onsdag 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.
20 28 04 54. Mandag fri.
Kirkeværge: Annika Viulm,
Broløkke 6, 5900 Rudkøbing.
27 52 14 85, aviulm@hotmail.dk

☎
☎

Strynøxxx
pastorat
Juli: DDS 724: ”Solen stråler over vang.”
August: DDS 331: ”Uberørt af byens travlhed.”
Husk at du altid kan foreslå månedens salme,
henvend dig blot til præsten.

Rasmus Jakobsens Legat.
Rasmus Jakobsens Legat kan søges til almennyttige, lokale opgaver eller som støtte
til enkeltpersoner, f.eks. unge strynboer under uddannelse. Ansøgningsskemaer kan fås
ved henvendelse til Knud Nielsen, Søndrevej
11, Strynø, eller Asta Lundsgård, Kirkevej 7,
Strynø, og bedes sendt eller afleveret til sidstnævnte senest 31. juli 2016.

Kirkegulvet:
Strynø kirke fik gennem årets første måneder
lagt nyt gulv. Gulvet er en fuldstændig kopi af
kirkens oprindelige gulv. I kirkens skib er der
lagt nye sten, og i kirkens kor er de bedst bevarede af de oprindelige sten lagt. Den lille trappe
imellem kirkeskibet og kirkens kor er ny, og
fremstår utrolig flot med de gule sten. Selvom
det ikke oprindelig var planen at våbenhuset
skulle indgå i restaureringen er stenene også
her renset og tæpperne fjernet. Kirkerum og våbenhus fremstår flot med det nye flotte gulv, og
mange kirkegængere har rost det nye gulv.
Strynø kirke blev genåbnet ved gudstjenesten
d. 13. marts, hvor der også var besøg af Langeland-Ærøs provst Trille Brink Westergaard.

Er der et skolebarn som har lyst til at læse
indgangs- eller udgangsbønnen er I mere end
velkomne til at henvende jer til præsten.

Særlige gudstjenester:
Børnegudstjeneste 14. august 2016 kl. 14.00
i Strynø kirke.
Vi skal hører om Jonas og hvordan det går til
at han ender i hvalens mund. Gudstjenesten vil
være tilrettelagt, så selv de mindste i menigheden kan være med.
Efter gudstjenesten er der kaffe, saftevand,
boller og kage i præstegårdshaven.

Eftermiddag for pensionister og andre voksne.
Eftermiddagene er afsluttet med påskefrokosten, og der holdes pause indtil efter sommer,
hvor Helga Rasmussen og Elisabeth Gregersen
opstarter en ny sæson.

Gudstjeneste under åben himmel, søndag d.
28. august kl. 10.00 i Præstegårdshaven.
Sidste år blev der for første gang afholdt
gudstjeneste under åben himmel på Strynø.
Præstegårdshaven dannede rammen om gudstjenesten, og menighedsrådet har besluttet at det
gerne må blive en årligtilbagevende begivenhed.
I år er datoen d. 28. august, og vi håber på at vi
kan holde gudstjeneste med dejlig solskin. Der
bliver sat stole frem i haven, men ellers er man
meget velkommen til at tage et lille tæppe med.
Efter gudstjenesten er der en lille forfriskning.

Månedens salme.
I de følgende måneder er valgt følgende salmer:
Juni: DDS 722: ”Nu blomstertiden kommer.”

Præstens ferie og fridage.
Sognepræsten holder ferie i uge 26, 27, 28 og
29.
Embedet passes i ferieperioden af sognepræst
Hanne Davidsen, tlf.: 62511375 eller hda@
km.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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Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat
Menighedsrådsmøder for LongelseFuglsbølle-Skrøbelev Menighedsråd

Torsdag den 9. juni kl. 17.00
m. efterflg. sognemøde kl. 19.00.
Her aflægger menighedsrådet beretning om
rådets virksomhed i det forløbne år og den
planlagte virksomhed i det kommende år.

Tirsdag den 16. august kl. 17.00
Dagsorden og referater kan ses på kirkens hjemmeside.

som ”Den Syngende Sagfører”. Han har lovet
at synge og spille for os, både af egne kompositioner og sange af kendte kunstnere. Søren
Ramsing er kendt fra Lohals, hvor han spiller
på ”Den Gyldne Hund” og til ”Frikadellefesten”.
Eftermiddagen byder også på fællessang. Husk
at medbringe en dejlig kaffekurv.
(NB! Vi rejser telt, såfremt dagen ikke viser sig
fra sit bedste sommerhjørne)

Hyggelig formiddag i præstegården
Sædvanen tro inviteres der til en hyggelig formiddag i præstegården med kaffebord, fællessang og
oplæsning. Det gælder Center Kohavens beboere
og dagcentergæster samt alle jer fra sognet, som
har lyst til at være med. Det foregår onsdag
den 29. juni kl. 10.00-11.30. Tilmelding senest dagen før på tlf. 62501069. Kirkebilen kan
benyttes.

