Kirkebladet for Langeland og Strynø

Hou
Stoense
Snøde
Bøstrup
Tranekær
Tullebølle
Simmerbølle
Rudkøbing
Strynø
Skrøbelev
Longelse
Fuglsbølle
Lindelse
Fodslette
Tryggelev
Kædeby
Humble
Ristinge
Magleby
Bagenkop

Juni · Juli · August 2017

xxx
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.
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Rudkøbing kirke.

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
Reformation – dengang og nu
Som præst på Strynø er
man så heldig at få lov
til at bebo den gamle
præstegård. Vi nyder
de lyse rum og den
stille, tilbagetrukne beliggenhed ved siden
af den snart 150 år
gamle kirkebygning.
Huset er stort, selv til
en familie af vores størrelse (to voksne og fem børn), og det gør blandt
andet, at man har mulighed for at gemme rigtig mange ting. Da vi flyttede ind for lidt mere
end otte år siden, konstaterede jeg: Her er virkelig meget plads; loftet, det vil vi jo aldrig få
fyldt. Min forgænger i embedet, Knud Nielsen,
spåede dog, at det ville nok lykkes os hurtigt.
Knud Nielsen fik ret; i dag er det store loft fyldt
med møbler, gammelt legetøj og meget mere.
Så for et par uger siden gik min familie og jeg
i gang med at rydde ud; det tager tid, for man
møder hele tiden noget, som vækker minder.
Mange gange måtte jeg sige til mig selv: Det
her får vi da aldrig brug for. Og jeg har smidt
ud med hård hånd. Heldigvis smider ikke alle
ud med så hård hånd – eller også er de bare meget bevidste om, hvad der er vigtigt at gemme
for de næste generationer.
For noget tid siden var jeg nemlig så heldig,
at der kom en strynbo til mig og viste mig en
næsten 100 år gammel avis, den avis, der dengang hed ’Svendborg Avis, Sydfyns Tidende’. Et
fint og helt gulnet eksemplar, en avis, som havde
overlevet flere generationers trang til at smide
ud. Avisen var fra den 7. december 1929. Avisen var ikke gemt tilfældigt, men det var hverken
på grund af artiklerne om kongeparrets besøg i
England eller en frygtelig automobilulykke, at
avisen var gemt. Avisen var gemt, fordi den om-

talte Strynø Kirkes 400-årsjubilæum; ikke selve
kirkebygningen, for den fylder 150 år i år, men
markeringen af, at man fik egen præst. Tidligere
havde man delt med Rudkøbing og Skrøbelev;
nu var man selvstændig. Den store dag var 6. december 1529. Kirken måtte altså i sin begyndelse
have været katolsk, da reformationen jo officielt
er indført i 1536 i Danmark. I den gamle avis kan
man dog læse daværende pastor Svend Rehling
fortælle om, hvordan Strynø ikke reelt nåede at
have en katolsk kirke, for reformationen kom til
Strynø i 1529, altså syv år før resten af landet helt
officielt overgik til protestantismen. (Naturligvis
har der også været en række andre steder, hvor
man har overgået til reformationen før 1536.)
Begrundelsen var ifølge Svend Rehling, at ejeren
af kapellet, som var før kirken, var lutheraner, og
stille og ubemærket blev reformationen indført
på Strynø. Strynø Sogn har altså i år eksisteret i
488 år, og hvis vi skal tro den gamle avisartikel,
været protestantisk hele tiden.
I år fejrer vi 500-året for reformationen, for
reformationen begyndte jo naturligvis hverken
på Strynø eller i København, men da Luther
slog de 95 teser op på porten til slotskirken i
Wittenberg. Der sættes i hele 2017 ekstra fokus
på Luther og hans tanker og hans betydning for
kirken og vores samfund dengang og nu.
Reformationen er ikke kun engang – vi fejrer
ikke kun, hvad reformationen var for 500 år siden. Vores grundlag er naturligvis Luthers tanker
og handlinger dengang, men vi markerer også i
høj grad, hvad reformation er i dag, og hvilken
betydning reformationen har for os i dag. Mange
foredrag, forestillinger og koncerter vil markere
dette. Her på Langeland har der i løbet af 2017
været tilbud om at deltage i fejringen af reformationsjubilæet på flere måder, og endnu flere vil
komme til, især i efteråret. En af måderne, som
reformationen bliver markeret på i efteråret, er

Avisside
fra 1929.

med forestillingen ’I tro og tvivl’. Det er netop et
eksempel på markeringen af, at reformationen er
både dengang og nu. Det er den lokale forening
Åben Himmel, der sætter forestillingen op. Det
er ikke et historisk teaterstykke, men en nutidig
forestilling, der bringer Luthers tanker og idéer
ind i en moderne kontekst.
Reformationsjubilæet er et fint samspil mellem Luther og hans tanker og deres betydning
i nutiden.
Jeg indledte med at skrive, at jeg smider ud
med hård hånd, men det gælder jo heldigvis ikke
alt. Vi skal ikke smide gamle tanker ud, som Luther tænkte for 500 år siden, for det er de tanker,
som vores kirke i høj grad bygger på i dag, men
reformationsjubilæet er dog heller ikke kun noget, som beskriver engang – det skal også sættes
ind i en moderne kontekst. Jeg håber, at mange
vil benytte muligheden for at dykke ned i Luthers tanker i løbet af reformationsåret 2017.
			
Lene Kjær Andersen,
Rudkøbing-Simmerbølle og Strynø
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Nordlangeland
xxx pastorat
NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE
Vikarpræst
Peter Martin Møberg skal have barselsorlov fra
13. juni til 3. september, og i den anledning får
vi en vikar, nemlig Merete Holck. Vi glæder os
til at møde Merete igen og byde hende velkommen som præst i pastoratet under Peters orlov.
Der bliver indsættelse af Merete søndag den 18.
juni ved gudstjenesterne i Tullebølle kl. 10.00
og i Stoense kl. 19.00 Efter gudstjenesterne er
menighedsrådet vært ved en lille reception.
Vi har bedt Merete præsentere sig selv:
Er det ikke den tidligere
præstekone fra Tullebølle,
der skal være præstevikar
på Nordlangeland til sommer? Jo, det er det, og det
kræver nok en forklaring!
Min familie og jeg boede i Tullebølle i godt ti år,
indtil vi flyttede til Sydfyn i 2015. Min mand var
præst, og jeg var præstesekretær.
Jeg blev uddannet som teolog helt tilbage i
1986, men havde den gang ikke den store lyst
til at blive præst. Så i mellemtiden har jeg arbejdet med kommunikation i it-branchen, skrevet
artikler i Berlingske Tidende og Kristeligt DagMiniquilts i Tranekær Kirke
Dette års sommerudstilling i Tranekær bliver af
miniquilts. Ideen opstod i en sygruppe på Langeland, og inspirationen til quiltene kommer
fra digteren Johannes Jørgensens digt ”Imellem nattens stjerner”. Kravet har således været,
at miniquilterne skulle have mindst én stjerne
og være holdt i blå og hvide farver. Gruppen
af patchworkere har gennem efterår og vinter
arbejdet på at fremstille qiultene, som udstilles i
Tranekær Kirke sommeren over.
Der er fernisering på udstillingen fredag den 2.
juni kl. 16.00 i Tranekær Kirke, hvor menighedsrådet er vært ved en lille forfriskning, og udstillingen kan herefter ses hver dag i sommerperioden.
4

blad, taget en master i journalistik, været præstesekretær og arbejdet som sekretær og værtinde i
Sømandskirken i New York, så jeg har været vidt
omkring. Jeg har boet på Frederiksberg, i New
York og i Tullebølle og bor nu i Egense uden for
Svendborg, hvor min mand er sognepræst.
Sidste år fik jeg lyst til at blive præst. Først
måtte jeg undersøge, om min gamle teologiske
kandidateksamen stadig kunne bruges til noget. Det mente biskoppen, at den kunne, så jeg
blev ordineret og fik et års barselsvikariat som
sognepræst i Fraugde-Allerup-Davinde pastorat
ved Odense. Det blev et spændende år, hvor jeg
lærte en masse, og jeg føler mig nu godt udrustet
til at fungere som vikar på Nordlangeland. Jeg
glæder mig til at komme tilbage til Langeland,
til den smukke natur og de venlige øboere. Jeg
håber at møde mange af jer i Nordlangelands
smukke kirker i løbet af sommeren.
Merete Holck

