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Vejledning og indholdsfortegnelse
Hvad skal jeg gøre ved...
Fødsel: Jordemoderen anmelder fødslen til præsten eller kordegnen i moderens bopælssogn. Gifte forældre skal ikke selv anmelde fødsel undtagen i de tilfælde, hvor der ikke medvirker en jordemoder. Er
forældrene ikke gift, og der ønskes fælles forældremyndighed, udfyldes en omsorgs og ansvarserklæring
gennem digital selvbetjening på www.borger.dk senest 14 dage efter fødslen. I særlige tilfælde kan man
henvende sig til præsten eller kordegnen i bopælssognet. Hvis man ikke ønsker fælles forældremyndighed, kan faderskabet anerkendes uden at få fælles forældremyndig, i disse tilfælde skal erklæringen
indsendes til Statsforvaltningen Syddanmark.
Navngivning/dåb: Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Det sker enten ved digital navngivning på www.borger.dk eller ved at henvende sig på kirkekontoret/kordegnekontoret i sin bopælssognet
eller ved dåb. M.h.t. dåb aftales nærmere med sognepræsten vedrørende navn, faddere m.m.. Der skal være
mindst 2 faddere, højst 5 og kravene til disse er, at de skal være døbt og være nået konfirmationsalderen.
Navneændring: Navneændring/navneændring på bryllupsdagen sker ved digital selvbetjening, man
finder selvbetjeningen på www.borger.dk. Hvis særlige forhold gør, at man ikke kan betjene sig digitalt,
er man velkommen til at henvende sig på præstekontoret/kordegnekontoret i sit bopælssogn. Reglerne
om navneændring findes på www.personregistrering.dk og www.familiestyrelsen.dk
Det koster 480 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.

Et kalkmaleri fra ca. 1500 i Humble Kirke. Her gengivet efter bogen Træsko-malerens tegn & billeder med venlig tilladelse
fra forlaget Ark.
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Præstens side
Fadervor: hvad står der egentlig?
Fadervor er den bøn, Jesus
selv har lært os. Vi er så vant
til den, at vi dårligt mærker
ordene. Det er kirkens gentagne bøn, og vi kan høre den
over alt i verden, hvor der er en
kirke.
Men hvad siger vi egentlig?
Måske handler den i dag mere
om at være sammen end om ordene. Den giver en følelse af at
være i et fællesskab, som vi modtager fra Gud.
Allerede små børn kender den triumferende følelse: jeg
kan den. Jeg kan bede med. Og konfirmanderne sætter
fuld fart på. De ældre kan glemme meget, men ikke Fadervor. Selv de demente beder undertiden med på den.
Fadervor består af en indledning, syv bønner og en
afslutning. Bag i salmebogen står Martin Luthers Lille
Katekismus s. 965. Hans katekismus indeholder bl.a.
Fadervor. Luther har givet sin fortolkning af disse ting,
og jeg gør det samme her. Jeg skriver først noget selv om
de enkelte led, dernæst inddrager jeg Luthers betragtninger. Og så tager jeg også Hella Joofs ind, for hun har
skrevet en katekismus for konfirmander. Det er hende
med Det brune punktum og flere film, bl.a. En kort en
lang. Hvis vi standser op og lytter til, hvordan Fadervor
kan forstås, kan den blive en slags meditation.

Et rige, hvor det hellige har den centrale plads både
personligt og samfundsmæssigt. Guds rige er, at fællesskabet bliver mere end det selv. At alle trives: glæde,
latter, hellig latter.
Selv i svære situationer.
Luther siger, at det sker ved, at Gud viser os sin nåde, så
vi tror på Guds ord og lever efter det.
Og Hella siger: tak, fordi du er i os og med os, selvom vi
prøver at undslippe dig og din kærlighed, fordi vi ikke
tror, vi er værd at elske.

Far i himlen

Fadervors 7 bønner er:

4. Giv os i dag vort daglige brød
Giv os det brød, vi har brug for i dag. En stor forskel: giv
os præcis det, vi har brug for, ikke mere og ikke mindre.
Luther siger, at vores daglige brød er: alt, hvad der
er brug for til liv og legeme, som mad, drikke, tøj, sko,
hus, hjem, jord, kvæg, penge, ejendom, god ægtefælle,
gode børn, gode medhjælpere, retskafne og pålidelige
overordnede, godt styre, godt vejr, fred, sundhed, ordentlig og værdig levevis, gode venner, trofaste naboer
og andet lignende.
Og Hella siger: Tak, fordi der er nok til alle.

2. Komme dit rige
Lad dit rige blive til virkelighed. Dvs. ikke kejserens
rige, ikke kapitalens, ikke magthavernes.

5. Forlad os vor skyld som også vi forlader vores
skyldnere
Tilgiv os det, vi har gjort forkert, ligesom vi har tilgivet
andre.
Vi har tilgivet andre. Det er vanskeligt. Vi nærer
nag! Det æder os op og kører rundt og rundt i årevis:
”Så sagde jeg også ...”
”Så vil jeg sige ...”
”Og han har også ... han skal ikke ...”
”jeg vil ikke finde mig i ...”
Fortsæt selv.

Far?
Vi beder til det nære, velkendte, men også til det hellige.
Vi kan trygt bede til Gud, siger Luther.
Far/mor: nej mere end det.
I himlen? nej i alt.
Gud, det hellige, energien, den universelle kærlighed, det
uudtrykkelige er i alt.
Tak fordi du er, skriver Hella i sin katekismus.
1. Helliget vorde dit navn
Lad alle forstå, at du er Gud.
Navnet er = hele personen. Det skal holdes helligt. Det
hellige skal respekteres, ikke bagtales, ikke latterliggøres, trækkes ned.
Vi skal ikke vanhellige Gud, skriver Luther.
Og Hella skriver: Tak, fordi du lyser, når vi selv famler
i mørke og har tabt den ene sko. Tak.

3. Ske din vilje som i himlen således også på jorden
Dvs. lad alting blive, som du vil have det her på jorden,
ligesom det allerede er i himlen. Vi ved ikke, hvordan
det er i himlen. Og dog.
Vi mærker det jo allerede nu: familien, vennerne,
gruppen, landet: der er fælles gode oplevelser, skønhed,
uden at der er behov for, at nogen er ”de andre”, de
fremmede, dem vi ikke kan lide.
Det er, at fællesskabet bliver mere end sig selv, fordi
det er tilsat en gnist af hellighed. Det er himlen ned på
jorden. Vi kender det, men vi skal lære at stole på det.
Luther skriver, at det sker, når Gud forhindrer alle
onde planer, og når Gud holder os fast på sit ord og
troen, indtil vi dør.
Og Hella siger: Tak for, at kærligheden altid sejrer
til sidst. Også selv om sidst føles langt væk.

Men stop! Overvej hvis Gud gjorde sådan: vi ville
jo dø! Gud er det inderste i tilværelsen. Og den er
kærlighed, ikke had. Had er en afgud. Men det kræver
en viljesindsats at stoppe krænkelsesfølelserne.
Luther siger: vi beder om, at Gud vil tilgive os alt af
nåde. Vi synder jo hver dag meget og fortjener bestemt
ikke andet end straf. Således vil vi også af hjertet tilgive
og gøre godt mod dem, der forsynder sig mod os.
Og Hella siger: Fordi du har tilgivet os vores fejl, vil vi
se på andre mennesker med kærlighed og overbærenhed. Tak, fordi du hjælper os på benene igen, så vi kan
hjælpe andre op at stå, når de vælter og får hudafskrabninger på deres knæ og deres hjerter.
6. Led os ikke i fristelsen
Lad være med at sætte os på prøve.
Gør Gud virkelig det?
Ja, faktisk.
Men man kan ikke fortælle andre, hvad Guds prøver
er. Det er personlige opdagelser, ofte bagefter. Vi forstår, hvor vi har taget fejl, været ondskabsfulde, bagtalt
og ødelagt livet for andre. Og hvad det skulle til for, at
vi selv kom ud for lange, svære perioder af ensomhed,
savn, mørke, kulde og angst.
Luther siger, at Gud beskytter os mod, at Djævelen,
verden og vores kød skal bedrage os og forføre os til
vantro, fortvivlelse og anden stor skam og last, så vi til
sidst må vinde og sejre.
Og Hella siger: Tak, fordi andres lykke ikke forhindrer vor egen lykke.
7. Men fri os fra det onde.
Befri os fra ondskabens magt. Både: når der farer en
Satan i os, og vi gør det, vi ved, er forkert. Og: den
strukturelle ondskab.
at de fattige konsekvent får for lidt
at vi giver de fremmede uanstændige vilkår
at vi sender torturofre ”hjem” til deres bødler
at vi holder mund, dukker nakken og ikke siger fra.
For Guds er magten, og vi vil altid hylde Gud.
Amen, dvs. Det står fast.
Luther siger: Vi beder om en salig død. Jeg kan være
vis på, at mine bønner er værdsat og bønhørt, for Gud har
selv påbudt os at bede sådan og lovet, at vi vil blive bønhørt. Amen, amen, det vil sige: Ja, ja, sådan skal det ske.
Og Hella Joof siger: Tak, fordi du forvandler ondt
til godt. Og Amen betyder tak, fordi det vil ske, (men
man kan kun bede om noget godt) tilføjer hun. Vi kan
ikke bede om hjælp til at skade andre eller os selv. Men
hvorfor skulle vi dog også det?
Lene Sjørup

3

Nordlangeland
xxx pastorat

Renovering af Hou Kirke, januar til
august 2017
Håndværkerne gik i gang med at rydde stort set
alt inventar ud af Hou Kirke lige efter nytår.
Slutningen af januar og begyndelse af februar er
sat af til sandblæsning og pudsning af væggene.
Derefter følger gulve og de installationer, som
skal skjules i gulvet.
Præstegårdscafé
Hver torsdag i konfirmandstuen
i Tullebølle Præstegård
kl. 14.30 – 16.00
Indtil påske er der café hver torsdag i konfirmandstuen. Alle er velkomne til at kigge ind og
få en kop kaffe og et stykke kage. Der vil være afvekslende program fra gang til gang. Vi slutter af
med at synge lidt fra Højskolesangbogen. Forhåbentlig vil mange komme og være med til nogle
hyggelige eftermiddage i konfirmandstuen.
Du skal holde hviledagen hellig
Katekismusgudstjeneste i Bøstrup Kirke
onsdag den 15. marts kl. 19.00
Weekenden er vores frirum. Her har vi endelig
mulighed for at nå alt det, som vi ikke ellers har
tid til i en travl uge. Lukkeloven er stort set afskaffet, og vi vil ikke undvære den fleksibilitet, det har
givet os. Samtidig er der mange mennesker, som
har svært ved at få tingene til at nå sammen og går
4

Antependium i Stoense
Ved natkirken den 16. november 2016 blev det
nye antependium foran alteret i Stoense Kirke
og et nyt altertæppe afsløret og taget i brug.
Begge dele er udført af væverske Anette Bendixen, Askov. Anette var selv til stede og fortalte om arbejdet med at lave disse nye udsmykninger til Stoense Kirke. Begge dele er smukke
og enkle og fremhæver derfor vores utroligt
smukke altertavle. Slå vejen forbi Stoense Kirke
– gerne til en gudstjeneste – for selv at se disse
nyerhvervelser, som var det sidste, der manglede
efter branden for nu mere end 4 år siden.

