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Vejledning og indholdsfortegnelse
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.

Kirkekontoret og indholdsfortegnelse . . . . . . 2
Præstens side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Nordlangeland pastorat . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat . . . . 8
Strynø sogn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Gudstjenesteliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Rudkøbing-Simmerbølle pastorat . . . . . . . 14
Sydlangeland pastorat . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Luther, kor og velkomst . . . . . . . . . . . . . . . 22
Menighedsråd 2016-2020 . . . . . . . . . . . . . 23
Juleaften i Langelandshallen . . . . . . . . . . . . 24

Konfi rmation: Konfi rmationen foregår på 7. klassetrin. Man bliver undervist og konfi rmeret 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
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Når en almindelig bænk bliver en kirkebænk: Sanne Bøhvad har fanget lyset, der
lander på livets kyst. Tænk, at kunne sætte
sig lige netop dér og glæde sig over livets lys,
der vokser frem.

Attester: Attester udstedes ved henvendelse til bopælsognets præst, kirkekontor eller kan bestilles på
www.borger.dk. Legitimation skal forevises.
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Præstens side
”OG” – ”ELLER”
”Jeg tror ikke på irrationelle ting. Jeg tror kun på videnskaben”. (NN i FAA 06-09-16)
V
Videnskabens
p
præmisser
Nogle mennesker hævN
d
der, at de kun tror på
vvidenskaben. At de ikke
ttror på irrationelle ting.
D
Det mener de sikkert,
aat de mener, men det
p
passer ikke! Det er gansske enkelt ikke muligt.
Videnskaben arbejder med det, der kan måles
og vejes, efterprøves og kontrolleres. Den opstiller præmisser for sine resultater: På de og de
præmisser er resultatet sådan og sådan. Som vi
ved, korrigerer videnskaben konstant sine resultater. Nogle gange er det helt nye resultater –
fordi der er kommet ny viden om præmisserne.
En ordentlig videnskabsmand/-kvinde kunne
ikke drømme at hævde, at videnskaben kender
sandheden – hverken om verden, livet eller mennesket. Videnskaben beskæftiger sig med meget
væsentligt om os, vores liv, vores verden. Vi har
ikke fantasi til at forestille os verden uden videnskab.
Det væsentlige
Samtidig må vi huske, at videnskaben ikke beskæftiger sig med det væsentligste. Med det,
der virkelig tæller. Videnskaben kan fortælle
meget vigtigt om dit barn/barnebarn/oldebarn:
Om DNA, celler, blodtype og tusind andre
ting. Men prøv at spørge, om hun/han kan
undværes? Er værd at elske? Har værdi? Er et
godt menneske? Er værd at have tillid til? Her
melder videnskaben pas. Det ligger uden for
videnskabens område. Der mangler klare præmisser for at kunne levere klare svar. Men fordi
videnskaben hverken kan eller vil svare, betyder
det ikke, at spørgsmålene er ligegyldige. Tværti-

mod. Når jeg står over for et menneske, er det
alt det, der tæller. DNA’et, blodtypen, cellerne
er inderligt ligegyldigt, når det drejer sig om det
væsentligste i livet: Kærlighed, tillid, venskab,
skønhed, godhed.

Vi ved det godt
Vi har et hav af talemåder, der siger det selvfølgelige ”Følg dit hjerte”, ”Hav hjertet med i dine
valg”. ”Hjerteløs” er et frygteligt stempel. Det
er vitterligt noget vrøvl at hævde, at man ikke
tror på irrationelle ting. Kærlighed, venskab,
tillid mv. er alt sammen irrationelt, ikke til at
måle eller kontrollere. Men ingen videnskabsmand vil benægte, at de er til, ja, at netop de
ting er det allervigtigste i livet.
Sandhed
Videnskaben leverer mange sandheder – der
fornuftigvis korrigeres løbende – men de afgørende sandheder ses kun med hjertet. De er kun
tilgængelige for troen. ”Er han et godt menneske”? Hvis jeg ikke tror på det, kan jeg i hvert
fald ikke se det! ”Er hun din ven”? Hvis jeg
ikke tror på det, opdager jeg det ikke. ”Elsker
du mig”? – et livsvigtigt spørgsmål for den, der
stiller det! Svaret er næsten ligegyldigt. Det afgørende er, om den, der spurgte, tror på svaret!
Her gives ingen beviser. Kærlighed – og alt andet livsvigtigt – kan kun vises. Den anden kan
kun blive overbevist – eller ej. Vi ved det godt:
Hér er en videnskabelig tilgang umulig. Jo flere
præmisser og kontrolforanstaltninger vi stiller
op, jo mere ødelægger vi det, vi søger.
Tro og viden
er ikke hinandens modsætninger. Det er to
forskellige måder at beskæftige sig med mennesket, livet og verden på. To forskellige vinkler

på det samme liv. Vi skal ikke undvære nogen
af delene. Det er spændende og nyttigt, at videnskaben kan fortælle os, hvad en solnedgang
er. Men inviterer man sin kæreste på aftentur
for at se solnedgangen, så har man ikke forstået
meget af det hele, hvis man alene fokuserer på
lysets brydning. Man kan lære meget om rosen
ved at skille den ad, men vil du gerne tættere på
et andet menneske, så er det klogere at række
ham/hende rosen, som den er.
Alt dette har ikke direkte noget med kristendom at gøre. Det er almindelig filosofi og
grundmenneskelig erfaring. Men for at nærme
sig kristendommen, tro på Kristus, er det nødvendig grundviden.

Kristendommen
er ikke uden for videnskabens område. Jesus er en
historisk person, og kristendommen en historisk
realitet, der har påvirket menneskeheden afgørende. Det kan og skal der naturligvis forskes
i. Akkurat ligesom man kan forske i islam, jødedom osv, ja, sågar i ateisme. Men om Jesus er
Kristus, Guds søn, kan kun besvares af troen. Er
han vores frelser? Kan jeg i historien om Jesus
høre den helt grundlæggende sandhed om mig
selv, ja, så tror jeg jo på ham. Kan jeg i historien om Jesus høre den sandhed, at jeg ikke er en
statistisk overflødighed eller et biologisk objekt,
men tværtimod er uundværlig og elsket af Gud,
ja, så tror jeg på ham. Kan jeg her høre, at i mennesket Jesus viste Gud sin grænseløse og ubetingede
kærlighed til hele verden, ja, så har jeg fundet
min frelser. For så tror jeg – ja, så véd jeg – at
intet kan skille mig fra Gud og Guds kærlighed.
Det er livsvigtigt, at vi hører den fortælling.
Hører vi den ikke, kan vi ikke tro den. Og så
kan vi ikke vide og leve af, at den fortæller det
allervigtigste, der er at sige om os.
Trille Brink Westergaard
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Nordlangeland pastorat
Renovering af Hou Kirke, januar til
august 2017
Den længe planlagte indvendige renovering af
Hou Kirke er nu så langt, at der er ved at blive
indhentet tilbud fra håndværkerne. Arbejdet
planlægges til at begynde lige efter nytår.
Biskoppen har derfor givet tilladelse til, at Hou
Kirke midlertidigt lukkes i perioden 2. januar til 19. august 2017. I den periode henvises
kirkelige handlinger, dvs. dåb, konfirmation,
bryllupper, begravelser og bisættelser, til Stoense og Snøde Kirker.
De almindelige søndagsgudstjenester henlægges også for det meste til Stoense og Snøde,
dog fastholdes én månedlig gudstjeneste i Hou/
Lohals. Biskoppen har tilladt, at vi må holde
gudstjeneste på Banjen og i Forpagterboligen
ved Hou Kirke.
I januar og februar har vi lejet Banjen til gudstjeneste søndag den 22. januar kl. 11.15 og
søndag den 19. februar kl. 10.
Menighedsrådet vil også gerne gøre opmærksom
på, at man kan benytte kirkebilen til alle gudstjenester, uanset om det er til kirkerne eller Banjen.
Kalkning af kirker
Både Snøde og Tullebølle Kirker er blevet kalket
efter alle kunstens regler i efteråret. Menighedsrådene fik udarbejdet en grundig beskrivelse af,
hvordan kalkningen skulle foregå, som grundlag for håndværkernes tilbud og udførelse af
arbejdet. Vi kan glæde os over nogle smukke
hvide kirker, som forhåbentlig kan holde en del
år, før de igen skal have en gang kalk. I 2017 står
Bøstrup Kirke for tur til en omgang kalkning.
Valg til menighedsrådene
Der indkom kun én liste pr. sogn i pastoratet, så
valget er afgjort som aftalevalg. De nye menighedsråd er næsten fuldtallige. Kun fra Tranekær
mangler der ét medlem. Menighedsrådet i
Tullebølle-Tranekær-Bøstrup skal nu indhente
biskoppens tilladelse til at fungere uden det sidste medlem, ligesom rådene skal konstituere sig.
Menighedsrådet i Hou-Stoense-Snøde er valgt
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for to år, mens rådet i Tullebølle-Tranekær-Bøstrup har en fireårig funktionsperiode. Perioden
begynder første søndag i advent.
Se navnene på medlemmer andetsteds i kirkebladet.

Konfirmander
Ligesom tidligere bliver konfirmanderne
undervist i Bøstrup Sognehus hver torsdag
formiddag fra efterårsferien og frem til den 6.
april. Undervisningsforløbet byder også på to
hele undervisningsdage i januar og i april. Den
ene dag deltager konfirmanderne fra hele øen i
et rollespil om Luther og hans betydning. Den
anden dag skal vi på udflugt.
I løbet af konfirmationsundervisningen skal
konfirmanderne både lære noget om den kristne tro og gøre sig fortrolige med gudstjenesten.
Derfor vil man henover vinteren forhåbentlig
møde en del af vores konfirmander til gudstjenester i de forskellige kirker.
Der er i år seksten konfirmander, som har valgt
at følge undervisningen her i pastoratet. Tre
konfirmander følger konfirmationsundervisningen andetsteds men skal konfirmeres i en af
pastoratets kirker.
Minikonfirmander
Minikonfirmandundervisningen er i år blevet
tilbudt både 2. og 3. klasse. Det har betydet, at
vi har fået et ekstraordinært stort hold med 23
minikonfirmander. Samtidig er undervisningen
blevet flyttet fra skolen til forpagterboligen. Det
betyder, at det har været muligt at lave flere kreative ting, hvilket man allerede har kunnet nyde
godt af i Stoense Kirke, hvor nogle af minikonfirmandernes malerier har været udstillet siden
midten af oktober. Minikonfirmandundervisningen afsluttes med en familiegudstjeneste i
Stoense Kirke den 24. januar kl. 16.30, hvor
alle er velkomne!
Café i Tullebølle Præstegård
Til og med den 15. december er der hver torsdag
café i konfirmandstuen i Tullebølle Præstegård

fra kl. 14.30 til 16.00. I det nye år begynder
caféeftermiddagene igen den 12. januar.
Alle er velkomne til at komme ind i varmen,
få en kop kaffe og et stykke kage og høre et
spændende, interessant, morsomt og måske
overraskende indslag fra både lokale og mindre
lokale personligheder. Eftermiddagen sluttes
med sang fra højskolesangbogen.
Forhåbentlig vil mange komme og være med til nogle
hyggelige eftermiddage i konfirmandstuen.