Ændring i menighedsråd
I Hou-Stoense-Snøde menighedsråd er der sket
en udskiftning, idet Lennie Lübbers er udtrådt
af rådet og Niels Vestergaard Kold er indtrådt
som suppleant.
Pinsefrokost
Anden pinsedag den 5. juni kl. 11.00 er der
fællesgudstjeneste for hele pastoratet i Bøstrup
Kirke med efterfølgende pinsefrokost i sognehuset. Vore kirkemusikere medvirker med indslag ved gudstjenesten. Vi har efterhånden fået
opbygget en god tradition og håber mange også
i år vil være med til pinsefrokosten.
Pilgrimsvandring på klosterruten
Der er i år 10-års jubilæumsvandring på Den
Danske Klosterrute ”Fra kirke til kirke gennem
hele Danmark”. Vandringen begyndte 2. Påskedag med gudstjeneste i Helsingør Domkirke.
Søndag den 11. juni kommer pilgrimsvandrerne

Hou kirke
Renoveringen af Hou Kirke forløber planmæssigt,
og vi satser på genåbning søndag den 3. september, mere herom i næste kirkeblad, men vi har tilsagn fra biskop Tine Lindhardt om at medvirke.
Økonomi
Menighedsrådene har aflagt regnskab for 2016,
som er sendt til revisor. Når regnskaberne er endeligt godkendte i løbet af efteråret, bliver de
tilgængelige på www.sogn.dk under det enkelte
sogn. Her kan man se regnskab for 2015 og
budget for 2017.
Menighedsrådene har fået en udfordring for
budget 2018, hvor provstiudvalget har meldt
ud, at man må regne med en reduktion af ligningsmidler til almindelig drift på 10% i forhold
til 2017. Med andre ord, der skal spares 10% i
2018 i forhold til budget for 2017.
Kirkegårdsvedtægt
Tullebølle-Tranekær-Bøstrup Menighedsråd har
arbejdet med en revision af kirkegårdsvedtægten,
som nu er vedtaget og godkendt. Samme proces
forestår for Hou-Stoense-Snøde Menighedsråd.

til Nordlangeland, og fredag den 16. juni drager
de videre til Tåsinge. I den tid, de er her, er interesserede velkomne til at vandre med. Ruten kan
ses på hjemmesiden klosterruten.dk.
Hvis der er nogen, der har lyst til at byde de
vandrende på en forfriskning undervejs eller gerne
vil vandre med, er de velkomne til at kontakte
Marianne Porsby på tlf.: 20 77 75 48, så formidler
hun kontakt til den, der står for vandringen.

Fællesudflugt til Jelling og Bindeballe
Den store fællesudflugt bliver i år torsdag
den 24. august og går til ”Kongernes Jelling”, samt Bindeballe Købmandsgård og
Nørup Kirke.

Nordlangeland pastorat

Kirkevandring
Søndag den 2. juli kl. 14.00
Vi vandrer i år på Nordlangeland, og vi starter
kl. 14.00 ved sognehuset i Bøstrup. Derfra går
vi forbi Egeløkke ned til øhavsstien, som vi
følger langs vandet til Dageløkke. Her vil der
blive en pause på ca. en time, hvor der bliver
serveret kaffe/te og kage. Herefter går vi lidt ind
i landet og følger cykelruten tilbage til Bøstrup.
Programmet bliver:
Kl. 7.15 Opsamling begynder ved Hou kirke,
derefter Lohals Havn (7.20), Stoense Kirke
(7.25), Snøde Kirke (7.30), Bøstrup Kirke (7.35),
Lejbølle (7.40), Tranekær Kirke (7.45) og afgang
fra Tullebølle Kirke ca. kl. 8.00.
Første stop er på rastepladsen Kildebjerg
ved Odense, hvor der bliver mulighed for at
købe kaffe etc.
Kl. 10.45-13 ophold i Jelling. Kl. 10.45
– 11.45 er der to muligheder, dels et billedforedrag om Kongernes Jelling eller en guidet
rundvisning i området med Jellinghøjene.
Man skal ved tilmelding melde sig til enten
foredrag eller rundvisning. Den information

Vi forventer at være tilbage kl. 17.00, hvorefter der vi være en gudstjeneste i Bøstrup Kirke.
Efter gudstjenesten vil menighedsrådet byde
på sandwich og drikkevarer i sognehuset.
Turen er på ca. 8 km, og hvis nogen synes,
at det er lidt for langt, vil der være mulighed
for at køre med tilbage fra Dageløkke efter
kaffen.
Vel mødt til en hyggelig vandretur!

man får, er den samme i foredraget og på
rundvisningen.
Kl. 11.45 Spiser vi vores medbragte sandwich
og kan så selv gå på opdagelse i oplevelsescenteret og/eller området inden vi
Kl. 13 kører til Nørup Kirke, hvor sognepræsten vil fortælle om kirken og dens udsmykning.
Kl. 14.30 regner vi med at være fremme ved
Bindeballe Købmandgård, som både er en
gammeldags butik og et museum. Her skal vi
have kaffe og lagkage og ellers opleve den gamle
Købmandsgård og der er også mulighed for at
se Bindebølle gamle station, som ligger overfor
købmandsgården.
På vejen hjem kører vi via Tørskind Grusgrav med Robert Jacobsens og Jean Clareboudts
landskabsskulpturer.
Kl. 17.45 spiser vi en to-retters menu på
Fjeldsted Skovkro inden vi kører mod Langeland. Man betaler selv for drikkevarer på kroen.
Pris for turen er 350 kr. pr. person. Inkluderet i prisen er foredrag eller rundvisning i Jelling, sandwich, kaffe og entre i Bindeballe, samt
to-retters menu.
I bussen kan man købe øl og vand.
Bindende tilmelding senest den 10. august
til Marianne Porsby, tlf. 20 77 75 48, mail:
lillehus8@hotmail.com eller Lene Møller Dam,
tlf. 26 84 64 78, mail:
lenemollerdam@gmail.com

Koncert i Stoense
Tirsdag den 1. august kl. 19.00 koncert i Stoense Kirke med El Duo Perfecto, bestående af
Romie Romero, sanger og guitarist og Vladimir
Trishkin guitarist. Romie og Vladimir spiller
inciterende og rytmisk musik fra spansktalende
lande samt engelske stykker og lidt russisk musik som skaber stemning. De fortæller på en sjov
måde om sangenes betydning og oprindelse.
Mange af melodierne er verdenskendte stykker
som går lige i hjertet. Gratis entré.
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Nordlangeland
xxx pastorat
Sommerkoncerter

Fredag 16. juni kl. 19.30 Åbningskoncert
med musik af bl.a. Schumann og Mozart.
Fredag 16. juni kl. 22.00 Aftenkoncert med
cellosuiter af Bach.
Lørdag 17. juni kl. 11.00 Morgenkoncert.
Musik af Brahms.
Lørdag 17. juni kl. 15.00 Jubilæumskoncert
med bl.a. Schubert, samt Brahms og Schumann.
Søndag 18. juni kl. 11.30 Morgenkoncert
Benjamin Britten og Beethoven.
Søndag 18. juni kl. 15.00 Afslutningskoncert.
Mere information og billetkøb på
www.langeland.dk.
Lørdag den 12. august kl. 15.30 i Stoense
Kirke. Komponisten Bent Sørensen komponerer i anledning af 40-års jubilæet et særligt
værk, ”Fantasia Appasionate”, tilegnet koncerterne. Hans hustru pianisten Katrine Gislinge
uropfører værket og spiller desuden Bach, Beethoven og Brahms.

