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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.

Kirkekontoret og indholdsfortegnelse

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.
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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.
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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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Forsidebilledet
Kirkeskibet ”Agathe” skænket til Skrøbelev
kirke i 1991 af Gunhild & Alfred Sørensen,
Spodsbjerg. Alfred Sørensen byggede skibet
med bistand fra Jørgen Mangor, Assens og
Andreas Hansen, Tåsinge. Restaureret af
Bevaringscenter Fyn Langelands museum
i 2016.
Foto: Bevaringscenter Fyn
Langelands museum
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Præstens side

Fra Børnehøstgudstjenesten i Fuglebølle kirke 2015.

Kirken i dag – en kirke i forandring!
I min avislæsning i sommerferien faldt jeg over
et citat ”Drop kirkeskatten, sæt præsterne fri og
lad så folk selv om, hvad de vil tro. Gud skal nok
overleve”: Der er mange holdninger til vores kirke og den organisation, der står bag. For nogle
mennesker synes det som et forældet system, at
vi har en kirke, der med grundlovssikret ret har
visse privilegier i det danske samfund……..I
århundreder har kirkens plads som en naturlig
del af samfundslivet her i Danmark været uantastet, men i disse år udfordres vores Folkekirke
af sekularisering og multireligiøsitet. Noget
der bl.a afspejles i den diskussion, der løber om
registrering af fødsler, navngivelser, dåb, konfirmationer, vielser, dødsfald ect. Siden 1645
og nogle steder tidligere har de danske præster/
kordegne holdt styr på disse vigtige registreringer. Efter digitaliseringen i 2002/03 har
diskussionen kørt om urimeligheden i, at ateister og andre kirkesamfund og religiøse grupper
skal registreres af ”Den danske Folkekirke”. Nu
spørger computeren ikke ind til væsentlige trosspørgsmål og præster/kordegne gransker heller
ikke hjerte og nyre, når folk skal anmelde eksempelvis fødsel af deres nyfødte. Men diskussionen
er selvfølgelig et holdningsspørgsmål. Men også
i et moderne samfund har KIRKEN en plads.

Den favner bredt indenfor såvel gudstjenesteliv
som på det diakonale område og som kulturformidler. Fra gammel tid har kirken taget det
sociale ansvar på sig for samfundets udsatte
grupper. Det er i højere grad kommet i fokus
igen her de senere år, i takt med at velfærdssamfundet føler sig belastet. Der er også kommet
større fokus på specialopgaver, hvilket får sit
udtryk i de mange special-præstestillinger, der
oprettes: gadepræster, hospicepræster, hospitalspræster, arresthus-præster, fængselspræster,
socialpræster, flygtninge/indvandrer-præster,
studenterpræster, værnspræster, turistpræster
ect. Men også det daglige liv i kirken har ændret sig. Der sættet i langt højere grad fokus på
enkeltgrupper med gudstjenester for ældre, for
unge, for børn, for jagtfolket, for festivalsfolket,
for turister - i kirken og ude i det fri. Vi er i
en tid, hvor der eksperimenteres med gudstjenesteformen, og hvor samtalen er kommet i
centrum….og det er rigtig godt for kirken og
for det enkelte menneske, for det er vigtigt at
få mulighed for at sætte ord på de store tanker,
som vi gør os om livet og døden og alle de andre
udfordringer og livsproblematikker, vi møder.
På mange måder er vi blevet mere åbne overfor kirke og tro de sidste 10-15 år, og her tror
jeg bl.a, at det har betydning, at mange af vore
forfattere, digtere, musikere, kunstnere og politikere er fremme i medierne med deres forhold
til tro, ligesom bibelen og salmerne har fået stor
fokus med nytolkninger og nydigtninger, der
passer til moderne mennesker. Omkring større
ulykker, tragiske dødsfald, naturkatastrofer og
terrorangreb er der også kommet meget større
fokus på kirken. For her kan kirken noget,
som ingen andre kan. Den kan gi´ mening
og tryghed midt i det meningsløse. Den kan
via salmesang, bøn og prædiken udtrykke de
mange følelser, der trænger sig på i de meget
extreme situationer. Det er også en af grundene
til, at præster bliver kaldt ud sammen med læger, sygeplejersker og psykologer i forbindelse
med større ulykker herhjemme og i udlandet.

Præster er vant til at tale med mennesker i de
ultimative situationer, og det er en ting, der har
rigtig stor værdi.
En væsentlig ting omkring kirken er samspillet med det lokalsamfund, hvor den har sin
plads. Her på Langeland betyder affolkningen,
at kirken i flere af de små landsbysamfund er
den eneste institution, der er tilbage. Her er det
kirken, der er vinduet ud i verden. Det er kirken,
der er samlingspunkt om livets store højtider, ligesom det er kirken, der lægger rum og hjerte til
de arrangementer, der kan være med til at samle
den lokale befolkning. I andre sogne, hvor der
heldigvis er et aktivt foreningsliv, er det en rigtig god idé, at samarbejde på tværs. Økonomisk
er det en gevinst, og indbyggerne, ja det er jo
de samme, hvad enten de har betegnelse af fodboldspillere, bestyrelses- og foreningsmedlemmer, skolebørn, dagplejebørn eller sognebørn.
Der er et gammelt udtryk ”mange bække små,
gør en stor å”. Ved samarbejde kan vi styrke de
små samfund og hjælpe til med at fastholde
de ting, der gør det attraktivt og værdifuldt at
være en del af et lille samfund. Kigger vi i aktivitetskalenderen, så sker der rigtig mange ting i
de Langelandske kirker, en del i et samarbejde
på tværs, en del sammen med lokale foreninger. GUDS ORD bliver forkyndt, og giver sit
vigtige værdigrundlag og sine betydningsfulde
ord om tro - håb - kærlighed videre vil os, forhåbentligt i mange generationer frem. Vores kirke
skal vi værne om som det fælles arvegodt, vi har
fået betroet.

Annalise Bager
Sognepræst i
LongelseFuglsbølleSkrøbelev
pastorat
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Nordlangeland pastorat
Ny organist
Menighedsrådet i
Tullebølle-TranekærBøstrup har ansat en
ny organist pr.
1. august.
Valget er faldet på
Lars Kjærsgaard, som
tidligere har været organist på Langeland.
I de sidste par år har Lars været organist i Himmerland, men han havde et stort ønske om
igen at komme til Langeland. Lars er 59 år og
uddannet organist fra Løgumkloster Kirkemusikskole i 2006. Han er derudover cand. mag.
i musik og billedkunst og har undervist i disse
fag i gymnasiet.
Vi byder Lars velkommen som medarbejder og
glæder os til samarbejdet.
Nyt fra menighedsrådene
Det gudstjenesteregulativ, som menighedsrådene arbejdede på først på året, er nu godkendt af
biskoppen. Det betyder, at der bliver færre søndagsgudstjenester fremover, og samtidig lægges
der op til lidt flere hverdagsgudstjenester.
Der er i år valg til menighedsrådene. Der afholdes derfor orienterings- og opstillingsmøder
tirsdag den 13. september. For Tullebølle,
Tranekær og Bøstrups vedkommende bliver det
kl. 19.30 i Bøstrup Sognehus og for Hou, Stoense og Snøde bliver det kl. 19.30 i cafeteriet
ved Nordlangelandshallen.
På mødet vil der blive orienteret om menighedsrådsarbejdet og om de forestående opgaver i den
nye periode, ligesom der vil blive mulighed for
at opstille lister for de enkelte sogne.
Der skal vælges 5 medlemmer fra Tullebølle
sogn, 3 fra Tranekær og 3 fra Bøstrup.
Hou-Stoense-Snøde menighedsråd har besluttet, at valgperioden kun skal være to år, og at
4

antallet af medlemmer i rådet nedsættes, så der
skal vælges 4 fra Hou, 3 fra Snøde og 2 fra Stoense. Det er håbet, at det vil blive lidt lettere at
rekruttere kandidater, når man kun binder sig
for to år.
Formændene for valgbestyrelsen hhv. Jørn Juul
Steen, Egevej 9, Tullebølle, tlf. 30 12 18 23 og
Lene Møller Dam, Østergade 27, Lohals, tlf. 26
84 64 78 svarer gerne på spørgsmål om valget,
og hos dem kan man rekvirere kandidatlister.
I Snøde har menighedsrådet foretaget et jordkøb
nord for kirkegården og den gamle præstegård.
Det er meningen, at der skal anlægges opkørsel
og parkeringsplads på toppen af bakken og på
niveau med kirkegården, så adgangsforholdene
bliver noget lettere. P.t. har vi kun penge til køb
af jorden og må håbe på penge til anlæg af vej
og P-plads i 2017.
Projektet med nyt varmeanlæg og maling
m.m.af Hou kirke er udarbejdet og sendt i høring. Vi håber, at der i løbet af efteråret kan
komme en tidsplan, når tilbud fra håndværkerne er indhentet.
Det kan komme til at betyde ændringer i de
planlagte gudstjenester, men det vil i så fald
blive annonceret i god tid. Kirken skal i hvert
fald lukkes i en periode, mens arbejdet står på.

Konfirmandopstartsgudstjeneste
Ved gudstjenesten den 9. oktober kl. 14.00 i
Bøstrup Kirke er der mulighed for at byde de
kommende konfirmander velkomne. Her er
der konfirmandopstartsgudstjeneste. Vi håber,
mange vil komme og være med til at skabe en
festlig begyndelse på konfirmationsundervisningen for de unge mennesker.
Familiehøstgudstjeneste
Søndag den 4. september kl. 14.00 er der familiehøstgudstjeneste i Hou kirke. Vi håber
rigtig mange børn og familier møder op, men
også at andre vil komme og være med, for det
er meningen, at børnene bringer gaver med i
kirken den dag. Gerne gaver i form af frugt og
grønt eller blomster – det vi kan høste. Gaverne
bliver så solgt på auktion efter gudstjenesten, og
pengene givet til Hospitalsklovnenes arbejde på
OUH. Efter gudstjeneste og auktion serveres
der en forfriskning.
Der er brug for, at vi samles rigtig mange denne
dag – gerne fra hele Nordlangeland.
Høstgudstjenester

I Tullebølle er renovering af orglet tilendebragt,
og der er kommet højtalere i Tranekær, Bøstrup, Snøde og Stoense kirker.