Nytårsgudstjenester
Nytåret skal naturligvis fejres med manér, og
det bliver det også i Nordlangeland Pastorat.
Den 31. december tager vi afsked med det gamle
år ved to gudstjenester: kl. 16.00 i Hou Kirke,
hvor man efterfølgende kan nyde et glas champagne og ønske hinanden godt nytår og kl.
22.30 i Tranekær Kirke, der er færdig, så man
kan nå hjem til fejringen ved midnat.
Nytårsdag den 1. januar byder vi det nye år velkommen ved gudstjenesterne i Snøde kl. 11.00
og i Tullebølle kl. 16.00. Efter begge gudstjenester serveres en forfriskning i våbenhuset.

Spejdernes nytårsparadegudstjeneste
i Tullebølle Kirke
Søndag den 8. januar kl. 14.00
Paradegudstjenesten er en festlig familiegudstjeneste. Spejderne i Tullebølle deltager i
uniform med deres faner, men alle børn er velkomne, uanset om de er i uniform eller ej.

Nordlangeland pastorat

Advent og jul i
Nordlangeland Pastorat
Advents- og juletiden er for mange af os fyldt med traditioner. Ting, vi
helst skal gentage år efter år, pynt, der skal hænge samme sted, kager, der
skal bages efter samme opskrift og meget mere af samme slags.
Omkring vore kirker er der også traditioner, som vi glæder os over igen at
skulle være med til. Ud over adventskrans og juletræ, som pynter og lyser
op, skal vi høre de gamle tekster om ærens konge, der kommer til os, kvisten
der skal skyde fra Isajs stub. Om kalven og den unge løve, der skal græsse
sammen. Om den blomstrende ørken, der skal være som en rosengård. Om
barnet, der gives os. Om Stjernen over Betlehem. Alt sammen peger det på
Guds godhed og på det håb, vi altid må leve med som mennesker, selv om
der er mørke omkring os, smerte og sorg, for Gud glemmer os ikke. Det er
kun os, der kan glemme ham. Traditionerne er med til at holde troen i live,
så vi ikke glemmer Gud, men med taknemmelighed tager vort liv af hans
hånd.

Adventssang i Tranekær Kirke
Første søndag i advent, den 27. november kl. 16.00
Vi øver os på julesalmerne og synger dem, vi allerbedst kan lide, når der
frit kan foreslås en julesalme. Måske er der nogle, vi ikke kender så godt,
som vi kunne tænke os at lære, det er også en mulighed.
Dronningen udtalte for nyligt i Kristeligt Dagblad, at hun godt kunne
lide at skråle med på salmerne. Kom frimodigt og skrål med denne eftermiddag i Tranekær.
Julekoncert i Bøstrup Kirke
Onsdag den 7. december kl. 19.00
Julekoncert med koret ”Fontana”. Fontana ledes af Erik H. A. Jakobsen.
Kom og lad julestemningen sænke sig til tonerne af Fontanas julesang.
Efter koncerten er der kaffe og julehygge i sognehuset

Lucia i Hou Kirke
Tredje søndag i advent,
nt,, den 11. december kl. 19.30
t at elever fra Nordskolen går Luciaoptog med lys
En fast tradition er det,
d ogsåå
og sang ved en stemningsfuld aftengudstjeneste i Hou Kirke. Sål
Således
i år. Selvom Lucia var en martyr, så fejrer vi i dag mest Lucia som noget
lyst og festligt, og som et vidnesbyrd om lysets magt.
Syng sammen i Snøde Kirke
Tirsdag den 13. december kl. 19.00
Menighedsrådet indbyder endnu en gang til en hyggelig og munter
sang-aften, hvor Jens Jørgen Søgaard vil underholde med anekdoter og
fortælling omkring de sange, vi skal synge, deres komponister, forfattere og samtid.
Denne gang er vi rykket helt ind i den travle julemåned, så udover årstidssange vil vi høre om og synge kendte såvel som mindre kendte julesange.
Måske kommer der endda en jule-godte-quiz om Peters Jul! Hvem ved!?
Menighedsrådet byder som altid på kaffe/te mm.
Nordskolens juleafslutning i Stoense Kirke
Torsdag den 22. december kl. 11.00
Børn, lærere, forældre og bedsteforældre plejer at fylde Stoense Kirke, når vi
samles for at markere juleferiens begyndelse og høre om, hvad julen handler om.
Juleaften
Juleaften er der gudstjeneste i alle vore kirker, se de enkelte tidspunkter
i gudstjenestelisten. Juledag fortsætter festen med fire gudstjenester og 2.
juledag er der to gudstjenester.

Koret i Snøde Kirke
Tredje søndag i advent, den 11. december kl. 16.00
Det er en af de store traditioner, når ”Koret” under ledelse af Bibi Bechmann
synger julen ind for og med os ved denne rent musikalske gudstjeneste.
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Nordlangeland pastorat
Katekismusgudstjenester
Nordlangeland Pastorat genoptager en gammel tradition, nemlig katekismusgudstjenester.
Gudstjenesternes prædiketekster vil være hentet
fra Den Lille Katekismus, som indeholder Luthers enkle, kortfattede og alligevel dybsindige
forklaringer til de ti bud, trosbekendelsen, fadervor og sakramenterne. Med udgangspunkt
i den lille katekismus vil gudstjenesterne belyse
nogle af kristendommens og livets store spørgsmål. Hver gang vil der også være et musikalsk
indslag. Vi begynder med forklaringen til det
første bud og når efterhånden igennem hele katekismen.

Spillemandsmesse
Søndag den 29. januar kl. 14.00
Spillemandsmessen er en festlig gudstjeneste med
salmer, bøn, læsninger, prædiken og altergang
indhyllet i folkemusikkens sprog. Organistparret Betty og Peter Arendt fik i 2003 ideen og
opfordrede Holger Lissner til at skrive teksten
til en dansk spillemandsmesse og Ivan Damgård
og Michael Sommer fra spillemandsgruppen
Jydsk på Næsen til at komponere musikken.
Spillemandsmessen akkompagneres i Tullebølle
Kirke af Jydsk på Næsen, medens et lejlighedskor ledet af Jutta Bay og Hanne Larsen vil synge
for på gudstjenestens musikalske led.
Vi håber, mange vil komme og være med til
en gudstjeneste fyldt med glad og livsbekræftende musik.

Efter gudstjenesten vil der være en kop kaffe og
et oplæg til samtale med udgangspunkt i aftenens tema.

Katekismusgudstjenester
i januar og februar:
Tirsdag den 17. januar kl. 19.00
i Tullebølle Kirke – Det første bud
Tirsdag den 14. februar kl. 19.00
i Stoense Kirke – Det andet bud
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Kyndelmisse i Tranekær Kirke
Torsdag den 2. februar kl. 19.30
Kyndelmisse betyder egentlig lysmesse og ved
denne gudstjeneste vil Tranekær Kirke da også
være fyldt med levende lys. Lyset skal minde
os om, at vi nu er halvvejs igennem vinterens
mørke og at lysere tider venter forude.
Den håbefulde stemning vil formidles gennem
musik, læsninger og stilhed. Helle Lynge vil ligesom sidste år stå for de musikalske indslag.

Jagtgudstjeneste i Bøstrup Kirke
Tirsdag den 7. februar kl. 19.00
Sydøstfynsblæserne blæser igen til den traditionelle jagtgudstjeneste i Bøstrup Kirke. Efter
gudstjenesten byder menighedsrådet på kaffe i
sognehuset. Hvad enten man er jæger eller ej, er
man velkommen til at tage del i både den festlige gudstjeneste og det efterfølgende kaffebord
i sognehuset.
Fastelavn
Da Hou Kirke er lukket, har vi i år en fælles fastelavnsgudstjeneste for hele pastoratet i Bøstrup.
Det bliver søndag den 26. februar kl. 14.00.
Efter en familiegudstjeneste, hvor man meget
gerne må komme udklædt, går vi ned i sognehuset, hvor vi skal slå katten af tønden og have
saftevand og kaffe samt kage. Der er desuden en
slikpose til børnene.
Højskoleaftner i Bøstrup Sognehus
Programmet for foredragene i Bøstrup Sognehus
for vinteren 2017 er fastlagt og ser ud som følger:
Onsdag den 25. januar kl. 19.30: Edin Hasanbegovic (kaldet Edo). Emne: Drengen der
ville noget. Edo kom hertil som bosnisk flygtning og har nu sin egen købmandsbutik.
Onsdag den 22. februar kl. 19.30: Inge
Marie fra Dræsinebanden. Emne: Synger og
fortæller om Grethe Klitgaard, Raquel Rastenni og Dræsinebanden.
Onsdag den 8. marts kl. 19.30: Stefan Fønss.
Emne: Mit liv som en Fønss. Og lidt om Volmer Sørensen og Grethe Sønck.
Onsdag den 22. marts kl. 19.30: Søren Ryge
Pedersen. Emne: Historier om mennesker jeg har
mødt og om livet på den lille gård på Djursland.

Nordlangeland pastorat
Prisen for alle foredrag er 175 kr., enkelt foredrag 75 kr. Kaffe/te og kage 25 kr. pr. gang.

Vejviser
www.pastoratet.dk

Tilmelding til Tove Pedersen tlf. 62 59 18 48
eller Else Svendstrup Holm tlf. 62 59 14 65,
begge efter kl. 17.
Bliver man forhindret, så ring venligst afbud.
Vel mødt til en ny sæson i Bøstrup Sognehus,
Bøstrupvej 37.

Møllehavehuset
Den 7. januar er der symposium i anledning af
Johannes Møllehaves 80-års fødselsdag.
Saloner følgende søndage kl. 15-17
Den 22. januar, den 5. og 19. februar og den 5.
og 19. marts. Se nærmere på hjemmesiden
www.møllehavehuset.dk

Menighedsrådsmøder:
P.t. ikke fastlagt. Se på pastoratets hjemmeside:
www.pastoratet.dk
Møderne er offentlige.
Gudstjenester på plejehjemmene
Stigtebo, Lohals:
Lørdag den 24. december kl. 11.00
Onsdag den 25. januar kl. 10.15
Onsdag den 22. februar kl. 10.15
Tullebøllecenteret:
Torsdag den 22. december kl. 15.00
Onsdag den 25. januar kl. 14.30 Altergang
Onsdag den 22. februar kl. 14.30
Kirkebil
Husk du kan bestille kirkebil til alle
gudstjenester i pastoratet.
Bestilles hos Byens Taxi
tlf. 62 51 10 80

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

☎

Da menighedsrådene endnu ikke har
konstitueret sig ved deadline for kirkebladet, bringes de gamle oplysninger
med forbehold for ændringer.
Se www.pastoratet.dk for aktuelle
oplysninger.
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

☎

Kirkegårdskontor TullebølleTranekær-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

☎

Tullebølle kirke:
Graver: Svend Jørgen Jensen,
51 16 51 66 (bedst tirsdag til fredag),
kirtul@live.dk

☎

Kirkeværge: Agnete Fugmann,
20 33 50 91, netefugmann@gmail.com

☎

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

☎
☎

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

☎

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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Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat
Menighedsrådsmøder for
Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev
Menighedsråd
Tirsdag den 10. januar kl. 17.00
Torsdag den 23. februar kl. 17.00
Dagsorden og referater kan ses på kirkens
hjemmeside.

