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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 sit 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.borger.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.

Forsidebilledet
Gudstjenestens musikstil.

Attester: Attester udstedes ved henvendelse til bopælsognets præst, kirkekontor eller kan bestilles på
www.borger.dk. Legitimation skal forevises.

Langeland-Ærø Provsti
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Langelands provstikontor, Bellevue 3 C, 5900 Rudkøbing
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Provst Trille Brink Westergaard, Langegade 2, Lindelse præstegård, 5900 Rudkøbing,
62571507 – mail: tubw@km.dk

Redaktion

☎

Provstisekretær Joan Harding Gotfredsen
62501188 – mail: jhg@km.dk. Træffes på kontoret tirsdag og torsdag kl. 9.00-15.00
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Præstens side
Gudstjenestens musikstil
Næsten halvdelen af gudstjenesten
er musik!
Vil vi derfor have tidssvarende gudstjenester,
ligger der her et enormt potentiale i en god luthersk reformproces. Vi kunne ændre musikstilen, eller rettere sagt: vi kunne variere musikstilen en del. Vi oplever ofte, at organisten spiller
et andet tempo eller en anden rytme – og straks
er den gamle salme blevet mere moderne, eller i
hvert fald anderledes. Al musik kan arrangeres,
så det taler til den pågældende tilhørerskare.
Men der åbnes op for de helt store vidder, når
musikken får lov til at udfolde sig bl.a. gennem
nye instrumenteringer. Orgelet kunne også af
og til udelades eller suppleres med andre instrumenter, der er et utal af muligheder.
Enhver menigheds musik-stil afgør
hvem der kommer dér!
Musikken kan være inkluderende men kan
også virke ekskluderende, og der er vel ikke så
få kirkegængere, som har beholdt sin plads i
gudstjenesten på trods af den herskende musikstil (musikken er jo trods alt bare halvdelen af
gudstjenesten)! En konsekvens af dette bliver vel,
at vi må gå bort fra én bestemt musikstil og øge
bredden i den gudstjenestefejrende forsamling.
Indenfor kirkemusikken må der i en luthersk
ånd åbnes op for mange forskellige stilarter! Man
kan gøre brug af moderne lovsange og melodier,
og udtrykke man sig i et moderne sprog og med
en moderne melodi - som man måske kender fra
andre sammenhænge – så bliver gudstjenesteoplevelsen mere relevant! Tilgangen til den moderne type lovsang er i de seneste år eksploderet
– ikke mindst fra det engelsksprogede rum. Men
der har også i Skandinavien været en meget stor
produktion af nye salmer og nye lovsange – en
salmevækkelse! For kirken og gudstjenesten er
for folket, derfor må tekster og musik jo så også
udtrykke noget folkeligt.

Kontekstuel musik er vejen til en
reform af gudstjenesten
Der bliver lyttet meget til musik – og de moderne stilarter er legion; og selv min pladesamling adskiller sig kolossalt fra det, jeg bliver
præsenteret for om søndagen i gudstjenesten.
Min kone var engang organist – og når vi havde
musikere til rådighed, var det fantastisk at opleve, hvor langt vi allerede dengang var kommet i fornyelsen af gudstjenesten. Det er ikke
retfærdigt, at en musikalsk genre som har en
så mikroskopisk tilhørerskare, skal være så dominerende i vores gudstjenester! Luther reformerede gudstjenesten med sange han skrev til
datidens populære melodier. Siden har Wesley
og andre gjort det samme – helt til i dag! Det er
flot at vi i salmebogen har melodier fra stort set
alle århundreder – men nu har vi også melodier
fra efter år 2000 tilgængelige! Der findes i dag
musik-kyndige, der forstår at sætte vore kendte
salmetekster (som jo repræsenterer vor teologi)
ind i nye, moderne melodier plukket op fra nutidens trubadurer! I dag er der faktisk kristne
trubadurer, der selv digter og komponerer ny
moderne kirkemusik! Mon ikke der også findes
soft-ware-entusiaster, der kan lave et program,
der kan kombinere vore elskede salme-tekster
med moderne kompositioner? De er der nok
alle sammen – men leder vi overhovedet i kirken efter dem? Vores kirkegrundlægger sagde jo
engang: ”Søg – og du skal finde!”
Gudstjenestereformens brede sigte
Vi har med lidt god vilje 80% af befolkningen
som målgruppe for til stadighed at reformere
deres kirke og deres gudstjeneste – hvilken
fantastisk mulighed! Skulle vi da egentlig ikke
snakke et sprog de forstår, og spille en musik
de genkender?? Alle bestanddelene i gudstjenesten – lige fra kirkerummet over musikken
til prædikenen – børe være redskaber gennem