Trine Bramsen

Grundlovsmøde 5. juni i Præstegården
kl. 14.00
Grundlovsdag indbyder vi til en festlig søndag eftermiddag i det grønne. Vi har indbudt
Trine Bramsen, Socialdemokratiets sydfynske stemme, til at holde
Grundlovstalen. Thurineren Trine
Bramsen siger om sig selv: ”Jeg er
glødende socialdemokrat, der brænder for at gøre
en forskel for Danmark og danskerne. Det kræver
politisk mod og ansvarlighed, ikke mindst i en krisetid. Det mod og den ansvarlighed har jeg”. Trine
Bramsen der er sit partis RETSORDFØRER
har flg. mærkesager: Uddannelse til alle, flere
arbejdspladser, Fyn i centrum. Vi glæder os
til at høre den unge politiker – ligeledes glæder vi os til den musikalske underholdning,
som bliver leveret af Søren Ramsing, kendt
12

Udsigt fra Siø

Kirkevandring Søndag den 26. juni
kl. 14.00-18.30 ca.
I år skal vi en spændende tur Siø rundt. Vi indleder med en kort gudstjeneste i Longelse kirke
kl. 14.00. Efter en kop våbenhuskaffe kører vi
til Siø, hvor vi parkerer bilerne (man må endelig
sige til, hvis man mangler kørelejlighed) og går
på opdagelse på den lille ø. Vi følger vejen ned
til de små hvide huse og går videre rundt langs
vandet. Dagen sluttes med sandwich og fælles
hygge i haven hos Ulla & Tom Andersen. Her
får vi også Siø´s spændende historie, som fortælles af Jørgen Siø Pedersen. Pris kr. 40/pers.
Tilmelding til sognepræst Hans Henrik Merrild, 62551264, hhm@km.dk, sognepræst Peter

M.Møberg, 62502250, pemm@km.dk eller til
sognepræst Annalise Bager, 62501069, anba@
km.dk senest torsdag den 25. juni.

Tema-gudstjenester på
hverdagsaftener
Vi inviterer til 3 tema-gudstjenester i løbet af
sommeren. Det bliver korte gudstjenester med
prædiken eller fortælling med fokus på bestemte emner. Desuden vil der være fællessang og
musikalske indslag af vores dygtige kirkemusikere. Det er onsdag den 8. juni i Longelse
kirke, torsdag den 14. juli i Skrøbelev kirke
og onsdag den 17. august i Fuglsbølle kirke.
Hver gang kl. 20.00.
Sommer-morgen-sang
Denne sommer vil vi gerne byde turister og
fastboende til morgensang i kirken. Her vil vi
synge nogle af vores dejlige morgensalmer og
lytte til en lille fortælling som en god begyndelse på dagen.
Morgensangen kommer til at foregå kl. 9.00 i
Skrøbelev kirke tirsdag den 28. juni, i Fuglsbølle kirke onsdag den 6. juli, og i Longelse
kirke tirsdag den 19. juli. Af hensyn til vores
mange turister vil salmerne også blive trykt på
engelsk og tysk. Vi slutter morgensangen med
kaffe og rundstykker i våbenhuset.
Havnegudstjeneste
Søndag den 10. juli flytter vi gudstjenesten ud i det
fri, nemlig til Lystbådehavnen i Spodsbjerg. Gudstjenesten er kl. 19.00. Vi har inviteret Peder Kølle
& Co. Bagenkop til at spille på deres harmonika´er
under gudstjenesten. Efterflg. vil de også spille i
haven ved Spodsbjerg Badehotel, hvor der bliver
mulighed for at købe en øl/vand og en kop kaffe.
Det er en god idé, at medbringe et tæppe eller en
strandstol til gudstjenesten. Gudstjenesten er tilegnet alle, der har lyst til at tage del i en anderledes
gudstjeneste, sogneboere, lystsejlere, fiskere, campinggæster & sommerhusgæster, som nyder dejlige
sommerdage i Spodsbjerg og det øvrige Langeland

Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat
Strandgudstjeneste		
Tirsdag den 2. august kl. 19.00 inviterer vi
til sommerens Strandgudstjeneste. Det foregår
igen i år på Spodsbjerg Drej på græsarealet ved
kiosken med udsigt over Langelandsbæltet.
Helle Rasmussen fra Langelandsgarden har
også i år lovet at spille solen ned på kornet som
en smuk afslutning. Også denne gudstjeneste er
tilegnet alle: sommerhusgæster – andre turister
og fastboende, som har lyst til at være en del af
naturens store katedral. Efter gudstjenesten er
menighedsrådet vært ved en forfriskning. Medbring gerne strandstol eller tæppe.
Sommerudflugt til det Midtjyske
lørdag den 20. august
Sommerens udflugt går til Kongernes Jelling,
hvor vi vil besøge kirken og de to berømte runesten fra Harald Blåtands tid. Derefter går turen
til Brunkulslejrene ved Søby, hvor vi får en guided tur rundt i området med bussen. Besøget
slutter med frokost i Søbyhus Cafeteria. Derfra
går turen til Gludsted kirke og videre ned over
Søhøjlandet til Himmelbjerget, hvor vi skal på
sejltur på Julsø med Gudenåens Dronning, den
gamle hjuldamper Hjejlen. Dagen slutter med
middag på Hotel Pejsegården i Brædstrup. Vi
er tilbage på Langeland ca. kl. 22.00. Om morgenen er der afgang fra præstegården kl. 7.00
og fra Ringvejsterminalen kl. 7.10.
Pris for hele denne tur, incl. bus, sejltur med
Hjejlen, guide i Brunkulslejrene samt morgencomplet i bussen - frokost på Søbyhus Cafeteria
- eftermiddagskaffe i bussen og middag på Hotel Pejsegården (ex.drikkevarer) er kr. 450,- .
Tilmelding senest 15. august til sekretær Tom
Andersen på tlf. 40131033 mail; toan@km.dk
Babysalmesang
Efterårets Babysalmesang starter tirsdag den
23. august og fortsætter de flg.7 tirsdage. Brev
sendes ud til de små sogneboere under 12 måneder medio august. Nærmere annoncering i
Øboen og på kirkens hjemmeside. Babysal-

mesangen vil blive nærmere beskrevet i næste
nummer af kirkebladet.