Det nye menighedsråd!
Hos os havde vi FREDSVALG, dvs. at vi i september fik opstillet en liste med kandidater til
det ”nye” RÅD. Hvem der blev valgt kan ses på
s.23 i dette blad. Det nye råd bliver på 7 medlemmer: 3 fra Longelse sogn, 3 fra Skrøbelev
sogn og 1 fra Fuglsbølle sogn. Vi byder velkommen til såvel ”gamle” som ”nye” medlemmer
af rådet og ønsker dem god arbejdslyst med de
mange opgaver i kirkeregi, der skal udføres til
glæde og gavn for såvel sogneboerne som de kirkelige medarbejdere og præsten.
Der skal også lyde en stor TAK til de menighedsrådsmedlemmer, som har ønsket at stoppe,
for godt og konstruktivt arbejde i den forgangne periode. Der er flere medlemmer, der har
valgt at stoppe efter en del år i rådsarbejdet. 2
personer har arbejdet med i hele 24 år – en flot
indsats, som de fortjener mange roser for.

Kirkens Adventskalender
Traditionen tro åbner vi JULEKALENDER
ER i
vores kirker de 4 adventslørdage kl. 16.00.
rke.
Lørdag den 26. november i Fuglsbølle kirke.
Her vil booking-assistent for Vagabond Tours
Tullebølle, Birgit Elnegaard Mortensen,
Fuglsbøllevejen åbne kalenderlågen og fortælle, hvad der gemmer sig bag. Det musikalske
indslag bliver leveret af Langelandsgardens
Brassband under ledelse af Mads Lunde.
Lørdag den 3. december i Skrøbelev kirke:
Formanden for AndelsTankens støtteforening her på Langeland Agnete Fog,
Tranekær åbner lågen og Kirkekoret under
ledelse af Lone Nordal synger for os.

Adventsgudstjeneste
1.søndag i advent den 27. december kl. 19.30
har vi inviteret det sydlangelandske rytmiske kor
SALOS til Skrøbelev kirke. Her vil de med deres
ægte musik- og sangglæde hjælpe til med at sætte
den december-stemning, der skal være bærende i
julemåneden. Efterfølgende serveres der kaffe i
våbenhuset.

Efterlysning af frivillige!
Menighedsrådet søger frivillige til at hjælpe
med forskellige opgaver. Vi har allerede frivillige, som hjælper i Børneklubben, men vi vil
også gerne ha´ frivillige, som vil hjælpe med
forskellige praktiske ting, f.eks opstilling til
Grundslovsmødet, hjælpere til vores Julefest
og Fastelavnsfest i Lokalrådsregi og andre arrangementer, hvor der er brug for praktiske og
kreative hænder. Ring eller skriv til os, hvis I
har lyst til at gi´ en hånd med.

Lørdag den 17. december i Skrøbelev kirke:
Ejer af Galleri Pusseløkke, Jytte Jepsen,
Pusseløkke åbner lågen og Herrekoret under
ledelse af Lone Nordal synger for os.

Krybbespil
2. søndag i advent den 4. december kl. 13.30
viser vi traditionen tro krybbespil i Longelse
kirke. Det er børn fra kirkens Børneklub sammen med konfirmander og andre frivillige, der
opfører KRYBBESPILLET. Efterflg. indbydes
der til den ligeså traditionsrige julefest i Beboerhuset. Denne del står Lokalrådet for. Der
uddeles program til områdets børnefamilier i
midten af november, hvor det også kan hentes
på kirkens hjemmeside www.longelsekirke.dk
og på www.langeland-midt.dk
Tilmelding til Lokalrådets formand
Niels Petersen på tlf. 6250 1443.
Krybbespillet vil også blive vist på
Center Kohaven fredag den 9/12 kl. 15.00.

Koret SALOS
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Lørdag den 10. december i Longelse kirke:
Tidl. havnekaptajn i Århus Knud-Erik
Møller, Spodsbjerg åbner lågen og børn fra
Musikskolen står for den musikalske underholdning.

Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat
Adventsmøde
Onsdag den 7. december kl. 14.30 indbyder vi
til adventsmøde i præstegården. Vognmand
Ivar Bergholdt besøger os denne eftermiddag
og fortæller fra et langt livs arbejde her på Langeland. Desuden har Lisbet & Tage lovet at
synge for os. Eftermiddagen byder som vanligt
på et dejligt kaffebord med kage og julegodter
og naturligvis fælles julesalmer og sange.
Tilmelding senest tirsdag den 6/12 kl. 12.00 af
hensyn til kaffebordet.
Lucia
Søndag den 11. december indtager de hvide
Luciabrude og de lysende stjernedrenge kirkerummet med deres smukke sang. Det er årets
konfirmander, der står for den stemningsfulde
Lucia-gudstjeneste i Skrøbelev kirke kl. 17.00
denne 3. adventssøndag. Tirsdag den 13.december (på Luciadag) går konfirmanderne Lucia på
”Hjørnet” i Gl. Skrøbelev kl. 17.15.
Julespil og Juniorkonfirmander
Søndag den 18. december viser juniorkonfirmanderne deres julespil i Rudkøbing
kirke kl. 15.00. Det er et julespil, som rummer hele julens fortælling med Maria og Josef,
kejser Augustus og hans store hof med skatteopkrævere, soldater og akrobater samt jødiske
skriftkloge, hyrder og vismænd og dansende
engle. Stykket som er skrevet af sognepræst
Hanne Davidsen vil desuden blive vist for de
yngste skoleklasser onsdag den 21. december
kl. 9.00 og for byens Børnehaver, Vuggestue
og Dagplejebørn kl. 10.00 samme dag.

Lillejuleaftensgudstjeneste
Også i denne jul inviterer vi til en julegudstjeneste i Skrøbelev kirke Lillejuleaften den
23. december kl. 16.00. Det er en rigtig
julegudstjeneste med de kendte og elskede julesalmer og det smukke juleevangelium med
Barn Jesus. Gudstjenesten er tiltænkt de mange
sogneboere og andre, der har svært at nå julegudstjeneste selve Juleaften.
Juleaften!
Den 24. december er der juleaftensgudstjeneste
i Skrøbelev kirke kl. 13.30 og i Longelse kirke
kl.14.30. I Fuglsbølle kirke kl.15.30.
Nytårsaften!
På årets sidste dag den 31. december inviterer vi
til Nytårsgudstjeneste i Longelse kirke kl. 15.30.
Med salmesang og gode ord vil vi sammen sige
farvel til det gamle år og byde året 2017 velkommen. I våbenhuset vil vi efterflg. ønske
hinanden et GODT NYTÅR med
et glas Nytårschampagne.
Nytårskoncert
Traditionen tro afholder vi nytårskoncert i en
af vore 3 kirker. Det bliver i år i Skrøbelev kirke
søndag den 8. januar kl. 16.00. Vi har inviteret et meget spændende kor Havfruernes kor
fra Svendborg. Koret består af 46 sangglade
kvinder med ægtefæller i den maritime verden.
Deres primære formål er at skabe livsglæde for
andre og for korets egne medlemmer. Har optrådt flere steder i det sydfynske samt på ØP i
Rudkøbing. I en pause under i koncerten bliver
der serveret en lille forfriskning.

Julegudstjeneste for Ørstedskolens
mellemtrin!
Torsdag den 22. december kl. 9.15 er der julegudstjeneste for Ørstedskolens mellemtrin i
Skrøbelev kirke, hvor forældre og andre børn
& voksne er velkomne til at deltage.
Havfruerne

Kunsthøjskolen i Holbæk

Så er det atter tid til vinterens
Højskoletur.
Denne gang sætter vi kursen mod Sjælland,
hvor vi besøger Kunsthøjskolen i Holbæk. Skolen, som blev grundlagt i 1962 af billedhuggeren
Ulrikka Marseen, har de kunstneriske fag som
omdrejningspunkt, og har siden begyndelsen
udbudt kurser i maleri, tegning, fotografi, keramik, musik, arkitektur og litteratur og senere
er der også kommet kurser i digitale medier. En
af de grundliggende ideer for skolen er muligheden for en krydsning af kunstarterne samt
tanken om at lade det kunstneriske udtryk være
bærende for vidensøgning og livsudfoldelse.
Kunsthøjskolens forstander er Michael Nielen,
som vil sørge for at vi får en spændende rundvisning og fortælling om skolen, samt noget at
spise (formiddagskaffe+frokost+eftermiddagskaffe). Desuden får vi en hyggelig sangtime. Dagen er planlagt til Lørdag den 28. Januar.
Der afgang fra Præstegården kl. 7.00. Vi er
hjemme igen til aften.
Prisen for hele dagen er 300,- kr.
Tilmelding på tlf. 62501069 eller mail
senest den 23. januar.
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Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat
Børn & Unge
Babysalmesang – holder pause indtil 25/4,
hvor et nyt hold starter.
Børneklubben (4-10 år) møder fredage 15.0016.30 i præstegården.
Juniorkonfirmanderne (3. klasses-elever på
Ørstedsskolen) møder torsdage i henholdsvis
Rudkøbing Præstegården og Skrøbelev kirke
14.45-16.15.
Konfirmanderne møder torsdage kl. 08.1009.40 i præstegården/kirken
Konfirmandlejr - weekenden 21.- 22. Januar
er sat af til konfirmandernes årlige weekendtur. Vi skal besøge Esbjerg, hvor vi bor på
vandrehjemmet. Vi skal se nærmere på byens
kirkeliv, bl.a det store sociale arbejde, man har
sat i gang. Turen slutter med søndagsgudstjeneste i Hjerting kirke.

Sognerejse 2017
Forårsturen i 2017 er på 5 dage og ligger i Kristi Himmelfartsferien d. 26. – 30. maj. Turen
går til den fantastiske bindingsværksby Hannoversch-Münden, som er beliggende ca. 100
km. syd for Hannover. Byen er meget kendt for
sine mange bindingsværkshuse og som byen,
hvor floderne Werra og Fulda løber sammen
og bliver til Weser-floden. Vi sejler en tur på
Weser-floden og kører en tur til Kassel med
Vilhelmshöhe og Hercules-statuen som er 70
meter høj. Vi går også en aftentur med vægterne
i byen. Dejlig rejse til en fantastisk by med en
meget flot natur omkring sig.
Rejsens program kan downloades fra kirkens
hjemmeside www.longelsekirke.dk eller rekvireres i præstegården.
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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:
Der henvises til kirkens hjemmeside,
da det nye råd ikke var konstitueret ved
bladets deadline.
Sekretær: Tom Andersen, toan@km.dk
40 13 10 33

☎

☎
☎

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

☎
Døbte
9. oktober

Fastelavnsgudstjeneste
Fastelavns lørdag den 25. februar er der Fastelavnsgudstjeneste i Skrøbelev kirke kl. 14.00.
Det er Juniorkonfirmanderne, der er aktive
deltagere i denne gudstjeneste, som bliver afslutningen på deres undervisningsforløb. Vi
opfordrer alle børn til at møde udklædt. Efter
gudstjenesten inviterer vi på kaffebord på Skrøbelev Gods. Tilmelding senest torsdag den 23.
februar af hensyn til traktementet.

www.longelsekirke.dk

Graver i Longelse og Skrøbelev :
Jeffrey Raymond
29 42 03 05
jetr@km.dk

Hel konfirmanddag fælles for alle øens konfirmander torsdag den 26/1

Sidste års krybbespilsdeltagere

Vejviser

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

Lia Silvia Rasmussen
Rosenvænget 13, Rudkøbing
Longelse kirke
Alma Vinbech Haas
Strandløkken 23, Rudkøbing
Longelse kirke

Ferie/fri:
Sognepræsten holder sognefri 21.- 22. januar,
hvor konfirmanderne er på weekend. Desuden
holdes der fri 30. januar – 12. februar. Begge
gange passes embedet af Nordpastoratets præster Hans Henrik Merrild, Hou, tlf. 62 55 12
64, hhm@km.dk og Peter Møberg, Tullebølle,
tlf. 62 50 22 50, pemm@km.dk

☎

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

Strynø pastorat
Julekoncert, lørdag d. 17. december
kl. 16.00:
Lørdag d. 17. december får Strynø kirke besøg af det semiprofessionelle kor EX-JAZZ fra
Svendborg. Det er et 5-stemmigt blandet kor
ledet af Lisa Freeman. Koret synger swing, jazz,
pop, gospel og Christmas carols. Så kom til en
dejlig julekoncert en uge før juleaften. Der er
gratis entré.
Særgudstjenester:
Familiegudstjeneste, torsdag d. 26. januar kl.
17.30: Torsdag d. 26. januar er der igen spaghetti-gudstjeneste. Gudstjenesten er for alle, men
tilrettelagt, så selv de mindste kan være med.
Gudstjenesten begynder kl. 17.30, og derefter er
alle kirkegængere velkomne til at deltage i den
efterfølgende spisning i Kabyssen.
Det er nødvendigt med tilmelding til spisningen efter gudstjenesten. Det koster 5 kr. pr.
barn (1-17 år) og 10 kr. pr. voksen, og tilmelding senest mandag d. 24. januar.