Allan H. Madsen
sognepræst i Humble

hvilke Guds Ånd og Guds kærlighed kan erfares i det kristne fællesskab. Vi bør overveje, om
musikken kan blive mere inspirerende, for der
er næppe nogen anden faktor, der er så vigtig
for en inspirerende åndelige gudstjenester. I mit
univers findes der ikke hellig musik, hellige instrumenter eller hellige stemmer – alt kan bruges i gudstjenesten - andre kirker har for længst
indset dette – den nye lovsangstradition har
allerede dybe rødder overalt udenfor højmessen – mange har eksperimenteret med nye instrumenteringer til traditionel kirkemusik (bl.a.
Anne Dorte Michelsen, ”Himmelblå” og Brorsonkirken) Tør vi gøre som Luther gjorde? Tør
vi gøre som man gør i Taizé-traditionen? Tør vi
gøre, som man har gjort i mange frikirker allerede? Tør vi lade en el-guitar ellen en kontrabas
akkompagnere orglet? Tør vi lade lovsangen
klinge til moderne melodier og tekster? Tør vi
engagere unge musikanter og sangere til at stå
for et af de musiske udtryk i gudstjenesten?
Det kunne jo være noget nyt med enkle og iørefaldende melodier, som fænger med det samme
– så de må simpelthen være populære. Melodien
kunne jo i god luthersk ånd være ”stjålet” fra det
lokale danseband eller fra radioens og TV’ets
populære musikprogrammer – den har ganske
vist i mange tilfælde en relativ kort levetid,
men til rette tid, er der mange som kender den
allerede før de faktisk mødte op i kirken – de
kunne umiddelbart synge med, og blive en del
af et ”gudstjenestens vi”. Jeg plæderer derfor for,
at det helst bør være moderne velkendt musik
og lyrik vi bruger i vores gudstjenester. Nogen
har sagt: ”Musik er sandsynligvis det eneste element i gudstjenesten, som vi vil kunne
genfinde i Himmelen.”
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Nyt fra menighedsrådene
Graversituationen i Tranekær og Bøstrup
Jytte Christiansen er stadig sygemeldt og Marlene
Christensen sagde sin stilling op pr. 1. oktober
for at begynde uddannelse. Samtidig sagde også
Grete Sørensen sin stilling op som gravermedhjælper for at gå på efterløn. Der skal herfra lyde
en stor tak til Marlene og Grete for deres indsats
og alt godt fremover i hver deres nye situation.
På den baggrund har graver Svend Jørgen Jensen, Tullebølle Kirke, midlertidigt fået ansvaret
for Tranekær Kirke og Kirkegård, og der er ansat
en medhjælper, Kent Magaard Jensen, indtil den
15. december. Ansvaret for Bøstrup Kirke og Kirkegård er midlertidigt overdraget til graver Keld
Kristensen, Snøde Kirke, som ligeledes har fået
en medhjælper, Nikolaj Rasmussen, frem til 15.
december.
Vi klarer således grandækningsarbejdet og må
så se, hvornår Jytte Christiansen, formodentligt
gradvist, kan genoptage arbejdet.

hedsrådet. De fremstillede tegninger og engle,
som var udstillet på Banjen på dagen, og senere
i kirken. Der er blevet uddelt præmier til vindere
i tre aldersklasser, og hele skolen og børnehaven
har været på besøg i kirken for at se resultatet og
høre om kirken.