Profil på facebook
Vi har besluttet at få oprettet en facebookside,
så man også der kan følge med i aktiviteter og
hvad der sker i kirkerne og på kirkegårdene.
Siden kommer til at hedde ”Nordlangelands
Kirker” og vi regner med, at den er i luften, når
kirkebladet udkommer. Gå gerne ind og klik
”synes godt om” på siden og del den med jeres
venner, så kendskabet til vore sogne og det, som
sker her, bliver udbredt. Vi regner med at kunne
bringe nyt fra ”bag kulissen”, m.m.
Bowling
Kirkens ansatte har været tilmeldt med to hold i
vinterens firmabowling-turnering i Nordlangelandshallen. Menighedsrådene har sponseret gebyret for deltagelse og T-shirts til spillerne, så vi
har også gjort ”reklame” for Nordlangeland Pastorat. Det har været rigtigt hyggeligt og fornøjeligt,
også selvom vi ikke ligger i toppen af turneringen.
revolutionerende bog, for med den opfordrede
Luther folk til selv at undervise hinanden i og
tale sammen om, hvad kristendom var. Det er
præcis det vi gør ved katekismusgudstjenesterne,
og vi håber, mange vil komme og være med.

ned med stress. Kan det tredje bud om at holde
hviledagen hellig sige os noget i den situation i
dag? Kan Luthers forklaringer hjælpe os med at
finde en dybere mening med buddet? De spørgsmål vil vi stille os selv ved katekismusgudstjenesten i Bøstrup, som er den sidste i denne omgang.
Efter gudstjenesten er der kaffe og et oplæg
til samtale over aftenens tema.
Luthers Lille Katekismus var fast pensum til
konfirmationsundervisningen i 300 år og er på
trods af sit blakkede ry lidt af en pædagogisk
perle. Men for Luther var katekismen ikke noget
man nogensinde blev færdig med. Selv mediterede han dagligt over dens forskellige stykker.
Samtidig var Luthers Lille Katekismus også en

Syng sammen i Stoense Kirke
Torsdag den 30. marts kl. 19.00 er der igen
”Syng sammen-aften” i Stoense Kirke. Forsanger og fortæller er Jens Jørgen Søgaard. Temaet
denne forårsdag bliver ”Aakjær med mér´”
Jeppe Aakjær skrev direkte til danskernes hjerter. Han skrev om naturoplevelser og brugte det
til at skildre menneskets sammenhæng med og rytmiske forhold til omverdenen. Arbejde, landskab,
arv og miljø - Jeppe Aakjær havde en fremragende evne til at beskrive almuens trange kår.
I sine unge år i København var han også meget politisk engageret og kom ofte på kant med
myndigheder pga. sin agitation.
Undervejs serveres kaffe og te samt lidt sødt.

Nordlangeland pastorat
Påsken i pastoratet
Palmesøndag
I Zakarias’ Bog i Det Gamle Testamente kan
man læse en profeti om den frelser, jøderne på
Jesu tid ventede længselsfuldt efter. Her står
der, at han skal ride op til Jerusalem på et æsel.
Da folk i Jerusalem så Jesus komme ridende på
et æsel palmesøndag, huskede de på Zakarias’
ord, og Jesus blev genstand for alle deres håb og
forventninger. Som påskens følgende begivenheder viser, ebbede folkets begejstring hurtigt ud. Det blev klart, at Jesus ikke var en frelser efter flertallets hoved. Han beviste ikke sin magt ved at smide romerne på porten og
oprette et herlighedsrige i Jerusalem. Han gjorde ikke med et snuptag en
ende på al verdens lidelse og ondskab. Tværtimod gjorde han fælles sag med
alle de lidende og udstødte. Vil man se Jesu herlighed, må man lære at se
den netop igennem hans fornedrelse og afmægtighed.
Palmesøndag den 9. april er der gudstjeneste i Snøde Kirke kl. 10.00 og
Tranekær Kirke kl. 11.15. I Tullebølle Kirke er der familiegudstjeneste
kl. 14.00. Efter gudstjenesten er der påskeæg til store og små i våbenhuset, og
børnene har efterfølgende mulighed for at prøve en ridetur på et æsel.
Skærtorsdag
Skærtorsdag får sit navn fra evangelisten Johannes’ beretning om Jesus, der vasker sine disciples fødder. Skær betyder nemlig ren og klar. Da Jesus vaskede disciplenes fødder, var det samtidig en lektion i, hvordan deres indbyrdes forhold
skulle være. Blandt dem skulle det ikke handle om at have magt og indflydelse,
men derimod om at tjene hinanden. Efter fodvaskningen spiste Jesus sit sidste
måltid med disciplene, hvor han også indstiftede nadveren. Dette måltid har
lige siden spillet en central rolle i de kristne gudstjenester. I den tidlige kirke
spiste man sammen ved gudstjenesterne og mindede på den måde hinanden om
det fællesskab, der var mellem Jesus og disciplene skærtorsdag aften.
Skærtorsdag den 13. april er der gudstjenesten i Stoense Kirke kl.
10.00 og i Bøstrup Kirke kl. 18.00. Efter gudstjeneste i Bøstrup er der
fællesspisning i Sognehuset. Prisen er 25 kr. for voksne. Børn er gratis.
Man skal selv medbringe drikkevarer, hvis man ønsker andet end vand
eller saftevand.
Langfredag
Langfredag er lysene på alteret slukket og der er ikke pyntet op med blomster. Det er kirkeårets mørkeste dag. Man mindes Jesu død på korset. Man
mindes om smerten, sorgen og fortvivlelsen. Men samtidig er det en dag,
der midt i al mørket og håbløsheden mod al forventning gemmer håbet og
glæden i sig. En dag som peger fremad mod påskedag.

Langfredag den 14. april er der gudstjeneste i Tullebølle Kirke kl.
10.00 og en liturgisk gudstjeneste i Snøde Kirke kl. 10.00.
Påskelørdag den 15. april er der vågenatsgudstjeneste i Tranekær
Kirke kl. 21.00. Gudstjenesten er en liturgisk gudstjeneste, der mediterer
over den særlige tid, der befinder sig lige imellem sorgen og mørket langfredag og lyset og glæden påskedag.

Påskedag
Den kristne kirkes største festdag. Påskedag har gjort hver eneste søndag
til vores helligdag, fordi det var den dag Jesus opstod fra de døde. Påskedag forkynder for os, at Jesu fornedrelse, hans solidaritet med de lidende,
de sørgende og de døde, ikke var forgæves. Påskedag forkynder os, at Jesus
har bragt os et håb midt i håbløsheden, et lys midt i mørket. 2. påskedag
hører vi om, hvordan de første disciple oplever mødet med det budskab.
Påskedag den 16. april er der gudstjeneste i Tullebølle Kirke og i
Banjen i Hou kl. 10.00 og i Tranekær Kirke og i Snøde Kirke kl. 11.15.
2. påskedag den 17. april er der gudstjeneste i Stoense Kirke
kl. 10.00 og i Bøstrup Kirke kl. 11.15

Nordlangeland
xxx pastorat
Musikgudstjeneste i Tullebølle Kirke
Søndag den 23. april kl. 16.00
Det vil blive en glad og festlig gudstjeneste med
masser af sang og musik. Musikken står eleverne fra Langelands Musikskole for. Vi håber,
mange vil komme og høre, hvad de unge mennesker kan.
Store bededag
Store bededag blev indført af Hans Bagger, der var
biskop i Roskilde fra 1675 – 1693. Dagen kom til
at ligge, hvor den gør, fordi Kong Christian den
Femte så kunne nå at fejre bededag i København
før han tog på tur rundt i sit rige. Bededag blev indvarslet med klokkeringning allerede aftenen før.
Det var tegn til kroer og handlende om at lukke. De skulle have lukket hele bededag, og derfor
solgte bagerne om torsdagen hveder, der kunne
varmes op og spises dagen efter.
Store bededagsaften torsdag den 11. maj er
der gudstjeneste i Tullebølle Kirke kl. 19.00.
Efter gudstjenesten serveres varme hveder og
kaffe og te i våbenhuset.
Store bededag fredag den 12. maj er der
gudstjeneste i Tranekær Kirke kl. 10.00 og i
Banjen i Hou kl. 19.00. Efter gudstjenesten i
Banjen serveres der traditionen tro varme hveder i de tilstødende lokaler.

Konfirmationer
Forårets konfirmationer finder sted på følgende
dage:
Lørdag den 6. maj kl. 12.00 i Bøstrup Kirke,
hvor der er tre konfirmander
Søndag den 7. maj kl. 10.00 i Snøde Kirke,
hvor der er seks konfirmander.
Søndag den 14. maj kl. 12.00 i Stoense Kirke,
hvor der er fire konfirmander
Kristi Himmelfartsdag den 25. maj kl. 10.00
i Tullebølle Kirke, hvor der er seks konfirmander.
På denne måde har vi i år fået fordelt konfirmanderne, så der er plads til mange gæster og
den lokale menighed. Alle er velkommen til
disse festdage i vore kirker. Se navne og adresser
på årets konfirmander andetsteds i kirkebladet.

Tur til Fåborg og Horne
Sogneturen for Tullebølle-Tranekær-Bøstrup finder sted søndag den 28. maj og begynder med
gudstjeneste i Tullebølle Kirke kl. 11.15.
Efter gudstjenesten køres der til Bregninge Mølle, hvor vi spiser middag. Efter middagen kører
vi til Fåborg, hvor vi skal se Fåborg Kunstmuseum og også have kaffe.
Turen sluttes af med et besøg i Horne Kirke,
Fyns eneste rundkirke. Vi forventer at være
hjemme igen i Tullebølle ca. 17.45.

Pris for turen er 250 kr., som dækker turen,
middagen, entré og kaffe. Drikkevarer til middagen betaler man selv.
Tilmelding senest den 17. maj til Marianne
Porsby, tlf. 20 77 75 48, mail: lillehus8@hotmail.com eller Hanne Graae Vous, tlf. 60 41 11
36, mail: h.graae@mail.dk

Besøg på Hagenskov Gods
Hou-Stoense-Snøde Menighedsråd inviterer på
årets udflugt torsdag den 1. juni. Turen går til
Hagenskov Gods, hvor tidl. minister Britta Schall
Holberg bor, og hun vil vise rundt og fortælle.
Program for dagen og turen bliver som følger:
Afgang kl. 11.30 Hou Kirke
ca. kl. 11.35 Lohals Havn
ca. kl. 11.45 Stoense Kirke
ca. kl. 11.55 Snøde Kirke
kl. 13.15-16.15 Hagenskov Gods - rundvisning ude/inde samt kaffe & kage
kl. 16.30-17.15 besøg i Dreslette Kirke
kl. 18.15 -19.45 Bregninge Kro 2-retters
middag
ca. kl. 20.30 hjemkomst
Pris for deltagelse er 250 kr., som inkluderer
turen, entré, kaffe og middag. Drikkevarer til
middagen betaler man selv. Tilmelding senest
den 20. maj til Lene Møller Dam på tlf. 26 84
64 78 eller mail lenemollerdam@gmail.com eller Anne Rosengreen på tlf. 61 31 73 52, mail
arosengreen@gmail.com.

Højskoleaftner i Bøstrup Sognehus
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.
Prisen for enkelt foredrag 75 kr. Kaffe/te og
kage 25 kr. pr. gang.
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Nordlangeland pastorat
Tilmelding til Tove Pedersen tlf. 62 59 18 48
eller Else Svendstrup Holm tlf. 62 59 14 65,
begge efter kl. 17.00.
Bliver man forhindret, så ring venligst afbud.
Vel mødt i Bøstrup Sognehus, Bøstrupvej 37.

Møllehavehuset
Saloner følgende søndage kl. 15.00 - 17.00:
Den 5. marts: Journalist Ivan Rix: Nogle af
vore Limfjordsdigtere.
Den 23. april: Tidl. Højskoleforstander Erik
Lindsø: Livet er i det mindste en historie værd.
Den 7. maj: Dr. phil. Flemming G. Andersen,
SDU: Bob Dylan.
Se nærmere på hjemmesiden
www.møllehavehuset.dk
Menighedsrådsmøder:
Hou-Stoense-Snøde Menighedsråd
Tirsdag den 14. marts kl. 18.00
i Bøstrup Sognehus
Tirsdag den 2. maj kl. 16.00
i Forpagterboligen, Hou
Tullebølle-Tranekær-Bøstrup menighedsråd
Tirsdag den 14. marts kl. 20.30
i Bøstrup Sognehus
Tirsdag den 18. april kl. 19.00
i Bøstrup Sognehus
Fællesmøder
Tirsdag den 14. marts kl. 19.30
i Bøstrup Sognehus
Møderne er offentlige.