Bibelcamping
Igen i år bliver der bibelcamping i Tullebølle. Tullebølle Bibelcamping afholdes i perioden 21. – 29.
juli. Med fokus på Jesu lignelser er temaet ”Kom
og se”. Campingpladsen ligger på den gamle fodboldbane ud mod Skolevej. Møderne afholdes i
Tullebøllehallen. Der er familiemøde kl. 10.00
mandag til fredag. Hver aften er der aftenmøde.
Du er velkommen til at deltage i hele bibelcampingen. Du er også velkommen til at deltage
i et eller flere møder.
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TORSDAG DEN 20. JULI:
Stoense Kirke:

kl. 20.00: Nordlyd

-

Nordisk vokalgruppe

Båden ” Håbet” på Tressebøllevej:

kl. 22.00: Mørkningskoncert: Den Nye Time med Me&Boss

-

❀

FREDAG DEN 21. JULI:
Tullebølle Kirke:

kl. 9.30 - 11.00: Orgelklub (ca. 8 - 18 år) - ❀★

kl. 10.00 - 11.00: Rytmik for børn (ca. 0 - 7 år) - ❀★
kl. 11.00: Familieforestilling - ❀

Tranekær Kirke:

kl. 16.00: Byron, Keats, Shelley (uropførelse) med Ly Tran, sopran og strygetrio
+ Niels W. Gade-fejring

LØRDAG DEN 22. JULI:
Tranekær Kirke:

kl. 14.00: Winterreise med Thomas Storm, baryton og Louise Schrøder, klaver
+ introduktion ved P2 - vært Mathias Hammer

SØNDAG DEN 23. JULI:
Snøde Kirke:

kl. 10.00: Musikgudstjeneste – ❀
kl. 14.00: Duo1702 med venner

★: Tilmelding (ikke et krav):

katrine_immerkjaer@yahoo.dk eller
louise@klassiskaccordeon.dk

Entré: 50 kr.
❀: fri entre
Partoutbillet: 150 kr.
www.louisehjorth.dk/hmf17
www.facebook.com/
hesselbjergmusikfestival

Programmer vil ligge i kirkerne. Find os på vores
facebookside ”Tullebølle Bibelcamping” eller på
vores hjemmeside www.tullecamping.dk.
For yderligere oplysninger kontakt Birgit
Mogensen Skolevej 17 Tullebølle tlf.: 62 50 20 98.

Nordlangeland pastorat
Friluftsgudstjeneste
Søndag den 20. august kl. 17.00 er der friluftsgudstjeneste i Fritidsparken i Tullebølle. Spejderne vil
igen i år sørge for alter og udsmykning. Fritidsparkens forening opsætter borde og bænke. Tag eventuelt en pude eller et tæppe med at sidde på. Basic
Big Band under ledelse af Thomas Buchreitz vil stå
for musikken under gudstjenesten og vil også spille lidt
bagefter. Efter gudstjenesten serverer menighedsrådet grillede pølser og kold kartoffelsalat. Hvis
vejret er dårligt, flyttes arrangementet ind i kirken.
Træplantning i fritidsparken:
I de forgangne år har kirker og kirkelige foreninger verden over – deriblandt også Fyens Stift
– plantet ikke mindre end 500 træer i Lutherhaven i Wittenberg for at fejre reformationsjubilæet. I forbindelse med friluftsgudstjenesten vil
vi også plante et træ i fritidsparken som et modstykke til stiftets træ i Lutherhaven i Wittenberg.
Møllehavehuset – Bøstrup Præstegård
Sommerfest lørdag den 10. juni, program se
www.møllehavehuset.dk
Søndagssalon den 13. august kl. 15-17: Mogens
Wenzel Andersen: Mine bøger om musik.
Menighedsrådsmøder
Hou-Stoense-Snøde Menighedsråd
Tirsdag den 13. juni kl. 14 i Forpagterboligen, Hou
Tullebølle-Tranekær-Bøstrup Menighedsråd:
Tirsdag den 6. juni kl. 19 i Bøstrup sognehus
Tirsdag den 22. august kl. 19 i Bøstrup sognehus
Gudstjenester på plejehjemmene
Stigtebo:
Onsdag den 28. juni kl. 10.15
Onsdag den 26. juli kl. 10.15
Onsdag den 30. august kl. 10.15
Tullebøllecenteret:
Onsdag den 28. juni kl. 14.30
Onsdag den 26. juli kl. 14.30. Altergang
Onsdag den 30. august kl. 14.30

Vejviser

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

☎

Peter M. Møberg (Orlov fra 13. juni til 3. september)
Bygaden 69, 5953 Tranekær
62 50 22 50, pemm@km.dk
(fri mandag)
Vikar Merete Holck
Træffes på tlf. 20 41 85 87, merh@km.dk
eller holckpoulsen@outlook.com

☎

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

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

☎
☎

☎

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
Menighedsrådsmøder for
Longelse- Fuglsbølle-Skrøbelev
Menighedsråd:
Onsdag den 7. juni kl. 17.00 m. efterflg.
sognemøde kl. 19.00.
Her aflægger menighedsrådet beretning om
rådets virksomhed i det forløbne år og den
planlagte virksomhed i det kommende år.
Onsdag den 28. juni kl. 17.00 m. syn på
Longelse kirke & kirkegård
Onsdag den 9. august kl. 17.00 m. syn på
Skrøbelev kirkegård & kirkegård
Dagsorden og referater kan ses på kirkens
hjemmeside.

Midsommergudstjeneste
Midt i sommerens hjerte tæt på Sommersolhverv inviterer vi til en dejlig Musikgudstjeneste
med unge stemmer fra Humble Musikefterskole. Det er musikalske og engagerede unge
mennesker, som vinteren igennem har beskæftiget sig med deres store interesse – MUSIKKEN.
De unge kan opleves ved gudstjenesten torsdag
den 15. juni kl. 19.30 i Skrøbelev Kirke. Efter
gudstjenesten bydes der på kaffe og kage i kirkens
våbenhus.
Hyggelig formiddag i præstegården
Sædvanen tro inviteres der til en hyggelig formiddag i præstegården med kaffebord, fællessang og oplæsning. Det gælder Center Kohavens beboere og dagcentergæster samt alle jer
fra sognet, som har lyst til at være med. Det
foregår onsdag den 21. juni kl. 10.00-11.30.
Tilmelding senest dagen før på tlf. 62 50 10 69.
Kirkebilen kan benyttes.
Kirkevandring Søndag den 2. juli
kl. 14.00-18.30 ca.		
I år er det Nordpastoratet, der arrangerer kirkevandringen, som kommer til at foregår omkring Bøstrup, se nærmere på kirkebladets s. 5.
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Kertemindefiskerne

Grundlovsmøde 2. Pinsedag den 5. juni i Præstegården kl. (13.30) 14.00
Eftermiddagen indledesKERTEMINDEFISKERNE
med en Frilufts-Pinsegudstjeneste i Præstegårdshaven kl. 13.30.
Kl. 14.00 byder vi velkommen til årets Grundlovsmøde, hvor SF´eren Tonni Hansen holder
Grundlovstalen. Tonni Hansen er mangeårig formand for fagforeningen 3F Sydfyn og LO
Sydfyn, tidligere byrådsmedlem i 17 år, heraf 8 år som viceborgmester i daværende Rudkøbing
kommune.
Ny spidskandidat for SF ved kommunalvalget i november. Tonni Hansen er derudover også næstformand i SF’s landsledelse og kandidat nr. 2 på SF’s liste til EU parlamentet. Den musikalske
underholdning bliver et gensyn med Kertemindefiskerne, som sidst besøgte os i 2011.
Eftermiddagen byder desuden på fællessang. Husk at medbringe en dejlig kaffekurv.
(NB! Vi rejser telt, såfremt dagen ikke viser sig fra sit bedste sommerhjørne).

Fra kirkevandringen på Siø sidste år

Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat
Der sluttes med gudstjeneste i Bøstrup kirke kl.
17.00, hvor Merete Holck prædiker. Pris kr. 40/
pers.
Tilmelding til sognepræst Hans Henrik
Merrild, tlf. 62 55 12 64, mail: hhm@km.dk,
sognepræst Merete Holck, tlf. 20 41 85 87,
mail: merh@km.dk eller til sognepræst Annalise Bager, tlf. 62 50 10 69, mail: anba@km.dk
senest torsdag den 29. juni.