Efterårstur til ALTENAHR 28.-31.
Oktober
Har Du lyst til en dejlig efterårstur til den
smukke vinby Altenahr i Sydvesttyskland?
Du vil opleve vinfest i byen med musik, dans og
festfyrværkeri. Du vil opleve små, spændende
udflugter i de smukke Eiffel-bjerge, og du vil
opleve spændende socialt samvær med dejlige
mennesker.
Er Du interesseret så gå ind på kirkens hjemmeside www.longelsekirke.dk eller kontakt
sognepræst Annalise Bager på anba@km.dk eller på telefon 62501069.
Børn & undervisning		
Juniorkonfirmander
( der gives besked gennem Ørstedskolen)
Konfirmander
torsdag 8.10-9.40 (start uge 43) Tilmeldinger
for 7. klasses elever på Ørstedskolen sendes ud
midt i august. Såfremt man er elev på en anden skole, bedes man selv henvende sig.
Børneklub
fredag 15.00-16.30 (start 2. september)
Døbte
20. februar	
Liva Ella Hessellund-Guldborg,
Skolevej 7, Tullebølle
Fuglsbølle kirke.
24. marts	Cecilie Sofie Elmely Rasmussen,
Hovedgaden 50, Humble
Skrøbelev kirke.
27. marts 	Mads Frederik Sørensen,
Humblevej 85, Godthåb
Skrøbelev kirke.
3. april	Lucas Philip Larsen,
Ramsherred 46, Rudkøbing
Skrøbelev kirke.

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
25-års jubilæum.

Trille Brink
Westergaard har 25-års
jubilæum som sognepræst i Lindelse-Tryggelev-Fodslette pastorat (siden 2012 en del af
Sydlangeland pastorat).
Jubilæet markeres ved gudstjenesten i Lindelse kirke d. 12. juni 14.00.
Efter gudstjenesten er der åbent hus i
præstegården – eller udendørs, hvis vejret
tillader det.
Vi håber at se mange sognebørn samt andre, der gennem årene er blevet døbt, konfirmeret, viet af Trille. Eller har delt sorgen med
hende. Vi håber at se nuværende og tidligere
kolleger, menighedsrådsmedlemmer, ansatte
og andre samarbejdspartnere.
*****************

25 gode år
Det er ikke til at begribe, at der er gået godt 25
fra jeg første gang stiftede bekendtskab med
Sydlangeland. Vi var ved at fare vild omkring
småvejene ved Fodslette. Vi stod på trappen til
Lindelse kirke og så ned på det, vi mente måtte
være et enkesæde til en herregård. Det imponerende hus har nu været mit hjem og en dejlig
ramme om mit virke i 25 år.
Jeg er dybt taknemmelig! Det har været 25
gode år. Det er et stort privilegium at være præst.
Jeg har fået lov at være tæt på og følges med
14

mennesker i deres allerstørste glæder og allerstørste
sorger. I løbet af 25 år kommer man tæt på. Det er
ikke bare enkeltpersoner, men familier og slægter,
jeg har fulgt – i både glæde og sorg. Det er noget
ganske særligt både at døbe, konfirmere og vie det
samme menneske. Jeg har desværre også begravet nogen, jeg selv har døbt og/eller konfirmeret.
Det er svært. Men det føles rigtigt at være der. Jeg
kender næsten alle jeg begraver. Det er ikke altid
svært, men det er altid nært.
Det er blevet til tusindvis af samtaler i årenes
løb, ude eller i præstegården. Mange muntre, flere
alvorlige. Men aldrig ligegyldige. Jeg håber, at jeg
undervejs har givet lidt af det, jeg som præst er sat
til at give videre. Og takker for, at jeg selv har lært
og fået så meget givet undervejs.
Jeg har slidt en del menighedsråd, ansatte, kolleger og frivillige op på 25 år. Tak til alle, der er
trådt til i opgaven med at skabe gode, lokale rammer for det kristne budskab. Tak for med- og
modspil og godt samarbejde.
At være menneske – og derfor også at være præst
– er at yde, men også at svigte. Det er at træde til,

men aldrig helt slå til. Det er at forsøge at gøre
det godt, vel vidende at det aldrig er godt nok.
Vi kunne alle sammen gå til under vores egne
svigt, men det kristne budskab er, at det skal vi
ikke. Der et tilgivelse, kærlighed, overbærenhed,
når vi ikke rigtigt lykkes med det, vi burde. Det
betyder ikke, at så er det ligegyldigt, hvad vi gør.
Det betyder, at vi kan lægge vores svigt bag os,
så vi er frie til at forsøge at gøre det endnu bedre.
Det er en livsopgave og -gave at være præst og
forsøge at give dét videre. Og det er en gave, at
man som præst – som alle andre – lever af Guds
tilgivelse.
Har jeg gjort en forskel? Næppe. Og det er
faktisk i orden. Præster kommer og går, nogle
hurtigere end andre. Men jeg tror og lever og
virker på, at Kristus gør en forskel i dit og mit
liv. Det er livsvigtigt, at det bliver fortalt og hørt.
Derfor er det et fælles kald at være menighed og
præst. Jeg er dybt taknemmelig for, at jeg har
fået lov at være en del af det her hos jer/os! Trille
Brink Westergaard