Gudstjenester på plejehjemmene
Stigtebo, Lohals:
Onsdag den 29. marts kl. 10.15
Onsdag den 26. april kl. 10.15
Onsdag den 31. maj kl. 10.15
Tullebøllecenteret:
Onsdag den 29. marts kl. 14.30 Altergang
Onsdag den 26. april kl. 14.30
Onsdag den 31. maj kl. 14.30 Altergang

Vejviser

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

☎

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

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

Hou-Stoense-Snøde sogne:
Formand for menighedsrådet:
Michael Thierry,
Hesselbjergvej 43, 5953 Tranekær
62 55 26 22, m.thierry@mail.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

☎

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

☎

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

☎
☎

☎

☎

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

☎
☎

Kirkebil: HUSK du kan bestille kirkebil til alle gudstjenester i pastoratet.
Bestilles hos Byens Taxi tlf. 62 51 10 80
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Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev
xxx
pastorat
Menighedsrådets poster
Posterne i det nye menighedsråd er blevet
fordelt på flg. måde:
Karl Kristian Rasmussen – formand
Tom Andersen – sekretær, kasserer, kontaktperson sammen med sognepræsten, repr. i
lokalrådet, fmd. for valgbestyrelsen.
Susana N.K.Christensen – næstformand, medlem af kirke-og kirkegårdsudvalg, medlem
af aktivitetsudv, repr. i Lokalrådet.
Klaus Egeberg – fmd. for præstegårdsudv,
medlem af aktivitetsudv.
Hanne Ellermann – kirkeværge, medl. af aktivitetsudv.
Hans-Erik Krogh Jensen – kirke-og kirkegårdsudv, medlem af præstegårdsudv, medlem af valgvbestyrelsen.
Nanna Oldenbjerg – kirke-og kirkegårdsudv, medlem af præstegårdsudv, medlem
af valgbestyrelsen.
Menighedsrådsmøder for
Longelse- Fuglsbølle-Skrøbelev
Menighedsråd:
Onsdag den 15. marts kl. 17.00
Onsdag den 26. april kl. 17.00 		
Torsdag den 18. maj kl. 17.00
Dagsorden samt referater kan ses på kirkens
hjemmeside.

Afsked med rådsmedlem
Den 13. januar døde Torben Christensen,
Fuglsbølle og dermed mistede Fuglsbølle sogn
sit menighedsrådmedlem. Torben kom ind i
rådet på en suppleantpost i 2015 og blev valgt
ind i det nye råd i efteråret 2016, hvor han blev
tildelt en post som formand for kirke-og kirkegårdsudvalget. Med Torbens død har vi mistet
et engageret medlem og en god samarbejdspartner. Æret være Torbens minde.
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Som suppleant for Torben er Nanna Oldenbjerg trådt ind i rådet. Vi byder velkommen til
Nanna og håber på et godt samarbejde.

præstegården, hvor aftensmaden bliver serveret.
Tilmelding til spisningen senest den 10. marts
på tlf. 62 50 10 69 eller på mail: anba@km.dk

Gudstjeneste og forældremøde for
årets konfirmander
Søndag den 19. marts står i konfirmandernes
tegn. Vi skal ha´ styr på de sidste ting til den
”STORE DAG”. Eftermiddagen indledes med
en gudstjeneste i Skrøbelev kirke kl. 14.00, tilrettelagt for konfirmanderne. Efter gudstjenesten er
der INFOMØDE i præstegården. (der udsendes
særskilt invitation til denne eftermiddag.

Tumlingegudstjeneste		
Torsdag den 12. marts inviterer vi til endnu
en af de dejlige Tumlingegudstjeneste for de
mindste 2-6 år. Vi benytter hver gang det samme ritual, så børnene bliver fortrolige med det at
komme til gudstjeneste. Vi tæller bedeslagene,
synger kendte børnesalmer, vi åbner skatkisten og ser hvad den gemmer. Vi beder Fader
Vor og så oplever vi det spændende dukkespil
over dagens bibeltekst. Det foregår i Skrøbelev
kirke kl. 17.30. Efter gudstjenesten tager vi i

Forår i kirken med Kor a la carte i
Skrøbelev kirke onsdag den 29.
marts kl. 19.00
Der inviteres til en festlig og lys gudstjeneste i
forårets tegn, når KOR A LA CARTE besøger
os. KOR A LA CARTE er Odense Politiorkesters
eget kor, som medvirker ved alle orkestrets store
koncerter. Her udfylder de rollen som backingkor for kendte solister, men har også egne indslag sammen med orkestret.
KOR A LA CARTE består i dag af 13 engagerede amatørsangere, som alle er håndplukkede fra det fynske musikliv. Koret lægger deres

Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat
Påske i vore kirker
Påsken er kirkens største højtid, og det betyder naturligvis, at der sættes
ekstra fokus på kirkens gudstjenester og de forskellige Helligdage.
Vi har valgt at holde påskegudstjeneste specielt for børnene SKÆRTORSDAG og PÅSKEDAG kommer PÅSKEHAREN på besøg. Ved
gudstjenesten kl. 10.00 i Skrøbelev kirke har vi den store glæde, at få
besøg af et hold GULDKONFIRMANDER, som skal fejre dagen. For at
gøre dagen ekstra festlig har vi bedt Brassbandet medvirke med nogle af
deres messingblæsere.
Palmesøndag og 2. påskedag inviterer vi til helt almindelige festlige
gudstjenester og Langfredag til en gudstjeneste i eftertankens tegn.

Påskedag kommer påskeharen på besøg!
Traditionen tro kommer påskeharen på besøg ved PÅSKEDAGS-gudstjenesterne.
Påskeharen står klar i våbenhuset med sin spændende kurv fuld af dejlige
påskeæg
Der er PÅSKE-GUDSTJENESTE i Skrøbelev kirke kl. 10.00 og i
Fuglsbølle kirke kl. 11.15.
RIGTIG GOD PÅSKE!

Børnegudstjeneste
Skærtorsdag den 13. april
i Fuglsbølle kirke kl. 14.00
Påsken bliver fortalt i børnehøjde,
når multikunstneren Hans Jørn
Østerby lægger vejen forbi Fuglsbølle kirke Skærtorsdag.
Det bliver en gudstjeneste med
TRYLLERI, DRAME, ILD OG
SANGE og så skal vi også møde
BUGTALERDUKKEN JACK.
Det bliver en spændende og sjov
eftermiddag på børnenes præmisser. Efter gudstjenesten skal vi på
jagt efter påskeæg på kirkegården. Vi slutter med juice/kaffe og
kage i våbenhuset.

glæde og ikke mindst stemmer i arbejdet med
Odense Politiorkesters repertoire og harmoniserer sig gennem alt fra klassiske satser til pop
og gospel.
KORET har udover samarbejdet med Odense
Politiorkester også mange koncerter bag sig uden
orkesteret, hvor de her træder frem med egne
numre, og leverer skøn kor-klang med pianist
og korleder Therese Andreasen.

Efter gudstjenesten bydes der på kaffe og lidt
sødt i våbenhuset.

Babysalmesang
Vi starter et forårshold med BABYSALMESANG
tirsdag den 25. april. Med aktiviteter som fingerfagter, balloner, vifter og dans synger vi salmetonerne ind i børnenes hukommelse. Det bliver
salmer, som skaber tryghed i deres opvækst. Det

er en rigtig dejlig måde at være sammen med sit
barn på og et hyggeligt samvær med de andre
mødre/fædre. Tilbuddet gælder børn fra 0-12
måneder og deres forældre. Det foregår i Skrøbelev kirke flg. tirsdage kl. 10.00-11.00: 25/4;
2/5; 9/5; 16/5; 23/5; 30/5; 6/6 & 13/6. Tilmelding til sognepræsten på 62501069. Brev sendes
ud til de små sogneboere under 12 måneder i begyndelsen af april. Se endvidere i Øboen.
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Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev
xxx
pastorat
Børn & Unge
Babysalmesang - Hver tirsdag 10.00-11.00 i Skrøbelev kirke fra 25/4 – 13/6
Børneklub (4-10 år) møder fredage 15.00-16.30 i præstegården.
Der er Børneklublejr på Spodsbjerg Drej. Fredag den 31. marts – lørdag den 1. april.
Derefter holdes fri indtil september.
Juniorkonfirmanderne (3. klasses elever på Ørstedskolen) sluttede til Fastelavn. Vi har i vinter
haft 19. juniorkonfirmander fra 3. klasserne på et fælles hold dels i Rudkøbing præstegård dels
i Skrøbelev kirke. Det nye hold starter i september. (Nærmere information efter sommerferien)
Konfirmanderne møder torsdage 8.10 – 9.40 i præstegården/kirken.
Der er gudstjeneste og orienteringsmøde om konfirmationen for konfirmanderne og deres forældre søndag den 19. marts kl.14.00 i Longelse kirke. (invitation udsendes særskilt)
Torsdag den 6. april er der hel konfirmanddag. Dvs. at konfirmanderne har skolefri for at
være sammen med deres præst en hel dag.
Onsdag den 17. maj er der afslutningsgudstjeneste med konfirmanderne og deres familier i
Longelse kirke kl. 19.30. Efter gudstjenesten er der fotografering af konfirmandholdet og vi
mødes afslutningsvis til hyggeligt samvær i præstegården.
Rejsen er på 5 dage og gennemføres fra d. 26.
til d. 30. maj Maj 2017
Yderligere oplysninger og tilmelding hos sognepræst Annalise Bager på tlf. 62 50 10 69
Rejsens program kan downloades fra kirkens
hjemmeside www.longelsekirke.dk eller rekvireres i
præstegården.

DEJLIG FORÅRSREJSE
TIL HANNOVERSCH-MÜNDEN
I år går forårsrejsen til den dejlige bindingsværksby Hannoversch-Münden. Vi bor i et restaureret bindingsværks-hotel i byens centrum
og skal bl.a. opleve følgende :
Gåtur med nattevægteren – Udflugt til Kassel m/ Vilhelmshöhe – Sejltur på Weser-floden
– byrundtur.
Ta’ med på denne dejlige rejse og oplev byen
hvor floderne Fulda og Werra løber sammen og
bliver til Weser.
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Døbte
19. november	Ella Windahl Mejlsgaard
Nørrebjerg Runddel 53E,
Odense SØ
Skrøbelev Kirke
Ferie/fri:
Sognepræsten holder fri 20.-26. marts, og 26.30. maj, hvor sogneturen løber af stablen. Alle
dage passes embedet af Nordpastoratets præster
Hans Henrik Merrild, Hou, tlf. 62 55 12 64,
hhm@km.dk og Peter Møberg, Tullebølle, tlf.
62 50 22 50, pemm@km.dk

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,
62 51 12 70. – træffes
bemm@km.dk,
onsdag 9-12 & torsdag 14.00-17.00 på
kordegnekontoret i Rudkøbing, Rue 12.

☎

Menighedsrådsformand:
Karl Kristian Rasmussen,
51 36 25 74
karl.kristian@mail.dk,

☎

Sekretær: Tom Andersen,
40 13 10 33
toan@km.dk,

☎

Graver i Longelse og Skrøbelev :
Jeffrey Raymond, jetr@km.dk
29 42 03 05/ 62 50 25 35

☎

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

Strynø pastorat
Gravearbejde ved Strynø kirke og
præstegård
Strynø kirke og præstegård er omfattet af kloakarbejdet i Strynø by, hvilket har sat sit tydelige
præg på området omkring kirken. Billedet er fra
en af de første arbejdsdage i præstegårdshaven.
Månedens salme
I de følgende måneder er valgt følgende salmer:
Marts: DDS 505: ”Til dig alene, Herre Krist.”
April: DDS 192: ”Hil dig frelser og forsoner.”
Maj: DDS 70: ”Du kom til vor runde jord.”