Sommer-morgen-sang		
Morgensang på en dejlig sommermorgen er en
rigtig god måde at starte dagen på. Ved morgensangen vil vi synge nogle af vores dejlige
morgensalmer, lytte til dejlig musik og høre en
fortælling som en god begyndelse på dagen.
Der inviteres til Morgensang den 5. juli i
Fuglsbølle kirke, den 11. juli i Skrøbelev
kirke, den 19. juli i Longelse kirke og den
9. august i Fuglsbølle kirke. Alle gange kl.
9.00. Af hensyn til vores mange turister vil salmerne også blive trykt på engelsk og tysk.
Vi slutter morgensangen med kaffe og
rundstykker i våbenhuset.

Havnegudstjenesten 2016

Havnegudstjeneste
Også denne sommer inviterer vi til Havnegudstjeneste på Lystbådehavnen i Spodsbjerg.
Det bliver Søndag den 9. juli kl. 19.00. Vi
har igen inviteret nogle af Langelands dygtige harmonikaspillere Peder Kølle & Co. til
at spille både ved gudstjenesten og efterflg. i
teltet på græsarealet ved havnekontoret, hvor

der bliver mulighed for at købe en øl/vand og
en kop kaffe. Det er en god idé, at medbringe
et tæppe eller en strandstol til gudstjenesten.
Gudstjenesten er åben for alle: sogneboere,
lystsejlere, fiskere, campinggæster & sommerhusgæster. Af hensyn til de udenlandske
gæster, vil salmerne blive trykt på både tysk
og engelsk.

Strandgudstjeneste
Denne sommers Strandgudstjeneste på Spodsbjerg Drej foregår tirsdag den 1. august
kl. 19.00. Helle Rasmussen fra Langelandsgarden har lovet at spille solen ned
på kornet som en smuk afslutning. Kom og
vær med til denne dejlige gudstjeneste under
Guds frie himmel. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en forfriskning i Spodsbjerglejren, Drejet 44.
Medbring gerne strandstol eller tæppe.
Musikgudstjeneste
Tirsdag den 15. august inviteres der til musikgudstjeneste i Longelse kirke kl. 19.30. ”Andreas Ensemplet” bestående af organist Niels
Koll og fløjtenist Preben Aagaard står for den
musikalske del ved denne gudstjeneste. Niels

Fra sidste års Strandgudstjeneste

Koll og Jan Aagaard har spillet sammen igennem de seneste 25 år, og givet en del kirkekoncerter. Ensemblet holder til i Bregninge kirke,
som er viet til Skt. Andreas, deraf navnet. Efter
gudstjenesten bliver der budt på en forfriskning
i våbenhuset.

Niels Koll & Jan Aagaard
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Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev
xxx
pastorat

Sommerudflugt til Esbjerg og Blåvand
den 19. august
I år vil vi besøge Fiskerimuseet i Esbjerg,
det nyåbnede Bunkermuseum i Blåvand
og Flygtningekirkegården i Oksbøl. Fiskerimuseet & Saltvandsakvariet har meget
spændende at byde på, både akvariefisk, en
afdeling med gamle skibe og en offshore
afdeling, hvor man kan få et indblik i arbejdet på de store boreplatforme. Besøget
slutter med sælfodring kl. 11.00. Derfra går
turen til Blåvand, hvor frokosten venter på
Thora´s Gård. Vi besøger årets nyhed Bunkermuseet og slutter besøget i den Vestjyske
ferieby med et besøg ved Danmarks vestligste punkt ved Blåvandhuk Fyr. På vores
vej tilbage kører vi omkring Oksbøl, hvor
vi vil besøge Flygtningekirkegården. Aftensmaden indtager vi på Bregninge Mølle
på Tåsinge. Der er afgang fra præstegården
kl. 6.30 og Ringvejsterminalen kl. 6.37 og
forventet hjemkomst kl. 21.30.
Pris for turen, incl. bus, entré til Fiskerimuseet, entré til Bunkermuseet samt morgencomplet i bussen - frokost på Thoras Gaard
- eftermiddagskaffe i bussen og middag på
Bregninge Mølle (ex.drikkevarer) kr. 500,- .
Tilmelding senest 15. august kl. 12.00
til sognepræst Annalise Bager på tlf.
62501069 eller sekretær Tom Andersen
på tlf. 40131033 mail; toan@km.dk

Babysalmesang
Efterårets Babysalmesang starter tirsdag den
29. august og fortsætter de flg. 7 tirsdage. Brev
sendes ud til de små sogneboere under 12 måneder medio august. Nærmere annoncering
i Øboen og på kirkens hjemmeside. Babysalmesangen vil blive nærmere beskrevet i næste
nummer af kirkebladet.
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DEJLIG HARZEN-TUR I EFTERÅRET
2017
Hvem vil ikke gerne med på en dejlig 4-dages
rejse til Werningerode, Harzens mest spændende bindingsværksby. Turen kører fra d. 27.
til 30. oktober. Vi bor på det dejlige 4-stjernede HKK hotel i Werningerodes Centrum
– tæt på det fantastiske rådhus. Vi kører udflugt i omegnen, bl.a til Braunlage, Sct. Andreasberg, Bodetaler Talsperre (inddæmmet
sø) samt til det kendte – og meget moderne
bryggeri ”Hasseröder”, som er beliggende lige
udenfor Werningerode. Rejsens program
kan ses/rekvideres på www.longelsekirke.dk

Børn & undervisning		
Juniorkonfirmander ( der gives besked gennem Ørstedskolen).
Konfirmander torsdag 8.10-9.40 (start
uge 43). Tilmeldinger for 7. klasses elever
på Ørstedskolen sendes ud midt i august.
Såfremt man er elev på en anden skole, bedes man selv henvende sig.
Børneklub fredag 15.00-16.30 (start 1.
september).
Dåb		
25. februar	Villads Bernth Petersen,
Skovbakken 16, Rudkøbing.
Fuglsbølle kirke.
25. februar	
Connor Ulf Schacht, Humblevej
106A, Godthåb. Skrøbelev kirke.
12. marts	
Lauge Robin Baltzer, Longelsevej
16B, Sdr. Longelse. Fuglsbølle kirke.
2. april	Ella Bech Hedegård, Midtager 31,
Hinnerup. Fuglsbølle kirke.
Ferie/fri:		
Sognepræsten holder fri 22/6-25/6 & 21/8-27/8.
Disse dage passes embedet af Hans Henrik
Merrild, Hou, hhm@km.dk tlf. 62551264.

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 14-17 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.mail.dk
62 56 10 35

☎

Kirkebil: Byens Taxi, tlf. 62 51 10 80

Strynø pastorat

SVEN STORM

Jubilæumskoncert i Strynø kirke,
lørdag d. 24. juni kl. 16.00
Pianist Aksel Skjoldan og fløjtenist Rikke
Høyer Lentz besøger lørdag d. 24. juni kl.
16.00 Strynø kirke. Aksel Skjoldan er en erfaren musiker, og Rikke Høyer Lentz som bl.a.
har spillet i Malmøs symfoniorkester vil guide
os igennem Carl Nielsens musik gennem koncert
og fortælling. Der er fri entré til koncerten.