Sydlangeland pastorat
Hverdags-andagt Kædeby kirke
torsdag d. 16/6 18.30

Kirkevandring
Søndag d. 14. august

Sensommerfest i Humble
søndag d. 21/8 kl. 14

Lindelse kirke grundlovsdag
5/6 13.00
Kirken er lovfæstet i grundlovens kapital 1 – på
linje med monarkiet og reguleringen af den lovgivende, udøvende og dømmende magt. Det er
der god grund til: Man kan ikke bygge noget
som helst, heller ikke en stat, uden et fundament.
Vi må være på det rene med, hvilke værdier det
er, staten og loven skal værne om. Den danske
stat er med den grundlovsfæstede folkekirke
funderet på kristendommen. Det er godt at blive
mindet om og tale højt om. Grundlovsdag er en
fin anledning til at fokusere på vores fundament,
ikke bare på ”bygningen”. Gudstjenesten er lagt,
så man kan gå direkte fra gudstjenesten og videre
til grundlovsfejringen i anlægget bag kirken.
Godmorgen Ristinge
Morgensang i Ristinge kirke
kl. 9 tirsdag d. 26/7 og tirsdag d. 2/8
Begynd dagen med sang og kom i godt humør.
Ud over alle de kendte Weise/Ingemann salmer som f.eks. ”Nu titte til hinanden” og ”Nu
vågne alle guds fugle små” vil vi også synge fra
højskolesangbogen f.eks.” Marken er majet” og
” Septembers himmel”, og kender man ikke
allerede ” Godmorgen lille land” og ” Sensommervisen”, kommer man til det. Bagefter byder
vi på en kop kaffe, et rundstykke og en lille snak.

Vi starter med gudstjeneste i Fodslette
kirke 10.00. Derefter går vi (husk godt
fodtøj!) ad småveje, strand og gennem skov
til Magleby kirke, hvor vi slutter med andagt 16.00. Vi har god tid og holder mange
pauser undervejs. Husk vand, madpakke
til frokosten og evt. frugt. Ved kaffetid
står menighedsrådene klar med kaffe og
kage et smukt sted på turen.
Hvis 10 km.er for langt at gå, kan man
tage bilen og støde til undervejs, f.eks. ved
Bøsseløkkevej/kaffetid. Vi sørger for kørsel
tilbage til din bil.
Unge og gamle, store og små – alle er
hjerteligt velkomne! Se ruten på kortet.

Festlighederne skydes i gang med gudstjeneste
kl. 14 i Humble kirke. Vi har inviteret kirkeminister Bertel Haarder, men ved endnu ikke,
om han kan komme! Vi har i dagens anledning
hidkaldt musikalsk forstærkning fra Århus for
at give gudstjenesten et twist af jazz - ”Jazzmotion” kalder Lars Ole Gotfredsens musikalske
venner sig på trommer, piano og kontrabas.
Jazzmotion har medvirket ved flere højmesser
og spiller lyrisk og indbydende med en nordisk
tone men under overfladen gemmer sig både
”sorrig og glæde”. Efter gudstjenesten er der
åbent hus og have med mulighed for en svingom på plænen til lokale bands f.eks. Peder Kølle
med orkester eller Romie Romero på guitar
med sønnen Fabian på trommer. Fadølsanlægget vil blive kørt i stilling og grillen tændes kl.
17, hvor medbragte koteletter kan riste over en
sagte ild. Hold øje med dagspressen, men sæt
allerede nu kryds i kalenderen.
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Sydlangeland pastorat
Lindelse kirke 28. august 19.30
Der bydes på kirkekaffe efter gudstjenesten.
Gudstjenester på Lindelse plejecenter
21. juni 14.00	ved Trille Brink Westergaard
– med altergang
26. juli 14.00
ved Helle Frimann Hansen
23. august 14.00	ved Rebecca Aagaard-Poulsen
Alle er velkomne - også til kaffen bagefter
Gudstjenester på Humble plejecenter
22. juni 15.00 ved Helle Frimann Hansen
13. juli 15.00	ved Rebecca Aagaard-Poulsen
17. august 15.00 ved Helle Frimann Hansen

Sommerudflugt for Bagenkop og
Magleby
Lørdag d. 25. juni går turen til Skarø. Afgang
med bus fra Bagenkop Station kl. 10.30, Søndenbro kl. 10.35, Magleby kl. 10.45, Tryggelev gl.
bageri kl. 10.55, Spar Humble kl. 11.05, Lindelse
Kirke kl. 11.20. Vi spiser en frokostbolle på færgen
og der vil være eftermiddagskaffe og kage. kl. 18.00
18.00 spiser vi middag på Bagenkop Kro. Drikkelse for egen regning. Herefter kører bussen samme
rute tilbage. Prisen er 195 kr. og betales i bussen.
Tilmeldingsfrist d. 10. juni til Kurt Pilegaard tlf.
2464 6326, Dorthe Grabentinn tlf. 2381 9533
eller Rebecca Aagaard-Poulsen tlf. 6256 1077.
En hyggelig tur - egnet for gangbesværede.

ge gange 19.00 i konfirmandstuen i Humble.
Lindelse-Tryggelev-Fodslette menighedsråd:
D. 31/5 19.00 i konfirmandstuen i Lindelse. D.
22/6 19.00 i forpagterboligen i Tryggelev. D.
25/8 19.00 i konfirmandstuen i Lindelse.
Magleby menighedsråd: 7/6 og 18/8 kl. 19.00 i
Magleby Præstegård.
Bagenkop menighedsråd: Se hjemmesiden.
Fælles møder for alle 4 råd: D. 16/6 19.00 i konfirmandstuen i Humble.