Årets konfirmander
Der er 15 konfirmander, som følger undervisningen torsdag morgen i Bøstrup Sognehus.
Dertil kommer, at der er nogle konfirmander
som skal konfirmeres i en af vore kirker, men
bliver undervist andetsteds. Så der bliver konfirmation i alle seks kirker til foråret. I Stoense
flyttes konfirmationen fra søndag den 29. april
til lørdag den 28. april. Udover torsdag morgener i Bøstrup er der to hele undervisningsdage
den 25. januar og den 5. april.

Tilpasning på kirkegårdene
Menighedsråd og gravere har løbende til opgave
at tilpasse kirkegårdenes drift, så vi ikke bruger
flere ressourcer end nødvendigt på driften. Vi har
alt for store arealer i forhold til behovet, og derfor
skal der ske en tilpasning, så dele af kirkegårdene
bliver meget mindre pasningskrævende. Derfor
sker der også i dette efterår en oprydning, omlægning og tilplantning på primært Bøstrup, Tranekær og Tullebølle Kirkegårde for at mindske
arbejdsopgaverne fremover. Når vi skærer i antal
arbejdstimer, må vi også anvise færre arbejdsopgaver eller anden effektivisering, eventuelt i form
af bedre maskiner.
Genåbning af Hou Kirke
Den 3. september blev en meget festlig dag med
genåbning af Hou Kirke og fest på Banjen. Der er
kommet mange positive kommentarer til resultatet af renoveringen og de nye farver i kirken. Børn
fra Nordskolen og børnehaven Nordstjernen deltog i en tegnekonkurrence udskrevet af menig4

Kirkesanger
Kirkesanger Birger Printz har valgt at stoppe
med udgangen af december efter mere end 37
år som kirkesanger ved Hou Kirke. Ved gudstjenesten den 31. december kl. 16.00 bliver der
en afskedsreception for Birger. Her i kirkebladet
vil vi gerne sige mange tak for lang og trofast
tjeneste. Altid med et smil har Birger bestridt
sit embede i de mange år.
Menighedsrådet i Hou-Stoense-Snøde har besluttet at omstrukturere kirkesanger-stillingerne, så der ikke længere skal være en kirkesanger knyttet til hver kirke. Det betyder, at
kirkesangerne Susanne og Jens Jørgen Søgaard
fremover varetager kirkesangerfunktionen for
Hou, Stoense og Snøde Kirker i fællesskab.

Nytårsgudtjenester
Nytåret skal også fejres i Nordlangeland Pastorat.

P-plads ved Snøde Kirke
Købet af jord fra den gamle præstegård i Snøde
er endeligt faldet på plads. Der er givet tilladelse
til anlæggelse af en ny P-plads nord for kirken
og kirkegården oppe ved kirken og med en ny
opkørsel fra landevejen. Dette arbejde forventes
igangsat snarest.

Nytårsaften er der to gudstjenester:
kl. 16.00 i Hou Kirke Efter gudstjenesten
tager vi samtidig afsked med Birger Printz
ved en lille reception.
kl. 22.30 i Tranekær Kirke.
Nytårsdag er der to gudstjenester:
kl. 11.00 i Snøde Kirke
kl. 16.00 i Tullebølle Kirke.
Ved begge gudstjenester er der en lille servering.