Strynø kirke 150 år
Som beskrevet i sidste nummer af kirkebladet
fylder Strynø kirke 150 år 1. søndag i advent
2017. Det bliver markeret på selve dagen, og ved
koncerter i løbet af året, vi begynder i påsken,
der bliver den første markering af jubilæet, ved at
Skærtorsdagsgudstjenesten bliver lidt anderledes
i år, menighedsrådet har besluttet at Skærtorsdag
inviteres menigheden til at fejre nadverens indstiftelse omkring et langt bord i kirkens skib.
Skærtorsdag:
Strynø kirke inviterer til Skærtorsdag med
påskemåltid i kirken. Skærtorsdag er dagen
for indstiftelse af nadveren. Påskemåltidet er i
gudstjenesten, vi sidder omkring bordet i kirken, og bøn, salmer og prædiken vil naturligvis
indgå som en del af gudstjenesten. Menuen bliver lam med tilbehør. Tilmelding nødvendig til
præsten senest: 6. april. Pris: 50 kr. for voksne
og 25 kr. for børn (0-17 år.)
Konfirmation i Strynø kirke,
søndag den 7. maj
Som det kan ses andetsteds i kirkebladet i dette
nummer, der bliver der konfirmation i Strynø
kirke søndag d. 7. maj, hvor 3 piger bliver konfirmeret. Bemærk at tidspunktet i år er en halv
time før end det plejer, det er allerede kl. 9.30.

Børnegudstjeneste:
Torsdag d. 11. maj er der igen spaghetti-gudstjeneste. Gudstjenesten er for alle, men tilrettelagt, så selv de mindste kan være med. Gudstjenesten begynder kl. 17.00, og derefter er
alle kirkegængere velkomne til at deltage i den
efterfølgende spisning. Vi har af hensyn til de
mindste kirkegængere valgt at begynde gudstjeneste kl. 17.00, i stedet for kl. 17.30 som vi ellers
plejer at gøre.
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 tirsdag d. 9. maj hos købmanden.
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 syv, 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!
Datoen for påskefrokosten offentliggøres i
Strønyt.

Husk at du altid kan foreslå månedens salme,
henvend dig blot til præsten.

Præstens ferie og fridage
Sognepræsten holder friweekend: 18.-19. marts
og 27.-28. maj.
Embedet passes i 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 95 58 60
Regnskabsfører: Kaj Christoffersen,
Tryggelev 20, Tryggelev, 5932 Humble.

☎

☎

☎

☎
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Gudstjenesteliste
xxx
Marts

April

5.
1.s.i fasten

12.
2.s.i fasten

19.
3.s.i fasten

26.
Midfaste

2.
Mariæ Bebudelse

9.
Palmesøndag

13.
Skærtorsdag

14.
Langfredag

Mattæus
4.1-11

Mattæus
15.21-28

Johannes
6.1-15

Lukas
1.26-38

Mattæus
21.1-9

Mattæus
26.17-30

Matt 27.31-56/
Markus 15.20-39

ingen

ingen

Lukas
11.14-28
19.00 PM (Banjen)

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

11.15 M

ingen

11.15 PM

ingen

11.15 PM

ingen

10.00 PM

ingen

ingen

10.00 PM

ingen

11.15 M

ingen

10.00 M

ingen

10.00 M

10.00 M

ingen

ingen

ingen

10.00 PM

ingen

18.00* PM/M

ingen

Tranekær

ingen

ingen

10.00 PM

ingen

ingen

11.15 M

ingen

ingen

Tullebølle

ingen

11.15 PM

ingen

10.00 M

ingen

14.00* PM

ingen

10.00 PM

Rudkøbing

10.00 A

10.00 D

10.00 D

10.00 A

10.00 D

10.00 A

19.00 D

10.00 A

Simmerbølle

11.15 A

ingen

11.15 D

Ingen

11.15 D

ingen

10.00 D

ingen

ingen

10.00 A

ingen

14.00 A

ingen

14.00 A

17.30*A

ingen

11.15 B

19.30 B

ingen

14.00 M

ingen

10.00 B

10.00 B

11.15 B

Fuglsbølle

ingen

10.00 B

ingen

ingen

10.00 B

ingen

14.00* B

ingen

Skrøbelev

10.00 B

ingen

14.00*B

ingen

11.15 B

11.15 B

ingen

10.00 B

Lindelse

ingen

14.00*W

10.00 Aa

19.30 W

ingen

11.30 Aa

19.00 *W

15.00*W

Tryggelev

11.30 LS

ingen

ingen

10.00 W

ingen

ingen

ingen

ingen

Fodslette

ingen

11.30 W

ingen

ingen

11.30 LS

ingen

ingen

ingen

Humble

14.00*Aa

10.00 LS

ingen

11.30 Aa

14.00 LS

11.30 LS

19.30*LS

ingen

Kædeby

ingen

ingen

ingen

ingen

10.00 LS

ingen

ingen

14.00*LS

Ristinge

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

10.00 LS

ingen

ingen

Magleby

10.00 LS

ingen

11.30 Aa

ingen

10.00*Aa

ingen

11.00*Aa

ingen

ingen

11.30 LS

ingen

10.00 Aa

ingen

10.00 Aa

ingen

19.30*Aa

Kirker:
Dagens
evangelium
Hou
Stoense
Snøde
Bøstrup

Strynø
Longelse

Bagenkop

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
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Gudstjenesteliste
Maj
16.
Påskedag

17.
2.påskedag

23.
1.s.e.påske

30.
2.s.e.påske

7.
3.s.e.påske

Markus
16.1-8
10.00 M
(Banjen)

Lukas
24.13.-35

Johannes
20.19-31

Johannes
10.11-16

Johannes
16.16-22

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

10.00 M

ingen

11.15 PM

11.15 M

ingen

11.15 PM

ingen

11.15 M

11.15 PM

12.
Bededag

14.
4.s.e.påske

21.
5.s.e.påske

25. Kristi
Himmelfart

28.
6.s.e.påske

Mattæus
3.1-10
19.00*M (Banjen)

Johannes
16.5-15

Johannes
16.23b-28

Markus
16.14-20

Johannes
15.26-16.4

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

12.00* PM

ingen

10.00 M

ingen

ingen

10.00* M

ingen

ingen

10.00 M

ingen

10.00 M

ingen

10.00 PM

ingen

ingen

11.15 M

ingen

11.15 M

ingen

ingen

10.00 PM

ingen

ingen

10.00 M

ingen

11.15 M

ingen

ingen

10.00 PM

ingen

16.00* PM

ingen

10.00 PM

ingen

10.00 M

ingen

10.00* PM

11.15* PM

10.00 D

10.00 A

10.00 A

10.00 D

10.00 D

9.30 D/11.30 D

9.30 A

10.00 A

10.00 D

10.00 D

11.15 D

ingen

19.00 A

ingen

11.15 D

ingen

11.30 A

ingen

11.15 D

ingen

10.00 A

ingen

14.00 A

ingen

10.00 A

ingen

ingen

14.00 A

ingen

ingen

ingen

10.00 B

11.15 B

10.00 * B

ingen

ingen

10.00 B

ingen

10.00 B

ingen

11.15 B

ingen

ingen

ingen

10.00*B

ingen

11.15 B

ingen

ingen

ingen

10.00*B

ingen

10.00 B

ingen

ingen

10.00* B

ingen

10.00 B

11.15 B

11.15 M

10.00 W

ingen

11.30 W

11.30 Aa

9.30*W

ingen

11.30 LS

10.00 Aa

14.00*W+ *Aa

10.00 Aa

11.30 W

ingen

ingen

ingen

11.00*W

ingen

14.00 LS

ingen

ingen

ingen

9.00W

ingen

10.00 W

ingen

ingen

10.00 W

ingen

ingen

ingen

11.30 LS

10.00 LS

11.30 Aa

11.30 Aa

14.00 Aa

ingen

10.00*LS

ingen

19.30 LS

ingen

10.00 LS

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

10.00 LS

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

14.00 LS

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

11.30 Aa

ingen

10.00 Aa

ingen

11.30 LS

19.30*W

ingen

11.30 Aa

ingen

ingen

ingen

10.00 Aa

ingen

10.00 Aa

ingen

ingen

10.00*Aa

ingen

ingen

11.30 Aa

Særlige gudstjenester mærket med * er omtalt under de enkelte sogne
Kirkebil: Se venligst i de enkelte kirkesognes vejvisere.
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Påsken og Darwin
Darwin var ikke kristen, har vi hørt. Det er nok
rigtigt, men han havde stor respekt for sin kone,
som han troligt fulgte til kirke hver eneste søndag. De to holdt sammen livet ud, og hun fødte
ham mange børn. Men hvorfor gik han ikke
med hende ind i kirken? Var det fordi han var
videnskabsmand og ikke kunne forlige sig med
’religiøse udokumenterede påstande’? Nej, meget
tyder på, at det slet ikke var hans videnskabelige
interesser, der fik ham til at afskrive religionen,
men den lidelse og smerte som tilværelsen havde
bragt ham. Han mistende nemlig sin elskede
datter på ti år og efter det tab, kom han aldrig
i kirke mere. Hans tro på Gud eller mangel på
samme havde altså ikke noget med hans videnskabelige virke at gøre. Men sorgen og smerten
var for tung. Han kunne ikke som sin kone
finde trøst i religionen. Pointen er, at der ikke
er en direkte sammenhæng mellem videnskab
og ateisme eller mellem smerte og tro. Man taler
derfor netop om et troens spring, tro er at kaste
sig ud på det dybe vand, at sætte sin
lid til det, man ikke kan
se, men alligevel
ikke kan und-

være. Troen kan man ikke finde belæg eller beviser for. Tro er noget man vover. Darwin vovede
ikke, men hans kone gjorde. Men vi har hørt
om mange andre videnskabsmænd (Niels Bohr
f.eks.), der både var højlærde rationelt tænkende
mennesker og dybt troende, både havde kendt til
livets smerte og var troende.
Opstandelsestro er hengivelse til troen på, at
livet er mere værd end døden, er troen på, at de
livsopbyggende kræfter er i pagt med sandheden og repræsenterer en kilde i verden til glæde
og oplivelse, som vi ikke kan leve foruden.
Opstandelsestro er udtryk for den livsanskuelse, at det ikke er lige meget, hvad vi gør og
siger til hinanden. Fortællingen om Jesu opstandelse fra de døde er fortællingen, der gør
det helt klart, at død, smerte, vold og ondskab,
ja, alt, der ødelægger og slår ihjel er af det onde,
og at livet, kærligheden, oprejsning og glæde,
solopgang og børns smil er livet om at gøre.
Det jeg her har sagt vil en humanist og måske også en inkarneret ateist muligvis samtykke
i; men så vil jeg altså bare hævde, at han i virkeligheden er skabskristen – og dem er der jo også
rigtig mange af, - de ved det bare ikke selv! For
man kan ikke hævde, at noget er absolut godt
uden at henvise til Gud!
Men en konservativ kristen vil nok spørge mig:
tror du så ikke, at Jesus virkelig er opstået
fra de døde? Spørgsmålet er imidlertid
forkert stillet og er udtryk for en
sammenblanding af videnskab og
religion, som jeg advarer imod.
Men jeg vil svare i al min enfoldighed: Jo, jeg tror, at han er opstået fra
de døde, for jeg tror, at Gud har
livsmagten i sin hånd, men jeg
søger ikke beviser herpå ude i den
verden, som videnskabsmændene dissekerer. Virkeligheden er meget større end
den videnskabsmændene arbejder med.
Jeg ønsker jer alle en GLÆDELIG PÅSKE!
Sognepræst Hanne Davidsen

Kaffe-På-Kanden-Eftermiddage
Vi fortsætter vores hyggelige Kaffe-På-KandenEftermiddage i foråret. Programmet er:
Onsdag den 15. marts: Kunsten i det Fri ved
Else Volsgård. Rudkøbing Byhistoriske Arkiv
har lavet er fin lille folder om kunsten i det fri
i Rudkøbing. Vi skal denne eftermiddag høre
mere om kunstværkerne og kunstnerne. Der er
faktisk forbløffende meget smuk og tankevækkende kunst her i byen.
Onsdag 19. april: På krydstogt i kendte og
nye sange fra højskolesangbogen ved Jutta
Bay. Vi kan glæde os til at røre stemmebåndet
denne fornøjelige eftermiddag. Vi følger opfordringen, som står på højskolesangbogens første
side: ”Så syng da Danmark, lad hjertet tale”.