Minikonfirmander
Der bliver et tilbud om minikonfirmandundervisning til elever i 2. og 3. klasse på Nordskolen.
Undervisningen begynder 6. september og
er hver tirsdag kl. 14.00-16.00 frem til den
24. januar i Forpagterboligen ved Hou kirke.
Fremover vil tilbuddet blive givet hvert andet
år. Elever og forældre bliver kontaktet direkte.
Begge præster medvirker samt Rosa Kunkel.

I år fejres årets høst ved gudstjenesterne den 18.
september kl. 10.00 i Snøde og kl. 14.00 i
Tullebølle.
At takke for høsten ved en høstgudstjeneste er
ikke blot at takke for det udbytte landmændene
har fået på deres marker i år. Ved en høstgudstjeneste takker vi Gud for det liv, han giver os
og dagligt hjælper os til at opretholde. Vi takker

Nordlangeland pastorat
ham for, at vi har mad på bordet og kan lægge
os til at sove med tag over hovedet. Samtidig vil
vi samle ind til gavn for mennesker, der ikke
er lige så heldige som os. Vi håber, at se mange
til de to festlige gudstjenester. Efter gudstjenesterne er der kaffe i våbenhuset.

De syv dødssynder
Ved en hverdagsgudstjeneste i Snøde onsdag
den 21. september kl. 19.00 vil vi sætte fokus
på de syv dødssynder, og hvad vi kan lære af
dem i dag. De syv dødssynder er: Misundelse,
hovmod, dovenskab, grådighed, utugt, fråseri
og vrede. Kan de bruges til noget positivt?
Præstegårdscafé
Fra og med oktober er der igen café hver torsdag
fra kl. 14.30 til 16.00 i konfirmandstuen i præstegården i Tullebølle. Alle er velkomne til at
kigge ind og få en kop kaffe og et stykke kage.
Der vil være et afvekslende program fra gang til
gang, og vi slutter af med at synge fra højskolesangbogen.

Spillemandsmesse
Nordlangeland Pastorat afholder i samarbejde
med Sørup Sogn en spillemandsmesse den
29. januar 2017 kl. 14.00 i Tullebølle og kl.
16.00 i Sørup.
Til den lejlighed skal vi have dannet et kor, der
kan synge for på spillemandsmessens sange og

salmer. Derfor håber vi,
at der er mange, der har
lyst til at bruge nogle
hyggelige eftermiddage
i selskab med den festlige og glade musik. Koret
bliver ledet af Jutta Bay
og Hanne Larsen. Der
kræves intet andet for
at være med end lyst og
gåpåmod.
Informationsdag:
Lørdag den 8. oktober kl. 14.00 i konfirmandstuen, Tullebølle Præstegård
Vil man gerne høre mere, er man meget velkommen til at komme og høre Jutta Bay og
Hanne Larsen fortælle om spillemandsmessen.
Man vil også kunne høre uddrag af musikken.
Kordage:
Lørdag den 12. november kl. 10.00 – 16.30 i
Tullebølle Kirke. Der serveres frokost og kaffe i
løbet af dagen.
Lørdag den 19. november kl. 14.00 – 16.30 i
Sørup Kirke.
Lørdag den 7. januar kl. 14.00 – 16.30 i Tullebølle Kirke.
Lørdag den 21. januar kl. 14.00 – 16.30 i Sørup Kirke.
Der bliver arrangeret fælleskørsel fra Tullebølle
de gange, hvor kordagene er i Sørup. Alle er velkomne til at møde op og være med.

Nye salmer – hverdagsgudstjeneste
i Tullebølle Kirke
Onsdag den 12. oktober kl. 19.00.
Det er blevet sagt, at Grundtvig låste døren til
salmeværkstedet og smed nøglen væk. I de sidste år har mange yngre salmedigtere imidlertid
forsøgt at vriste døren op igen. De har forsøgt
at skrive salmer i et mere nutidigt og forståeligt sprog og med temaer, der taler til moderne
mennesker med deres tro og tvivl. Iben Krogsdal er en af de salmedigtere, der har forsøgt at

tage udfordringen op.
Ved gudstjenesten i
Tullebølle Kirke vil
vi lære nogle af hendes salmer at kende.
Nogle af salmerne vil
vi lytte til, andre vil vi
synge sammen. Lindelse Kirkekor under
ledelse af Lone Nordal
vil synge for på de nye
salmer.
Efter gudstjenesten er
der kaffe i våbenhuset.

Iben Krogsdal.

Halloween i Stoense
Fredag den 21. oktober kl. 15.30 fejrer vi Halloween i Stoense. Vi samles hos Ulla og Erik
Nogel, Stoensevej 38, hvor vi først skærer
græskarhoveder ud og derefter får en lille forfriskning, før vi går til Stoense kirke til en kort
gudstjeneste kl. 17.00.
Medbring selv redskaber til at udhule og skære
græskarhoveder med, samt husk varmt tøj!
Tilmelding af hensyn til indkøb af græskar til
Hans Henrik Merrild tlf. 62 55 12 64 mail:
hhm@km.dk senest den 19. oktober.

Halloween i Tranekær
Skræmmende spøgelser, grumme gespenster,
vilde varulve, skrækkelige skeletter og andet
godtfolk i alle aldre indbydes igen i år til halloweenfest i Tranekær. Har du mod på at se
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xxx pastorat
Nordlangeland
frygten i øjnene, så kom og vær med til i fællesskab at gyse over og grine af uhyggelighederne
i den gamle slotsby torsdag den 27. oktober.
Festlighederne indledes med familiegudstjeneste i Tranekær Kirke kl. 18.30. Gudstjenesten
vil handle om nogle af de ting, vi kan være
bange for. Den vil også handle om, at selvom vi
ikke undgår at blive bange, så kan vi altid stole
på vores far i Himlen.
Efter gudstjenesten er der fakkeltog gennem
slotsgaden til beboerforeningshuset, hvor der
vil være pyntet op til (u)hyggelig halloweenfest.
Alle i alle aldre og alle steder fra, udklædte eller ikke, er velkomne til gudstjenesten og den
efterfølgende fest i beboerforeningshuset på
Stengadevej.

Vi mindes vore døde
Allehelgenssøndag den 6. november er en
anledning til at mindes vore døde. Ved gudstjenesten vil navnene på dem, der er døde i årets
løb, blive læst op, og efter gudstjenesten vil man
kunne få udleveret et gravlys i våbenhuset, som
man kan sætte på kirkegården. Derfor vil der
være gudstjeneste i alle pastoratets kirker denne
søndag.
I Tullebølle og Snøde kl. 10.00.
I Tranekær og Stoense kl. 11.15.
I Bøstrup og Hou er der kaffe i henholdsvis
sognehuset og forpagterboligen kl. 15.00 og
gudstjeneste i kirken kl. 16.00.
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Natkirke i Stoense – ”Engle”
Igen i år arrangerer vi natkirke i Stoense, det
bliver onsdag den 16. november kl. 20.0022.00. Temaet i år bliver ”Engle”. Vi skal både
høre om engle, se billeder af engle og synge om
engle. Aftenen tilrettelæges, så der bliver en del
korte indslag i løbet af aftenen, samt tid til stilhed og eftertanke.
Man kan komme og gå, som man vil, eller
deltage i det hele. Vi plejer at have en meget
stemningsfuld aften i kirken, så velkommen til
en anderledes brug af kirkerummet end de almindelige gudstjenester.
Filmaften
Onsdag den 23.
november kl.
19.00 i Forpagterboligen ved Hou
Kirke, Houvej 30
Sorg og glæde
En film af Niels
Malmros.
”Vinteren 1984.
Filminstruktøren
Johannes har været
ude for at holde
et foredrag og kommer hjem til en katastrofe.
Hans kone Signe har dræbt deres ni måneder
gamle datter Maria. Det er smerteligt og ufatteligt, at en køn, forelsket skolelærer slår sit eget
barn ihjel. Johannes må for alt i verden bevare
fatningen og ikke mindst prøve på at beskytte
Signe mod et retssystem, der kan dømme hende
hårdt. Han ved, hun er sårbar. Han har registreret hendes mørke sider og frygter, at en dom
med indespærring på ubestemt tid vil efterlade
hende i en håbløs situation. Han vil gøre alt for
at give hende livet igen. Hun er uden skyld, mener han - er der nogen, der er skyldig, er det
ham og hans fokus på sin filmkarriere”. (Kilde:
Filmdatabasen, Det danske Filminstitut)
Der er kaffe/te efter filmen. Det koster ikke noget at deltage.