Nordlangeland pastorat

Advent og jul i
Nordlangeland Pastorat
Julekoncert i Bøstrup Kirke
Torsdag den 14. december kl. 19.00
I år er det koret Septimus under ledelse af Ole Kongsted, der står for julekoncerten i Bøstrup Kirke. Koret er et blandet kor med omkring 45 medlemmer. Repertoiret ved denne koncert er klassisk dansk og engelsk julemusik, samt uropførelser af julemusik på dansk og på latin af korets dirigent.
Efter koncerten er der kaffe, kage og julehygge i sognehuset.
”Koret” i Snøde Kirke
Tredje søndag i advent, den 17. december kl. 16.00
Vi byder atter på en rent musikalsk gudstjeneste, hvor ”Koret” under ledelse af Bibi Bechmann synger julen ind for og sammen med os.
Festgudstjeneste i Tullebølle Kirke
Første søndag i advent, den 3. december kl. 10.00
Ved gudstjenesten i Tullebølle Kirke afsløres den julekrybbe, som pastoratets børn har lavet i løbet af november måned sammen med deres forældre
eller bedsteforældre under kyndig vejledning af Hans Kjær.
Julekrybberne begyndte at vinde udbredelse, da Frans af Assisi lavede en i
en grotte i den italienske by Greccio. Efter reformationen døde traditionen
hen i mange af de protestantiske lande, men mange steder er den så småt
ved at komme igen. I år vil vi altså også have en julekrybbe i Tullebølle
Kirke til at minde os om julens begivenheder.
Efter gudstjenesten er der saftevand, kaffe, te og kage i våbenhuset.

Nordskolens juleafslutning i Stoense Kirke
Tirsdag den 19. december kl. 11.00
Børn og lærere – og meget gerne forældre, bedsteforældre og alle andre
– samles for at markere, at juleferien begynder. Her hører vi, hvad julen
handler om.

Adventssang i Tranekær Kirke
Første søndag i advent, den 3. december kl. 16.00.
Vi synger dejlige julesalmer. Der vil også blive mulighed for, at man foreslår sin yndlings-julesalme. Så mød op og syng med!

Første juledag er der gudstjeneste:
Kl. 10.00 i Hou og Tullebølle
Kl. 11.15 i Snøde og Bøstrup

Lucia i Hou Kirke
Anden søndag i advent, den 10. december kl. 19.00
Som det er blevet en tradition, går elever fra Nordskolen luciaoptog med
lys og sang ved en stemningsfuld aftengudstjeneste i Hou Kirke.

Gudstjenester i juledagene
Juleaften er der gudstjeneste i alle vore seks kirker som følger:
Kl. 14.00 i Snøde og Tullebølle
Kl. 15.15 i Stoense og Bøstrup
Kl. 16.30 i Hou og Tranekær

Anden juledag er der gudstjeneste:
Kl. 11.15 i Tranekær
Kl. 16.00 i Stoense

5

Nordlangeland
xxx pastorat
Helligtrekongersgudstjeneste i Tullebølle Kirke
Fredag den 5. januar kl. 19.00
Helligtrekongersaften er der en familievenlig
gudstjeneste i Tullebølle Kirke. Sabine Majus
vil medvirke på Saxofon. Efter gudstjenesten vil
spejderne gå i optog fra kirken med tændte lamper. Alle er velkomne til at følge med til spejderhuset på Industrivej 5, hvor der vil være boller
og varm kakao til alle.
Jagtgudstjeneste i Bøstrup Kirke
Tirsdag den 30. januar kl. 19.00
Sydøstfynsblæserne blæser igen til den traditionelle jagtgudstjeneste i Bøstrup Kirke. Efter
gudstjenesten byder menighedsrådet på kaffe i
sognehuset. Hvad enten man er jæger eller ej, er
man velkommen til at tage del i både den festlige gudstjeneste og det efterfølgende kaffebord
i sognehuset.
Kyndelmisse i Tranekær Kirke
Fredag den 2. februar kl. 19.30

med plads til ro og fordybelse.
Efter gudstjenesten bringer vi helt bogstaveligt
det spirende lys med ud i verden, idet vi går i
fakkeltog fra kirken igennem Tranekær til Beboerforeningshuset, hvor der vil være kaffe,
pandekager og fællessang.