Tur til Berlin
28. August - 2. september 2016
Humble menighedsråd arrangerer igen i år en
tur til udlandet og i år går turen til Berlin.
Turen er for alle på Langeland og eventuelle
pårørende/venner andre steder i landet.
Inkluderet: Bus og hotel med morgenmad. 2
halvdagsture og 1 heldagstur med frokost. Middag den sidste aften. Dansk guide. Pris 2.900
kr. i dobbeltværelse og 400 kr. ekstra for enkeltværelse. Evt. indgange ikke indeholdt.
Der kan tilsendes program, eller følg med på
http://sydlangelandpastorat.dk - her ligger programmet også.
Man kan tilmelde sig hos Lene Kromphardt
tlf.: 62 57 20 72 eller hos Lisa P. Jensen på tlf.:
23 24 24 78.
Jeg rejser til Libanon

Pastoratets hjemmeside!:
http://sydlangelandpastorat.dk
Klik ind på siden og se dig omkring.
Tilmeld dig nyhedsbrevet inde på siden, Så får
du en mail eller sms, når der er børnegudstjenester, andre gudstjenester udover det sædvanlige
samt spændende arrangementer.
Menighedsrådsmøder
Møderne er offentlige. Dagsordener kan ses på
hjemmesiden:
Humble menighedsråd: D. 9/6 og 18/8 5. Beg16

Jeg har fået bevilliget studieorlov i 3 måneder
og rejser til Libanon i begyndelsen af september. Meningen er, at jeg som protestantisk præst

skal deltage i nogle mellemøst-studier, som foregår på et universitet i Beirut, hvor jeg også skal
bo. Her vil jeg komme til at opleve det ”farverige” Libanon og landets kultur, få indsigt i den
kristne kirkes situation i Mellemøsten, samt
indblik i relationen mellem kristne og muslimer
i regionen. Hvis man har læst Klaus Wiwels bog
”Den sidste nadver” er Libanons historie langt
fra lykkelig, selvom den måske begyndte sådan.
De kristne Maronitter udgjorde oprindelig flertallet, hvilket havde været medvirkende til, at
Libanon har været set på som et liberalt land og
som et tilflugtssted for homoseksuelle, kristne
konvertitter m.fl. og hvor øst og vest kunne
mødes i gensidig tolerance, indtil borgerkrigen
brød ud og hele ideen om fredelig sameksistens
mellem forskellige religiøse mindretal lå i ruiner. I dag har de kristne det som om de befinder
sig i en afgangshal i en lufthavn, ud over at de
er omgivet af fjender. De kristne føler sig også
svigtet af Vesten. I den forbindelse håber jeg at
træffe Michel Jalakh, generalsekretæren for det
Mellemøstlige Kirkers Råd, som advarer mod
vestlig religionsblindhed i forbindelse med religiøst begrundet terror i Europa. Det er et
fænomen Mellemøsten kender alt for godt til,
og på spørgsmålet fra en journalist i Kristeligt
Dagblad d. 21/1 om islamisk terror i Europa er
kommet for at blive, svarer generalsekretæren:
” Det er en del af den multikulturelle virkelighed, som vi kristne i Mellemøsten har levet
med i mange år. Men nu er det ikke bare vores
problem. Det er også blevet europæernes. Det
er dog ikke alle muslimer, der er terrorister. På
vores sprog, siger man, at alle ser det træ, der
vælter ned over nogen, men ingen ser den skov
,som vokser .” På spørgsmålet fra journalisten
om, hvad vi konkret stiller op over for denne
nye trussel på europæisk grund, svarer han: ”
I skal vide mere om Islam. Det kan vi mellemøstlige kristne hjælpe jer med. I må ikke være
bange. I skal være stærke”. Derfor skal jeg til
Libanon.
Helle Frimann Hansen

Sydlangeland pastorat
Ferie og fri:
Rebecca Aagaard-Poulsen har ferie
27/6-3/7 og 18/7-7/8 og friweekend
18-19/6 og 27-28/8
Helle Frimann Hansen har ferie
4/7-17/7 og 8/8-14/8 og friweekend
4-5/6 og 27-28/8
Trille Brink Westergaard har ferie
11/7-7/8 og friweekend
18-19/6, 25-26/6, 9-10/7, 20-21/8

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

Skærtorsdag spillede gruppen AlterEgo i forbindelse med fodvasknings-gudstjenesten i Magleby
kirke og bagefter samledes vi alle til et hyggeligt
nærværende fællesmåltid inde i kirken.
Vi havde i Bagenkop Kirke en stemningsfyldt
andagt langfredags aften, hvor vi fik besøg af
cellisten Ida Franck. Kirken var fyldt både af
musik, læsninger og mennesker.
Konfirmanderne fra Magleby og Bagenkop afholdt deres egen gudstjeneste i Magleby Kirke,
hvor beretningen om Thomas tvivleren blev fortolket i nutidigt og ungdommeligt lys.

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: Manuela Bogetoft
23 37 45 66,
Mail: manubogetoft@gmail.com
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.
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Kirker på Langeland og Strynø

Hou kirke

Kirken bygget i 1873.
Alterbillede af Julius Paulsen.
Kirkeskib.
Sognepræster Hans Henrik Merrild og Peter M. Møberg
Kirken er åben, når graveren er på kirkegården.