Sogneudflugt
Onsdag den 3. maj inviteres der til sogneudflugt til Kerteminde. Vi besøger Kerteminde
kirke, derefter er der frokost på Dan Hostel
ved Skovpavillonen. Så går turen til Johannes
Larsen Museet, hvor vi efter en rundvisning
får en kop kaffe på en hyggelig restaurant i
Kerteminde. Der er afgang fra busterminalen
kl.10.00 og hjemkomst kl. ca. 16.00. Tilmelding
til sognepræst Hanne Davidsen på tlf. 62511375
eller pr mail: hda@km.dk senest tirsdag den 25.
april. Turen koster 200 kr., men så er også alt
betalt undtagen drikkevarer til frokosten. Alle
er velkomne.
Kirkelig Kafé for Kultur og Kristendom
Vi byder på tre interessante arrangementer her
i foråret:
Om Luther. En koncertfortælling – 7. marts.
I anledning af Lutherjubilæet indbyder vi – i
samarbejde med præsterne på Langeland – til
en særlig aften tirsdag den 7. marts kl. 19.00
i Rudkøbing kirke. Omdrejningspunktet vil
være Luthers og reformationens betydning. Det
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sker gennem en såkaldt koncertfortælling, hvor
Viggo Mortensen, professor emeritus fra Århus
Universitet, vil står for fortællingen, mens organist ved Marstal kirke, Karsten Hermansen,
vil sidde på orgelbænken. En oplevelse for både
øret og øjet, for det hele ledsages af billeder, der
illustrerer og kaster lys over de afgørende begivenheder. Gratis adgang.
Påskemåltid med koncert afholdes onsdag
den 5. april. Tema for aftenen er: Påske og
Poesi. Programmet er:
1.	Orgelkoncert ved vores organist Tine Pugesgaard kl. 17.00 i Rudkøbing kirke. Vi skal
høre et lille udvalg af den omfattende påske-og
passionsmusik, der er skrevet gennem tiden.
2.	Derefter er der påskemiddag på Hotel Skandinavien. Menuen er: forret: laks, hovedret:
lam m.m., dessert: kaffe med kransekage (vi
forbeholder os ret til ændringer)
3.	Da temaet er Påske og Poesi opfordres deltagerne til at tage påske- og forårsdigte med.
Find de gamle poesibøger frem – måske gemmer der sig noget godt, tankevækkende eller
morsomt dér. Del poesi og påskeoplevelser
med deltagerne. Ordet er frit. Desuden vil
kirkens kor underholde, og vi skal også alle
sammen synge salmer og lystige viser.
4.	Pris: 100 kr. Billet købes på Turistkontoret
senest tirsdag den 28. marts.
Foredrag med tidligere højskoleforstander
Bjarne Nielsen Brovst: Mit
venskab med Frank Jæger.
Det finder sted på Langelands Bibliotek onsdag den
10. maj kl. 19.00. Bjarne Nielsen Brovst vil fortælle om
sit nære venskab med Frank
Jæger fra 1968 frem til 1977,
hvor Frank Jæger dør. Han har skrevet fire bøger om ham. En af dem er ”Mit venskab med
Frank Jæger”, der udkom i 2016. Gratis adgang.

Koncerter
Der indbydes til to koncerter:
Orgelkoncert med
Tine Pugesgaard 5.
april kl. 17.00 i Rudkøbing kirke. Koncerten er første del af
arrangementet i Kirkelig Kafé for Kultur
og Kristendom: Påske
og Poesi (se under den
rubrik). Vores organist Tine Pugesgaard
sidder på orgelbænken og spiller udvalgte værker indenfor genren
passions -og påskemusik. Derefter inviteres til
påskemåltid på Hotel Skandinavien.
Koncert i Rudkøbing Kirke onsdag d. 22.
marts kl. 19.30: François Couperin: Leçon
de Ténèbres. Titlen ’Leçon de Ténèbres’ betyder ’mørkets læsninger’, og fastetidens mørke
forud for påskens lys og glæde står centralt i
denne meditative passionskoncert.
Couperin skrev værket til gudstjenesten om
onsdagen før påske i Longchamp-klosteret i Paris i 1714. Ritualet der blev brugt ved gudstjenesten er for længst gået tabt, men Couperins
stemningsfulde værk er heldigvis bevaret, og
står i dag som et af barokkens absolutte mesterværker. Teksten til værket er profeten Jeremias’
klagesange over ødelæggelsen af templet i Jerusalem, som er en metafor for Jesu lidelse og død.
Couperin var organist ved hoffet på Versailles, og tager i ’Leçons’ barokkens form og stil
til nye højder med rigt ornamenterede melodilinjer i et roligt tempo, med mange og overraskende dissonanser, der opløses i enkle og rene
akkorder. Der er med andre ord lagt op til en
både gribende og stemningsfuld koncert på
tærsklen til påsken.
De medvirkende er: Lise Bech Bendix- sopran, Malena Rønnow- mezzosopran, Susanne
Krog Thesbjerg- organist.

De tre musikere mødte hinanden i Sct. Hans
Kirke i Odense, hvor Susanne Krog Thesbjerg
er organist. Lise Bech Bendix er uddannet fra
solistklassen i Århus, og har optrådt på bl.a.
Den Jyske Opera, med Københavns Bachkor og
Aarhus Bachselskab. Lise er også fastansat i DR
KoncertKoret. Malena Rønnow er uddannet
fra konservatorierne i Odense og Bruxelles, har
været solist i Juleoratoriet, Messias og Petite
Messe Solenelle og synger med bl.a. DR KoncertKoret, på Opera Hedeland.
Der er som altid gratis adgang til kirkens
koncerter.

Elin Pedersen er i gang med at kniple

Kniplingsprojekt
En gruppe kvinder fra Langeland er i fuld gang
med at kniple et lille klæde, der skal dække
alterkalken ved gudstjenesterne i Rudkøbing
kirke. Det er et stort og fint arbejde, som udføres i et hyggeligt fællesskab hver mandag i Borgerhuset. Vi glæder os til at tage klædet i brug
ved gudstjenesten Påskedag, den 16. april kl.
10.00. Kvinderne, der knipler er: Elin Pedersen,
Ingrid Rasmussen, Birgit Heldbo og Trine Kjær
Hansen. For montering står Ulla Rahbek.
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Undervisning
Konfirmander. Den 26. januar var alle Langelands konfirmander samlet i Rudkøbing for
at se den store Luther-film i Bio Langeland og
at deltage i et rollespil om Luther organiseret af
lærere fra efterskolen Epos.
I Rudkøbing kan konfirmanderne glæde sig til
1. marts at få besøg af Karavanen – en flok unge
mennesker fra Folkekirkens Nødhjælp, der kommer og fortæller om deres oplevelser og arbejde for
fattige og nødstedte i tredje verden. Endelig kan
de se frem til, at vi skal på udflugt 6. april. OG så
kommer den store dag: Konfirmationsdagen med
højtiden i kirken og festen derhjemme.

Juniorkonfirmanderne lytter til sognepræst Mette
Jørgensens fortælling
Juniorkonfirmander. Vi kan se tilbage på en
rigtig dejlig sæson med juniorkonfirmanderne: Hyggelige torsdag eftermiddage, Julespillet
i Rudkøbing kirke, en sjov tur til Svendborg,
hvor sognepræst Mette Jørgensen fortalte
om Skt. Nikolaj kirke, hvorefter turen gik til
Bowl’n Fun. Vi sluttede af med en festlig fastelavnsgudstjeneste i Skrøbelev kirke. Annalise
Bager og jeg siger tak for endnu en herlig sæson
med de søde 3. klasser.

Pinsepil
Sidste år opførte børn fra Kassebølle Friskole Påskespillet i Simmerbølle kirke. I år skal de binde
an med Pinsespillet. Det lille drama har sognepræst Hanne Davidsen skrevet. Hun står også
16

for instruktionen. Men kostumer sørger Janne
Riis Peitersens for, og musik, sang og scenografi
hjælper skolens lærere med at få skabt. Pinsespillet opføres for skolens børn samt forældre og for
Simmerbølle Børnehave. Kan der blive plads, er
sognets folk og andre interesserede selvfølgelig
også velkomne. Stykker opføres fredag 2. juni
kl. 8.30 for skolen og kl. 9.30 for børnehaven.

Kirkelig legestue i Simmerbølle:
Legekassen
Legestuen i Simmerbølle har fået stor tilslutning og er kommet rigtig godt fra start.
Legestuen ledes af Mette Lind Jensen fra
SFO’en på Kassebølle Friskole og Rikke
Vædele. Legestuen flytter snart til nye
egne lokaler på skolen for at imødekomme den store tilslutning. Nye interesserede forældre med hjemmepassede børn er stadig meget velkomne til
at henvende sig til Mette Lind Jensen,
kassefritter@gmail.com
Åben Himmel –
Foreningen til
Kirkespillets
Fornyelse
Planerne med
opsætning af det
nye kirkespil ”I
Tro og Tvivl”
er i fuld gang.
Manuskriptet er skrevet af
dramatiker Ann Sofie
Oxenvad, instruktøren Uta
Motz er hyret, økonomien er
ved at være på plads. Men vi mangler stadig skuespillere, syersker, scenefolk, lyd – og
lysfolk, folk til at bage boller og brygge kaffe
i øveperioden, sminkøser og simpelthen folk,
der gerne vil give en hjælpende hånd med de
opgaver, der altid melder sig undervejs. Så kunne
du tænke dig at være med i et dejligt fællesskab,

så ring til projektleder og formand for Åben
Himmel, Hanne Davidsen, 62511375/21330375
eller mail hda@km.dk. Øvningen begynder 4.
september. Der er premiere 19. november kl.
19.30 og så spilles der også 20/11, 21/11 og 22/11
alle dage kl. 19.30. Det sker i Rudkøbing kirke.