Gudstjenester på hverdagssprog:
De sidste 2 ½ år har Strynø kirke haft gudstjeneste på hverdagssprog hver anden måned.
Forsøgsperioden er nu udløbet, og menighedsrådet har evalueret forløbet, konklusionen blev
blandt andet at de fleste kirkegængere har været
glade for gudstjenesterne, men ikke har oplevet
den store forskel på hverdagssprogsgudstjenesterne og ”almindelige” gudstjenester. Vi har
derfor valgt at stoppe ved forsøgsperiodens udløb med gudstjenester på hverdagssprog.
Månedens salme:
December, advent: 87: ”Det første lys er Ordet,
talt af Gud.”
December, jul: DDS 118: ”Julen har englelyd.”
Januar: DDS 29: ”Spænd over dit himmelspej.”
Februar: DDS 557: ”Her vil ties, her vil bies.”

100 salmer:
Det nye salmebogstillæg indeholder 100 salmer, som er under 100 år gamle. Strynø
menighedsråd har besluttet at indkøbe det nye
salmebogstillæg, som forhåbentlig vil blive godt
modtaget af menigheden. Flere af salmerne vil
sikkert allerede var genkendelige, da mange
af dem har været brugt i landets kirker. Alle
Helgens søndag blev tillægget taget i brug på
Strynø med salmen ”November går tungt gennem byen.”
Juniorkonfirmander:
Et nyt hold juniorkonfirmander begyndte efter efterårsferien i Præstegården. Hver torsdag
eftermiddag synges salmer, læses, og fortælles
Bibelens historie, derudover er der hver gang en
kreativ ting, som underbygger fortællingerne.
Undervisningen foregår både i præstegården
og i kirken. De 5 børn fra 4. J på Strynø skole
medvirker ved familiegudstjenesten d. 26. januar kl. 17.30.
Eftermiddag for pensionister og
andre voksne:
Eftermiddagene fortsætter indtil påsken, hvor
der afsluttes med påskefrokost. Det er som altid
Helga Rasmussen og Elisabeth Gregersen, der
står for dem. Datoerne bliver planlagt fra gang
til gang, så hold øje med Strønyt. Eftermiddagene er i gang med sæson nummer seks, og er
åben for alle voksne. Der bliver sunget, fortalt,
drukket kaffe og spist hjemmebag. Ofte er der
lysbilleder fra Strynø lokalhistoriske arkiv. Eftermiddagen afholdes på Strynø skole. Alle er
meget velkomne!
Strynø kirke fylder 150 år.
1. søndag i advent 2017 er det 150 år at Strynø
fik sin nuværende kirke. Siden før reformationen har Strynø haft egen kapel og senere kirke,
og i 1867 stod den nuværende kirke klar til brug.
Den er tegnet af arkitekterne Vilhelm Dahlerup og Ove Petersen. Jubilæet vil blive markeret

flere gange i løbet af 2017, blandt andet vil der
være en jubilæumskoncert i første halvdel af
2017, og en særgudstjeneste i løbet af sommeren, og ikke mindst vil selve dagen, 1. søndag i
advent, blive markeret med en sognedag, hvor
en festgudstjeneste kl. 10.00 forestået af Provst
emeritus Knud Nielsen indleder dagen.

Præstens ferie og fridage.
Sognepræsten holder ferie i uge 7. Embedet
passes i ferieperioden af Hanne Davidsen, sognepræst i Rudkøbing-Simmerbølle, hun træffes
på 62511375 eller hda@km.dk, hvortil henvendelser kan rettes.
Døbte
11. september: Anna Gierløff, Kirkestræde 2,
Strynø, 5900 Rudkøbing.
11. september: Anders Pihl Gierløff, Sankelmarksgade 9, 3 tv., 1676 København V.
25. september: Asta Gaustad, Ørstedsgade 21,
5900 Rudkøbing.

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:
Der henvises til kirkens Strønyt, da
det nye råd ikke var konstitueret ved
bladets deadline.
29 26 16 82
Graver: Gorm Gierløff,
Kirkeværge: Helga Rasmussen,
62 51 37 51
Møllevejen 8,
Kasserer: Elisabeth Gregersen,
Dommervænget 3, Strynø,
31 95 58 60
5900 Rudkøbing
Regnskabsfører: Kaj Christoffersen,
Tryggelev 20, Tryggelev, 5932 Humble.

☎

☎

☎
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Gudstjenesteliste
December
4.
2.s.i. advent

11.
3.s.i advent.

18.
4.s.i advent

24.
Juleaften

25.
Juledag

26.
Anden juledag

31.
Nytårsaften

Lukas
21.25-36

Mattæus
11.2-10

Johannes
1.19-28

Lukas
2.1-14

Lukas
2.1-14

Mattæus
23.34-39

Fri tekst

Hou

ingen

19.30*M

11.15 M

16.30 M

10.00 M

ingen

16.00* PM

Stoense

ingen

ingen

10.00 M

15.15 M

ingen

11.15 PM

ingen

Snøde

10.00 PM

16.00* M

14.00 M

11.15 M

Bøstrup

11.15 PM

ingen

11.15 PM

16.30 PM

ingen

10.00 PM

ingen

Tranekær

ingen

ingen

10.00 PM

14.00 PM

11.15 PM

ingen

22.30* PM

Tullebølle

ingen

10.00 M

ingen

15.15 PM

10.00 PM

ingen

ingen

Rudkøbing

16.00*A

10.00 A

10.00 D

14.00/16.30 D

10.00 D

10.00 A

ingen

ingen

19.00*A

ingen

15.15 D

ingen

11.15 A

ingen

Strynø

10.00 A

ingen

10.00 A

16.00 A

ingen

16.00 A

16.00*A

Longelse

13.30*B

ingen

10.00 B

14.30 B

10.00 B

ingen

15.30*B

Fuglsbølle

ingen

10.00 B

ingen

15.30 B

11.15 B

ingen

ingen

Skrøbelev

ingen

17.00* B

ingen

13.30 B

ingen

14.00 PM

ingen

Lindelse

ingen

19.30 W

14.00 LS

16.30 W

10.00 W

11.30 W

23.30*LS

Tryggelev

19.30 Aa

ingen

11.30 LS

14.30 W

ingen

ingen

ingen

Fodslette

ingen

10.00 W

ingen

15.30 W

11.30 W

ingen

ingen

Humble

11.30 Aa

ingen

10.00 LS

15.30 LS

11.30 Aa

19.30 W

ingen

Kædeby

ingen

ingen

ingen

14.30 LS

ingen

ingen

ingen

Ristinge

ingen

10.00 LS

ingen

13.30 LS

ingen

ingen

ingen

Magleby

ingen

11.30 LS

ingen

12.30 Aa

10.00 Aa

ingen

ingen

10.00 Aa

ingen

19.30*Aa

13.30 Aa

ingen

10.00 W

ingen

Kirker:

Dagens
evangelium

Simmerbølle

Bagenkop

ingen

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.
12

Gudstjenesteliste
Januar

Februar

1.
Nytårsdag

8.
1.s.e.h.3.k..

15.
2.s.e.h.3.k.

22.
3.s.e.h.3.k.

29.
4.e.s.e.h.3.k.

5.
Sidste s.e.h.3.k.

12.
Septuagesima

19.
Seksagesima

26.
Fastelavn

Lukas
2.21

Lukas 2.41-52//
Markus 10.13-16

Johannes
2.1-11

Mattæus
8.1-13

Mattæus
8.23-27

Mattæus
17.1-9

Mattæus
20.1-16

Markus
4.1-20

Mattæus
3.13-17

ingen

ingen

ingen

11.15 Banjen M

ingen

ingen

ingen

10.00 Banjen M

ingen

ingen

10.00 PM

ingen

ingen

ingen

11.15 M

ingen

11.15 M

ingen

11.00* M

ingen

11.15 M

ingen

10.00 PM

ingen

11.15 PM

ingen

10.00 PM

ingen

11.15 PM

ingen

10.00 M

ingen

ingen

10.00 PM

ingen

14.00* PM/M

ingen

ingen

10.00 M

ingen

ingen

ingen

ingen

11.15 PM

ingen

16.00* M

14.00* PM

ingen

10.00 PM

14.00* PM

10.00 M

ingen

10.00 PM

11.15 PM

14.00 A

10.00 D

14.00*A

10.00 A

17.00*D

10.00 D

10.00 A

10.00 D

10.00 D

ingen

11.15 D

Ingen

11.15 A

ingen

19.00*D

ingen

11.15 D

ingen

ingen

ingen

10.00 A

ingen

ingen

ingen

14.00 A

ingen

10.00 A

ingen

10.00 B

11.15 B

ingen

11.15 B

14.00 M

ingen

11.15 B

10.00 B

14.00 B

ingen

ingen

11.15 PM

ingen

ingen

ingen

10.00 B

ingen

ingen

ingen

10.00 B

ingen

10.00 B

ingen

14.00 PM

ingen

ingen

ingen

11.30 W

10.00 LS

10.00 W

10.00 Aa

19.30 W

ingen

14.00 LS

10.00 W

15.30 Aa

ingen

11.30 Aa

ingen

ingen

ingen

10.00 Aa

ingen

ingen

ingen

10.00 W

ingen

11.30 W

ingen

10.00 W

ingen

ingen

19.30*W

ingen

10.00 LS

ingen

10.00 LS

10.00 LS

11.30 Aa

ingen

10.00 LS

11.30 LS

ingen

ingen

11.30 LS

ingen

ingen

ingen

11.30 Aa

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

11.30 LS

ingen

11.30 LS

ingen

10.00 Aa

ingen

11.30 LS

ingen

ingen

ingen

10.00 Aa

ingen

11.30 Aa

ingen

19.30 Aa

ingen

10.00 LS

Særlige gudstjenester mærket med * er omtalt under de enkelte sogne
Kirkebil: Se venligst i de enkelte kirkesognes vejvisere.
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Rudkøbing – Simmerbølle pastorat
Et menighedsråd takker af.
Så er der allerede gået 4 år og dermed en
valgperiode og et menighedsråd takker dermed
af.
Når en periode er ved at udløbe, syntes det
naturligt at se tilbage på den periode, som rinder.
Det aktuelle menighedsråd havde en meget
stor opgave med at få styr på økonomien, som
viste røde tal på bundlinjen fra starten. Som
noget af det første, ansatte MR en ekstern regnskabsfører, som har bistået MR med at få vendt
et underskud til et overskud – et arbejde, som
kun kunne lykkes med forståelse fra de ansatte
og præsterne. Alle har medvirket positiv i denne
proces.
Efter en lang periode med en sygemeldt og
efterfølgende afskediget præst og flere vikarer
skulle MR ansætte en ny præst. Dette var en
spændende proces at være med til, men også et
stort ansvar for MR. Flere var til prøveprædiken
og samtale. MR’s valg blev sognepræst Hanne
Davidsen – et valg, som MR er glade for, at
Hanne tog imod.
Lene Kjær Andersen har i perioden været på
barsel to gange, hvilket også har givet udfordringer med vikarer, men Lene er nu vel tilbage
igen.
MR er arbejdsgiver for det ansatte personale,
altså kordegn, kirketjenere, kirkesanger, organist, kirkegårdsleder og medhjælpere på kirkegården, men ikke for præsterne. De forskellige
stillingerne er blevet gennemgået med hensyn
til arbejdsopgaver og tid og på nuværende tidspunkt er MR i gang med organistens stilling,
som den sidste. På personalesiden er en mangeårig medarbejder – kirketjener Hans Kjær –
gået på pension.
På kirkegårdene er der også sket ændringer.
Antallet af kistebegravelser er faldende og behovet for store kirkegårde med mange store gravsteder er derfor også stærkt faldende. Det har
betydet, at provstiet har pålagt MR at omlægge
kirkegårdene for at gøre den mindre tidskræ14