Snøde kirke

Langelands højst placerede kirke. Bygget i middelalderen. Prædikestol af Hans Gudewerth,
udført i sen-renæssancestil ca. 1635. I koret hviler
slægten Steensen med bl.a. velbevaret gravsten
for Hans Steensen, Margrethe Basse og sønnen Christoffer. Landsdommer Vincen Steensen
(død 1659), kendt for sin indsats i forsvaret af
Langeland under svenskekrigene, ligger her.
Sognepræster Hans Henrik Merrild og Peter
M. Møberg
Kirken er åben, når graveren er på kirkegården.
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Bøstrup kirke

Stoense kirke

Middelalderkirke med træskærer-arbejde i bruskbarok af Hans
Gudewerth og Lorentz Jørgensen.
Gammelt kirkeskib.
Glasmalerier af Maja Lisa Engelhardt.
Sognepræster Hans Henrik Merrild og Peter M. Møberg
Kirken er åben, når graveren er på kirkegården.

Middelalderkirke, oprindelig herredskirke for
Langelands Nørre herred. Karakteristiske billedkvadre indsat i murene, blandt andet det
smukke Jesusportræt. Prædikestolen er udført
af Hans Gudewerth den Yngre i 1634. På kirkegården hviler Constance Leth, som Grundtvig forelskede sig i, mens han
var huslærer på Egeløkke.
Sognepræster Hans Henrik
Merrild og Peter M. Møberg
Kirken er åben, når graveren
er på kirkegården.

Tranekær kirke

Den nuværende kirke er opført ca. 1450 i gotisk
stil og senere ombygget og forsynet med spir.
Slotskirken tilhørte tidligere Tranekær gods,
hvilket er grunden til den karakteristiske gule
farve. Der er gravkapel mod syd fra 1670 med
prægtig dobbeltportal af marmor og sandsten
med jerngitter.
Sognepræster Hans Henrik Merrild og Peter
M. Møberg
Kirken er åben dagligt.

Kirker på Langeland og Strynø

Tullebølle kirke

Middelalderkirke placeret midt i Tullebølle by. Romansk kor og skib,
gotisk sakristi og sengotisk tårn og våbenhus. Prædikestol senrenæssance
fra 1632 og nygotisk altertavle med korsfæstelsesmaleri af F. Storck fra
1866.
Sognepræster Hans Henrik Merrild og Peter M. Møberg
Kirken er åben, når graveren er på kirkegården.

Rudkøbing kirke

Købstadskirke fra 1200-tallet.
Alterudsmykningen er kopi af Aabykrucifikset fra ca. år 1100; originalen findes på
Nationalmuseet.
2 fregatter er ophængt i kirken.
Klokkespillet spiller daglig kl. 8.00, 12.00,
16.00 og 20.00.
Sognepræster
Hanne Davidsen og Lene
Kjær Andersen
Kirken åben 8.00 - 17.00.

Strynø kirke

Simmerbølle kirke

Middelalderkirke som indeholder bl.a. kalkmaleri med meget speciel
udformning af Danmarks våbenskjold (ARMA DANORUM) fra
1523. Romansk gravsten med processionskors.
Sognepræster Hanne Davidsen og Lene Kjær Andersen
Kirken åben 8.00 - 16.00.

Opført i 1867. Våbenhuset er eneste bevarede levn af den gamle
kirkebygning fra 1589.
Altertavle malet 1881 af
marinemaleren J.E.C.
Rasmussen, Marstal og
forestiller Jesu forklarelse på bjerget.
Sognepræst Lene Kjær Andersen.
Kirken åben 7.00 - 18.00.

Skrøbelev kirke

Middelalderkirke indviet
til Skt. Nikolaus. Blev
ombygget i sengotisk
tid, men har bevaret en
række granit-skulpturer fra
romansk tid. Kirken har
kalkmalerier fra 1400-tallet fra Træskomalerens
værksted, og den har øens yngste kirkeskib, en
kopi af Rudkøbing-skonnerten Agathe, som
blev skænket kirken i 1991.
Sognepræst Annalise Bager.
Kirken åben 8.00 - 17.00.
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Kirker på Langeland og Strynø

Longelse kirke

Middelalderkirke med romansk skib og sengotisk langhuskor. Prædikestol,
alterbord og altertavle i renæssance. Altertavlen meget spændende med
figurer af forskellige dyder samt evangelisterne. Alterbordet fra 1588
viser billedfelter med Jesu dåb, korsfæstelse og den sidste nadver.
Sognepræst Annalise Bager.
Kirken åben 8.00 - 17.00.

Lindelse kirke

Romansk fra ca. 1200 med sengotiske tilføjelser. 1300-tals krucifiksgruppe. Fløjaltertavle
fra omkring 1500. Prædikestol fra 1628. I
forrige århundrede drastisk ombygning med
bl.a. tøndehvælv, der udviskede det romanske
præg. Gennemgribende restaurering i 1993 af
bygning og inventar. Smuk gammel præstegård syd for kirken.
Sognepræster Trille Brink Westergaard, Helle Frimann Hansen,
Rebecca Aagaard-Poulsen.
Kirken er åben, når graveren er
på kirkegården.
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Fodslette kirke

Fuglsbølle kirke

Middelalderkirke med romansk skib og sengotisk
langhuskor. Prædikestol i bruskbarok udført af
Lorentz Jørgensen i 1644, tilhørte oprindelig Tranekær kirke og bærer bl.a. Chr. IV´s navnetræk.
Sognepræst Annalise Bager.
Kirken åben 8.00 - 17.00.