Julen synges ind
Traditionen tro synger vi 1. søndag i advent
den 27. november julen ind ved gudstjenesten
i Tranekær kl. 16.00. Man er velkommen til at
foreslå sin yndlingsjulesalme fra salmebogen, så
vi kan få sindet stemt til den kommende julehøjtid.
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/the
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. Husk at melde
afbud, hvis man bliver forhindret.
Møllehavehuset
– Bøstrup præstegård
Saloner kl. 15.00-17.00 flg. dage
4/9 Anne Haubæk om arbejdet som DR- journalist med programmet:
Europa lige nu
18/9 Finn Reske-Nielsen: bogen ”Med FN på 5
kontinenter”
9/10. Birger Møller: ”Glæden ved at skrive erindringer” (Egne udgivelser)
23/10. Helge Baun Sørensen: ”Klassisk for alle”
musikekspert i DR
30/10. Jesper Wung-Sung: Eget forfatterskab litteratur for unge
13/11 Birthe og Torkild Jacobsen: Sigrid Undset: Kristin Lavrantsdatter
27/11 Endnu ikke fastlagt
Se mere på www.møllehavehuset.dk

xxx pastorat
Nordlangeland
Gudstjenester på plejehjemmene
Stigtebo:
Onsdag den 28. september kl. 10.15
Onsdag den 26. oktober kl. 10.15
Onsdag den 30. november kl. 10.15
Tullebøllecenteret
Onsdag den 28. september kl. 14.30
Onsdag den 26. oktober kl. 14.30. Altergang.
Onsdag den 30. november kl. 14.30

Menighedsrådsmøder:
Hou-Stoense-Snøde menighedsråd:
Tirsdag den 20. september kl. 19.00
Forpagterboligen
Tirsdag den 11. oktober kl. 19.00
Forpagterboligen
Tirsdag den 8. november kl. 19.00
Forpagterboligen
Tullebølle-Tranekær-Bøstrup
menighedsråd:
Tirsdag den 6. september kl. 19.00
Bøstrup sognehus
Tirsdag den 4. oktober kl. 19.00
Bøstrup sognehus
Tirsdag den 1. november kl. 19.00
Bøstrup sognehus

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

☎

Regnskabsfører: Hanne Tved,
Smedegade 10, 5953 Tranekær,
21 47 30 78, htved@hotmail.com

☎

☎

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

☎

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
Kirkelig Kafé for Kultur og
Kristendom

Den Kirkelige Kafé for Kultur og Kristendom præsenterer dette efterår to interessante arrangementer:

Biskopbesøg
Søndag den 2. oktober kommer biskop Tine Lindhardt til Rudkøbing. Besøget indledes med en
gudstjeneste kl. 10.00 i Rudkøbing kirke, hvor biskoppen prædiker. Derefter inviteres alle til frokost
på Hotel Skandinavien – frokosten er gratis. Her vil
Tine Lindhardt holde foredrag over emnet: Pinse,
Paulus, Luther og demokrati.
Af hensyn til frokosten bedes man tilmelde sig hos enten Janne Riis Peitersen, janneriispeitersen@hotmail.
com, tlf. 62511991/53287591 eller sognepræst Hanne
Davidsen, hda@km.dk, tlf. 62511375/ 21330375.
Sygehuspræst Preben Kok om det smertefulde
liv
Onsdag den 16. november kl. 19.30 i Borgerhuset inviteres til samtale om spørgsmålet: Hvad gør vi, når
livet gør ondt? Preben Kok er kendt for sin lille, men
meget vise og værdsatte bog: ”Skæld ud på Gud.” Aftenen forløber som en samtale mellem Preben Kok og
sognepræst Hanne Davidsen.
Undervejs bydes der på en kop kaffe og en kage. Det
er gratis.
Alle er velkomne til Kaféens arrangementer.

Kaffe-På-Kanden-Eftermiddage

Så er vi klar igen til nogle hyggelige Kaffe-PåKanden-Eftermiddage. Alle eftermiddage foregår i
Rudkøbing præstegårds konfirmandstue, Østergade
2, mellem 14.30-16.00. Hver gang serveres kaffe og
kage. Programmet for efteråret er følgende:
Torsdag 8. september holder sognepræst Hanne Davidsen foredrag om den folkekære digter Jeppe Aakjær
– hans liv og digtning. Anledningen er, at vi kan fejre
150 året for digterens fødsel.
Onsdag den 5. oktober venter et spændende
foredrag af Torben Svejstrup. Emnet er: DanmarksEkspeditionen 1906-1908 til Nordøstgrønland. I
Mylius-Erichsens fodspor. Under foredraget vises
nogle af ekspeditionens fotografier og datidens pressefotos.
Onsdag den 2. november kommer Tommy ’Post’
Jensen igen og fortsætter sin Billedfortælling om forandringerne i Rudkøbing. Som sidst vil der blive rig
8

lejlighed til at byde ind med egne historier.

Alle er velkomne.

Reception i anledning af
bogudgivelse om Rudkøbing kirke

Onsdag den 14. september kl. 19.00 holdes der reception i Rudkøbing kirke i anledning af udgivelsen
af et nyt bind i Nationalmuseets serie Danmarks
Kirker. Ved receptionen kommer de to forfattere og
præsenterer bogen. Niels Jørgen Poulsen vil berette
om kirkens arkitektur, og Rikke Ilsted Kristiansen
beskriver kirkens inventar. Efter rundvisning og foredrag er menighedsrådet vært for en lille forfriskning.
Der vil også være mulighed for at købe bogen til en
favorabel pris.

Alle er velkomne.

Særgudstjenester
Kulturnatsgudstjeneste om De Fire Elementer:
I anledning af Kulturnatten arrangeres en helt særlig
gudstjeneste i Rudkøbing kirke torsdag den 8. september kl. 17.30. Gudstjenestens tema er: Kunstnerisk

og bibelsk refleksion over de fire elementer VAND,
JORD, ILD og LUFT. Den Sydlangelandske, kunstner, Gitte Buch, har fremstillet fire helt nye værker,
der relaterer til de fire elementer. Malerierne udstilles
ved gudstjenesten.
Høstgudstjenester:
Der fejres høstgudstjenester søndag den 18. september kl. 10.00 i Rudkøbing kirke og kl. 11.15 i
Simmerbølle kirke. Kirkerne vil være smukt pyntet.
Der holdes en særlig børnehøstgudstjeneste søndag
den 9. oktober kl. 14.00 i Rudkøbing kirke. Juniorkonfirmander bærer frugt og grønt ind i procession
ved gudstjenestens begyndelse. Efter gudstjenesten er
der kaffe, saftevand og kage på Hotel Skandinavien,
hvor børnenes gaver udloddes. Af hensyn til kaffen
kræves tilmelding til dette arrangement. Tilmelding
via juniorkonfirmandundervisningen eller til Hanne
Davidsen, hda@km.dk, tlf. 62511375.
Alle er velkomne – også selv om man ikke går til juniorkonfirmand!
Alle Helgens gudstjenester:
Præsterne ved Rudkøbing og Simmerbølle kirker indbyder til en særlig Alle Helgens gudstjeneste, søndag
den 6. november kl. 10.00 i Rudkøbing kirke og kl.
12.00 i Simmerbølle kirke. Ved gudstjenesterne næv-

nes navnene på de, der er døde, begravet eller bisat
fra Rudkøbing og Simmerbølle kirker. Der vil være
lystænding, og kirkens kor medvirker ved begge gudstjenester.

Ungdomsgudstjeneste:
Søndag den 13. november kl. 16.00 inviterer sognepræst Hanne Davidsen og konfirmanderne til en
ungdomsgudstjeneste, hvor temaet er VENSKAB.
Ved gudstjenesten medvirker konfirmanderne og kirkens ungdomskor.

Kirkeligt Forum for Teologi og Kirke

I foråret 2016 tog studiekredsen fat på at læse, studere
og diskutere Gerd Theissen bog: ”Tro &Tanke. En
kritisk-poetisk katekismus”. I efteråret fortsætter vi
med bogens sidste afsnit: Meditationer over Ånden.
Studiekredsen tager gerne imod nye medlemmer.
Alle der er interesseret i en åben og fri drøftelse er
velkomne. Præsteparret, Hanne og Ole Davidsen, leder det kirkelige forum. Man mødes i præstegårdens
konfirmandstue, Østergade 2. Første gang er torsdag
den 13. oktober kl. 19.30. De øvrige mødegange er
27/10, 10/11 og 24/11.Tilmelding for nye medlemmer
sker til Hanne Davidsen, hda@km.dk, tlf. 62511375.

Farvel og velkommen

Den første september er en skæringsdag for Rudkøbing og Simmerbølle kirker.
Her stopper Hans Kjær nemlig som kirketjener ved
begge kirker.
Hans har været kirketjener siden 1. april 2001, således godt og vel 15 år. Hans har til fulde udfyldt sin
stilling og mere til. Hans har været en meget vellidt
medarbejder fra alle sider, ligesom kirkegængere altid
er blevet godt behandlet. Hans har i sin kirketjenerstilling også brugt sine store kunstneriske evner. Det
har været lige fra blomsterne på alteret, som Hans om
sommeren ofte fandt i grøftekanter, til placeringen
af bårebuketter. Menighedsrådet vil gerne sige Hans
tusind tak for hans store engagement og ønske det
bedste for hans otium. Hans har sidste tjeneste 14.
august og efter Hans eget ønske bliver dagen markeret i stilhed.
Den første august starter Lene som ny kirketjener i
Rudkøbing og Simmerbølle kirker.
Lene har over sommeren været i oplæring for at være
klar til at overtage efter Hans, så flere kirkegængere
har allerede mødt Lene.

xxx
Rudkøbing – Simmerbølle
pastorat
Menighedsrådet glæder sig til samarbejdet.

Vibeke Westphal, formand for menighedsrådet

Koncerter
Torsdag den 8. september kl. 19.00 i Rudkøbing kirke: Ensemble Barocca spiller barokmusik

på originalinstrumenter. Ensemblet består af Maria
Rosenkilde Qvist, barokcello, Tinne Albrechtsen, barokviolin og Babett Hartmann, cembalo.
Fredag d. 30. september kl. 20.00 i Rudkøbing
Kirke: Bo Skjold- Christensen, klarinet og Tine Pugesgaard, klaver. Bo Skjold Christensen er uddannet
klarinettist i 2003 fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og ansat ved Den Kongelige Livgardes
Musikkorps. Han er derudover koncertaktiv i ind- og
udland som både kammermusiker og i orkestersammenhæng.
Tine Pugesgaard er uddannet pianist fra Det Jyske
Musikkonservatorium i 2000 og
organistuddannet fra Sjællands Kirkemusikskole i
2006. Tine er ansat som organist ved
Rudkøbing/ Simmerbølle Kirker og er i øvrigt aktiv
som kammermusiker og akkompagnatør.
Duoen vil spille værker for klarinet og klaver af W. A.
Mozart, Johs. Brahms, N. W. Gade m. fl.
Onsdag d. 2. november kl. 19.30 i Simmerbølle
Kirke: Den Jyske Harpetrio.
Den Jyske Harpetrio består af de tre musikere Marianne Leth, fløjte, Olga Goija, bratsch og Joost
Schelling, harpe. Denne instrumentkombination
blev ”opfundet”, da Debussy i 1915 skrev sin La
Deuxieme Sonate. Siden har mange andre komponister fulgt efter og skrevet og omarrangeret musik til
denne besætning. De tre instrumenter supplerer hinanden: fløjten er det lyse blæseinstrument, bratschen
den bløde stryger og harpen det flotte, romantiske
instrument.
Koncerten byder på musik af bl.a. C. Debussy, C.
Saint-Saëns og M. Ravel.
Der er fri entré ved koncerter i Rudkøbing og Simmerbølle Kirker.