MARGARET TØNDER HANSEN

Biskop Tine Lindhardt besøger
Strynø kirke søndag d. 25. juni
I anledning af Strynø kirkes 150 års jubilæum
kommer Biskop Tine Lindhardt til Strynø og
forestår gudstjenesten søndag d. 25. juni kl.
11.00. Efter gudstjenesten har alle kirkegængere
mulighed for at deltage i en frokost på Strynø
skole, hvor biskoppen efter frokosten vil holde et
foredrag. Det er gratis at deltage, men hvis man
ønsker at deltage i frokosten, skal man tilmelde
sig senest søndag d. 18. juni hos sognepræsten.
Æbletræ plantet i præstegårdshaven
i anledning af reformationsjubilæet
Efter gudstjenesten
Fastelavns søndag
plantede Strynø
menighedsråd et
Ingrid Marie æbletræ i præstegårdshaven. Det lille
nye æbletræ står fint i haven og med sine fine skud
varsler det håb, som Luther beskrev, da han sagde:
”Selvom jeg vidste at verden ville gå under i morgen,
ville jeg plante et æbletræ i dag.”

nesten blev flyttet til kirken. Præstegårdshaven
danner rammen forhåbentlig rammen i år om
gudstjenesten. Der bliver sat stole frem i haven,
men ellers er man meget velkommen til at tage
et lille tæppe med. Efter gudstjenesten er der en
lille forfriskning.

Skærtorsdagsmåltid i kirken
Strynø kirke dannede i år rammen for et Skærtorsdagsmåltid. Knap 60 kirkegængere, store som
små, spiste sammen ved et langt bord i kirken.
Familiegudstjeneste
søndag d. 13. august
Familiegudstjenesten er tilrettelagt på de smås
præmisser, men alle er naturligvis meget velkomne til at deltage. Efter gudstjenesten går vi
til præstegårdshaven, hvor der serveres boller,
kage, saftevand og kaffe.
Juniorkonfirmandafslutning.
5 Strynøbørn har i løbet af efteråret og foråret
gået til juniorkonfirmand torsdag eftermiddag
efter skoletid. De har hørt bibelhistorier, tegnet,
skrevet bønner, medvirket ved gudstjenester,
været på udflugt sammen med Rudkøbing og
Longelses juniorkonfirmandhold og meget
mere. Ved familiegudstjenesten d. 11. maj havde
vi afslutning.
Månedens salme
I de følgende måneder er valgt følgende salmer:
Juni: DDS 28: ”De dybeste lag i mit hjerte.”
Juli: DDS 358: ”Lad dit rige alle vegne.”
August: DDS 369: ”Du, som gir os liv og gør
os glade.”
Gudstjeneste under åben himmel
søndag d. 27. august
Sidste år var vejret desværre ikke med os til
”gudstjeneste under åben himmel,” og gudstje-

Rasmus Jakobsens Legat
Rasmus Jakobsens Legat kan søges til almennyttige, lokale opgaver eller som støtte til
enkeltpersoner, f.eks. unge strynboer under
uddannelse. Ansøgningsskemaer kan fås ved
henvendelse til Knud Nielsen, Søndrevej 11,
5943 Strynø, eller Asta Lundsgård, Kirkevej 7,
5943 Strynø, og bedes sendt eller afleveret til
sidstnævnte senest 31. juli 2017.
Præstens ferie og fridage
Sognepræsten holder ferie i uge 25, 26, 27, 28
og 29.
Embedet passes i ferieperioden af sognepræst
Hanne Davidsen, tlf.: 62511375 eller hda@km.dk,
hvortil henvendelser kan rettes.

Vejviser
Sognepræst: Lene Kjær Andersen,
Strynø Præstegård, Kirkevej 18,
5943 Strynø.
6251 5346 / 2337 1987, lcan@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag 11:00-12:00.

☎

Menighedsrådsformand:
Henning Madsen, Søndrevej 22,
5943 Strynø.
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, 5943 Strynø
31 95 58 60
Regnskabsfører: Kaj Christoffersen,
Tryggelev 20, Tryggelev, 5932 Humble.

☎

☎

☎

☎
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Rudkøbing – Simmerbølle
xxx
pastorat
SOMMERAKTIVITETER I RUDKØBING OG SIMMERBØLLE

Kirkelig Kafé for Kultur og Kristendom
- 29. maj
Forfatteren og foredragsholderen Finn Slumstrup gæster den Kirkelige Kafé for Kultur og
Kristendom, der afholdes på Langeland Bibliotek mandag den 29. maj kl. 19.00, 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.
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De tre kvinder ved graven
påskemorgen, fra Påskespillet 2016

Koncerter i Rudkøbing Kirke – 22. juni og 5. juli
Torsdag den 22. juni kl.
20.00: Trio Westwood.
Trio Westwood består
af en af Danmarks fineste
pianister, Elisabeth Westenholz, soloklarinettist
i Det Kgl. Kapel, John
Kruse og solocellist, ligeledes i Det Kgl. Kapel,
Kim Bak Dinitzen. Centralt i trioens repertoire
står Johs. Brahms' sene
mesterværk, klarinettrioen i a- mol, opus 114,
som også er på programmet ved denne koncert
sammen med kammermusik af Beethoven, Poulenc og Schumann.

Pinsepil – 2. juni
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 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.

Rudkøbing – Simmerbølle pastorat

Onsdag den 5. juli kl. 20.00: Aarhus
Universitetskor: "Salmernes Bog"
Århus Universitetskor er et ambitiøst klassisk
kammerkor med ca. 25 sangere, stiftet i 1995
af dirigent Carsten Seyer- Hansen. Korets
nuværende dirigent er Søren Kinch Hansen,
lektor ved det Jyske Musikkonservatorium og
desuden dirigent for Vokalensemblet Gaia og
Aarhus Sinfonietta. Koret tager hvert år på

sommerturné. I 2017 går turen til Sydfyn og
øerne med base på Langelands Efterskole en
lille uges tid.
Koncertprogrammet med overskriften "Salmernes Bog" består af musik - hovedsageligt
nyere kompositioner -, hvis tekster alle stammer
fra Davidssalmerne. Der vil være musik af bl.a.
Arvo Pärt, Benjamin Britten og Mendelsohn.

Legestuen Legekassen
Legestuens deltagerantal er vokset støt siden den startede op. Omkring 25 børn er
nu tilmeldt legestuen. Børnene kommer
med enten deres forældre eller bedsteforældre. Dog er det ikke alle, der deltager hver
gang, men legestuen summer altid af liv
tirsdag og torsdag formiddag, hvor dørene
er åbne for de 0-6 årige. Legestuen har nu
fået deres eget lokale på Kassebølle Fri-

Kaffe-På- Kanden
Doris Rasmussen kommer onsdag den 7. juni
kl. 14.30-16.00 i konfirmandstuen i Rudkøbing præstegård 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 har færdedes.
Der venter os en interessant historie om en af
Rudkøbings kendte og modige mænd. Alle er
velkomne.
ALLE ER VELKOMNE,
OG DET ER GRATIS!
skole, hvor der indrettes på livet løs i øjeblikket,
så de får de helt rigtige rammer. Aktiviteterne
skifter fra gang til gang, dog er sang med Rikke
på guitar altid et fast element.
Hvis man har lyst til at høre mere om legestuen, er man velkommen til at kontakte Rikke
Vædele på 29242436 eller aflægge legekassen et
besøg.
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Rudkøbing – Simmerbølle
xxx
pastorat

Påskedag i år blev en helt særlig dag
i Rudkøbing kirke. For det første
fordi vi kunne tage et usædvanligt
smukt kalkklæde i brug. Og for det
andet, fordi vores kirke var blevet
pyntet utroligt smukt af vores kirketjener Lene Munch Larsen. Et
kalkklæde anvendes til at dække
alterkalken til før og efter brug ved
altergangen. Kvinderne, der har
kniplet den fine bort er: Elin Pedersen,
Ingrid Rasmussen, Birgit Heldbo og
Trine Kjær Hansen. For montering
stod Ulla Rahbek.
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Rudkøbing – Simmerbølle pastorat
Kaffe-På- Kanden – 6. september
Vi begynder vores efterårssæson onsdag den
6. september kl. 14.30-16.00 med et foredrag
ved vores provst Trille Brink Westergaard
(mere info følger i næste nummer). Det foregår
i konfirmandstuen. Vi nyder det gode selskab
omkring et dejligt kaffebord med sang og interessante ord fra en foredragsholder. Alle er velkomne - og det er gratis. Der kan bestilles gratis
transport hos Byens Taxa.
Plejehjemsgudstjenester:
Juni:
13/6 Rudkøbing Plejehjem 10.30
(Lene K. Andersen)
13/6 Danahus 14.00 (Lene K. Andersen)
Juli:
11/7 Rudkøbing P. kl. 10.30 (Hanne Davidsen)
11/7 Danahus kl. 14.00 (Hanne Davidsen)
August:
8/8 Danahus kl. 14.00 (Annalise Bager)
10/8 Rudkøbing Plejehjem kl. 10.30
(Annalise Bager)
Gudstjenester på Aktivitetscentret
Kohaven:
6/6 kl. 10.00 Kohaven (Lene K. Andersen)
8/8 Kohaven kl. 10.00 (Annalise Bager)
Indre Mission - Bethesda
1/6
Møde v/ Finn Najbjerg
8/6
Bibelstudie
21/7 - 29/7 Bibelcamping i Tullebølle
Kontakt: Birgit Mogensen, tlf. 62502098
Hvor ikke andet er anført, er møderne
kl. 19.30 i Bethesda, Ahlefeldtsgade 27