Fastelavn i Bøstrup Kirke
Søndag den 11. februar kl. 14.00
Ved familiegudstjenesten i Bøstrup Kirke fastelavnssøndag håber vi at se mange glade og udklædte børn. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning i sognehuset og fastelavnsboller og saftevand,
kaffe eller te til at styrke sig på. Derudover får
børnene også en slikpose. I år får vi også besøg af
Veranda og Vilma Lakrids fra Hospitalsklovnene.
De har lånt doktor Rasks lægekuffert, og så er det
jo ikke til at vide, hvad der sker.

Præstegårdscafé
Til og med den 14.
december er der hver
torsdag café i konfirmandstuen i Tullebølle
Præstegård fra kl. 14.30 til 16.00. I det nye år
begynder caféeftermiddagene igen torsdag den
11. januar.
Alle er velkomne til at komme ind i varmen, få
en kop kaffe og et stykke kage og høre et spændende, interessant, morsomt og måske overraskende indslag fra både lokale og mindre lokale
personligheder. Eftermiddagen sluttes med
sang fra højskolesangbogen.

Håndarbejdsklub
Hver mandag fra 9.30 til 11.30 er mulighed for
at tage sit strikketøj, hækletøj, kniplebræt eller
andet håndarbejde med op i konfirmandstuen
i Tullebølle Præstegård og møde ligesindede til
en snak og fælles nørkleri. Håndarbejdsklubben
holder juleferie fra og med den 20. december.
Den begynder igen den 8. januar i det nye år.
Foredrag i Bøstrup Sognehus
Vinterens højskoleaftener i Bøstrup Sognehus,
Bøstrupvej 37, har følgende program:
Onsdag den 24. januar kl. 19.30:
Skuespiller Flemming Krøll. Emne: Fra kokkeelev til revydirektør.

Ved kyndelmisse fejrer vi, at vinterens mørke
aftager og at foråret igen begynder at nærme sig
med lys og spirekraft. Den håbefulde stemning
formidles gennem musik, læsninger og stilhed.
Ved gudstjenesten vil tre medlemmer af kirkeensemblet Prisme medvirke: Janet Vahl på harmonika, Anne Marie Høst Mortensen på keltisk harpe og Povl Chr. Balslev på orgel. De vil
spille stemningsfuld og meditativ musik, som
taler til hjertet i et enkelt og umiddelbart sprog
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Onsdag den 7. februar kl. 19.30:
Skuespiller Pernille Højmark. Emne: Først nu
forstår jeg intet.
Onsdag den 28. februar kl. 19.30:
John Olesen: Emne: Dramaet i Andesbjergene.
Onsdag den 14. marts kl. 19.30:
Elsborg/Maribo. Musikalsk aften, hvor den
danske sangskat bliver hyldet – Benny Andersen, John Mogensen, Erik Grip mm.

Nordlangeland pastorat
Alle foredrag kr. 175, enkelt: kr. 75. Kaffe/te og
kage 25 kr. pr. gang.

Vejviser

Tilmelding nødvendig til:
Tove Petersen, tlf. 6259 1848
eller Else Svendstrup Holm, tlf. 6259 1465,
begge efter kl. 17.00.
Ring venligst afbud, hvis man er meldt til og
bliver forhindret, da der ofte er venteliste.

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

Møllehavehuset
Julesalon søndag den 10. december
Se program på www.møllehavehuset.dk også
for saloner i januar og februar.

☎

Menighedsrådsmøder
P.t. er der ikke aftalt møder for 2018, følg med
på www.pastoratet.dk, hvor man også kan læse
referater fra møderne.

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

Gudstjenester på plejehjemmene
Stigtebo, Lohals
Søndag den 24. december kl. 11.00
Onsdag den 31. januar kl. 10.15
Onsdag den 28. februar kl. 10.15
Tullebøllecenteret
Fredag den 22. december kl. 15.00
Onsdag den 31. januar kl. 14.30
Onsdag den 28. februar kl. 14.30

www.pastoratet.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

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

☎

☎

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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Menighedsrådsmøder
Onsdag den 10. januar kl. 17.00
Onsdag den 7. februar kl. 17.00
Dagsorden og referater kan
kirkens hjemmeside.

ses

på

Kirkens Adventskalender
De 3. første lørdage i december åbner vi ADVENTSKALENDEREN på skift i vores 3 kirker.
Hver gang kl. 16.00.