Ny kirkelig legestue!
Et skole- kirke-samarbejde med Kassebølle Friskole
Der inviteres til en helt ny kirkelig legestue på Kassebølle Friskole, Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing. Det

er et samarbejde, som er indgået mellem RudkøbingSimmerbølle menighedsråd, præsterne og Kassebølle
Friskole. Legestuen ledes af Rikke Vædele og friskolens SFO-leder Mette Lind Jensen. Sognepræst Lene
Kjær Andersen vil indimellem invitere til børnegudstjeneste i Simmerbølle kirke, ligesom hun også af og
til vil deltage i samværet med børnene på skolen.
Målgruppe: 0-6 årige. Opstart: torsdag den 15. september kl. 9.30-11.30
Deltagerbetaling: medbring 10 kr. pr. gang til kaffe
m.m. - ellers er det gratis
Husk: medbring frugt og madpakke
TILMELDING: tilmelding skal ske til SFO-leder,
Mette Lind Jensen, kassefritter@gmail.com

Alle hjemmegående børn mellem 0-6 år i Rudkøbing,
Simmerbølle og omegn er velkomne (sammen med
mor/far).

Konfirmander

Konfirmandundervisningen starter i ugen efter efterårsferien.
Ørstedskolens børn begynder torsdag den 27. oktober
kl. 8.00-9.30. Sognepræst Hanne Davidsen underviser i konfirmandstuen i præstegården, Østergade
2, og sognepræst Lene Kjær Andersen underviser i
Bethesda, Ahlefeldtsgade 27. Konfirmanderne får
skriftlig besked om, hvor de skal møde. De børn, der
går på Kassebølle Friskole, undervises af Lene Kjær
Andersen. Det finder sted i annekset ved Simmerbølle kirke og begynder onsdag den 26. oktober kl.
8.00-9.30. Tilmelding afleveres eller sendes til

kordegnekontoret, Rue 12, 5900 Rudkøbing,
senest 15. september.

Juniorkonfirmander

Der inviteres til juniorkonfirmandundervisning i
konfirmandstuen i Rudkøbing, Østergade 2. Første
gang bliver torsdag den 29. september kl. 14.45-16.15.
Undervisningen varetages af sognepræsterne Hanne
Davidsen og Annalise Bager – godt hjulpet af kirketjenerne Lene Munch Larsen og Charlotte Halberg.
Der sendes invitationer ud. Tilmelding til Juniorkonfirmand-undervisningen skal afleveres senest den
21. september i Rudkøbing præstegård, Østergade
2 eller Longelse præstegård, Longelsevej 5 eller til sekretariatet (kontaktlæreren) på Ørstedskolen.

Korstart

Efterårets korsæson begynder første uge i september.
Korene øver på flg. tidspunkter:
Børnekoret (ca. 8-11 år): tirsdage kl. 16-16.45
Ungdomskoret (ca. 12-17 år): torsdage kl. 16-17
Kirkekoret (voksne, blandet kor): tirsdage kl. 19.3021.15
I Børnekoret synger vi lettere en - og tostemmige
sange, kanons, salmer. Vi arbejder med god brug af
stemmen, og der er fokus på bevægelse og leg i undervisningen.
I Ungdomskoret synger vi for det meste flerstemmigt. Der er både rytmiske og klassiske sange på
repertoiret. Også her arbejdes med udvikling af stemmen og evnen til at høre sin egen stemme som del af
en klanglig helhed. For at synge i ungdomskoret, skal
man til en lille prøve.
Kirkekoret arbejder hovedsageligt med 4-stemmig,
klassisk kormusik. I korprøverne tilstræber vi en
passende blanding af hyggeligt samvær og målrettet
arbejde med musikken. Det er ikke et
krav at kunne læse noder, men man må påregne, at der
ind i mellem vil være behov for at øve sig hjemmefra,
ligesom stabilt fremmøde til prøverne er nødvendigt.
Nye sangere er hjerteligt velkomne - både børn og
voksne.
Sangere i børne- og ungdomskorene tjener lidt lommepenge ved deltagelse i gudstjenester/ koncerter:
børnekorsangere: 50 kr. pr tjeneste, ungdomskorsangere: 100 kr. pr tjeneste.
Henvendelse til korleder Tine Pugesgaard, tlf
23301868/ mail: tine.p.org@gmail.com

Lørdagsdåb

Rudkøbing-Simmerbølle menighedsråd har åbnet
op for muligheden af barnedåb om lørdagen. Man
vil derfor fremover imødekomme anmodning om
lørdagsdåb den 3. lørdag i måneden kl. 10.00 i Simmerbølle og kl. 11.00 i Rudkøbing.

Kirkekaffe

Der indbydes til kirkekaffe efter gudstjenesten i Rudkøbing kirkes korsarm/sideskib den 11. september og
20. november og i Simmerbølle kirkes anneks den 23.
oktober. Alle er velkomne.
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Rudkøbing – Simmerbølle
pastorat
Menighedsrådsvalg

Der indbydes til orienterings- og opstillingsmøder i
anledning af det kommende menighedsrådsvalg.
Mødet for Simmerbølle kirke og sogn holdes mandag
den 5. september kl. 19.00 i annekset ved Simmerbølle kirke.
Mødet for Rudkøbing kirke og sogn holdes onsdag
den 7. september kl. 19.00 i Rudkøbing præstegårds
konfirmandstuen, Østergade 2.
Det skal bemærkes, at det nuværende menighedsråd
for Rudkøbing-Simmerbølle pastorat har besluttet, at
rådet fremover skal består af 9 medlemmer, og at repræsentationen fra de to sogne skal være som følger:
Rudkøbing: 6 og Simmerbølle: 3

Menighedsrådsmøder:

Der afholdes menighedsrådsmøder følgende dage:
Tirsdag den 6. september kl. 18.30 i konfirmandstuen i Rudkøbing
Torsdag den 6. oktober kl. 18.30 i konfirmandstuen
i Rudkøbing
Onsdag den 2. november kl. 18.30 i konfirmandstuen i Rudkøbing
Alle møder er offentlige.

Plejehjemsgudstjenester
September:

13. Rudkøbing Plejehjem kl. 10.30 (Lene Kjær Andersen)
13. Danahus kl. 14.00 (Lene Kjær Andersen)
20. Center Kohaven kl. 10.00 (Lene Kjær Andersen)
Dertil kommer udflugt med Annalise Bager onsdag
den 7. september til Lundeborg kirke 9.00-12.00

Oktober
5. Rudkøbing Plejehjem kl. 10.30 (Hanne Davidsen)
11. Center Kohaven kl. 10.00 (Hanne Davidsen)
11. Danahus kl. 14.00 (Hanne Davidsen)
November:
8. Center Kohaven kl. 10.00 (Annalise Bager)
8. Danahus kl. 14.00 (Annalise Bager)
9. Rudkøbing Plejehjem kl. 10.30 (Annalise Bager)

Indre Mission – Bethesda

1/9
8/9
15/9
22/9
10

Bibelstudie.
Møde v/ Elna Thisgård.
Møde.
Møde v/ Peter Møberg.

30/9
6/10
13/10
27/10
3/11
10/11
17/11
24/11

Fællesspisning kl. 18.00, derefter
”sange vi aldrig glemmer”
v/ Irene V. Andersen.
Bibelstudie.
Møde v/ Christoffer Højlund.
Møde.
Bibelstudie.
Møde v/ Simon Ambrosen.
Møde.
Møde v/ Lene Rønne Pedersen.

Kontakt: Birgit Mogensen, tlf. 62502098
Hvor ikke andet er anført, er møderne i
Bethesda kl. 19.30.

Velkommen til
Rudkøbing:
Merle Meisner Bergholdt.
Simmerbølle:

Astrid Heidtmann Andersen.
Emili Klem Pryds.
Mads Bøtker Drost.
Laura Kramer Gaard

Præsternes ferie
Sognepræst Hanne Davidsen har ferie i uge 38.
Sognepræst Lene Kjær Andersen har ferie i uge 42.
Præsterne passer hinandens ferie.

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 9.0012.00 og torsdag 14.00-17.00. 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: Lene Munch Larsen.
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
Sogneudflugt til Kongernes Jelling.
Onsdag den 28. september 2016 arrangerer menighedsrådet en udflugtstur til Jelling.
Turen begynder kl. 09.30 med bus fra Rudkøbing (havnen). Vi forsøger, at lægge turen af
nogle af de mange skønne veje, som fører frem
til Kongernes Jelling, hvor vi vil være fremme,
så vi inden frokosten vil få et foredrag om historien bag Kongernes Jelling
Efter frokosten mulighed for besøg i kirken og
hele det store område, som er udlagt som historisk område inden for de senere år.
Prisen er kr. 200 pr. person, som dækker bustransport, foredrag/ rundvisning og frokost
(drikkevarer excl.).
Vi forventer at være tilbage i Rudkøbing, så det
passer med færgeafgang til Strynø kl. 17.25.
Tilmelding til sognepræst Lene Kjær Andersen
på lcan@km.dk eller 62515643 senest 1. september 2016.
Henning Madsen, menighedsrådsformand.