vende at passe. Dette gælder også for både Simmerbølle og Rudkøbing kirkegårde. Det er et
arbejde, som har stået på gennem et par år og
som nærmer sig sin afslutning. Forandring er
ikke altid lige populært, det var omlægningen
af kirkegårdene heller ikke, men kirkegårdspersonalet har gjort et stort arbejde og nu hvor omlægningen er afsluttet på Rudkøbing kirkegård
høster den ros fra de besøgende.
En af de helt store opgaver har været istandsættelsen af Det gamle Rådhus. MR overtog
opgaven fra det tidligere MR. En del aftaler var
indgået af det forrige MR og kunne ikke ændres, men andre var det nødvendigt at genforhandle og redefinere. Økonomien var allerede,
da det nuværende MR overtog opgaven, et problem – et problem, som skulle løses på bedst
mulig måde. For ca. 1½ år siden ansatte MR
en bygherrerådgiver til at hjælpe med byggestyring. Han har – sammen med MR’s regnskabsfører – været en god investering. Det har været
et meget stort og tidskrævende arbejde for alle
at få overblik over hele processen, men aktuelt
ligger et færdigt projekt klar med alle tilladelser
fra forskellige myndigheder – MR venter blot
på den sidste sikkerhedsstillelse fra Stiftet.
Sluttelig en tak til alle MR-medlemmer, som
har gjort et stort stykke arbejde i den forløbne
periode og en stor tak til vores præster for et
rigtigt godt samarbejde. Det er meget beklageligt, at MR-valget i den grad fik pressens bevågenhed med et tilsyneladende ønske om sensation. Flere MR-medlemmer har følt sig forkert
refereret i pressen – hvilket desværre ikke helt
overrasker. At der har været interne problemer
er ingen hemmelighed. I respekt for sognenes
beboere ønsker jeg det bedste.
Vibeke Westphal
Afgående formand for Rudkøbing-Simmerbølle menighedsråd

Kirkelig Kafé for Kultur og Kristendom
Vi har den glæde at kunne indbyde til en rigtig
interessant eftermiddag i selskab med forfat-

teren og foredragsholderen Finn Slumstrup.
Kaféen afholdes på Langeland Bibliotek søndag
den 5. februar kl. 14.00, hvor han vil tale om
emnet: ”Grundtvigsk energi – og Oprør fra udkanten.”
Finn Slumstrup har lige siden han var lærer
på Askov Højskole i 1970’erne været overbevist om, at der findes et særligt fænomen i
Danmark, der hedder grundtvigsk energi. I
foredraget vil han fortælle om begrebet og om
to personligheder, som i særlig grad personificerede det, nemlig forfatteren Jørgen Bukdahl og
Askovs forstander i en vigtig periode af skolens
historie, Knud Hansen. Der er ikke tvivl om,
at Slumstrup føler, at de to har inspireret ham
dybt. Så når han i dag er aktiv i kampen for
et Danmark i bedre balance, har det også med
Grundtvig og Askov-årene at gøre. Slumstrup
lavede i september 2014 initiativet ”Oprør fra
udkanten – Mulighedernes land 2.0” sammen
med Viggo Mortensen, og i foredraget vil han
også fortælle om denne folkelige bevægelse, der
har udspring fra Ærø, men i øvrigt har bredt sig
til at være landsdækkende. Det bliver et foredrag med både humor og alvor – og der bliver
nok at diskutere efterfølgende.
Der er gratis adgang og alle er velkomne.
Aktivitetsudvalget

Kaffe-På-Kanden-Eftermiddag
Der indbydes til to hyggelige eftermiddage med
kaffe på kanden i Rudkøbing præstegårds konfirmandstue.
Tirsdag den 6. december læser sognepræst
Hanne Davidsen et par julehistorier, og derefter
vil der være en julequiz og et lille julelotteri alt
sammen omkranset af nogle af de gode advents
- og julesange. Og endelig kommer kirkens
børne- og ungdomskor og underholder. Programmet denne eftermiddag vil derfor strække
sig helt frem til ca. kl. 16.30.

Rudkøbing – Simmerbølle pastorat
Tirsdag den 21. februar kommer Doris Rasmussen og fortæller om Mit liv med Mads
Lange. Doris Rasmussen har skrevet en bog om
ham: ”En vild krabat”, og hun har selv været
på Bali og oplevet de steder, hvor han færdedes.
Der venter os en interessant historie om en af
Rudkøbings kendte og modige mænd. Der er
gratis adgang, og alle er velkomne.
Sognepræst Hanne Davidsen

Konfirmander
Konfirmanderne kommer til at mærke, at det er
Luther-år 2017.
På årets fælles konfirmanddag den 26. januar
mødes alle Langelands konfirmander til et hel
dag, der står i Martin Luthers, vor reformators,
tegn. Hvem var han, hvad gjorde og sagde han,
hvad kommer det os ved, hvorfor hedder vores
kirke ’den luthersk-evangeliske folkekirke’ og
mange andre spørgsmål vil blive diskuteret og
’leget’ med på forskellig vis den dag.
Desuden vil nogle af Rudkøbings konfirmander i løbet af foråret skabe en Luther-udstilling
i et af de tomme butiksvinduer i Østergade. Det
bliver en lille ’scenografi’, der vil belyse reformationens grundtanker. Det vil ske i samarbejde
med vores dygtige lokale kunstner, Hans Kjær.

Tirsdag den 21. december kl. 10.00
for Rudkøbings børnehaver

Årets Julespil i Rudkøbing kirke
Igen i år opføres Julespillet, der er skrevet af
sognepræst Hanne Davidsen – frit efter Lukas – og Matthæusevangeliet. Det er årets
juniorkonfirmander og elever fra 3. klasserne
på Ørstedskolen, der modigt kaster sig ud i projektet.

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

Rudkøbing kirkes børne – og ungdomskor

Julekoncert i Rudkøbing Kirke
Fredag d. 16. december kl. 19.30.
Maria Lantz, sopran og Tine Pugesgaard, organist.
Klassisk julemusik for sopran og orgel/ klaver af
bl.a. J. S. Bach og G. F. Händel.
Fri entré.

Julespillet opføres i Rudkøbing kirke
følgende dag:
Søndag den 18. december kl. 15.00
for menigheden, forældre, familier og venner

Tine Pugesgaard og Maria Lantz

Tirsdag den 21. december kl. 9.00
for Ørstedskolens indskoling

Vi glæder os!

Fastelavnsgudstjeneste for børn
I 2017 går vi sammen med Annalise Bager om
at lave en fastelavnsgudstjenesten for børn. Det
bliver lørdag den 25. februar kl. 14.00 i Skrøbelev kirke. Juniorkonfirmanderne vil være
med til at pynte kirken, og alle er velkomne til
at møde udklædte op. Gudstjenesten markerer
afslutningen på juniorkonfirmandforløbet.
Kirkelig Legestue
Den kirkelige legestue på Kassebølle Friskole er
godt begyndt; men der er da plads til flere.
Legestuen ledes af Rikke Vædele og friskolens
SFO-leder Mette Lind Jensen. Sognepræst Lene
Kjær Andersen deltager også af og til i samværet
med børnene på skolen eller i Simmerbølle kirke.
Målgruppe: 0-6 årige. Man mødes på torsdage
kl. 9.30-11.30. Deltagerbetaling er 10 kr. pr.
gang til kaffe m.m. - ellers er det gratis. Husk at
tage lidt frugt og en madpakke med.
Tilmelding skal ske til SFO-leder, Mette Lind
Jensen, kassefritter@gmail.com

Kniplingsprojekt
Sognepræst Hanne Davidsen har kontaktet
Rudkøbings Husflidsforening, der har et hold
bestående af en gruppe dygtige kvinder, der
knipler. Holdet ledes af Birgit Heldbo. Anledningen er, at Rudkøbing kirke mangler små
klæder, der kan dække alterkalk og disk under
altergangen. Holdet har sagt ja til at kniple små
borter, der kan pryde de små klæder. Arbejdet
er netop skudt i gang, og vi glæder os til at se
resultatet. Tusind tak for samarbejdet!
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Rudkøbing – Simmerbølle pastorat
Lysgudstjeneste
Der indbydes til en særlig LYSGUDSTJENESTE søndag den 29. januar kl. 17.00 i
Rudkøbing kirke. Medvirkende er komponist
og percussionist Steen Raahauge. Gudstjenesten
tema er: LYSET I MØRKET. Steen Raahauges
meditative musik er gennemgående i hele gudstjenesten – det vil sige, at vi ikke kommer til at
høre orglet. Den smukke og rolige musik, der
er præget af særlige rytmer og fredfyldte toner
vil skabe et fint baggrundstæppe for hele gudstjenesten. Desuden vil kirkens voksenkor også
medvirke. Under gudstjenesten vil der være
bøn, sang, læsninger, korte refleksioner over temaet, lystænding og sluttelig altergang.
Sognepræst Hanne Davidsen