Beliggende i Langelands mindste sogn,
opført omkring 1250, men stærkt beskadiget under svenskekrigene (1657-60), siden
genopført af adelsfamilien til Hjortholm.
Altertavlen er et smukt sengotisk billedskærerarbejde med Madonna med barnet i
centrum.
Sognepræster Trille Brink
Westergaard, Rebecca AagaardPoulsen, Helle Frimann Hansen.
Kirken er åben, når graveren
er på kirkegården.

Tryggelev kirke

Middelalderkirke med romansk skib og sengotisk våbenhus, gennemgribende restaureret
og forandret 1872. Igen gennemrestaureret
2014. Prædikestol fra 1872 og altertavle fra
2014 af den lokale kunstner, Gitte Buch.
Forestiller Jesus og kvinden ved brønden.
Desuden to epitafier (mindetavler).
Sognepræster Trille Brink Westergaard, Rebecca
Aagaard-Poulsen, Helle Frimann Hansen,
Kirken er åben, når graveren er på kirkegården.

Kirker på Langeland og Strynø

Humble kirke
Kædeby kirke

Opført 1885 efter samme tegninger som Ristinge.
Glasmosaik i vindue i apsis.
Sognepræster Helle Frimann Hansen, Trille Brink Westergaard, Rebecca
Aagaard-Poulsen.
Kirken er kun åben i forbindelse med gudstjenester.

Bagenkop kirke

Fiskerlejets kirke og Langelands yngste kirke, opført på den gamle møllebanke i 1920.
Kirkens inventar skænket af byens borgere.
Lysekronen, forestillende det himmelske
Jerusalem, er udført af kunstsmed Knud
Eibye.
Sognepræster Rebecca Aagaard-Poulsen,
Helle Frimann Hansen, Trille Brink Westergaard.
Kirken åben 7.00 - 20.00.

Magleby kirke

Kirken i korsform er Langelands største. Den er en tidligere herredskirke
fra middelalderen, og har også været underlagt den nærliggende herregård Skovsgaard; under alteret findes tilmuret gravkapel for familien
herfra. Kirkens to klokker er fra 1430 (Langelands ældste) og 1630.
Altertavlen er fra 1863, malet af F. Storck, og forestiller Thorvaldsens
Kristusfigur. Prædikestolen er opsat i slutningen af forrige århundrede,
ejendommeligt nok i kirkens nordside; den indeholder trærelieffer fra
1650. Kirkens orgel har 14 stemmer og er opsat i kirken i 1985.
Sognepræster Helle Frimann Hansen, Trille Brink Westergaard, Rebecca
Aagaard-Poulsen. Kirken åben 8.00 - 16.00.

Middelalderkirke på højdedrag med udsigt
over det i 1854 inddæmmede Magleby Nor.
På kirkegården findes begravelsesplads for
allierede flyvere.
Sognepræster Rebecca Aagaard-Poulsen,
Helle Frimann Hansen, Trille Brink
Westergaard.
Kirken åben 7.00 17.00.

Ristinge kirke

Opført i 1880 for midler tilvejebragt ved salg
af tidligere kapellangård. Altertavlen malet
af Johannes Kragh og opsat 1912, motivet er
Matth. 11,28.
Sognepræster: Helle Frimann Hansen, Rebecca
Aagaard-Poulsen, Trille
Brink Westergaard.
Kirken er kun åben i
forbindelse med gudstjenester.
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Fælles for Langeland/Strynø

Præster på arbejde

LANGELANDSFESTIVAL
Igen i år er Folkekirken tilstede på Langelandsfestivalen. Det er vi ”fordi kirken skal være dér, hvor
mennesker er”. Vi har fået mange positive tilkendegivelser for vores deltagelse sidste år, og det har
givet os mod på at være med endnu engang.
Vi er et hold af præster fra Langeland og Fyn
som vil være tilstede dagen igennem sammen
med nogle frivillige.
Kirketeltet er åbent hver dag i festivalperioden fra d. 24. juli til d. 30. juli.

Ledere af sorggrupperne:Lisbeth Drasbek, Rebecca
Aagaard-Poulsen og Trille Brink Westergaard
(Vivi Nielsen er ikke med på billedet)

Sorggrupper på Langeland
Sorggrupperne på Langeland er et tilbud til efterladte ægtefæller, forældre, tætte venner, børn

Hygge i Børnehjørnet
og unge og bedsteforældre, der har mistet, og
som godt kunne tænke sig at mødes med andre
i lignende situation. I gruppen drøftes tabet og
sorgen gennem samtale og små skriveøvelser.
Døden er uforklarlig og kan være svær, men i
sorggrupperne vil vi arbejde på bedre at kunne
forholde os til den, leve med den og sætte ord
på den. Sorggrupperne er et folkekirkeligt tiltag, hvor man selvfølgelig kan tale om døden
i kristen belysning, men som udgangspunkt er
det den enkeltes sorg, der vil være det centrale.
Tilbuddet gælder til alle uanset livsopfattelse og
livsforståelse.
Sorggruppen vil være stedet, hvor der findes
mulighed for at bearbejde sin egen sorg sammen
med andre, da det at være flere om at bære sorgen