Gospel workshop på Strynø.
Strynø aftensskole ”Netop” og Strynø kirke inviterer alle som har lyst til at synge gospel til en
spændende og lærerig lørdag i november. Det
drejer sig om lørdag d. 12. november fra kl.
11.00 til ca. 16.30.
Vi øver på Strynø skole og som afslutning på
dagen håber vi på jeres tilslutning til en lille
koncert i Strynø kirke.
Underviseren på workshoppen vil være Line
Kromann fra Sydlangeland, som blandt andet
er leder af koret Salos.
Prisen er 250 kr. pr. person og det er inklusiv
sandwich, te, kaffe og kage.
Workshoppen er åben for både strynboer og folk
uden for øen, og er af samme grund planlagt så
den passer med Strynøfærgens færgetider. Det
er afgang med Strynboen fra Rudkøbing kl.
9.50 og retur fra Strynø kl. 17.50.
Tilmelding senest d.15. oktober til Gerd Hau-

gaard Nielsen på telefon 41483450 eller Hanne
Kodahl på telefon 24244888
Med venlig hilsen Strynø aftenskole Netop og
Strynø kirkes menighedsråd.

Eftermiddag for pensionister og
andre voksne.
Eftermiddagene er i gang igen, det er som altid
Helga Rasmussen og Elisabeth Gregersen, der
står for dem. Datoerne bliver planlagt fra gang
til gang, så det passer flest mulige af deltagerne,
så hold godt øje med Strønyt. Der bliver sunget,
fortalt, drukket kaffe og spist hjemmebag. Ofte
er der lysbilleder fra Strynø Lokalhistoriske arkiv. Alle er meget velkomne.
Høstgudstjeneste
Søndag d. 11. september.
Kirken er flot pyntet og der synges alle de
smukke og kendte høstsalmer.
Familiegudstjeneste
1. søndag i advent.
Der er familiegudstjeneste 1. søndag i advent
kl. 14.00. Gudstjenesten er tilrettelagt, så selv
de helt små kan være med. Efter gudstjenesten
går vi sammen ned til Majtræspladsen, hvor
der bliver talt ned og juletræet bliver tændt,
eftermiddagen slutter på Strynø Kro, hvor vi
adventshygger sammen. Som altid er denne eftermiddag, hvor vi tager hul på adventstiden, et

samarbejde imellem Beboerforeningen, Strynø
Kro og Strynø kirke.

Månedens salme:
September: DDS 331:
”Uberørt af byens travlhed.”
(Udgik i august på grund af særgudstjenester.)
Oktober: DDS 729:
”Nu falmer skoven trindt om land.”
November: DDS 552:
”Nåden er din dagligdag.”
Advent: DDS 87:
”Det først lys er Ordet, talt af Gud.”

Præstens ferie og fridage.
Sognepræsten holder fridage d. 29. september
til 1. oktober og efterårsferie i uge 42.
Embedet passes i fri- og ferieperioden af Hanne
Davidsen, sognepræst i Rudkøbing-Simmerbølle, hun træffes på 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
Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev
Menighedsråd
Onsdag den 7. september kl. 17.00
Onsdag den 12. oktober kl. 17.00
Onsdag den 16. november kl. 17.00
Dagsorden og referater kan ses på kirkens
hjemmeside.

Høstgudstjenester

Horne Mandskor

I år har vi valgt at samle kræfterne om én høstgudstjeneste. Det bliver i Skrøbelev kirke søndag
den 11. september kl. 10.00 i en smukt pyntet
kirke. Her får vi besøg af Horne Mandskor, som
vil synge for os og gi´ os en dejlig musikalsk oplevelse. Horne Mandskor har bestået siden 1845
og dirigeres af Jørgen Rasmussen. Efter gudstjenesten serveres der pølser i præstegården.
Vi holder Børnehøstgudstjeneste i Fuglsbølle
kirke søndag den 18. september kl. 11.15. Også
i år bærer Børneklubben korn og frugt ind i kirken og synger for os.

Menighedsrådsvalg
Efteråret byder på valg til Menighedsrådene rundt
om i de danske sogne. Datoen er tirsdag den 13.
september. Vi holder åben kirke og præstegård
på dagen, hvor alle sognebørn får mulighed for at
høre nærmere, hvad arbejdet i vores kirker går ud
på. Der bliver mulighed for at møde menigheds12

rådsmedlemmer, gravere, kirketjener, organist,
kirkesanger, sekretær og præst samt nogle af de
frivillige, der hjælper.
Kl. 9.00-10.00: Morgensang (Fuglsbølle kirke)
Kl. 10.00-10.30: Menighedsrådsformanden fortæller om arbejdet i rådet (Fuglsbølle kirke).
Kl. 10.30-11.00: Mød sekretæren som fortæller
om kirkens spændende opgaver (Præstegården).
Kl. 11.00-11.45: Få en rundtur i kirke og på kirkegård med kirkegårdens personale (alle tre kirker).
Kl. 12.00-12.30: Middagskoncert (Skrøbelev kirke)
12.30-14.30: Middagspause
14.30-15.00: Mød kirkens frivillige som hjælper i
Børneklubben (Præstegården)
15.00-15.30: Mød præsten og få en snak om kirkelivet i vores 3 sogne (Longelse præstegård)
15.30-16.00: Mød kirkens organist og kirkesanger og få et intro til orglet (Longelse kirke)
16.00-17.00: Sangtime med kor (Longelse kirke)
17.00-19.00: Spisepause
19.00-21.00: Orienterings og opstillingsmøde
i præstegården! VIGTIGT!
Mød frem på dagen hvor Folkekirken sættes i
fokus. Vi har brug for jeres opbakning!

Cykel- & Vandregudstjeneste
Vi vil gentage vores motionsgudstjeneste fra sidste
år med en udvidelse således, at man kan vælge
mellem en cykelrute og en vandrerute. Det bliver
lørdag den 17. september. Der indledes med en
kort morgengudstjeneste i Skrøbelev kirke kl.
9.00. Derefter begiver vi os ud i det fri. Cykelruten er en tur på ca. 10 km – Skrøbelev kirke
- Skrøbelev Kirkevej – Vindeltorp - den nye cykelsti til Simmerbølle og Tullebølle, Skebjergvej
– Krogsbjergvej – Spodsbjergvej – Præstegården.
Vandreturen – er ca. 4 km – Skrøbelev kirke Skrøbelev Hedevej – Søvertorpvej – Markvejen til
Longelsevej – Præstegården.
Vi slutter med lidt at drikke og spise i præstegården. Tilmelding senest dagen før til sognepræsten.
Fyld Danmarks kirker
For tredje år i træk har vi valgt at tilmelde os ar-

rangementet ”Fyld Danmarks kirker”. Det falder
søndag den 25. september. Det er dagen, hvor
der over hele landet sættes et helt særligt fokus
på kirkens gudstjeneste. Traditionen tro vil Kirkekoret under ledelse af organist Lone Nordal
medvirke. Efterflg. inviteres der på kirkefrokost
i præstegården. Tilmelding til frokosten senest
dagen før på tlf. 62501069 eller på mail: anba@
km.dk
Gudstjenesten begynder kl. 10.00 i Longelse
kirke.

Gospelgudstjeneste
Tirsdag den 4. oktober inviterer vi til Gospel
gudstjeneste i Skrøbelev kirke kl. 19.30.
Gospelkoret ARISE fra Stenstrup kirke deltager
i denne anderledes og spændende gudstjeneste,
hvor musikken står i centrum og bærer budskabet. Koret som består af 45 sangglade sydfynboer
ledes af organist Christina Funch Mellgren. Vi
slutter med lidt til hals og gane i våbenhuset.
Foredrag i lokalrådsregi
Mandag den 10. oktober kl. 19.30 indbyder Lokalrådet til foredragsaften i Beboerhuset. Det
er forfatteren og tv-debattøren fra Tv2-Østjylland
Jesper Grønkjær, der vil tage os med på sit spændende rejseforedrag ”Smil på dødens Avenue”.
Det er et foredrag, der bl.a bringer os til et af verdens farligste områder i Honduras, hvor han møder
narkokarteller, bandeledere, mordere ect. Et foredrag der trods de barske historier handler om at
finde smil og håb i livet. Jesper Grønkjær´s mission
er at vise, at smilet er det sprog, vi alle taler.
Der bliver mulighed for at købe øl, vand og kaffe.
Koncert
Tirsdag den 25. oktober kl. 19.00 indtager
Svendborg organisten Tore Bjørn Larsen fra
Skt. Nikolai kirke sammen med skuespiller
Tina Kruse Andersen, tenor Simon Mott
Madsen og pianist Bjørn Krog Thesbjerg
Longelse kirke for at give os koncerten ”Salmer fra en Beattid”. Det er en anderledes

Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat
koncert, der inddrager
forskellige bibeltekster,
som føres sammen med
musikken, som er sat
op i nye arrangementer
i en unik konstellation
i et samspil mellem kirkeorgel, klaver og sang.
Efter koncerten bydes
der på en forfriskning i Aftenens 4 koncert
kirkens våbenhus.
udøvere

Allehelgen i kirkerne
Allehelgen fejrer vi i vores kirker med oplæsning
af navnene på dem, vi har mistet i årets løb. Det
foregår søndag den 6. november i
Longelse kirke kl. 10.00
Skrøbelev kirke kl. 14.00
Fuglsbølle kirke kl. 16.00
I forbindelse med gudstjenesterne bliver der serveret en kop kaffe, med mulighed for en lille
snak med præst og kirketjener, ligesom der bliver mulighed for at besøge sit gravsted og sætte
en blomst og tænde et lys.
De familier, der har mistet en af deres kære i det
forgangne år, vil få tilsendt en invitation.
Jagtgudstjeneste
Igen i år inviteres der i samarbejde med
Spodsbjerg Jagtforening til Jagtgudstjeneste i
Longelse kirke. Det bliver onsdag den 9. november kl. 19.00. Igen i år skal vi nyde Broby
Blæsernes dejlige spil på de smukke jagthorn.
Efter gudstjenesten er der fælles kaffebord i
Longelse Beboerhus.
Tumlingegudstjeneste og
fællesspisning
Torsdag den 17. november kl. 17.30 inviterer
vi til årets sidste Tumlingegudstjeneste tilegnet
småbørnsfamilier. Det foregår denne gang i
Skrøbelev kirke.
Tilmelding senest dagen før til sognepræsten på
tlf. eller mail.