Menighedsrådet
Rudkøbing-Simmerbølle pastorat består, men
Simmerbølle sogn har ønsket at træde ud af
det fælles menighedsråd. Derfor vil pastoratet
fremover blive ledet af to menighedsråd:
et for Rudkøbing og et for Simmerbølle. I skrivende stund er der ingen,
der ved, om der bliver afstemningsvalg eller fredsvalg i Rudkøbing og
Simmerbølle. Men indkom der i et
sogn mere end 1 liste 31. januar,
skal der afholdes valg den 14.
marts. Se herom i Øboen.
Valgbestyrelsen
Om renoveringen af
det gamle rådhus
I midten af januar begyndte nedrivningen
af arresten. For nogen
en vemodig dag, for
andre en glædens dag,
for endelig begyndte der
at ske noget! Vi tror og håber på, at den åbne plads,
der snart vil fremkomme,
kan blive anlagt på en
smuk måde og skabe lys og
luft omkring kirken. Ingen
skal være nervøse for, at der vil
blive anlagt en stenørken til parkeringspladser. Nej, vi vil gøre alt for, at området
om kirke og rådhus vil blive en lille dejlig grøn
perle midt i byen.
Nu er det jo svært at spå om fremtiden, og
dette projekt har jo haft mange sten på vejen.
Men nu går det godt, så vi forventer, at det
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gamle rådhus åbner som et nyt menighedshus
omkring 1. oktober 2017. Menighedsråd, præster
og ansatte glæder sig til at tage huset i besiddelse og fylde det med liv, altså med mennesker
og massevis af spændende aktiviteter.
Sognepræst Hanne Davidsen (og i skrivende
stund formand for menighedsrådet)

Plejehjemsgudstjenester
Marts:
7. marts kl. 14.00 Danahus (Lene K. Andersen)
21. marts kl. 10.30 Rudkøbing plejehjem
(Lene K. Andersen)
April:
11. april kl. 10.30 på Rudkøbing Plejehjem
(Hanne Davidsen)
11. april kl. 14.00 på Danahus (Hanne Davidsen)
Maj:
4. maj kl. 10.30 på Rudkøbing Plejehjem
(Annalise Bager)
9. maj kl. 14.00 på Danahus (Annalise Bager)

Gudstjenester på Aktivitetscentret
Kohaven:
7. marts kl. 10.00 (Lene K. Andersen)
4. april kl. 10.00 (Hanne Davidsen)
16. maj kl. 14.00 (Annalise Bager)
Kirkens Korshær
Siden 1981 har der hvert år været indbudt til
forårsmøde i Kirkens Korshær i Rudkøbing i
samarbejde med Indre Mission på Langeland.
I år finder mødet sted torsdag den 30. marts
kl. 19.30 og som altid i Bethesda, Ahlefeldtsgade
27. Det er Stig Andreas Munch, der kommer og
taler. Det bliver første gang, han her på Langeland, fortæller om Kirkens Korshærs opgaver og
nogle af hans oplevelser med dette arbejde.

I 1979 var han med til at stifte korshærskredsen på Langeland. Han har været sognepræst på Nordlangeland i 40 år! I en periode
på 8 år var han desuden formand for Kirkens
Korshærs landsarbejde.

Indre Mission - Bethesda
2/3 Møde
9/3 Bibelstudie
16/3 Møde v. Thomas Aallmann, Thurø
23/3 Møde v. Johannes Jørgensen, Årslev
30/3 Kirkens Korshær
31/3	Fællesspisning kl. 18.00, derefter
sang- og musikaften v. Mona og Tage
Svendsen, Assens
6/4	Møde v. Thomas Bjerg Mikkelsen,
Menighedsfakultetet
20/4 Bibelstudie
27/4 Møde v. Brian Madsen, Vejle
4/5 Bibelstudie
18/5	Møde v. Gert Grube, Galleri
Bibelland, Brejning
Kontakt: Birgit Mogensen, tlf. 62 50 20 98
Hvor ikke andet er anført, er møderne
kl. 19.30 i Bethesda, Ahlefeldtsgade 27

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.

☎

Info om aktiviteter m.m. i Rudkøbing og Simmerbølle kirker kan findes på Facebook: RudkøbingSimmerbølle Pastorat eller på pastoratets hjemmeside www.Rudkøbing-Simmerbøllekirker.dk

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
Sagers Allé 1, 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:
Hanne Davidsen – se kirkens hjemmeside.
Kasserer: Ikke valgt – se kirkens hjemmeside.
Regnskabsfører: Benny Rasmussen,
Tordenskjoldsvej 21, 5700 Svendborg.
Kirkebil: Byens taxi,
62 51 10 80.

☎

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

☎

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

☎
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Særlige gudstjenester i påsken:
nadver – som Jesus gjorde med disciplene. Af
hensyn til måltidet vil det være rart med tilmelding (Trille: 20 46 36 44), men det er ikke en
forudsætning for at være med.
Humble kirke 19.30: Meditationsgudstjeneste. Der bliver holdt en kort guided meditation, der bliver tid til stilhed, og vi synger nogle
passende salmer!

SKÆRTORSDAG:
Magleby kirke 11.00: Salos medvirker ved
gudstjenesten og efterfølgende spiser vi sammen inde i kirken - traditionen tro. Pris: voksne
50 kr. Børn 30 kr. Tilmelding til spisning:
kontakt Jens Schrøder på tlf.: 51553433. SU. d.
10/4. Kom og vær sammen med os!
Lindelse kirke 19.00: Vi genskaber det jødiske påskemåltid – Det sidste måltid, Jesus
spiste med sine disciple. Gudstjenesten foregår
ved et langt bord ned gennem kirken. Vi spiser
lam, usyret brød og bitre urter og drikker vin og
vand til. Gudstjeneste og måltid hører sammen.
Undervejs hører vi påskens historie og holder

LANGFREDAG:
Humble kirke 14.00: Liturgisk gudstjeneste =
ingen prædiken.
Lindelse kirke 15.00: En gudstjeneste præget
af langfredags smerte og sorg. Ingen lys og pynt.
Ingen prædiken. Vi hører Jesus’ lidelseshistorie og
synger sorgfulde salmer. I det øjeblik, Jesus døde,
flængedes forhænget i Jerusalems tempel fra øverst
til nederst, og der kom et jordskælv. Det var dagens niende time – kl. 15, hvor vi holder gudstjenesten. Her giver vi plads til dødens brutalitet og
følelsen af at være forladt af Gud – så livet, lyset og
glæden påskedag er så meget des større.
Bagenkop kirke 19.30: Rebellens Kor kommer og holder sin første kirkekoncert. En stille
og eftertænksom gudstjeneste. Der vil efterfølgende være kaffe og kage.
PÅSKEDAG:
Fodslette 9.00, Lindelse 10.00, Humble 10.00,
Tryggelev 11.30, Magleby 11.30: Kirkens
største helligdag fejres med liv, lys, glæde, taknemmelighed og de vidunderlige påskesalmer i
alle 5 kirker.

I december havde vi i Bagenkop kirke besøg af Nørrevangskoret
fra Slagelse ledet af vores tidligere organist Søren Egmose.

Afslutnings-gudstjeneste med
juniorkonfirmanderne
Humble kirke 5. marts 14.00
Årets juniorkonfirmander står for gudstjenesten,
hvor de viser en masse om, hvad de har lært og
lavet i løbet af vinteren. Kom og bak op om
dem.
Fro- Messer
Humble kirke 9. marts og 30. marts 8.00 - 9.30.
Fro Messerne er tidlige gudstjenester, der særligt er henvendt til konfirmanderne og deres
forældre, bedsteforældre og andre nysgerrige,
der kan komme tidligt op! Kom og se konfirmanderne holde gudstjenester. Tanken bag er,
at ”de gamle” lærer konfirmanderne gamle salmer, og de unge lærer ”de gamle” nye salmer.
Kirkekaffe med fortælling
Lindelse kirke 12. marts 14.00.
Efter gudstjenesten bydes der på kaffe og hyggeeftermiddag i konfirmandstuen. Vi er i fastetiden. Trille fortæller om fastens historie gennem
tiden og om fasteskikke. I kommer bestemt
ikke til at faste undervejs.
Konfirmand-gudstjeneste
Magleby kirke 2. april 10.00
Kom og vær med til en gudstjeneste, hvor
konfirmanderne fra Magleby-Bagenkop medvirker. Efterfølgende vil der være sodavand og
lidt hyggeknas.
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Sydlangeland pastorat
Kirkekaffe
Efter gudstjenesten i Magleby 12. maj 19.30
er menighedsrådet vært ved en kop kaffe i kirken.
Meditationsgudstjeneste
Humble kirke 21. maj 19.30
Den meditative tilgang til kristendommen og
til gudstjenesten kan give et dybere og mere inderligt perspektiv på vores tro. Der bliver holdt
en kort guided meditation, der bliver tid til stilhed, og vi synger nogle passende salmer!

både krop og ånd stræber opad. For alle aldre.
Tag hele familien, naboer, venner og kaffekurv
med. Der vil være hjælpere til at hjælpe evt.
gangbesværede op. Der vil blive sat nogle stole
op, men tag selv et tæppe eller en havestol med.
Efter gudstjenesten nyder vi indholdet af den
medbragte kaffekurv nede ved skovsøen. Dem,
der ikke kan gå (ca. 700 m.) kan blive kørt i bil.
I tilfælde af regnvejr holdes gudstjenesten i
Lindelse kirke.

Aftenmøde
16. marts 19.00 i Humble præstegård
”Camino Portugues”
En af de mange veje til pilgrimsmålet Santiago de Compostela
kommer sydfra – fra Portugal.
Det er indtryk, billeder og gode
historier fra den rute, sogne- og
hospicepræst Hanne Thordsen fra
Hesselager vil underholde med.

Friluftsgudstjeneste for hele familien
– for alle
– i det himmelske, det blå og det grønne.
Kristi Himmelfartsdag stiger vi til himmels
både åndeligt og fysisk – i den friske bøgeskov
- 25. maj 14.00
Gudstjenesten holdes på toppen af den store
bakke lige indenfor de hvide låger i Hennetved
Haver. Det bliver en festlig gudstjeneste, hvor

I 2015 gik hun ca. 300 km. ad denne rute fra
byen Porto til Santiago de Compostela og videre
ud til verdens ende ”Finisterre” Europas vestligste punkt.
Hvad er en pilgrimsvandring? Hvem var
Sankt Jakob? Hvad gør man, når knæene ikke
længere kan bære vægten af rygsækken?

Eftermiddagsmøde
Lindelse præstegård 30. marts 14.30
Vi får besøg af Ann Jeppesen, tidl. skoleinspektør i Rudkøbing, der vil fortælle om sit engagement og arbejde i Røde Kors på Langeland,
ikke mindst om indsatsen for at hjælpe flygtninge lokalt, f.eks. men også om det store juleaftensarrangement i Langelandshallen, som
hun stod i spidsen for.
Alle er hjerteligt velkomne. Husk kop og brød!
Gudstjenester på Lindelse plejecenter
21. marts 14.00 ved Rebecca Aagaard-Poulsen
11. april 14.00	Påskegudstjeneste ved Trille
Brink Westergaard – med altergang
9. maj 14.00
ved Lene Sjørup
Alle er velkomne til disse gudstjenester og til
kaffen bagefter! En god mulighed for dem, der
har svært ved trapperne op til kirken og måske
de hårde bænke.

Gudstjenester på Humble plejecenter
8. marts 15.00 ved Lene Sjørup
5. april 15.00 ved Lene Sjørup
10. maj 15.00 ved Lene Sjørup
Lokalhistorisk forening for Humble,
Lindelse og Tryggelev-Fodslette sogn
D. 22. marts kl. 19.00 på Arkivet, Humble
skole, Hovedgaden 64:
Generalforsamling ifølge vedtægterne. Derefter
film eller lysbilleder.
Husk kaffekurven og tag gerne naboen med.

Traditionen tro sang Lindelse Kirkekor, Sygehuskoret og Sangkredsen ved en fantastisk julekoncert i Lindelse kirke.
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Disney-gudstjenesten i Bagenkop kirke var et tilløbsstykke. Koret
Salos kom udklædte som disneyfigurer og sang kendte disneysange,
inden vi gik til fællesspisning og disneyshow i hallen.

I december varder i Magleby kirke julegudstjeneste på engelsk.
Mange var mødt op. 2.A fra Humble skole gik luciaoptog. Det
var en hyggelig og samlende oplevelse.

Sogneudflugt med Lindelse-TryggelevFodslette menighedsråd
Lørdag d. 27. maj
Turen går til Christiansfeld, hjemsted for Brødremenigheden, tidligere kaldet Hernnhuterne.
Byen er grundlagt i midten af syttenhundredetallet efter Brødremenighedens særlige byplan,
efter at Christian VII havde tildelt menigheden
jorden.
Vi skal besøge Salshuset, som er menighedens kirke, samt andre interessante bygninger.
Vi hører et lille foredrag om Brødremenighedens
teologi. Og vi skal selvfølgelig besøge honningkagebageriet.
Måske bliver der besøg hos ovnsætterne, der
bygger den berømte Christiansfelder-kakkelovn.