Rebellens kor

Lørdag den 2. december i Longelse kirke. Her kommer Rebellens kor på besøg sammen med Ole
Sørensen, som har givet navn til Koret. Ole Sørensen vil åbne kalenderen og fortælle fra sit spændende
arbejdsliv og Koret som ledes af Sabina Lundegaard og Anne Sofie Sørensen vil synge for os.
Lørdag den 9. december i Skrøbelev kirke. Denne lørdag har vi inviteret direktøren for LEF
Kim Hansen på besøg. Elever fra Musikskolen står for den musikalske underholdning.
Lørdag den 16. december i Fuglsbølle kirke: Her har vi inviteret Journalist Iben Friis Jensen
til at åbne dagens låge og fortælle. (Iben var inviteret for et par år siden, men måtte desværre
melde afbud pga. sygdom i den nærmeste familie). Den musikalske del står Herrekoret for.
Koret ledes af Lone Nordal.

Foreløbig alterudsmykning

Alteret i Fuglsbølle kirke
Vores gamle fine altertavle i Fuglsbølle kirke
er under renovering hos konservatoren. Derfor
fremstår alterpartiet anderledes for øjeblikket,
men vi håber, at den er retur til julegudstjenesterne.
Fra grandækning til grandekoration
Arbejdstilsynet har sat nye regler for, hvordan
grandækningen skal foretages. Da vi skal efterkomme arbejdstilsynets regler, går vi fra gammeldags grandækning over til ny grandekoration. Vi håber alle, der færdes på kirkegården,
vil synes godt om vort nye tiltag.

Lindelse Kirkekor

Adventsgudstjeneste
1. søndag i advent den 3. december kl. 19.30
byder vi det nye kirkeår velkomment med en
festlig gudstjeneste i Skrøbelev kirke sammen
med Kirkekoret, som ledes af organist Lone
Nordal.
Efter gudstjenesten hygger vi os i kirkens våbenhus med en kop kaffe og lidt sødt.

Hyggeligt samvær i præstegården

Eksempel på grandekoration
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Adventsmøde
Onsdag den 6. december kl. 14.30 indbyder
vi til adventsmøde i præstegården. Eftermid-

dagen byder som vanligt på et dejligt kaffebord
med kage og julegodter og naturligvis fælles julesalmer og sange. I år vil sognepræst Annalise
Bager i ord og billeder give et tilbageblik på
sine 34 år som præst på Langeland - og måske
får vi også en julehistorie.
Tilmelding senest tirsdag den 5/12 kl. 12.00 af
hensyn til kaffebordet. 			

Krybbespil
2. søndag i advent den 10. december står i
traditionernes tegn. Kl. 13.30 er der krybbespil i Longelse kirke. Det er igen i år børn fra
kirkens Børneklub sammen med konfirmander
og andre frivillige, der opfører KRYBBESPILLET. Eftermiddagen byder derefter på julefest
i Beboerhuset, arrangeret i Lokalrådsregi. Der
uddeles program til områdets børnefamilier i
midten af november. Det kan ligeledes hentes
på kirkens hjemmeside www.longelsekirke.dk
og på www.langeland-midt.dk
Tilmelding til Lokalrådets formand Niels Petersen på tlf. 6250 1443.
Krybbespillet bliver vist på Center Kohaven fredag den 15/12 kl. 15.00.

Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat
Julegudstjeneste for
Ørstedskolens mellemtrin!
Tirsdag den 19. december kl. 9.15 er der julegudstjeneste for Ørstedskolens mellemtrin
i Skrøbelev kirke, hvor forældre og andre
børn & voksne er velkomne til at deltage.
Lillejuleaftensgudstjeneste
Lillejuleaften den 23. december kl. 16.00
inviterer vi indenfor i Longelse kirke til en
rigtig julegudstjeneste med de kendte og elskede julesalmer og julens smukke evangelium.
Hvorfor Julegudstjeneste ”dagen før dagen” ?
- måske skal du besøge familie et andet sted
i landet – måske skal du holde juleaften med
dine børn netop denne dag – måske har du
gæstetravlt på årets store aften – måske vil du
bare gerne nyde stemningen og de gode ord.
Velkommen til julegudstjeneste!
Juleaften!
Den 24. december er der juleaftensgudstjeneste i Fuglsbølle kirke kl. 13.30, i Skrøbelev
kirke kl. 14.30 og i Longelse kirke kl.15.30.
Nytårsaften!
Nytårsaften den 31. december falder i år på
Julesøndag. Med en eftermiddagsgudstjeneste kl. 15.30 i Fuglsbølle kirke vil vi sammen fejre årets sidste dag. Her vil vi sige farvel
til det gamle år og byde året 2018 velkomLucia
Lucia-dag den 13. december inviterer vi til en
stemningsfuld gudstjeneste i Fuglsbølle kirke
kl. 19.30. Det er årets konfirmander, der med
Luciabrud, Terner og Stjernedrenge bærer lyset
frem til tonerne af ”Lucia-sangen”.
Lucia-optoget kan også opleves tirsdag den
12.december på ”Hjørnet” i Gl. Skrøbelev kl.
17.15.

men. Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden
et GODT NYTÅR med et glas champagne.

Nytårskoncert
I år har vi inviteret Langelands Gardens
Brassband til vores NYTÅRSKONCERT.
Det bliver i Skrøbelev kirke søndag den 12.
januar kl. 19.30.
Nytårskoncerten bliver serveret med sprøde
messingtoner. Messingmusik og kirker passer
altid rigtig godt sammen. Denne koncert bliver et festfyrværkeri af både nyt og gammelt.
Der vil bla. blive spillet filmtemaer fra filmen
"Thor" og "Den sidste Mohikaner" ……og
bløde messing koraler. Mon ikke der også vil
blive plads til et indslag eller 2 af den lettere
karakter, så der også bliver lidt til smilebåndet.
Koncerten vil blive afsluttet med "Vær velkommen herrens år" hvor alle vil få mulighed
for at synge med. Langelands Gardens Brassband bliver dirigeret af Mads Lunde.
I en pause under i koncerten bliver der serveret en lille forfriskning.

Børn & unge
Babysalmesang – holder pause indtil 20/3,
hvor et nyt hold starter.
Børneklubben (4-10 år) møder fredage
15.00-16.30 i præstegården.
Juniorkonfirmanderne (3. klasses-elever
på Ørstedsskolen) møder torsdage
i henholdsvis Rudkøbing Præstegården og
Longelse præstegård 14.45-16.15.
Konfirmanderne
møder torsdage kl.
08.10-09.40 i præstegården/kirken.
Konfirmandlejr - weekenden 20.- 21. Januar er sat af til konfirmandernes årlige
weekendtur.
Hel konfirmanddag fælles for alle øens
konfirmander torsdag den 25/1.
den mægtige kejser Augustus og hans store hof
af skatteopkrævere, soldater og akrobater samt
jødiske skriftkloge. Vi ser hyrder og vismænd og
dansende engle. Stykket vil også blive vist for de
yngste skoleklasser fredag den 15. december
kl. 9.00 og for byens Børnehaver, Vuggestue
og Dagplejebørn kl. 10.00 samme dag.