Kirkemusikerne ”Synger julen ind”
Det er endnu engang lykkedes at overtale vores
dygtige kirkemusikere til at gi´ en dejlig musikalsk oplevelse. Denne gang vil de som optakt
til julemåneden ”Synge julen ind”. Det sker
mandag den 21. november kl. 19.00 i Skrøbelev kirke. Så glæd jer til en dejlig aften med
Randi, Sofie, Flemming, René, Lone, Evgeniia,
Bo og Axel.
Efter julesangen bliver der mulighed for med et
glas vin i hånden, at få en lille snak med musikerne og hinanden.

Børn & Undervisning
Konfirmanderne starter undervisning
torsdag den 27. oktober kl. 8.10-9.40. Fortsætter hver torsdag indtil uge 14.
NB! Intro-gudstjeneste den 23/10 kl. 14.00
i Longelse kirke.
Juniorkonfirmanderne starter torsdag den
29. september kl. 14.45-16.15 (Tilmelding
senest 21/9).
Børneklubben starter fredag den 2. september kl. 15.00-16.30 og fortsætter vinteren
igennem.
Babysalmesang starter tirsdag den 23.
august kl. 10.00-11.00 i Skrøbelev kirke og
fortsætter tirsdage frem til 11. oktober

Døbte
10. juli Emilia Pihl Claussen
Pellemarken 23, Tullebølle
Longelse kirke		
Sognepræsten holder fri 1.-2 oktober, 13.-21.
oktober, 28.-31. oktober og 12.-13. november.
Embedet passes hver gang 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

Adventskalender d. 27/11 kl. 16.00 &
adventsgudstjeneste d.28/11 kl. 19.30
bliver annonceret i Øboen.

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: Birgitte E.M.Møller,
bemm@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
Høstgudstjenester i Sydlangeland pastorat:
Der er al mulig grund til at fejre høsten og takke for det daglige brød. Det gør vi i Sydlangeland
pastorat flere steder og på flere måder:
11. september: Lindelse kirke 10.00:
Traditionel høstgudstjeneste.
	
Tryggelev kirke 19.30:
Lindelse Kirkekor medvirker.
	
Humble kirke 14.00:
Ved gudstjenesten indsættes
vikarierende sognepræst
Lene Sjørup.
	
Efter gudstjenesten bydes
der på kaffe i præstegården.

Lindelse kirkekor til
Tårnsangerdag 2016.

18. september:	Fodslette kirke 14.00:
”Raske børn hjælper syge børn”
Familie-høstgudstjeneste. Alle børn
opfordres til at komme med frugt og grønt
fra egen have (eller naboens, men husk
at spørge ☺). De voksne må også gerne
komme med lækkerier. Efter gudstjenesten
holdes der auktion over alt det, I medbringer. Overskuddet går til hospitalsk lovnene
på børneafdelingen på Odense sygehus.
Der bydes på sodavand, kaffe og kage
under auktionen. Se nærmere i Øboen.

Halloween
Bagenkop kirke torsdag d. 27. oktober 17.00.
Traditionen tro åbner Bagenkop kirke dørene for en (u)hyggelig gudstjeneste. Vi håber
at se jer udklædte – børn som voksne. Bagefter går vi ned til Bagenkop hallen, hvor der er
uhyggelig fællesspisning. Tilmelding til spisning er nødvendig og sker hos Mary Petersen,
tlf.:21932438. Pris: voksne 60 kr. Børn 40 kr.
Sidste tilmeldingsfrist til spisningen er d. 21
oktober.

Allehelgen d. 6. november:
Når vi samles Allehelgen, er det blandt
andet for at mindes vore døde. Sorgen
er kærlighedens spejlbillede. Men vi kan
være sammen i og om sorgen Derfor holder vi gudstjeneste, hvor vi i særlig grad
gør plads til at sende en tanke til de mennesker, vi har mistet. Navnene på dem vi
har mistet på Sydlangeland i årets løb vil
blive læst op.

Magleby kirke 10.00: Traditionel høstgudstjeneste.
Bagenkop kirke 11.30: Traditionel høstgudstjeneste.
25. september: Kædeby kapel 19.30:

Traditionel høstgudstjeneste.

HUSK, at gudstjenester altid er for hele pastoratet – uanset hvor de holdes!

Ungdomsgudstjeneste
Bagenkop kirke torsdag d. 6. oktober 19.00
Gudstjenesten vil være i ungdommens tegn
- vi indbyder i den forbindelse særligt de kommende konfirmander og deres forældre, da der
efterfølgende er informationsmøde for dem
med præsterne.
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Hverdagsandagt
Lindelse kirke tirsdag d. 25. oktober 18.30.
En andagt, der handler om, at det gør en stor
forskel, hvad vi sår og planter – også i vores omgang med hinanden – fordi det er det, vi sår, der
vokser op. Men også om, at der er tilgivelse og
veje ud af vores dårlige valg.

Fodslette kirke 10.00
Bagenkop kirke 19.00
Lindelse kirke 19.30:
	Der bydes på kaffe i
konfirmandstuen efter
gudstjenesten
Humble kirke

19.30:

Magleby kirke 20.00

Sydlangeland pastorat
Meditationsandagt
Magleby kirke tirsdag d. 17 november 19.30.
Alle er hjertelig velkomne til en gudstjeneste,
hvor vi sammen finder glæde, ro og stilhed. Der
vil efterfølgende være en kop kaffe at runde af
på.

1. søndag i advent
– 27. november:
Fejres på flere måder rundt omkring i
pastoratet. Deltag i den gudstjeneste, der
passer lige til dig:

Koncert
Magleby kirke
Mandag d. 14. november 19.00
Med alle kirkemusikere i Sydlangeland pastorat.
Vores dygtige kirkemusikere optræder både solo
og sammen med det, som hjertet er fuldt ud.
Alle er velkomne til denne aften fuld af sang
og musik.

en god mulighed for at komme i kirke. Alle er
velkomne - der serveres kaffe og hjemmebag
bagefter ☺.

Koncert

Onsdag d. 19/10 15.00
Lene Sjørup

Gudstjenester på
Humble plejecenter:
Onsdag d. 21/9 15.00
Rebecca Aagaard-Poulsen

Onsdag d. 23/11 15.00
Rebecca Aagaard-Poulsen

Magleby kirke 10.00
Bagenkop kirke 11.30
Kædeby kapel 14.00:
	Juniorkonfirmanderne
medvirker, så guds
tjenesten er både festlig
og børnevenlig.
Lindelse kirke 16.00:
	
Gospelkoret Salos
medvirker ved den
festlige gudstjeneste.

med Gospelkoret SoulSingers fra Odense
Lindelse kirke onsdag d. 30. november 19.30
På kort tid har koret markeret sig som noget
af det bedste på den danske gospelscene. Under
ledelse af Janne Wind kommer koret med sine
120 medlemmer til Lindelse Kirke med en energifyldt og rørende koncert med en blanding af
moderne gospelhits som ’Joyful’, ’Total Praise’
og julemusik med stemningsfulde numre som
’Mary did you know’ og ’Joy to the world’. Lige
til at komme i julestemning af! Med til koncerten er også pianist Lars Bruno, der har en helt
særlig evne til at løfte musikken og koret.

Gudstjenester på
Lindelse plejecenter:
Tirsdag d. 13/9 14.00:
Trille Brink W
 estergaard – med altergang.
Fodslette kirke 19.30:
	Lindelse kirkekor medvirker. Der bydes på
kaffe i våbenhuset efter
gudstjenesten.

Tirsdag d. 18/10 14.00:
Lene Sjørup
Tirsdag d. 22/11 14.00:
Rebecca Aagaard-Poulsen
Har du svært ved at komme op af trapperne til
kirkerne eller sidde på de hårde bænke, så er her