Velkommen til
Rudkøbing: Oliver Bjergsø Nygaard Sørensen
Melanie Victoria Hansen
Mynte Pihl Kock Sand
Simmerbølle: Alberte Elisabeth Strandhauge
Madsen
Åben Himmel
Åben Himmel - Foreningen til Kirkespillets
Fornyelse er en nystartet foreningen i Rudkøbing. Men allerede til november opfører foreningen med lokale kræfter på og bag scenen
det helt nyskrevne kirkespil ”I Tro og Tvivl”, af
dramatiker Ann Sofie Oxenvad. Det er et moderne teaterstykke, der konfronterer de reformatoriske tanker med en moderne virkelighed.
Dramaet instrueres af Uta Motz fra Svendborg,
og øvningen begynder for fuld tryk 4. september. Det opføres i Rudkøbing kirke 19/11,
20/11, 21/11 og 22/11 kl. 19.30. Efter opførelsen 20/11 er der teatercafé på Hotel Skandinavien, hvor der vil være mulighed for at drøfte
stykket med sognepræst Hanne Davidsen over
et glas rødvin eller en kop kaffe. Billetter kan
allerede nu reserveres hos Hanne Davidsen,
hda@km.dk til en pris af 50 kr. (75 kr. med
cafédebatten den 20/11).

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.

☎

Regnskabsfører Benny Rasmussen,
Tordenskjoldsvej 21, 5700 Svendborg
Kirkebil: Byens Taxi 62511080

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

Rudkøbing Menighedsråd:
Formand: Marianne Storm Olsen
– se pastoratets hjemmeside
Kirkeværge: Lars Faartoft, 23215787
Kirketjener: Lene Munch Larsen,
20345657, mandag fri.
Simmerbølle Menighedsråd:
Formand: Annika Viulm,
27 52 14 85
simmerboellemenighedsraad@gmail.com
Kirketjenervikar: Karina Høising,
Kirkeværge: Thorkild Wamsler,
23 29 74 90

☎

☎
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Sydlangeland
xxx pastorat
Humble kirke
5. juni 11.30

Lindelse kirkekor medvirker ved gudstjenesten.

Fodslette kirke
Hverdagsgudstjeneste og sommerhygge onsdag d. 5. juli 14.00.
Efter gudstjenesten nyder vi indholdet af den
medbragte kaffekurv i den gamle skolehave.
Måske kan nogen underholde med fortællinger
om deres skoletid i Fodslette.
Husk kaffekurv, tæppe eller havestole (der er
hjælp til at bære).
Ved dårligt vejr drikker vi kaffe inden døre.
Rebellens kor

medvirker ved gudstjenesten i
Lindelse kirke 27. august 14.00

Sommerkoncert Bagenkop
8 juni kl 16.30 besøger sygehuskoret – med
Lone Nordal som korleder – Bagenkop kirke
til et gratis lille arrangement. Alle er hjertens
velkomne.
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Sognetur Magleby-Bagenkop
Lørdag d. 17 juni bliver der arrangeret en sogneudflugt traditionen tro af Magleby-Bagenkop
menighedsråd. I år går turen til Korinth. Der
vil komme yderligere informationer snarest – så
hold øje med Øboen.
Magleby kirke 4. juni 11.30.
Vikarierende sognepræst Thomas Hårbøl indsættes ved en festlig pinsegudstjeneste. Der bydes
på lidt godt bagefter, så der er lejlighed til at
hilse på ham.
Gudstjenester på Lindelse plejecenter
6. juni 14.00 ved Thomas Hårbøl
4. juli 14.00	ved Trille Brink Westergaard –
med altergang
1. august 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.

Sognerejse
Humble menighedsråd arrangerer igen i år
en udenlandstur – i år går turen til Krakow/
Polen.
Programmet er klar og kan fås ved henvendelse til én af nedenstående!
Turen er fra d. 5. – 10. september 2017
– begge dage incl. Pris 3.200 kr. pr. person
i delt dobbeltværelse – 450,00 kr. ekstra for
enkeltværelse.
Prisen er incl. hotel m/morgenmad, samt 1
frokost og 1 middag.
Turen foregår i bus og vi har dansk/polsk
guide! Turen er for alle, der har lyst.
Vi skal bl.a.:
På byrundtur i små el-busser i Krakow.
Tur til byen Zakopane, hvor vi skal prøve
liften og se den flotte udsigt over bjerget.

Gudstjenester på Humble plejecenter
7. juni 15.00
ved Thomas Hårbøl
12. juli 15.00
ved Lene Sjørup
16. august 15.00 ved Thomas Hårbøl
Ingen kirkestafet i år
Rebecca Aagaard-Poulsen har været den bærende
kraft bag kirkestafetten. Præsteembederne på
Sydlangeland vil i løbet af sommeren hovedsageligt blive varetaget af vikarer. Vi tør derfor ikke
kaste os ud i så stort et arrangement som kirkestafetten i år. Måske vender den tilbage næste år,
måske vil nye præster komme med helt nye ideer.
Tre pastorater på Sydlangeland – igen
Vi står lige nu med to ledige præsteembeder
på Sydlangeland. I forbindelse med besættelse
af embederne opløses Sydlangeland pastorat,
og vi vender tilbage til 3 pastorater: MaglebyBagenkop pastorat, Humble pastorat og LindelseTryggelev-Fodslette pastorat efter ønske fra
flertallet af menighedsrådene.

Vi skal besøge saltminerne, hvor alt i den
underjordiske kirke er forarbejdet af salt.
Folkloreaften på polsk/jødisk med underholdning.
På gensyn – Humble menighedsråd.
Lene Kromphardt Tlf. 62 57 20 72		
Lisa Pihl Jensen, lpj@langelandkommune.dk
Tlf. 23 24 24 78

Sydlangeland pastorat
Så er alt vel tilbage ved det gamle? Nej, det
er det ikke. Siden 2011 har der været ½ præstestilling mindre på Sydlangeland. Sådan vil det
fortsat være. Det betyder, at præsterne i Magleby-Bagenkop og Humble begge ansættes med

25% bistandsforpligtelse til provsten i Lindelse-Tryggelev-Fodslette pastorat, der har ½ præsteembede. Ingen får sin egen præst ”helt for sig
selv”. Akkurat som i Sydlangeland pastorat vil
der være et udstrakt samarbejde mellem præ-

ster og menighedsråd. Det er nødvendigt, da vi
deler børnehave, skoler, plejehjem mv og fordi
mange ting kun kan lade sig gøre, hvis vi trækker på samme hammel – og fordi sognebørnene
heldigvis bevæger sig hen over sognegrænserne.