Særlige gudstjenester
Torsdag den 1. december kl. 19.00 er der gudstjeneste i Rudkøbing kirke for alle de nyvalgte
menighedsrådsmedlemmer.
Søndag den 4. december kl. 16.00 er der
gudstjeneste i Rudkøbing kirke, De Ni Læsninger. Det er en gudstjeneste, hvor der gennem ni
bibeltekster, korsang og fælles salmer fortælles
om syndefaldet, Guds udvælgelse og frelse. Kirkekoret medvirker.
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Søndag den 11. december kl. 19.00 er der Luciagudstjeneste i Simmerbølle kirke. Det er en
aftengudstjeneste med Lucia. Kirkernes børneog ungdomskor medvirker. Efter gudstjenesten
er der kirkekaffe i annekset.
Onsdag den 14. december kl. 10.00 er der
julegudstjeneste i Rudkøbing kirke for dagplejebørn. Forældre og bedsteforældre er naturligvis
også meget velkomne til julegudstjenesten. Juleevangeliet bliver fortalt i børnehøjde, om den
fantastiske julenat hvor det lille Jesusbarn bliver
født.
Torsdag den 15. december kl. 10.00 er der
julegudstjeneste i Rudkøbing kirke for Værkstedsgårdens brugere. Provst Trille Brink
Westergaard er præst ved denne julegudstjeneste.
Torsdag den 22. december er der julegudstjeneste i Simmerbølle kirke kl. 8.30 for Kassebølle
Friskole. Forældre og bedsteforældre er naturligvis meget velkomne til skolens juleafslutning
på årets sidste skoledag.
Torsdag d. 22. december kl. 9.30 er der
julegudstjeneste i Simmerbølle kirke for Simmerbølle Børnehave, kirkernes legestue og
dagplejere. Forældre og bedsteforældre er naturligvis også meget velkomne til at deltage i
julesafslutningen, hvor historien om den fantastiske julenat bliver fortalt.
Søndag den 15. januar kl. 14.00 er der gudstjeneste i Rudkøbing kirke i anledning af
Spejdernes Nytårsparade. Gudstjenesten er en
familiegudstjeneste, og indgangs- og udgangsbøn vil blive læst af spejderne. Der vil være
faner, og alle er meget velkomne.
Søndag den 29. januar kl. 17.00 er der gudstjeneste i Rudkøbing kirke: Lysgudstjeneste.
Søndag den 5. februar kl. 19.00 er der gudstjeneste i Simmerbølle kirke med efterfølgende
kirkekaffe i annekset.
Lørdag den 25. februar kl. 14.00 fastelavnsgudstjeneste for børnefamilier i Skrøbelev kirke
– et samarbejde mellem Rudkøbing og Skrøbelev.

Plejehjemsgudstjenester
December:
Tirsdag den 13. Center Kohaven kl. 10.00
(Lene Kjær Andersen)
Tirsdag den 20. Danahus kl. 14.00
(Lene Kjær Andersen)
Fredag den 23. Rudkøbing Plejehjem kl. 10.30
(Lene Kjær Andersen)
Fredag den 9. december kl. 15.00 viser Børneklubben v. Annalise Bager deres krybbespil i
Center Kohaven.
Januar:
Tirsdag den 10. kl. 10.00 Center Kohaven
(Hanne Davidsen)
Tirsdag den 10. kl. 14.00 Danahus
(Hanne Davidsen)
Onsdag den 11. Rudkøbing Plejehjem kl. 10.30
(Hanne Davidsen)
Februar:
Tirsdag den 21. Center Kohaven kl. 10.00
(Annalise Bager)
Tirsdag den 21. Danahus kl. 14.00
(Annalise Bager)
Onsdag den 22. Rudkøbing Plejehjem kl. 10.30
(Annalise Bager)

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.
Nyt teaterprojekt i Rudkøbing kirke
Rudkøbing-Simmerbølle menighedsråd har
indgået et samarbejde med den nystartede forening Åben-Himmel-Forening til Kirkespillets
Fornyelse, idet rådet har givet tilladelse til, at
der opføres et splinternyt drama i Rudkøbing
kirke 2017 med premiere søndag den 19. no-

Rudkøbing – Simmerbølle pastorat
vember 2017. Der spilles i alt fem forestillinger.
Åben Himmel er i fuld gang med at søge midler
til projektet. Projektet skal ses i sammenhæng
med reformationsjubilæet, for stykker sætter
fokus på nogle af de lutherske tanker, der stadig har betydning i dag. Det er et initiativ, der
henvender sig til folk på hele Langeland – og er
altså ikke et særligt Rudkøbing-projekt. Alle på
hele Langeland inviteres med.
Dramaet er under udarbejdelse og forfattes
af dramatiker Ann Sofie Oxenvad – hendes
arbejdstitel er ”I Tro og Tvivl”. Det bliver et
livsnært hverdagsdrama om svære dilemmaer
og indre kampe. Formen bliver en vekslen
med naturalistisk teater og performance. Alle,
der kunne være interesseret i at deltage i projektet enten som spillere, syerske, scenefolk,
lyd- og lysfolk osv., er meget velkomne til at
henvende sig til formanden for Åben Himmel,
sognepræst Hanne Davidsen, hda@km.dk,
62511375/21330375. Det kræver ikke særlige
kvalifikationer at være med, blot åbenhed og
interesse – og villighed til at lade sig instruere af
vores dygtige og erfarne instruktør og skuespiller, Uta Motz.
Det første infomøde om projektet afholdes
i Rudkøbing præstegårds konfirmandstue,
Østergade 2 onsdag den 8. februar kl. 19.00.
Formanden for Åben Himmel, Hanne Davidsen, instruktøren Uta Motz, samt Åben
Himmels bestyrelse (der ud over formanden
består af: Janne Riis Peitersen, Marianne Volf
Andersen, Poul Erik Mikkelsen og Dorthe Bak
Madsen) vil være til stede – alle er velkomne, så
kom og vær med til at skabe en unik event på
Langeland!

Præsternes ferie
Hanne Davidsen har ferie i uge 3.
Lene Kjær Andersen har ferie i uge 7.
De passer hinandens ferie.

Indre Mission - Bethesda
1/12
Bibelstudie
8/12
Adventsmøde
Evangelisk Alliance bedeuge
10/1
Frelsens Hær, Nørregade 13
11/1
Evangeliekirken, Ringvejen 4
12/1
Bethesda, Ahlefeldtsgade 27
Kontakt
Birgit Mogensen, tlf. 62502098
Hvor ikke andet er anført, er møderne
kl. 19.30 i Bethesda, Ahlefeldtsgade 27
Hjemmeside og Facebook
Find mere info på kirkens hjemmeside:
www.rudkøbing-simmerbøllekirker.dk
og på pastoratets Facebookside: RudkøbingSimmerbølle Pastorat.
GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR!

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,
62 51 12 70,
5900 Rudkøbing,
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
62 51 17 65,
Hansen,
rudkoebingkirkegaard@mail.dk
træffetid kl. 9.00-10.00 på kontoret,
Rue 12, 5900 Rudkøbing.

☎

Formand for RudkøbingSimmerbølle menighedsråd:
Ikke valgt – se kirkens hjemmeside.
Kasserer: Ikke valgt – se kirkens
hjemmeside.
Regnskabsfører: Benny Rasmussen,
Tordenskjoldsvej 21, 5700 Svendborg.
62 51 10 80.
Kirkebil: Byens taxi,

☎

Rudkøbing kirke
Kirketjener: Lene Munch Larsen.
20 34 56 57.
Mandag fridag.
Kirkeværge: Ikke valgt – se kirkens
hjemmeside.

☎

Simmerbølle kirke
Kirketjener: Charlotte Halberg.
20 28 04 54. Mandag fri.
Kirkeværge: Ikke valgt – se kirkens
hjemmeside.

☎

☎
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Sydlangeland pastorat
Du skal se dit land fra Vejrhøj, før du dør!
Man ser fint fra Gniben og fra Røsnæs Fyr
Samsø, Sejerø og Mols, men
hvis du ikke er et fjols, mand,
vil du se dit land fra Vejrhøj, før du dør.

Disney-gudstjeneste
Bagenkop Kirke fredag d. 9. december kl. 17.00
Kom og vær med til en anderledes familiegudstjeneste. Temaet er Disney. Koret Salos synger
kendte Disney-sange for os, så vi rigtigt kan
komme i ” Disney-stemning”, inden vi alle skal
i hallen. Her er der fællesspisning. Pris: Børn
35. kr. Voksne 50. Efterfølgende bliver der vist
Disney-show, og der vil være mulighed for at
købe fredagsslik i hallen. Tilmelding til spisning d. 5/12 til Mary. tlf.: 21932438.
De 9 læsninger
Bagenkop kirke søndag d. 18. december 19.30
En musikgudstjeneste, hvor Slagelse Kirkekor
deltager. ”De 9 læsninger” er en gudstjeneste,
hvor der, af menigheden, oplæses 9 udvalgte
stykker fra Bibelen. Mellem hvert stykke svarer
koret med musikindslag. Vores dygtige tidligere
organist Søren Egmose er korleder. Kom og vær
med til en hyggelig, musikalsk aften sammen
med os. Der bydes på Gløgg og æbleskiver efterfølgende.
Julegudstjeneste på engelsk
Magleby kirke onsdag d. 21. december 12.00
Tilrettelagt særligt for kristne flygtninge, men
alle er naturligvis hjerteligt velkomne. Alt foregår på engelsk, musik og salmesang vil være
anderledes end normalt. Der vil være noget for
alle sanser. Efter gudstjenesten bydes der på et
lille juletraktement.

Bogens undertitel er Sentimentale viser, salmer,
digte og tanker 70 år efter Auschwitz, befrielsen og Hiroshima. Og sådan ved vi allerede på
forhånd lidt om Hans Anker Jørgensen salmeunivers.

Midnats-gudstjeneste nytårsaften
Lindelse kirke 31. december 23.30-00.10
Kom og vær med til at fejre nytåret smukt og
stilfærdigt. Vi siger tak for det gamle år og tager
imod det nye med håb og bøn. Kirkeklokkerne
ringer til midnat, og der er en stille stund til
eftertanke.
Hellig 3 kongers midnatsgudstjeneste
Bagenkop kirke fredag d. 6. januar 23.30
Vi indvier vores nye dåbskors ved en midnatsandagt. Vi håber at se dig til en stille og
stemningsfuld nat.
En salmesnedker kommer til
Langeland
Gudstjeneste Humble kirke 12. januar 19.00
En af vores mest kendte salmedigtere, Hans
Anker Jørgensen, kommer til Humble kirke.
Tænk på Du som gir os liv og gør os glade (369);
Du satte dig selv på de nederstes sted (260);
Hvad er det at møde den opstandne mester (249).
Det er nogle af hans mange, kendte salmer.
Hans Anker Jørgensen vil lære os nogle af sine
nye salmer, og han vil fortælle om sit salmeværksted. Konfirmanderne fra Humble spiller
en rolle.
I sin nye bog Du skal se dit land fra Vejrhøj, før
du dør skriver HAJ bl.a. om glæden ved at bo
langt ude på landet:
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Fromesser i Humble kirke.
En Fromesse er en gudstjeneste tidligt om
morgenen. Her mødes alle konfirmanderne i
Sydlangeland pastorat, deres forældre, bedsteforældre og andre nysgerrige sjæle, der har tid
og lyst. Tanken er, at ”de gamle” lærer de unge
gamle salmer, mens de unge lærer ”de gamle”
nye salmer. Der bliver skam både Fadervor og
Velsignelse, men kom og se, hvordan det foregår! De næste Fromesser er 8. december, 9.
februar, 9. marts og 30. marts kl. 8 i Humble
kirke. Kom og se konfirmanderne holde gudstjenester!

Sydlangeland pastorat
Kyndelmisse
Tryggelev kirke 2. februar 19.30
En stemningsfuld gudstjeneste, hvor vi har fokus
på lyset, der sejrer over mørket. Kirken vil kun
være oplyst med levende lys. Musikken vil være
ganske særlig – af den slags, der tænder lys i sindet.

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.