Vi får morgenkaffe i bussen. Frokost i Christiansfeld. Eftermiddagskaffe i bussen med Evas
lækre hjemmebag. Turen koster 200 kr. Tilmelding til Eva Terndrup på tlf. 30 70 49 59 efter
kl 19 alle ugens dage – senest 21. maj.
Alle fra pastoratet er velkomne!
Bussen samler deltagerne op ved Fodslette
Kirke kl.7:40, ved Tryggelev Kirke kl.7:50, og
ved Lindelse Kirke kl.8:10.
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Sognetur med Humble menighedsråd
Tirsdag den 30. maj
Turen går til Maribo Domkirke og Knuthenborg Safaripark.
Pris 200 kr. Se nærmere i Øboen og på pastoratets hjemmeside.

Den festlige duo underholdt til jule-eftermiddagsmødet i Lindelse
præstegård. Ejvind spille sav!

Forsøg med ny trosbekendelse:
1. marts i år starter vi i Lindelse-Tryggelev-Fodslette sogne på at bruge en ny trosbekendelse ved
gudstjenesterne. Den vil blive sunget og bliver
brugt i en forsøgsperiode indtil 1. søndag i advent.
Den nye trosbekendelse kaldes den nikænske og står i salmebogen. Den er langtfra ny,
men stammer fra et kirkemøde i byen Nikæa i
år 325. Den blev formet til det, den er i dag, ved
et kirkemøde i Aachen i Holland i år 809.
Denne trosbekendelse giver mere opmærksomhed til Guds uforståelige storhed, derfor
kan den måske tale til mennesker, som har et
mere mystisk og åndeligt forhold til både Gud
og Jesus, end den vi plejer at bruge.
Det er ingen hemmelighed, at vi ikke er så
mange til gudstjenesterne som vi kunne være.

Sydlangeland pastorat
Med denne trosbekendelses indførelse håber vi at
kunne rumme flere, i både åndelig og trosmæssig
forstand, end vi kan med den nuværende.
Den, vi hidtil har brugt, kaldes den apostolske,
og vil stadig vil blive anvendt ved dåb.
Der er mulighed for at lære at synge trosbekendelsen ved et arrangement i Tryggelev
kirke d. 28/2 19.00. Der serveres et glas vin til
at hjælpe med at få stemmerne på gled. Undertegnede står for den musikalske del. Trille
Brink Westergaard vil besvare jeres eventuelle
spørgsmål af mere teologisk karakter.
I kan altid henvende jer til os med undren,
spørgsmål og kritik. Trille om det teologiske, jeg
selv om en lægmands syn på trosbekendelserne.
Præster og menighedsråd håber I vil tage
imod forandringen med åbent sind.
Troels Brøgger

Menighedsrådsmøder
– møderne er offentlige. Dagsordener og referater kan ses på hjemmesiden:
Humble menighedsråd: Hver gang 19.00 i
konfirmandstuen i Humble.
Lindelse-Tryggelev-Fodslette menighedsråd:
D. 30/3 og 18/519.00 i konfirmandstuen i
Lindelse.
Magleby menighedsråd: d. 30/3 17.00, d. 20/4
og 30/5 - 17.00 i konfirmandstuen i Magleby.
Bagenkop menighedsråd: 15/3 og 24/5 17.00
Ferie og fri:
Rebecca Aagaard-Poulsen har fri 10-12/3.
Lene Sjørup har ferie 18-30/4 og fri 17-19/3, 1112/4 og 23-25/5.
Trille Brink Westergaard har fri ca. hver anden
weekend og er på kursus 24-28/4.
Helligtrekongers aften var der midnatsgudstjeneste i Bagenkop kirke. Dåbskorset,
som Ulla Keramik har lavet, blev indviet
og hængt op ved siden af vores mindekors,
der blev indviet Allehelgens aften. En hyggelig og mindeværdig aften med korsang og
flot fremmøde.

Vejviser
Sognepræster:
Vikarierende sognepræst Lene Sjørup,
træffes i Humble præstegård,
Ristingevej 24 eller på
50 99 22 08
Mail: lsj@km.dk

☎

Kirkeværge Ristinge: Frank Lundstrøm
62 57 12 81 / 50 48 24 81
Regnskabsfører: Benny Rasmussen
62 22 72 88

☎
☎

Magleby menighedsråd:
Formand: Jens Schrøder
51 55 34 33
Kirkeværge: Kurt Pilegaard 24 64 63 26
Regnskabsfører: Kaj Christoffersen
51 33 10 35

☎
☎

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.
62 51 12 70. Træffes
onsdag 9-14.30 og torsdag 10-17.30.

☎

Lindelse-Tryggelev-Fodslette
menighedsråd:
Formand: Troels Brøgger
62 51 11 01
/ 25 70 67 72
Kirkeværge Lindelse og Tryggelev:
Torben Keiser Pedersen
20 99 46 62
Kirkeværge Fodslette: Anne Toftemann
Knudsen
31 24 81 66
Kasserer: Kaj Christoffersen
51 33 10 35

☎

☎

☎

☎

Humble menighedsråd:
Formand: Hanne Elnegaard.
62 57 11 34
Kirkeværge Kædeby: Michael Drost
29 88 87 22
Kirkeværge Humble:
Henny Munk Larsen
62 57 10 38

☎
☎

☎

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

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.
For mailadresser og yderligere oplysninger
se www.sydlangelandpastorat.dk eller
www.sogn.dk
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Luther: musik & historie
xxx
Om Luther. En koncertfortælling i
Rudkøbing kirke
I anledning af Lutherjubilæet indbyder Langelands præster til en såkaldt koncertfortælling
tirsdag den 7. marts kl. 19.00 i Rudkøbing
kirke: Luther – Musik og Historie. Viggo Mortensen, professor emeritus fra Århus Universitet, vil stå for fortællingen, medens organist ved
Marstal kirke, Karsten Hermansen, vil sidde på
orgelbænken. Aftenen vil forløbe som en vekslen mellem fortælling, musik, billedvisning og
fællessang. Vi skal høre om både Luther som
oversætter, om reformationens indførelse i Danmark, men vi får også et lille indblik i Luthers
private liv med hustruen Katharina. De reformatoriske hovedtanker præsenteres og endelig –
og ikke mindst – deres betydning i dag. Musikalsk

skal vi høre værker af både Buxtehude og Bach,
men også moderne komponister har hentet inspiration i de gamle tekster og tanker. Vi skal
derfor også høre værker af f.eks. Jesper Madsen
og Christian Præstholm. Som noget nyt indførtes menighedens salmesang i den lutherske
gudstjeneste, så der bliver også lejlighed til at
synge med på nogle af Luthers kernesalmer.
Det hele ledsages af illustrative billeder. Så det
bliver en aften for både øret og øjet.
Vi ser frem til en dejlig aften med interessant
fortælling og herlige toner. Aftenen arrangeres
i samarbejde med Folkeuniversitetet på Langeland. Der er gratis adgang.
Sognepræst Hanne Davidsen

Fælles konfirmanddag i Rudkøbing
Torsdag den 26. januar deltog alle Langelands
konfirmander i en fælles konfirmanddag i
Rudkøbing. Konfirmanderne kom på en rejse
tilbage til 1500-tallet, hvor de som munke og
nonner skulle rundt og samle beviser mod den
formodede kætter Martin Luther.

For at løse opgaven måtte de slås med forurettede adelsmænd...
...overliste barske vagter...

...ja, udspørge fanden selv...

...for til slut i fællesskab at afhøre Luther.
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Diakonalt arbejde
Kirken – det er dig
Vi fejrer reformationen
i år. Det er 500 år siden, Martin Luther begyndte sin protest mod
pavekirkens forvanskninger. Så voldsomt, at
vi siden har været protestanter. Mere specifikt:
Lutheranere.
Luther protesterede
blandt meget andet mod pavekirkens religiøse
hierarki. Munke, præster, biskopper, paven blev
anset for ”hellige” – rangordnet. Alle andre,
menigmand, rangerede lavere. Kirken var de
indviedes. De døbte var nok kristne. Men de
var ikke så tæt på Gud som de ”hellige”. Luther protesterede højlydt: For Gud er alle lige!
”Hvem er den største i Guds rige”? spørger disciplene engang. Jesus tager et lille barn i hånden: Den mindste er den største! Luther ved, at
det ubrydelige forhold mellem Gud og mennesker er etablereret af Gud. Det blev til, da Gud
kom til os som vores medmenneske, som Jesus
Kristus. Det er sket! Det kan intet ændre på.
Hverken vores fejl og svigt – eller vores fortræffeligheder. Vi kan kun tage imod det – i
dåben – eller lade være.
Derfor er ingen mere hellig end andre. Ingen
tættere på Gud end andre. Det betyder, at de
kristnes fællesskab, kirken, ikke er nogle særligt
fromme. Der er intet hierarki. Kirken er alle
døbte. Luther skriver: ”Hvad der er krøbet ud
af dåben, kan rose sig af allerede at være viet til
præst, biskop og pave”.

Sig det til dit spejl og gå i gang! Det er dig, der
er kirken – i alt, hvad du siger og gør! Er du
døbt, er du kirke!
At være menneske, mor/far, søster/bror, kirke
osv. har det tilfælles, at enten er man det, eller
også er man det ikke. Man kan være mere eller mindre god til det. Men et menneske, der
svigter, er stadig et menneske. Et lille, forhutlet
døbt menneske er lige så døbt som konge og
biskop. Lige så elsket af Gud.

Kirken er alle døbte
85% af befolkningen på Langeland er medlemmer af folkekirken. I er kirke. Lokalt og
globalt. Nogle gange hører man forslag til,
hvad kirken burde, skulle og kunne. God ide.

Den gode selvfølge
At være kristen er så stor og god en selvfølge i
Danmark, at de færreste tænker over det. En del
tænker næppe på jeres indsats som diakoni. Vil
sikkert nævne andre grunde til at gøre det. Pyt

Diakoni
De fleste er gode til at være kirke. Til at indgå i
givende fællesskaber med vores medmennesker,
som Jesus siger, vi skal. Kirkeligt hjælpearbejde
kaldes diakoni (græsk for tjeneste). Normalt opfatter man det som det hjælpearbejde, der har
et kirkeligt navn (Kirkens Korshær osv). I vores
lutherske kirke er det forkert. På Langeland er
10.737 indbyggere medlemmer af folkekirken.
I er kirke! Når I udfører socialt arbejde, er det
diakoni – kristen tjeneste for andre. Det er ligegyldigt, om du følger en gammel dame over
gaden, hjælper et barn, der har slået knæet, er
frivillig i genbrugsbutikken, er ’natteravn’, besøgsven, barns voksenven, venligboer, vågekone
eller alt muligt andet. Det er ligegyldigt, om du
kalder din indsats kirkelig eller ej. Det vigtige
er, at du gør det, du gør. Det er ligegyldigt, om
du yder din indsats for kristne eller ikke-kristne,
med kristne eller ikke-kristne. Jesus holder os
netop fast på, at alle – uden undtagelse er Guds
elskede børn – hvad enten vi vil vide af det
eller ej.

med det. Det bliver indsatsen ikke mindre af.
Der udføres vidunderligt meget kirkeligt arbejde. Af ganske almindelige danskere. Hatten
af for det. Meget har ikke skyggen af et kirkeligt stempel. Pyt. Kristendom skal ikke kendes
på sin kirkelighed, men på sin menneskelighed.
Man kan bare ikke slutte omvendt: At alt medmenneskeligt arbejde er kirkeligt. Enhver, der
forsøger at tage patent på godheden, har netop
bevist, at han ikke er god.