Eftermiddagsmøder
Vel mødt til hyggelige eftermiddage for de
ældre i hele pastoratet. Vi snakker, hygger, synger, drikker kaffe og har ofte besøg
af en gæst, der vil underholde eller gøre
os klogere. Der kan bestilles kirkebil - se
hvordan og hvilken under ”kirkebil”. Vi
begynder hver gang kl. 14.30 og slutter ca.
16.45.
Humble præstegård
torsdag d. 22. september:
Vikarierende sognepræst Lene Sjørup er
både vært og gæst.
Lindelse præstegård
torsdag d. 13. oktober:
Sanne Bøhvad viser et udvalg af sine
utroligt smukke fotos fra Langeland.
Humble præstegård
torsdag d. 10. november:
Se nærmere i Øboen
Sæt allerede nu kryds i kalenderen torsdag d. 8/12, hvor Ejvind og Erik spiller
op til julehygge i Lindelse præstegård.
*Alle er velkomne. Husk kop og brød *
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Sydlangeland pastorat
Konfirmander
Skal du konfirmeres i foråret 2017? Hvis du går
på Ørstedskolen eller Magleby Friskole får du
brev fra din præst om mødetid og –sted for forberedelsen. Går du i skole et andet sted skal du
selv kontakte præsten og aftale nærmere.
Juniorkonfirmand
Vi starter nyt juniorkonfirmandforløb op i efteråret. Det er endnu ikke forhandlet helt på
plads med de involverede parter. Forældre og
børnene i den nye 3. klasse på Humble skole
vil modtage en invitation efter sommerferien.
Alle børn i Sydlangeland pastorat er velkomne
til at deltage. Er man interesseret og går barnet
ikke på Humble skole, kan man tage kontakt til
præsten i Humble.
Lokalhistorisk forening
5.okt.kl. 19.00:
Vi mødes ved Magleby kirke hvor Knud Pedersen vil fortælle om kirken og den historie.
Vi slutter af i Magleby Præstegård (Husk kaffekurven)
16. nov:
Program senere, se evt.:
http://lokalarkiver.langelandkommune.dk
En tid til at le, en tid til at græde, en
tid til at sige farvel….
Tænk at lykken befandt sig i Humble på Sydlangeland. Hvem havde drømt om det! Jeg
glemmer aldrig første gang, jeg så kirken trone i
al sin værdighed på bakken som den fornemste
portal til byen. I kirken blev jeg efterfølgende
indsat og betroet et embede Allehelgen 2001.
Her traf jeg også meget hurtigt min mand, og
vi blev senere gift i Humble kirke af biskop
Kresten Drejergaard (jeg
havde fået fri i dagens anledning) i øs regnvejr, som
nogle sikkert vil kunne huske. I Humble har jeg også
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gjort mig dyrekøbte erfaringer i livet, som jeg
altid vil bære med mig videre til et nyt sted i
mit møde med nye mennesker. Jeg ville kunne
skrive en hel spændingsroman! Men jeg er ikke
forfatter, og man skal også kunne lægge noget
bag sig og komme videre og den tid er NU. Det
er vemodigt at skulle sige farvel efter at have
fået lov til at dele så meget med jer, men også
naturligt at forlade Sydlangeland nu, hvor min
mand går på pension. Som præst nyder man en
stor tillid, og man får et tæt forhold til rigtig
mange mennesker. Man kan lidt højstemt sige,
at man som præst får et hjerteforhold til sin menighed og sine sognebørn. Det er et privilegium
og tak for at have fået lov til at vandre i sorrig
og glæde sammen med jer. Nu ryster jeg posen
og begynder forfra et nyt sted, hvor pilen i øjeblikket peger på Odense, men jeg vil ikke love
noget, og alt kan ske!
Det vil være de fleste bekendt, at jeg i efteråret
drager 3 måneder til Libanon Derefter afspadserer jeg i december måned og vil være fraflyttet
præstegården senest 31/12. Lene Sjørup, der bor
på Nordlangeland, vil som vikar tage over, indtil et nyt menighedsråd har kaldet en ny præst,
hvilket er en vigtig og spændende opgave et nyt
menighedsråd, som noget af det første skal til at
forholde sig til – ja måske den vigtigste!
Derfor er det tid nu vemodigt at sige farvel og
tak for ALT!
Helle Frimann Hansen

Velkommen til Lene Sjørup
Når dette blad udkommer, er Lene Sjørup
begyndt som vikarpræst for Helle Frimann
Hansen. Hun er en gammel kending og en
erfaren præst, der har fungeret som præst i pastoratet for nogle år siden. Hun indsættes ved
høstgudstjenesten i Humble kirke søndag
d. 11. september 14.00. Kom og deltag i den
festlige gudstjeneste og hils på hende. Efter
gudstjenesten bydes der på kaffe i konfirmandstuen.

Jeg ser frem til gensynet!
Det er med stor glæde, at jeg i november ”vender
hjem” og tilbringer to praktikuger i Sydlangeland Pastorat som led i min uddannelse på
Pastoralseminariet. Jeg er oprindelig fra Tryggelev. I sommers blev jeg kandidat i teologi fra
Københavns Universitet. I min praktik skal jeg
følge præsterne i deres arbejde. Jeg skal deltage i
samtaler, forestå og arrangere gudstjenester etc.
Jeg er naturligvis underlagt samme tavshedspligt som præsterne. Jeg har under studiet flere
gange prædiket i Sydlangelands kirker og glæder mig meget til at tilbringe mere tid i sognene
og lære jer bedre at kende.

Sydlangeland pastorat
Jeg glæder mig til at møde jer! Alt godt - Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen

Vejviser
Sognepræster:
Vikarierende sognepræst Lene Sjørup,
træffes i Humble præstegård,
Ristingevej 24 eller på
62 57 20 20 Mobil: 21 14 29 64.
Mail: lsj@km.dk

☎

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

☎

Menighedsrådsmøder:
Lindelse-Tryggelev-Fodslette menighedsråd:
27/9 19.00 i Tryggelev forpagterbolig,
9/11 19.00 i Lindelse præstegård.
Humble menighedsråd:
1/9 19.00, 13/10 19.00, 10/11 19.00
i Humble præstegård.
Magleby menighedsråd:
4/10 19.00 og 2/11 19.00
i Magleby præstegård.
Fælles møde for alle 4 råd: 25/10 19.45
i Lindelse præstegård.
Dagsordener til og referater fra møderne vil
kunne ses i kirkernes udhængsskabe eller i en
mappe i våbenhuset.

Ferie og fri. Kurser:
Sognepræst Rebecca Aagaard-Poulsen har fri d.
15-16 oktober samt ferie fra d. 18-22 oktober.
Sognepræst Lene Sjørup har fri 3-4/9 og 2930/10. Fri mandag.
Sognepræst Trille Brink Westergaard er på kursus/møder 19-28/9, 7-14/11 samt 28-30/11. Fri
ca. hver anden weekend.

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

☎

Kordegn: Birgitte Monrad Møller
bemm@km.dk
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

☎

Regnskabsfører: Benny Rasmussen
62 22 72 88
Kirkeværge Humble: Henny Munk
Larsen
28 11 50 45
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

☎

☎
☎

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

☎
☎

☎

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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Optakt til Lutherjubilæet 2017
Den 31. oktober 1517 slog Martin Luther sine
berømte teser op på kirkedøren i Wittenberg. I
2017 er det så 500 år siden, og det vil vi fejre.
Men hvorfor egentligt? Og hvorfor hedder vores
kirke den luthersk - evangeliske folkekirke. Ja,
det kan et jubilæum netop give anledning til
at reflektere over. Det er ikke alt ved Martin
Luther, vi bryder os om eller kan bruge i dag,
for han var også barn af sin tid; men hans reformatoriske tanker havde skelsættende betydning
og er helt afgørende for vores forståelse af kirke,
menighed og Bibel den dag i dag. Jeg vil især
pege på hans
nytænkende, revolutionerende, provokerende
og radikale frihedstanke. I det følgende nævner
jeg nogle af de områder, hvor hans frihedselskende iver fik afgørende betydning.
1. Religiøs frihed fra autoriteter, altså paver,
præster osv. Luthers tankesæt banede vejen
for, at ethvert menneske kunne få sit eget direkte forhold til Gud. Gudsforholdet skulle
ikke formidles af en gejstlig mellemmand.
Hermed mistede den romersk-katolske kirke
et helt særligt styringsredskab, der gav den
magt over både folks økonomi og sjæleliv.
Derfor blev kampen også så hård.
2. Frihed til selvstændig tænkning. Luther oversatte hele Bibelen og ønskede, at den blev
tilgængelig for enhver. Enhver skulle være fri
til at læse og tolke den.
3. Individets frihed. For Luther betyder den
enkeltes frihed mere end fællesskab, kirke og
slægt. Kimen til individets frigørelse blev lagt
og sammen med oplysningstanke sejrede den.
4. Frihed til at argumentere. Fornuftige argumenter værdsattes, og Luther underkastede
sig ikke lydigt en myndighed/autoritet. Han
afgrænsede sig fra følsomme sværmere, der
tænkte irrationelt, men han distancerede sig
også fra det magtfulde pavedømme. Prædiken fik stor betydning. Den blev et led i det
oplysningsarbejde, der skulle åbne for hjertets
modtagelse. Man skulle ikke tro i blind lydighed. Tro og fornuft supplerer hinanden.
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5. Frihed i forhold til Gud. Den lutherske lære
frigjorde individerne fra det tyngende krav
om, at de skulle gøre gode gerninger for at
blive anerkendt og frelst. Luther læste Bibelen
og især Paulus’ breve som en frisættelse fra
dette åg. Frelsen er en Guds gave. Mennesket
skal gøre det gode – ikke som en sur pligt,
men af glæde over frisættelsen.
6. Friheden gør, at der frisættes kulturel energi.
Luther var meget åben over for teater, musik og
malerkunst, både fordi kunsten har en værdi i
sig selv, og fordi den kan bruges som pædagogisk redskab til at oplyse og oplive mennesker.
7. Verden og menneskelivet blev frisat. Luther
anså naturen, kærligheden, kvinden, maden,
vinen, kunsten, børnene som en Guds gave
– en velsignelse. Den katolske kirke viste derimod deres magt ved f.eks. at kaste vievand
over ægteseng og marker, for at sikre frugtbarhed og altså velsigne og helliggøre det,
som man mente var fordærvet. Luther derimod hævdede, at naturen og mennesket er
helligt fra begyndelsen af. Alt tilhører Gud,
og er velsignet af Gud. Det er derfor, skal vi
tage vare på naturen og hinanden. Det er ikke
kirken, der helliggør naturen/mennesket.
Ligesom frihedstanken var også lighedstanken
central for Luther. Alle er lige for Gud. Alle
døbte er præster og frie til at læse, tænke, tro
og fortolke Bibelen. Han slog en streg over alle
kirkelige hierarkier og brød med præste- og pavevældet. Derfor blev den lutherske kirke dannet
og vejen banet for de senere fri – og valgmenigheder. Man kan også sige, at Luthers ligheds- og
frihedstanke i kim rummer demokratitanken.
Han var selv dybt forankret i den feudale tid,
men han var også et renæssancemenneske, der
vovede nytænkning og tog opgøret.
Hanne Davidsen, sognepræst i Rudkøbing-Simmerbølle pastorat
Tirsdag den 27. september kl. 19.00 kommer
sognepræst Torkil Jensen til Humble Musikefterskole og fortæller om emnet: Luthers liv, lære