Julekoncert
Lindelse kirke 8. december 19.00
Med Lindelse kirkekor, Sygehuskoret og Sangkredsen.Kom og vær med til at synge julen ind
med mange glade korsangere og fællessang.
Koncert
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:
Fredag d. 23/12 kl.14.00:
Trille Brink Westergaard – julegudstjeneste.
Tirsdag d. 17/1 kl. 14.00:
Rebecca Aagaard-Poulsen

Lindelse præstegård torsdag d. 8. december:
Ejvind og Erik spiller traditionen tro op til
julehygge. Der bydes på gløgg og småkager,
julestemning og masser af god musik og
fællessang.
Humble præstegård torsdag d. 5. januar:
Vi viser Lutherfilmen. Her får du mulighed
for at se, hvad det var i Martin Luthers liv,
der drev ham til at kritisere kirken radikalt
og ændre den. Luther sagde, at kirken altid
bør reformeres. Og han gjorde det med en
sprogbrug, der ikke lader facebook noget
tilbage. Kom og indled Lutheråret med en
god indføring i hans liv og tanker.

Tirsdag d. 14/2 kl. 14.00:
Lene Sjørup
Har du svært ved at komme op af trapperne til
kirkerne eller sidde på de hårde bænke, så er her
en god mulighed for at komme i kirke. Alle er velkomne - der serveres kaffe og hjemmebag bagefter.

Gudstjenester på Humble plejecenter:
Fredag d. 23/12 kl. 15.00
Lene Sjørup - julegudstjeneste
Onsdag d. 18/1 kl. 15.00
Rebecca Aagaard-Poulsen
Onsdag d. 15/2 kl. 15.00
Lene Sjørup

Lindelse præstegård torsdag d. 2. februar:
Trille causerer lettere hæsblæsende over
”Det danske sprog er en svær en”.
* Alle er velkomne. Husk kop og brød
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Sydlangeland pastorat
Kirkekaffe
Efter gudstjenesten i Fodslette d. 26. februar
bydes der på kaffe og kage i kirken. Vi sætter et
bord op bagest i kirken, så der er både varme og
mulighed for at sidde ned. Kom og vær med til
en hyggelig stund i vintermørket.
Lokalhistorisk forening
22. februar 19.00 på arkivet på Humble skole:
Tommy ”Post” Jensen fortæller om forandringer
i Rudkøbing, som han skildrer i sine fotobøger.
Husk kaffekurven.
Sorggrupper
Er et tilbud til dig, der har mistet, og som bor
på Langeland eller Strynø. I sorggruppen samles vi om sorgen og bærer den sammen gennem
samtale, hvor vi både lytter og fortæller. Der
er allerede 2 grupper, der mødes i henholdsvis
Lindelse Præstegård og Rudkøbing Præstegård.
Sorggruppen mødes ca. en gang om måneden.
Vi optager løbende medlemmer. Er det noget
for dig, så kontakt sognepræst Rebecca Aagaard-Poulsen. Tlf.: 51165477 eller 62561077,
mail: rema@km.dk
Konfirmanderne i Humble
Vi byder Humbles konfirmandforældre, -bedsteforældre og andre interesserede velkomne til
at deltage i konfirmandundervisningen, som finder sted hver torsdag kl. 8. Vi opfordrer desuden
konfirmanderne til hver især at finde en konfirmandmentor. Dét er en god voksenven, der vil
snakke med dem om tro og kirke og om livets
store spørgsmål. Alle er velkomne til at deltage
i konfirmandforberedelsen og få tanket lidt op
på nye salmer, ord og idéer fra den kirkelige idébank. Og vi modtager gerne nye indskud...
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Kirkevandring
Søndag d. 14. august var der igen kirkevandring. Efter gudstjenesten i Fodslette spændte
vi vandreskoene på og gik den skønneste tur
langs stranden, gennem skovene og mellem
engene. Undervejs blev der snakket, både
muntert og alvorligt. Dejlig frokostpause ved
vandet. Da vi kom forbi Jens Schrøder stod
han og Gerda fra Magleby menighedsråd klar
med kaffe og kage og vi havde en stjernestund
i den smukke have. Han havde endda fået
naboen, Kirsten, til at komme og spille harmonika, og vi fik et spændende kig ind i Gitte
Buchs værksted. Vi sluttede med andagt i
Magleby kirke. Glade, trætte og opløftede.
Kirkevandring er vist blevet en tradition.

Børnehøstgudstjeneste i Fodslette
18. september var der børnehøstgudstjeneste
i Fodslette. Efter gudstjenesten blev der holdt
auktion over alle de gode sager, børnene - og
mange rare voksne - havde haft med. Indtægten gik ubeskåret til, at børnene på OUH kan
få flere besøg af en hospitalsklovn. Henrik
stod på bedste vis for auktionen godt assisteret af en flok dygtige hjælpere.

Det var en fyldt kirke, der modtog Bengt Burgh og Kategorina
ved vores Ungdomsgudstjeneste i Oktober måned hvor lykkehjulet blev spillet i Bagenkop kirke.

Studietur til Fanø
Den 3. september var menighedsråd og ansatte i Sydlangeland pastorat på studietur til
Fanø. Trille, der stammer fra øen, var vores
guide. De årlige studieture giver os masser af
inspiration og er med til at ryste menighedsråd og ansatte sammen.

Lykkehjulsgudstjeneste
Konfirmand-sæsonen startede med en fantastisk ”lykkehjuls-gudstjeneste” i Bagenkop
kirke d. 6. oktober. Alle konfirmanderne fra
Sydlangeland deltog sammen med forældre
og søskende. En god start på vinterens og
forårets forberedelse med 3 hold dejlige konfirmander.

Sydlangeland pastorat
Tak til rødderne!
Med dette blad er de ’gamle’ menighedsråd
stoppet og de nye er begyndt. En del fortsætter,
en del er stoppet, og nye er kommet til.
Der skal lyde en stor tak til alle de gamle ’rødder’. Nogle af jer har været med i rigtigt mange
år. I har hver på jeres måde været med til at give
kirken lokale rødder og forankring, så den kan
vokse og trives - som egekronen på billedet. Tak
for slid og slæb, for medleven og kirkegang, for
med- og modspil. Tak fordi I ville!
Der skal samtidig lyder en varm velkomst til de
nye medlemmer. Start med tålmodighed. Selv
de stærkeste rødder frembringer ikke et træ på
én gang. Der skal mange og mangeartede rødder til at danne en smuk krone. Vi ser frem til
samarbejdet og til at trække i arbejdstøjet med
jer.
Præsterne.

Frivilligt kirkeligt arbejde
Vi kunne godt bruge nogle frivillige ved Lindelse, Tryggelev og Fodslette kirker. Det kan dreje
sig om hjælp til at dække borde og brygge kaffe
– måske bage - ved kirkekaffe, eftermiddagsmøder osv., pynte kirke ved f.eks. høstgudstjeneste,
give en hånd med, når vi har større arrangementer. Der følger ingen faste forpligtelser med – du
kan sige ja eller nej fra gang til gang. En gang
om året vil vi samle de frivillige til hyggeligt
samvær. Har du lyst til at være med, så ring til
Trille, tlf. 20 46 36 44.
Menighedsrådsmøder
På grund af nyvalg er der ved redaktionens
slutning ikke fastsat mødetider for december,
januar og februar. Se nærmere på pastoratets
hjemmeside www.sydlangelandpastorat.dk
Dagsordener til og referater fra møderne vil
kunne ses på hjemmesiden.
Ferie, fri og kurser:
Sognepræst Rebecca Aagaard-Poulsen har fri
10-13/12, 15-16/12, 20/12 og 21-22/1samt ferie
13-26/2.
Sognepræst Lene Sjørup har fri 3-4/12, ferie
31/1-5/2 og er på kursus 16-20/1.
Sognepræst Trille Brink Westergaard har fri ca.
hver anden weekend.

Til adresselisten:
De nye menighedsråd havde ikke konstitueret
sig ved redaktionens slutning. For navne og
kontaktoplysninger på formænd og kirkeværger
se pastoratets hjemmeside www.sydlangelandpastorat.dk eller find sognet på www.sogn.dk
Navne mv. vil være med i næste kirkeblad.

Vejviser
Sognepræster:
Vikarierende sognepræst Lene Sjørup,
træffes i Humble præstegård,
62 57 20 20
Ristingevej 24 eller på
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

☎

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
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
62 56 27 28.
Bagenkop: Peder Kølle,

☎
☎
☎
☎

☎

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

☎

☎

Kirkebilen skal bestilles senest dagen før.
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Luther, kor og velkomst
Martin Luther – Langland-Ærø Provsti indbyder til foredrag
Tirsdag den 7. marts kl. 19.30 kommer professor Viggo Mortensen fra Ærø på besøg
i Rudkøbing kirke sammen med organist
Karsten Hermansen. Aftenens emne er ”Luther - Musik og Historie.” Viggo Mortensen
fortæller om Martin Luther som oversætter, salmedigter, husbond og reformator. Vi skal også
høre lidt om, hvordan reformationen kom til
Danmark, og hvilken betydning de reformatoriske tanker har i dag. Indimellem skal vi synge
nogle af Luthers salmer. Alle er velkomne, - og
det er gratis.
Rebellens kor
”Rebellens kor” er et nyt projekt, der i fællesskab er sat i værk af ”Hjørnet” i Skrøbelev og de
langelandske kirker. Koret er for brugere og beboere på Hjørnet og ledes af Sabina Lundegaard
og Anne Sofie Lund Sørensen.
Til dagligt er vi musiklærere, og vi underviser
primært skolebørn og børnehavebørn. Vi syntes
at projektet lød interessant og sprang straks til
uden helt at vide, hvad vi kunne forvente os,
og spændte på om projektet ville få opbakning.
Heldigvis har mange sluttet sig til, og vi oplever
en positiv energi og en stor sangglæde i koret.
Sang skaber glæde, og at synge sammen, skaber
en følelse af fællesskab. Vi skaber sammen et
rum, der er umiddelbart og åbent, og hvor man
glemmer tid og sted, og giver sig hen til fællesskabet i musikken. ”Man bliver jo helt høj af
det her” udbrød én engang, og ja! Det gør man!
Vores repertoire er meget alsidigt; vi synger
gospelsange, årstidssange, viser og salmer. En
god blanding af sange vi kommer med, men
også ønsker fra korets medlemmer. Det næste
stykke tid kommer den dog primært til at stå
på julesange. Dem skal vi have øvet godt på,
så vi er klar til vores første optræden, som er
Hjørnets egen julefest d. 13. december. Det
bliver spændende for koret at synge for andre,
og forhåbentligt giver det blod på tanden for at
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komme ud og optræde andre steder engang.
Vi ser frem til en spændende sæson med koret.
Sabina Lundegaard og Anne Sofie Lund Sørensen

Konfirmanddag på sporet af Luther
I 2017 er det 500 år siden Martin Luther slog
sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg
og på den måde indledte det, vi senere kom
til at kende som reformationen. Det jubilæum
kommer ikke til at gå ubemærket hen, og øens
konfirmander kommer også til at mærke det på
egen krop i forbindelse med en fælles undervisningsdag i Rudkøbing til januar.
Den dag vil konfirmanderne skulle forestille
sig, at Rudkøbing er omdannet til Wittenberg i
1500-tallet. De vil som munke og nonner skulle
ud og samle bevismateriale mod den rebelske
munk Martin Luther. Til det formål skal de
tale med både afladshandleren, bogtrykkeren,
kardinalen, ja, Fanden selv og til slut afhøre selveste Luther! Vi håber, at det må blive en sjov
og spændende dag for konfirmanderne, hvor de
forhåbentlig også lærer lidt om reformationen
og dens betydning for vores liv og samfund i
dag.
Rollespillet er udviklet af undervisere på efterskolen Epos, som hjælper os med at opføre det
i Rudkøbing. Dagen sluttes af i Bio Langeland,
hvor vi skal se filmen Luther og opleve dens
fremstilling af de skelsættende begivenheder i
Wittenberg.
Velkommen til de nye menighedsråd!
1.søndag i advent begynder arbejdet i den nye
menighedsrådsperiode. Langeland og Strynø
har i alt 9 menighedsråd, hvoraf alle med undtagelse af Rudkøbing-Simmerbølle er blevet
sammensat ved de såkaldte fredsvalg, dvs. at
man på orienterings- og opstillingsmødet den
13. september enedes om sammensætningen af
en liste. I det sidste pastorat har der været decideret valg tirsdag den 8. november. Resultatet af
dette var ikke fremkommet ved deadline af vin-

terens kirkeblad. Vi vil gerne byde velkommen
til såvel gamle som nye medlemmer af rådene.
Vi håber på at arbejdet bliver til glæde og gavn
for sognene, kirkernes ansatte, præsterne og de
frivillige, der også lægger kræfter i det kirkelige
arbejde. Målsætningen for menighedsrådenes
arbejde, som de enkelte medlemmer skriver under på er ”at de med ære og samvittighed vil udføre
det betroede hverv i troskab mod den danske Folkekirke, så den kan byde på gode vilkår for den
kristne menigheds liv og vækst”.