jeg fundet charmerende, og jeg har været glad
for – og stolt af – at få lov til at blive accepteret
som en del af det hele.
Når man kommer fra København, som jeg
gjorde dengang for 4 år siden, hvor relationerne til ens by-fæller er noget anderledes, var
det noget nyt at komme til Langeland – noget
nyt med disse usynlige grænser, flersprogethed
og egenart – noget nyt for mig, at man er meget tættere forbundet – på trods af forskelle.
Alt dette inspirerede mig til dengang at foreslå kirkestafetten. Noget, der på en eller anden
måde kunne forene de mange kirker og by sogne
på anden vis – om end forskellene var intakte.
Kirkestafettens overordnede formål var at
tænde en fakkel, der så blev ført videre fra
kirke til kirke, fra by til by, hvor menigheden blev repræsenteret ved de forskellige
kirker. Menighedsråd, kunstnere, musikere,
dansere, kor og meget andet stillede op, og
i hver kirke foregik der forskellige arrangementer, der afspejlede folkekirkens mangefacetterede rummelighed. Arrangementer der
viste, at kirken også er andet end de mere
vante almindelige kirkelige handlinger, som
vi kender fra gudstjenesterne, vielserne, begravelser, dåb og konfirmationerne. Meditation, rap, dans og koncerter blev også inddraget. Handlinger hvor der gerne skulle være
noget for alle. Og efter hvert kirkearrangement blev stafetten givet videre, og i samlet
flok bevægede vi os videre gennem Sydlange-

land enten på cykel, til fods, på rulleskøjter
eller i bil - for så endeligt at samles til en festivitas med musik, brød, vin og fisk.
Når jeg ser tilbage på kirkestafetten tænker jeg, at det på samme måde er sådan, jeg
har oplevet det at bo og virke på Langeland.
Jeg fik lov til at bære stafetten videre fra mine
mange forgængere hernede. Jeg fik lov til at
være præst på Sydlangeland sådan som jeg
er med min egenart og særpræg. Når jeg ser
tilbage på min stafetrute som præst på Sydlangeland, kan jeg se, at sporet har bevæget
sig på mange forskellige måder i det kirkelige
landskab. Og under denne rejse oplevede jeg
nye ting, gode oplevelser, sammenhold og fællesskab. Oplevede accept og kærlighed og et
fællesskab omkring mig. Oplevelser jeg nødigt
ville være foruden. Alt sammen har været med
til at gøre mig til den præst jeg er i dag, og det
menneske jeg er blevet.
Det er nu 4 år siden jeg kom hertil, og tiden
er inde til, at jeg nu må give stafetten videre,
og lade en anden træde til. Og jeg overgiver
stafetten med største taknemmelighed iblandet en vemod – fordi jeg har nydt at være her
og holder utroligt meget både af sognebørn,
kollegaer og menighedsråd. Men alting har en
tid, og en ny stafet er blevet lagt mig i hånden,
og den anden skal derfor gives videre.
Jeg ønsker alle en fortsat god stafet og takker for den del af rejsen, som jeg fik lov til at
være med til.
Rebecca

En stafet gives videre
Noget af det første, jeg bemærkede, da jeg flyttede til Langeland i 2013, var de usynlige grænser mellem sognene på Langeland. Afstanden
er nogle gange større end det, der kan måles i
kilometer mellem de mange småbyer, og livet i
disse kan være så forskelligt - om end de ligger
tæt ved hinanden. Bagenkop ligger smukt ud
til kysten med den farverige palet af fiskerhuse.
Her kan bølgerne kaste sig hårdt ind over molen i de kolde efterårsdage, og ligge klart, stille
og vuggende i sommerdagene. Byen emmer af
ildsjæle, et nært lokalmiljø og fællesskab. 5 kilometer derfra ligger Magleby, som jeg oplever
som landmændenes by, der er omgivet af de
store marker, og hvor traktorer på vejene og i
markerne ikke er et sjældent syn. Man kan fra
køkkenvinduet følge med i hele høstprocessen
lige fra jorden bliver pløjet, korn bliver sået og
afgrøderne høstet. Begge steder helt fantastiske
- og helt forskellige. Jeg tillærte mig hurtigt,
at stort set alle byer på Sydlangeland har hver
sine forskelle og særheder, der gør dem unikke
og særlige. Det samme med sognebørneneder hersker sjældent tvivl om, hvem der hører
til hvor. Det blev en nødvendighed hurtigt at
lære hvilken farve kansasbukser, der hørte til
på havnen, og hvilken farve der skulle bruges
i marken. Jeg lærte med tiden, at forstå de forskellige dialekter på Øen - og skønt vi præster
lærer græsk og hebraisk på universitetet, så er
”Bagenkopsk” mig stadig en udfordring at tale.
Forskellighederne, lige fra miljø til sprog, har
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Sydlangeland
xxx pastorat
Velkommen til vikaren i præstembedet
– Thomas Hårbøl
Når Rebecca stopper får vi heldigvis en erfaren
vikar: Pastor Thomas Hårbøl, som kender lidt
til Langeland, da han for nogle år siden vikarierede på Strynø og i Rudkøbing-Simmerbølle
pastorat. Vi byder hjerteligt velkommen!

Afskedsreception i Lindelse
Efter 32 år som graver ved Lindelse Kirke har
vores graver, Jerry Jensen, valgt at gå på efterløn. Velfortjent efter mange års fantastisk arbejdsindsats. Ikke et græsstrå står forkert, ikke
to blomster står skævt og altid tid til samtale
med kirkegårdens besøgende. Vi håber, at rigtig

mange vil komme og tage afsked med Jerry på
hans sidste arbejdsdag.
Reception i Lindelse Præstegård fredag d
30/6 kl. 13 – 16, hvor Menighedsrådet vil servere en let frokost.

Menighedsrådsmøder
– møderne er offentlige. Dagsordener og referater kan ses på hjemmesiden:
Humble menighedsråd: D. 22/6 og 24/8.
Hver gang 19.00 i konfirmandstuen i Humble.
Lindelse-Tryggelev-Fodslette menighedsråd:
D. 10/8 19.00 i forpagterboligen i Tryggelev.
Magleby menighedsråd:
d. 30/5 og 17/8.
Hver gang 17.00 i konfirmandstuen i Magleby.
Bagenkop menighedsråd: ikke oplyst
Ferie og fri:
Lene Sjørup har ferie 8-21/8 og fri 24-25/6.
Trille Brink Westergaard har ferie 8/7 – 4/8, fri ca.
hver anden weekend og er på kursus 10-15/6.
Thomas Hårbøl har ferie 17-31/7 samt fri 1011/6 og 26-27/8.

Torsdag d. 6. april var alle Sydlangelands konfirmander på tur til Tornbjerg kirke, Domkirken i Odense
og ikke mindst til Jelling.
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Konfirmandgudstjeneste. D 2. april holdt konfirmanderne fra Bagenkop gudstjeneste i Magleby
Kirke. Temaet fra skyld og skam og et bud på, hvad
der skal til for at kirken bliver bedre i de unges øjne.

Sydlangeland pastorat
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

☎

Vikarierende sognepræst
Thomas Hårbøl
Træffes i Magleby præstegård, Kirkeby 1,
efter aftale og på
25 53 14 36

☎
☎
☎

☎

☎

Kordegn: Birgitte Monrad Møller
bemm@km.dk.
62 51 12 70. Træffes
onsdag 9-12 og torsdag 14-17.