ofte er en hjælp i sig selv. I gruppen findes støtte
og livsmod i den svære tid, der ofte opstår efter et
tab, hvor alt synes at blive meningsløst og tungt
– og man er velkommen uanset hvor længe det
er siden, at man mistede. I sorggruppen må man
godt være med alt det, der fylder, og hvor ingen
mener, at ”man bare skal videre med sit liv”.
Er du pårørende og mener, at en sorggruppe
kunne være en mulighed for dig, kan du rette
henvendelse til sognepræst Rebecca AagaardPoulsen på mail: rema@km.dk eller på telefonnummer: 51165477. Tilmelding og forsamtale er
nødvendig. Husk endelig jeres kalender, da mødetiderne bliver planlagt fra gang til gang.
Første møde finder sted onsdag d. 27 april kl
19.00 i Rudkøbing præstegårds konfirmandstue.
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Gudstjenesteliste
Juli

Juni

August

5.
2.s.e.trin

12.
3.s.e.trin.

19.
4.s.e.trin.

26.
5.s.e.trin.

3.
6.s.e.trin.

10.
7.s.e.trin.

17.
8.s.e.trin.

24.
9.s.e.trin.

31.
10.s.e.trin.

Lukas
14.25-35

Lukas
15.11-32

Mattæus
5.43-48

Mattæus
16.13-26

Mattæus
19.16-26

Mattæus
10.24-31

Mattæus
7.22-29

Lukas
12.32-48/
18.1-8

Mattæus
11.16-24

Lukas
7.36-50

Mattæus
12.31-42

Mattæus
20.20-28

Johannes
5.1-15

Hou

ingen

10.00 M

11.00* M

ingen

10.00 M

11.15 PM

ingen

11.15 M

10.00 PM

ingen

ingen

11.15 PM

14.00 M

Stoense

ingen

11.15 M

ingen

ingen

11.15 M

ingen

ingen

10.00 M

ingen

11.15 PM

ingen

ingen

ingen

11.30 PM

ingen

ingen

10.00 M

ingen

ingen

10.00* M

ingen

ingen

ingen

11.15 PM

ingen

10.00 M

Bøstrup

ingen

ingen

19.00 M

ingen

ingen

10.00 PM

ingen

11.15 PM

ingen

ingen

ingen

10.00 PM

ingen

Tranekær

ingen

10.00 PM

ingen

ingen

10.00 PM

ingen

ingen

ingen

11.15 PM

ingen

10.00 PM

ingen

11.15 M

10.00 PM 11.15* PM

ingen

11.15* M

19.00* PM

ingen

11.15 M

10.00* PM

ingen

10.00 PM

ingen

17.00* PM

ingen

Kirker:
Dagens
evangelium

Snøde

Tullebølle
Rudkøbing
Simmerbølle

7.
14.
21.
11.s.e.trin. 12.s.e.trin. 13.s.e.trin.

28.
14.s.e.trin.

10.00 A

10.00 A

10.00*D

10.00 D

10.00 D

10.00 D

10.00 D

10.00 D

10.00 A

10.00 A

10.00* A

10.00 A

10.00 D

ingen

19.00*A

ingen

11.15 D

ingen

11.15 D

ingen

19.00 D

ingen

11.15 LA

ingen

11.15*A

ingen

14.00 A

ingen

10.00 A

ingen

14.00 D

ingen

14.00 D

ingen

19.30 A

ingen

14.00*A

ingen

10.00* A

Longelse

ingen

ingen

9.30 M

14.00*B

ingen

11.15 B
19.00* B

10.00 B

ingen

10.00 B

ingen

19.30 PM

ingen

10.00 B

Fuglsbølle

ingen

10.00 B

ingen

10.00 B

ingen

ingen

ingen

ingen

11.15 B

ingen

ingen

11.15 B

ingen

Skrøbelev

10.00 B

11.15 B

ingen

ingen

11.15 PM

10.00 B

ingen

20.00 B

ingen

14.00 PM

ingen

10.00 B

11.15 B

Lindelse

13.00*W

14.00*W

ingen

10.00 Aa

10.00 W

19.30 Aa

ingen

11.30 F

10.00 F

ingen

ingen

11.30 Aa

19.*30

Tryggelev

ingen

ingen

19.30 F

ingen

11.30 W

ingen

ingen

ingen

ingen

11.30 F

ingen

ingen

10.00 W

Fodslette

10.00 Aa

ingen

ingen

11.30 F

ingen

ingen

11.30 Aa

ingen

ingen

ingen

10.00*W

ingen

ingen

Humble

ingen

11.30 Aa

10.00 F

10.00 F

19.30 F

11.30 Aa

ingen

10.00 F

11.30 F

ingen

ingen

14.00*F

ingen

Kædeby

ingen

ingen

ingen

19.30 F

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

19.30 F

ingen

ingen

ingen

Ristinge

ingen

19.30 Aa

ingen

ingen

ingen

ingen

19.30Aa

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

Magleby

11.30 Aa

ingen

11.30 F

ingen

10.00 F

ingen

ingen

19.30 F

ingen

10.00 F

16.00*

ingen

11.30 W

ingen

10.00 Aa

ingen

11.30 R

ingen

10.00 Aa

ingen

ingen

19.30 F

ingen

ingen

10.00 Aa

ingen

Strynø

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.
Særlige gudstjenester mærket med * er omtalt under de enkelte sogne Kirkebil: Se venligst i de enkelte kirkesognes vejvisere.