og virkningshistorie – i ord og billeder.
Torkil Jensen er sognepræst i Vester AabyAastrup og mangeårig rejseleder på rejsen ”I
Luthers Fodspor.” Han er desuden en af Fyens
Stifts tovholdere på fejringen af reformationsjubilæet i 2017.
Lidt om foredragets indhold:
I ord og billeder vil Torkil Jensen tage os med på en
rejse gennem reformatoren Martin Luthers liv og
lære. Vil vi møde nogle af de mennesker, som var
Martin Luthers med- og modarbejdere, ligesom et
særligt afsnit er viet til hans hustru Katharina von
Bora. Til slut i foredraget vil Torkil Jensen trække
tråde op til vores tid og give eksempler på, hvor vi
møder Luthers tanker i dag.
Tirsdag den 8. november kl. 19.00 kommer
professor emeritus Martin Schwarz Lausten
til Børstrup Sognehus og fortæller om emnet:
Hvad var Martin Luthers anliggende?
Lausten har været professor i kirkehistorie ved
Københavns universitet og har skrevet en række
bøger om reformationen, bl.a. Martin Luther.
Munk. Oprører. Reformator, 4. oplag, Kbh.
2013, og Reformationen i Danmark, 3. udg.,
Kbh. 2011., som også er oversat til tysk og italiensk.
Om foredraget skriver han:
Hvad var det egentlig Martin Luther ville? Hvorfor blev modsætningen mellem ham og den katolske
kirke så uoverstigelig, at han udstødtes som kætter
og blev fredløs? I foredraget berettes om Luthers
liv som munk, om de bibelstudier, som gav ham et
nyt syn på kristendommen. Også hans personlige
forhold i Wittenberg og de følger, som hans opgør med pavekirken fik for kirken og det verdslige
samfund, omtales, bl.a. det spørgsmål, om der går
en lige linje frem til velfærdsstaten. Der foretages
også et strejf til den lutherske reformation i Danmark, og der spørges om, hvorledes vi i dag har
forvaltet den lutherske arv.
Der er gratis afgang til foredragene, hvor der
undervejs bydes på kaffe og kage.

Valg til menighedsrådene 2016
I efteråret skal der være valg til landets menighedsråd. Også Langelands og Strynøs. At sidde
i menighedsrådet er en enestående mulighed for
at få indflydelse på din lokale kirke og kirkelivet. Det giver et solidt indblik i folkekirkens
ganske særlige opgaver og strukturer. Der er
mulighed for at planlægge og deltage i et væld
af spændende, sjove, lærerige og debatskabende
aktiviteter. Man får indsigt i økonomi, arbejdsgiveropgaver, administration, projektstyring og
meget andet. I det omfang man selv bidrager til
det, bliver man en del af et givende og hyggeligt fællesskab. Så stil op til valget! Vær med til
aktivt at være og skabe kirke i dit sogn/pastorat!
Orienterings- og opstillingsmøder
finder sted på hele øen tirsdag d. 13.
september 2016 kl. 19.00 (undtagen Rudkøbing-Simmerbølle –se nedenfor). Her vil
hvert menighedsråd orientere om arbejdet i de
forgangne 4 år og fortælle om, hvilke opgaver,
der venter i den kommende valgperiode. Der
vil blive orienteret om de forskellige poster og
udvalg i menighedsrådet og de daglige forret-

ningsgange. Der vil blive orienteret om reglerne
for opstilling og valg. Der vil være rig lejlighed
til at stille spørgsmål. Efter orienteringen er der
opstillingsmøde. Det siddende menighedsråd
vil forsøge at sammensætte en kandidatliste til
det kommende valg. Nogle vil muligvis genopstille, men de fleste steder vil nye kandidater
være velkomne til at stille op på listen. Der er
også brug for suppleanter.
Kampvalg eller fredsvalg?
Kandidatlister til valget skal være menighedsrådets valgbestyrelse i hænde mellem d. 20/9

19.00 og senest d. 27/9 19.00. Kontaktoplysninger til valgbestyrelsen vil fremgå af pastoratets
hjemmesider. Hvis der ved fristens udløb kun er
indkommet en liste, bortfalder valget. Hvis der
er flere lister, bliver der valg, såkaldt kampvalg.
Hvis en eller flere kandidater ikke kom på den
liste, der blev opstillet ved opstillingsmødet, eller ikke ønsker at stå på den, kan man opstille
på en anden liste. Der er formalia, der skal
overholdes – se http://www.km.dk/folkekirken/
folkekirken/valg/valg-til-menighedsraad-2016/
eller spørg den lokale valgbestyrelse. Evt. valg
finder sted d. 8. november.

Bagenkop:

Lokalet ved skydebanen ved Bagenkop-hallen.

Magleby:

Magleby præstegård

Humble:

Humble præstegård

Lindelse-Tryggelev-Fodslette:

Lindelse præstegård

Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev:

Longelse præstegård

Strynø:

Strynø præstegård

Tullebølle-Tranekær-Bøstrup:

Bøstrup sognehus OBS: 19.30

Hou-Stoense-Snøde:

Cafeteriet ved Nordlangelandshallen i Snøde OBS: 19.30

Rudkøbing-Simmerbølle: 	Annekset ved Simmerbølle kirke 5/9 19.00 (opstilling af kandidater fra Simmerbølle sogn).
Konfirmandstuen Rudkøbing 6/9 19.00 (Opstilling af kandidater fra Rudkøbing sogn)
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Gudstjenesteliste
Oktober

September
Kirker:

November

4.
11.
18.
25.
2.
9.
16.
23.
30.
6.
13.
15.s.e.trin. 16.s.e.trin. 17.s.e.trin. 18.s.e.trin. 19.s.e.trin. 20.s.e.trin. 21.s.e.trin. 22.s.e.trin. 23.s.e.trin. Allehelgen 25.s.e.trin.

Lukas
Dagens
10.38-42
evangelium

Johannes
11.19-45

20.
27.
Sidste s. i
1.s. i advent
kirkeåret

Markus
2.14-22

Johannes
15.1-11

Johannes
1.35-51

Mattæus
21.28-44

Lukas
13.1-9

Mattæus
18.1-14

Markus
12.38-44

Mattæus
5.1316/5.1-12

Lukas
17.20-33

Mattæus
11.25-30

Mattæus
21.1-9

Hou

14.00* M 10.00 M

ingen

11.15 PM

11.15 M

ingen

10.00 M

ingen

11.30 PM

16.00* M

11.15 PM

ingen

10.00 M

Stoense

11.15 M

ingen

ingen

ingen

10.00 M

ingen

ingen

ingen

ingen

10.00 M

ingen

ingen

11.15 M

Snøde

ingen

ingen

10.00* PM ingen

ingen

10.00 M

ingen

11.15 M

ingen

11.15 M

ingen

10.00 PM

ingen

Bøstrup

ingen

11.15 M

ingen

10.00 PM

ingen

14.00*
PM /M

ingen

ingen

ingen

16.00* PM 10.00 PM

ingen

ingen

Tranekær

ingen

16.00 M

ingen

ingen

10.00 PM

ingen

ingen

10.00 M

ingen

11.15 PM

ingen

ingen

16.00* M

Tullebølle

10.00 M

ingen

14.00* PM ingen

11.15 PM

10.00 PM

17.00 M

ingen

10.00 PM

10.00 PM

ingen

11.15 PM

10.00 PM

Rudkøbing
Simmerbølle

10.00 D

10.00*A

10.00 *D

10.00 A

10.00
14.00 *D
*Biskop/D

10.00 D

10.00 A

10.00 D

10.00
*A/D

16.00* D

10.00 *D

10.00 D

11.15 D

ingen

11.15 *D

ingen

ingen

11.15 D

ingen

19.00*A

ingen

12.00*
A/D

ingen

ingen

11.15 D

Strynø

ingen

14.00* A

ingen

14.00 A

ingen

10.00 A

ingen

14.00 A

ingen

16.00* A

ingen

ingen

10.00
A14.00* A

Longelse

11.15 B

ingen

ingen

10.00 * B

ingen

11.15 B

ingen

14.00*B

ingen

10.00* B

14.00 PM

ingen

10.00 B

Fuglsbølle 10.00 B

ingen

11.15* B

ingen

ingen

ingen

16.00 M

ingen

ingen

16.00*B

ingen

10.00 B

ingen

Skrøbelev

ingen

10.00 * B

ingen

ingen

14.00 PM

10.00 B

ingen

10.00 B

16.00 PM

14.00*B

ingen

11.15 B

19.30*B

Lindelse

ingen

10.00*W

ingen

10.00 LS

19.30 W

11.30 LS

10.00 W

ingen

11.30 Aa

19.30*W

ingen

10.00 LS

16.00*W

Tryggelev

ingen

19.30 *W

ingen

ingen

10.00 W

ingen

ingen

11.30 Aa

ingen

ingen

10.00 LS

ingen

ingen

Fodslette

19.30 Aa

ingen

14.00*W

ingen

ingen

10.00 LS

ingen

ingen

ingen

10.00*W

ingen

ingen

19.30* W

Humble

10.00 Aa

14.00*LS

10.00 LS

11.30 Aa

10.00 LS

ingen

11.30 LS

10.00 LS

14.00 Aa

19.30*LS

11.30 LS

11.30 LS

ingen

Kædeby

ingen

ingen

ingen

19.30* LS

ingen

ingen

ingen

19.30 LS

ingen

ingen

ingen

ingen

14.00*LS

Ristinge

ingen

ingen

11.30 LS

ingen

ingen

ingen

19.30 W

ingen

ingen

ingen

ingen

19.30 LS

ingen

Magleby

ingen

11.30 Aa

10.00*Aa

ingen

11.30 LS

ingen

10.00 LS

ingen

10.00 Aa

20.00*Aa

ingen

ingen

10.00 Aa

Bagenkop

11.30 Aa

ingen

11.30*Aa

10.00 Aa

ingen

14.00 LS

ingen

10.00 Aa

ingen

19.00*Aa

14.00 LS

ingen

11.30 Aa

A = Lene Kjær Andersen, B = Annalise Bager, D = Hanne Davidsen, LS= Lene Sjørup, 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.