Menneskelighed og rødder
Kirkeligt arbejde er menneskeligt. Kun Gud er
guddommelig. Men vi kan glæde os over, at det
allermest menneskelige ofte viser sig at være ret
guddommeligt. Fordi Gud kom til os og stadig
findes i afmagten, mørket, elendigheden og den
grænseløse medmenneskelighed.
Vi lever i en tid, hvor forskellen mellem rig
og fattig øges. Hvor flere og flere er sig selv nok.
Derfor: Besind jer på rødderne. Snak ikke så
meget om materiel velfærd, men tal langt mere
om de menneskelige og kristne værdier, som er
fundamentet for vores samfund, hvad enten vi
ved af det eller ej. Hvis vi glemmer rødderne,
visner blomsten.
I taknemmelighed og dyb respekt for alle jer,
der hver eneste dag nærer de rødder ved jeres
store indsats for mennesker, der har brug for det!
TBW
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Konfirmander
xxx

Konfirmandhold fra Rudkøbing

Konfirmandhold fra Rudkøbing

Konfirmation St. Bededag den 12. maj kl. 9.30
i Rudkøbing kirke
ved sognepræst Hanne Davidsen
Aisha Amanda Christensen, Spodsbjergvej160, 5900 Rudkøbing
Frederik Mølleskov Demant, Platanvej 5, 5900 Rudkøbing
Jakob Dam Gregersen, Schnohrsvej 11, 5900 Rudkøbing
Julie Stæhr Madsen, Humblevej 86, 5900 Rudkøbing
Frida Bøgh Hansen, Rosenvænget 12, 5900 Rudkøbing
Karoline Harder Henriksen, Brogade 10, 5900 Rudkøbing
Kevin Steander Hansen, Ahlefeldtsgade 38, 5900 Rudkøbing
Linett Jæger Odgaard , Kassebøllevej 6, 5900 Rudkøbing
Lærke Roost Larsen, Bakkevænget 1, 5900 Rudkøbing
Mathias Jensen, Kværnen 8, 5900 Rudkøbing
Thea Hartung Jacobsen, Nørrebro 90, 5900 Rudkøbing

Konfirmation St. Bededag den 12. maj kl.11.30
i Rudkøbing kirke
ved sognepræst Hanne Davidsen
Anna Oldenbjerg, Herslevvej 35, 5900 Rudkøbing
Emil Thor Jensen, Æblevænget 1, 5900 Rudkøbing
Emilie Navne Larsen, Mosevænget 18, 5900 Rudkøbing
Kevin Wedell Nissen Djørup, Nørrebro 11 a, 5900 Rudkøbing
Lene Lentz, Humblevej 118, 5900 Rudkøbing
Oliver Jørgensen, Hinestien 1, 5900 Rudkøbing
Sebastian Rene Svendsen, Vindrosen14, 5900 Rudkøbing
Sif Bjørn Petersen, Æblevænget 5, 5900 Rudkøbing
Sune Have Kieler Nielsen, Knolden 14, 5900 Rudkøbing
Søren Emil Rasmussen, Nørrebro 180, 5900 Rudkøbing
Thea Elnegaard Lauritsen, Nørrebro 90, 5900 Rudkøbing
Tobias Juhl, Østerport 3, 5900 Rudkøbing
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Konfirmander

Konfirmandhold fra Rudkøbing.

Konfirmation i Rudkøbing kirke søndag d. 14. maj kl. 9.30
ved Lene Kjær Andersen
Casper Kaae Meyer, Halvmånen 14, 5900 Rudkøbing.
Frederik Oldenbjerg Hartung, Nordre Landevej 34, Simmerbølle,
5900 Rudkøbing.
Frida Gjerster Juel Sørensen, Viebæltet 8, 5900 Rudkøbing.
Jamie Oliver Reinhardt, Nørrebro 36, 1, 5900 Rudkøbing.
Kamilla Egeberg, Cirklen 6, 5900 Rudkøbing.
Kristian Andersen, Nørrebro 186, 5900 Rudkøbing.
Mads Braaby Jørgensen, Haverne 12, 5900 Rudkøbing.
Malte Bisgaard Kobberøe, Nørregade 1, 5900 Rudkøbing.
Merle Beck, Teglbakken 10, 5900 Rudkøbing.
Perle Gehring, Rue 27, 5900 Rudkøbing.

Konfirmandhold fra Simmerbølle

Konfirmation i Strynø kirke søndag d. 7. maj kl. 9.30
ved Lene Kjær Andersen
Anna Gierløff, Kirkestræde 2, Strynø, 5900 Rudkøbing.
Asta Gaustad, Ørstedsgade 21, 5900 Rudkøbing.
Hannah Reuter Gormsen, Ringgade 6, Strynø, 5900 Rudkøbing.
Konfirmation i Simmerbølle kirke søndag d. 14. maj kl. 11.30
ved Lene Kjær Andersen
Johanne Liv Arp, Peløkkevej 75, 5900 Rudkøbing
Karina Lyngkær Vinbech, Mosevænget 19, Kulepile, 5900 Rudkøbing.
Lea Toftemann Almgren, Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing
Louise Petersen, Birkevænget 6, 5900 Rudkøbing
Maja Møller-Knudsen
Mathias Lindskov Petersen, Ravnerydvej 11, 5900 Rudkøbing
Rikke Gravgaard, Spodsbjergvej 215, 5900 Rudkøbing
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Konfirmander
xxx

Konfirmandhold fra Nordlangeland

Konfirmation i Bøstrup Kirke lørdag den 6. maj kl. 12.00
ved Hans Henrik Merrild
Cecilie Birkvald, Bøstrupvej 16, 5953 Tranekær
Andreas Nymann Kjærsgaard, Sønderskovvej 2, 5953 Tranekær
Marcus Skovløv Nielsen, Bøstrupvej 2, 5953 Tranekær
Konfirmation i Snøde Kirke søndag den 7. maj kl. 10.00
ved Hans Henrik Merrild
Tilde Nagstrup Hansen, Snøde Bygade 10, 5953 Tranekær
Frederik Boserup Hoe, Søndergade 45, 5953 Tranekær
Sofus Bruun Jørgensen, Snødevej 43, 5953 Tranekær
Tobias Viskum Pedersen, Snøde Udflyttervej 3, 5953 Tranekær
Kathrine Lund Rosenfeldt, Snødevej 98, 5953 Tranekær
Emma Majbritt Mosel Springborg, Vandværksvej 10, 5953 Tranekær
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Konfirmation i Stoense Kirke søndag den 14. maj kl. 12.00
ved Peter Martin Møberg
Marcus Vous Pihl Jensen, Gartnervænget 7, 5953 Tranekær
Nikolaj Nørregaard Laugesen, Lohalsvej 5, 5953 Tranekær
Sofie Nogel Lørup, Skattebøllevej 5, 5953 Tranekær
Camilla Timmermann, Østergade 20, 5881 Skårup
Konfirmation i Tullebølle Kirke Kr. Himmelfartsdag den
25. maj kl. 10.00
ved Peter Martin Møberg
Emma Margrethe Birkvald, Lejbøllevej 42, 5953 Tranekær
Mathias Bjørn Hvass, Elmevej 8, 5953 Tranekær
Kathrine Søs Jakobsen, Skebjergvej 13, 5953 Tranekær
Emil Valdemar Voigt Jensen, Ahornvej 6, 5953 Tranekær
Karoline Askebjerg Nielsen, Rønvej 27, 5953 Tranekær
Kira Thistel, Skebjergvej 7, 5953 Tranekær

Konfirmander

Konfirmandhold fra Bagenkop

Konfirmandhold fra Humble

Konfirmation i Bagenkop kirke søndag d. 14. maj kl. 10.00
ved Rebecca Aagaard Poulsen
Ida Nielsen, Søgårdsvænget 3, 5935 Bagenkop
Casper Kroun Uhrenholt, Søgårdsvej 2 B, 5935 Bagenkop
Camilla Hansen, Klintevej 3, 5935 Bagenkop
Sofie Hansen, Søgårdsvej 3, 5935 Bagenkop

Konfirmation i Humble Kirke fredag d. 12. maj
- Bededag - kl. 10
ved Lene Sjørup:
Anna Mathilde Krumhausen, Ormstrupvej 5, 5932 Humble
Cathrine Frandsen, Hovedgaden 13, 5932 Humble
Cecilie Madsen Aamand, Gartnervænget 3, 5932 Humble
Christian Elnegaard, Slåvænget 9, 5932 Humble
Emilie Lysbjerg Jensen, Søndergade 28, 5932 Humble
Katrine Bay Hansen, Bogøvej 44, 5900 Rudkøbing
Luna Rødgaard Kroun, Høgevej 2, 5932 Humble
Maiken Bruus Nielsen, Hakkestræde 9, 5932 Humble
Maria Boye Mogensen, Østersøvej 4, 5932 Humble
Marius Tved, Møllevænget 8, 5932 Humble
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Konfirmander

Konfirmandhold fra Lindelse og Tryggelev

Konfirmandhold fra Fuglsbølle, Skrøbelev og Longelse

Konfirmation i Lindelse kirke søndag d. 7. maj 9.30
ved Trille Brink Westergaard:
Maria Olsen, Ourevej 9, 5932 Humble
Laura Elnegaard Bogetoft, Lønkildevej 9, 5900 Rudkøbing
Malene Martensen Hansen, Bregnevej 8, 5900 Rudkøbing
Mark Jensen, Statenevej 6, 5900 Rudkøbing
Mads Jensen, Statenevej 6, 5900 Rudkøbing

Konfirmation i Longelse kirke søndag
den 30. april kl. 10.00
ved Annalise Bager
Caroline Kold Jørgensen, Gladsaxevej 85, 2860 Søborg
Bolette Toftemann Knudsen, Rifbjerg Udflytter 12, 5900 Rudkøbing
Lasse Navne, Longelsevej 27, 5900 Rudkøbing
Cecilie Bernth Nygård, Ravnerydvej 7, 5900 Rudkøbing
Almira Rasch Stæhr, Bøgehave Stræde 4, 5900 Rudkøbing
Samantha Kristina Thistel, Chr. Kiilsgaardsvej 41, 5900 Rudkøbing

Konfirmation i Tryggelev kirke søndag d. 7. maj 11.00
ved Trille Brink Westergaard
Lasse Elnegaard, Ormstrupvej 2, 5932 Humble
Christian Elnegaard, Slåvænget 9, 5932 Humble
Christian Evald Jensen, Tryggelev 50, 5932 Humble
Magnus Bertram Juel Pihl, Ourevej 15, 5932 Humble
Jonathan Fink, Østerskovvej 42, 5932 Humble

Konfirmation i Fuglsbølle kirke søndag den 7. maj kl. 10.00
ved Annalise Bager
Frederik Jakobsen, Fuglsbøllevej 19 A, 5900 Rudkøbing
Kristine Borg Oldenbjerg, Skovsbovej 14, 5900 Rudkøbing
Konfirmation i Skrøbelev kirke St. Bededag
den 12. maj kl. 10.00
ved Annalise Bager
Emilie Meldgaard Andersen, Torpevej 12, 5900 Rudkøbing
Cecilie Nygård Eckstrøm, Humblevej 102, 5900 Rudkøbing
Simon Gehring Hansen, Søndre Landevej 2, 5900 Rudkøbing
Marcus Strate Harrild, Humblevej 83, 5900 Rudkøbing
Nicolai Cornelius Fosaa Kjeldsen, Spodsbjergvej 130, 5900 Rudkøbing
Jakob Høj Lund, Humblevej 106 C, 5900 Rudkøbing
Marcus Damsgaard Madsen, Skovsbovej 7, 5900 Rudkøbing
Connor Ulf Schacht, Humblevej 106 A, 5900 Rudkøbing
Peter Wistoft Særkjær, Søvertorpvej 4, 5900 Rudkøbing