☎

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
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.sogn.dk

I forbindelse med Reformationsjubilæet
inviterer sognene på Langeland og Strynø på en
fælles udflugt til Den Fynske Landsby med besøg
i udstillingen
PRÆSTEGÅRDSKULTUR i 500 år
Nærmere program fås på kirkernes hjemmesider og
hos præsterne.
Torsdag den 8. juni 2017 (kl. 11.00-19.00)
der indsættes opsamlingsbusser både fra Hou og Bagenkop opsamlingstidspunkter fås ved tilmelding!
Præsten havde en særlig rolle i fortidens fynske
landsbyer. Han var veluddannet, havde kontakter
udenfor sognet og havde stor indflydelse på udbredelsen af ny viden og kultur. Udstillingen er udarbejdet af arbejdsgruppen for "Præstegårdskultur på
Fyn gennem 500 år" under Fyns Stift i anledning af
500-året for Reformationen. Arbejdet er sket i samarbejde med Den Fynske Landsby. Særudstillingen
kan besøges i Tommerup Præstegårds forpagterbolig (hus nr. 7) samt i Skolen fra Eskær (hus nr. 22)
Program for besøget:
kl. 13.00 ankomst til Den Fynske Landsby.
kl.13.15 rundvisning, udstillingsbesøg, miniforedrag m.m.
kl. 16.00 Sortebro kro, eftermiddagskaffe og kage
kl. 17.00 afgang fra Den Fynske Landsby
På vej til Odense serverer vi en sandwich og en øl/
vand. Pris for denne samlede udflugtspakke er kr.
250,00 incl. bustransport, sandwich incl. 1 øl/vand,
entré, rundvisning, mini foredrag og eftermiddagskaffe på Sortebro Kro. Tilmelding til turen
(maksimum 50 personer) ”efter først til mølle princippet”, senest tirsdag den 6. juni, til sognepræst
Annalise Bager, tlf. 62 50 10 69, mail; anba@km.dk

Kirkerne på Langeland
xxx
& Strynø

Hou kirke

Kirken bygget i 1873.
Alterbillede af Julius Paulsen.
Kirkeskib.
Sognepræster Hans Henrik Merrild og Peter M. Møberg
Kirken er under renovering og derfor ikke åben.

Snøde kirke

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

Stoense kirke

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

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

Tranekær kirke

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

Kirkerne på Langeland & Strynø

Tullebølle kirke

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

Rudkøbing kirke

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

Strynø kirke

Simmerbølle kirke

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

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

Skrøbelev kirke

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

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

Lindelse kirke

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

Fuglsbølle kirke

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

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

Tryggelev kirke

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

Kirkerne på Langeland & Strynø

Humble kirke

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

Kædeby kirke

Opført 1885 efter samme tegninger som Ristinge.
Glasmosaik i vindue i apsis.
Sognepræst Lene Sjørup.
Kirken er kun åben i forbindelse med gudstjenester.

Bagenkop kirke

Fiskerlejets kirke og Langelands yngste kirke, opført på den gamle møllebanke i 1920.
Kirkens inventar skænket af byens borgere.
Lysekronen, forestillende det himmelske
Jerusalem, er udført af kunstsmed Knud
Eibye.
Sognepræst Thomas Hårbøl.
Kirken åben 7.00 - 20.00.

Magleby kirke

Middelalderkirke på højdedrag med udsigt
over det i 1854 inddæmmede Magleby Nor.
På kirkegården findes begravelsesplads for
allierede flyvere.
Sognepræst Thomas Hårbøl.
Kirken åben 7.00 - 17.00.

Ristinge kirke

Opført i 1880 for midler tilvejebragt ved salg
af tidligere kapellangård. Altertavlen malet af
Johannes Kragh og opsat 1912, motivet er Matth. 11,28.
Sognepræst Lene Sjørup.
Kirken er kun åben i
forbindelse med gudstjenester.
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Gudstjenesteliste
Juni
Kirker:
Dagens
evangelium
Hou
Stoense

4.
Pinsedag
Johannes
14.22-31
10.00 M
(Banjen)
11.15 M

Snøde

ingen

Bøstrup

ingen

August

Juli

11.
18.
25.
2.
9.
16.
23.
30.
6.
13.
20.
27.
5.
Trinitatis
1.s.e.trin. 2.s.e.trin. 3.s.e.trin. 4.s.e.trin. 5.s.e.trin. 6.s.e.trin. 7.s.e.trin. 8.s.e.trin. 9.s.e.trin. 10.s.e.trin. 11.s.e.trin.
2. pinsedag
søndag
Johannes Johannes Lukas
Lukas
Lukas
Lukas
Lukas
Mattæus
Lukas
Mattæus
Lukas
Lukas
Lukas
3.16-21
3.1-15
16.19-31 14.16-24 15.1-10 6.36-42
5.1-11
5.20-26
19.1-10
7.15-21
16.1-9
19.41-48
18.9-14
19.00 MH
11.15 M
ingen
ingen
ingen
ingen
ingen
ingen
ingen
ingen
ingen
ingen
ingen
(Banjen)
(Banjen)
11.15
10.00
11.15
19.00
ingen
11.15 M
ingen
ingen
ingen
10.00 M
ingen
ingen
ingen
MH
MH
MH
MH *
10.00
10.00
ingen
11.15 MH
ingen
10.00 M
ingen
ingen
10.00 M
ingen
ingen
11.15 M
ingen
M*
MH
11.15
11.15
17.00
11.00
ingen
ingen
ingen
10.00 M
ingen
ingen
ingen
ingen
ingen
MH
MH
MH *
PM/M *
10.00
11.15
10.00
ingen
ingen
ingen
ingen
19.00 M
ingen
ingen
10.00 M
ingen
ingen
MH
MH
MH
10.00
10.00
10.00
ingen
10.00 MH
ingen
17.00 M *
ingen
10.00 M
ingen
ingen
ingen
ingen
MH
MH *
MH *

Tranekær

11.15 PM

Tullebølle

10.00 PM

Rudkøbing

10.00 D

10.00

10.00 D

10.00 A

10.00 D

10.00 D

10.00 D

10.00 D

10.00 D

10.00 A

10.00 A

10.00 A

10.00 A

10.00 A

Simmerbølle

11.15 D

ingen

19.00 D*

ingen

11.15 D

ingen

11.15 D

ingen

11.15 D

ingen

11.15 A

ingen

19.00 A*

ingen

Strynø

10.00 A

ingen

ingen

ingen

ingen

16.00 D

ingen

19.30 A

ingen

14.00*

ingen

16.00*A

Longelse

ingen

13.30B*

11.15B

ingen

ingen

10.00 B

19.00B*

11.15 B

9.00 B

ingen

10.00 B

ingen

ingen

19.30 M

Fuglsbølle

9.00 B

ingen

ingen

ingen

14.00 M

ingen

ingen

10.00 B

ingen

ingen

11.15 B

ingen

10.00 B

ingen

Skrøbelev

10.00 B

ingen

10.00 B

10.00 B

ingen

11.15 B

10.00 B

ingen

10.00 B

13.30
MH

ingen

10.00 B

11.15 B

ingen

Lindelse

11.30 B

ingen

ingen

11.30
TH

11.30 W

10.00
TH

9.00 TH

11.30
TH

ingen

ingen

14.00 TH

ingen

10.00 TH

14.00*W

Tryggelev

9.00 W

ingen

ingen

ingen

10.00 W

ingen

11.30 LS

ingen

ingen

ingen

16.00 TH

ingen

ingen

ingen

Fodslette

ingen

ingen

10.00 LS

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

10.00 LS

ingen

ingen

11.30 TH

ingen

10.00 W

Humble

10.00 LS

11.30 LS*

ingen

10.00 LS 11.30 TH 11.30 LS

ingen

10.00
TH

11.30
NN

11.30 LS

10.00 LS

ingen

11.30 TH

10.00 LS

Kædeby

ingen

Ingen

ingen

11.30 LS

ingen

ingen

10.00 LS

ingen

ingen

ingen

ingen

10.00
TH

ingen

ingen

Ristinge

ingen

ingen

14.00 LS

ingen

ingen

10.00 LS

ingen

19.30 LS

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

Magleby

11.30 W/TH
Indsættelse

ingen

ingen

10.00
TH

ingen

11.30
TH

ingen

14.00
TH

ingen

10.00 LS

ingen

14.00
TH

ingen

11.30 LS

ingen

ingen

11.30 LS

ingen

10.00
TH

ingen

10.00
TH

ingen

11.30 LS

ingen

11.30 LS

ingen

14.00 TH

ingen

Bagenkop

16.00 A 11.00*TL

A=Lene Kjær Andersen, B=Annalise Bager, D=Hanne Davidsen, LS=Lene Sjørup, M=Hans Henrik Merrild, MH=Merete Holck, NN=Vikar,
TH=Thomas Hårbøl, PM=Peter M.Møberg, W=Trille Brink Westergaard.
Særlige gudstjenester mærket med * er omtalt under de enkelte sogne Kirkebil: Se venligst i de enkelte kirkesognes vejvisere.