Det begynder med kirken!
Som en velkomst til de nye menighedsråd
afholdes der en fælles aften med Intro fra
provst Trille Brink Westergaard torsdag
den 1. december på Hotel Scandinavien.
Aftenen indledes i Rudkøbing kirke kl.
19.00 med en dejlig adventsgudstjeneste, hvor sognepræst Hanne Davidsen
prædiker.
Efter gudstjenesten samles øens menighedsrådsmedlemmer til kaffebord,
orientering og en snak på Hotel Scandinavien.
Tilmelding til denne del til provstisekretær
Joan Harding Gotfredsen,
tlf. 62501188, mail jhg@km.dk
senest onsdag den 30. november kl. 12.00.
Alle langelændere og Strynboer er
naturligvis velkomne til at deltage i
gudstjenesten.

Menighedsråd 2016-2020
Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev
pastorat:
Tom Andersen, Siø 14, Siø, Longelse sogn · Klaus Egeberg, Spodsbjergvej 164, Assemose, Longelse sogn
· Susana Christensen, Longelsevej 73, Sdr. Longelse, Longelse sogn · Torben Christensen, Fuglsbølle
Skovvej 3, Fuglsbølle, Fuglsbølle sogn · Hanne Ellermann, Spodsbjergvej 151, Svenstrup, Skrøbelev
sogn · Hans-Erik Jensen, Vindrosen 9, Rudkøbing, Skrøbelev sogn · Karl Kristian Rasmussen,
Spodsbjergvej 195, Gl. Skrøbelev, Skrøbelev sogn
Suppleanter: Erik Rasmussen, Longelsevej 4, Nr.
Longelse, Longelse sogn · Vibeke Møller, Spodsbjergvej 212, Spodsbjerg, Longelse sogn · Nanna
Oldenbjerg, Skovsbovej 14, Fuglsbølle, Fuglsbølle
sogn · Josephine Hansen, Vesterbyvej 3, Fuglsbølle,
Fuglsbølle sogn · Bente Asmussen, Skrøbelev Hedevej
13c, Ny Skrøbelev, Skrøbelev sogn · Heidi Hvidsten,
Spodsbjergvej 197, Gl. Skrøbelev, Skrøbelev sogn

Hou-Stoense-Snøde menighedsråd
valgt for en toårig periode:
Jean Michael Thierry, Hesselbjergvej 43, Hesselbjerg,
Snøde sogn · Kirsten Marie Lund-Jensen, Tressebøllevej 1, Tressebølle, Snøde sogn · Mariann Nielsen,
Snødevej 78, Snøde, Snøde sogn · Ulla Gaaei, Lohalsvej 8, Stoense, Stoense sogn · Ivy Nielsen, Stoense
Havnvej 2, Stoense Havn, Stoense sogn · Hanne Tved,
Smedegade 10, Lohals, Hou sogn · Anne Lindberg
Rosengreen, Kronens Have 69, Lohals, Hou sogn ·
Len Møller Dam, Østergade 27, Lohals, Hou sogn ·
Lennie Lübbers, Solbakken 5, Lohals, Hou sogn
Suppleanter: Bibi Bechmann, Ennebøllevej 14,
Ennebølle, Snøde sogn · Niels-Ove Nielsen, Ennebøllevej 12, Ennebølle, Snøde sogn, · Paul Birger Printz,
Lohalsvej 23, Lohals, Stoense sogn · Niels Vesterby
Kold, Østergade 13, Lohals, Hou sogn · Tessa Marianne Clausen, Tom Knudsensvej 46, Lohals, Hou
sogn

Tullebølle-Tranekær-Bøstrup menighedsråd valgt for en fireårig periode:
Henrik Otto Marqvarsen Nielsen, Frellesvigvej
17, Frellesvig, Tullebølle sogn · Jørn Juul Steen,

Egevej 9, Tullebølle, Tullebølle sogn · Poul Zakariassen, Solskrænten 10, Tullebølle, Tullebølle
sogn · Elin Agnete Fugmann, Kastanjevej 1, Tullebølle, Tullebølle sogn · Lone Nordal Petersen,
Skebjergvej 18, st.mf., Skebjerg, Tullebølle sogn
· Hanne Graae Vous, Stengadevej 1, Tranekær,
Tranekær sogn · Niels Børge Vous, Stengadevej
1, Tranekær, Tranekær sogn · Johnny Pihl Pedersen, Nordre Strandvej 2, Lejbølle, Bøstrup sogn ·
Marianne Porsby, Korsvej 8, Helletofte, Bøstrup
sogn · Ulla Elise Frederiksen, Snødevej 15, Mileskov, Bøstrup sogn

Rudkøbing-Simmerbølle pastorat
Situationen er uafklaret. Information følger.
Lindelse-Tryggelev-Fodslette
menighedsråd:
Kaj Christoffersen, Tryggelev 20, Tryggelev,
Tryggelev sogn · Helge Dinesen, Pilehaven
10, Tryggelev, Tryggelev sogn · Eva Terndrup,
Kirkegade 11, Lindelse, Lindelse sogn · Chano
Clausen, Langegade 5, Lindelse, Lindelse sogn
· Troels Brøgger, Hennetvedvej 21, Hennetved,
Lindelse sogn · Anne Knudsen, Sønderskovvej
4, Fodslette, Fodslette sogn
Suppleanter: Doris Christoffersen, Tryggelev 20, Tryggelev sogn · Lisa Birgitte Jensen,
Ormstrupvej 18, Tryggelev, Tryggelev sogn ·
Anders Vinggaard, Smediestræde 4, Lindelse,
Lindelse sogn · Tina Verndal Olsen, Herslevvej
12, Herslev, Lindelse sogn · Connie Jørgensen,
Sønderskovvej 22, Fodslette, Fodslette sogn
Humble menighedsråd:
Henny Munck Larsen, Ristingevej 17, Humble,
Humble sogn · Frank Lundstrøm, Sandby 9A,
Ristinge, Humble sogn · Lene Kromphardt,
Lærkevej 16, Humble, Humble sogn · Hanne
Elnegaard, Ristingevej 2, Humble, Humble
sogn · Leo Visbjerg, Egevej 8, Humble, Humble sogn · Michael Drost, Ristingevej 153,
Ristinge, Humble sogn
Suppleanter: Marianne Olsen, Møllevænget 9,

Humble, Humble sogn · Lis Larsen, Brandsbyvej 8, Brandsby, Humble sogn

Bagenkop menighedsråd:
Dorthe Grabentinn, Klintevej 9, Bagenkop, Bagenkop sogn · Tove Egmose, Kirkevej 7, Bagenkop,
Bagenkop sogn · Christina Bine Theodorsen, Klintevej 34, Bagenkop, Bagenkop sogn · Tina Nielsen,
Søgårdsvænget 3, Bagenkop, Bagenkop sogn · Lea
Egmose, Lærkevej 5, Ørbæk, Bagenkop sogn
Suppleanter: Nora Johansen, Kløvervænget
3, Bagenkop, Bagenkop sogn · Anker Nielsen,
Havnegade 7, Bagenkop, Bagenkop sogn · Peter
Danielsen, Fredsbjergvej 3, Bagenkop, Bagenkop
sogn
Magleby menighedsråd:
Pia Andersen, Nordenbro 2, Nordenbro, Magleby sogn · Flemming Thomsen, Søndenbro
14, Søndenbro, Magleby sogn · Jens Schrøder,
Bøsseløkkevej 2, Bøsseløkke, Magleby sogn ·
Kirsten Criddle, Søndenbro 10, Søndenbro,
Magleby sogn · Vibeke Deleuran, Norvej 6,
Nor, Magleby sogn
Suppleanter: Kurt Pilegaard, Kirkeby 24, Magleby, Magleby sogn · Lars Andersen, Kirkeby 8,
Magleby, Magleby sogn · Dianne Andersen,
Magleby, Magleby sogn
Strynø menighedsråd:
Gerd Haugaard Nielsen, Fredensgade 8, Strynø,
Strynø sogn · Helga Rasmussen, Møllevejen
8, Strynø, Strynø sogn · Elisabeth Gregersen,
Dommervænget 3, Strynø, Strynø sogn · Henning Madsen, Søndrevej 22, Strynø, Strynø
sogn · Niels Erik Hansen, Nørrevej 8, Strynø,
Strynø sogn
Suppleanter: Rie Lykke Aagaard, Ringgaden
2, Strynø, Strynø sogn · Dorte Winton Lindrum, Husmandsvejen 3, Strynø, Strynø sogn ·
Birgit Berggreen, Møllevejen 6a, Strynø, Strynø
sogn · Anne-Dorthe Gierløff, Kirkestrædet 2,
Strynø, Strynø sogn
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Juleaften i Langelandshallen

Hvor skal du holde juleaften i år?
Sådan startede dette spørgsmål – en ide hos de to nedenstående personer. Allerede i foråret begyndte idéen at tage form. Vi holdt et par
indledende møder, fordelte forskellige opgaver imellem os. Som sommeren er gået, blev vi klar over, at vor idé kunne realiseres.
Med bidrag fra Rudkøbing menighedsråd, Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev menighed, Fynske bank og § 18 Langeland Kommune kan vi nu
indbyde familier med børn og ensomme til at holde:
Juleaften i Langelandshallen
d. 24 december fra kl. 17.30 til kl. 22.00.
I løbet af november måned vil der blive mulighed for at finde oplysninger om programmet for aftenen og om tilmeldings-muligheder
henholdsvis i medierne, på Frivilligcentret Fredensvej og i Borgerservice på Langeland Kommune, samt andre steder, hvor folk kommer
flest.
Med ovenstående sponsorater vil vi kunne tilbyde en traditionel gratis
juleaften med dejlig julemad, med dans om juletræ, med uddeling af
julegaver til børnene og med masser af julehygge for dem, der ønsker
at være sammen med andre, der også har lyst til at fejre juleaften på
denne måde.
Vi glæder os til at byde jer velkommen i Langelandshallen juleaften.
Med venlig hilsen
Vibeke Ottesen,
Langelandshallen
Ann Jeppesen,
Røde Kors