Langelands Gradens Brassband

Julespil og Juniorkonfirmander
December er måneden, hvor vi fejrer Jesu fødsel, og det er temaet i det Julespil, vi øver med
vores fælles Juniorkonfirmander. Torsdag den
14. december kl. 16.00 åbner Rudkøbing
kirke for den 1. forestilling. Her er alle velkomne. Julespillet, som er skrevet af sognepræst
Hanne Davidsen, er en spændende fortælling
med hele persongalleriet omkring Jesu fødsel:

Fra sidste års højskoletur

Højskoledag
Vinterens Højskoledag går til Rønde Høj- &
Efterskole på Djursland. Rønde Højskole er
en højskole med forskellige studieforberedende
linjer og masser af andre spændende fag, rejser,
oplevelser og fællesskab for livet. Vi bliver vist
rundt på skolen, og sætter os til rette med et
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spændende foredrag, ligesom vi får en hyggelig
sangtime. Vi bliver bespist med formiddagskaffe, frokost, og eftermiddagskaffe.
Dagen er planlagt til Lørdag den 27. Januar,
og der afgang fra Præstegården kl. 6.45.
Vi er hjemme igen til aften.
Prisen for hele dagen er 300 kr.
Tilmelding på tlf. 62 50 10 69 eller mail senest
den 23. januar.

Kyndelmisse
Fredag den 2. februar står der Kyndelmisse på
kalenderen, og det vil vi fejre med en Lys-gudstjeneste i Longelse kirke kl. 19.30. Som et dejligt og festligt indslag har vi indbudt sangeren
Helle Lynge, som med sine dejlige sange, vil gi´
os en rigtig fin musikalsk oplevelse. Der inviteres på en kop kaffe i kirkens våbenhus efter
gudstjenesten.
Fastelavnsgudstjeneste
Fastelavns lørdag den 10. februar er der Fastelavnsgudstjeneste i Skrøbelev kirke kl.
14.00. Det er Juniorkonfirmanderne, der er aktive deltagere i denne gudstjeneste, som bliver
afslutningen på deres undervisningsforløb. Vi
opfordrer alle børn til at møde udklædt. Efter
gudstjenesten inviterer vi på kaffebord på Skrøbelev Gods. Tilmelding senest torsdag den 8.
februar af hensyn til traktementet.

Juniorkonfirmanderne i Skrøbelev kirke

Fastelavnsfest i Longelse Beboerhus
Fælles med de lokale foreninger afholdes Fastelavnsfest i Beboerhuset fastelavnssøndag den
11. februar. Se opslag på hjemmeside
www.langelandmidt.dk
10

Vejviser

www.longelsekirke.dk

Bjerglandskab ved Wagrain

LANGELAND KALDER ØSTRIG Sognerejse 2018
Så er det sidste udkald til at deltage i en sognerejse med vores præst igennem 34 år. Turen går til dejlige Wagrain i Østrig, hvor vores
hotelvært Wolfgang ta’r imod på sit lækre hotel
” Enzian ”. Der er udflugter bl.a. til Grossglockner og Heiligenblut samt en tur på ” Almen ”
med musik og frokost. Kom og deltag i denne
dejlige 8-dages rejse til Østrig 12.-19. maj.
Rejsens program kan downloades fra kirkens
hjemmeside www.longelsekirke.dk eller rekvireres i præstegården.
Døbte
20. august	Felix Sylvest Hviid
Jens Winthersvej 29, Rudkøbing
Skrøbelev kirke
3. september Sylvester Bay Kastrupsen
Havgårdsvej 4, Sdr. Longelse
Longelse kirke
17. september Emil Bonde Jensen
Skrøbelev Kirkevej 4, Godthåb
Skrøbelev Kirke
8. oktober
Adam Ib Hay Pedersen
Spodsbjergvej 183, Gl. Skrøbelev
Skrøbelev kirke
Ferie/fri:
Sognepræsten har friweekend 16. – 17. december og holder sognefri 20.- 21. januar, hvor konfirmanderne er på weekend. Desuden holdes
der fri 12. februar – 4. marts. Alle gange passes embedet af Nordpastoratets præster Hans
Henrik Merrild, Hou, tlf. 62 55 12 64, hhm@
km.dk og Peter Møberg, Tullebølle, tlf. 62 50
22 50, pemm@km.dk

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.
bemm@km.dk
Træffes onsdag 9.00-12.00 & torsdag
14.00-17.00 på kordegnekontoret i
Rudkøbing, Rue 12.

☎

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

☎

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

☎

Graver:
Jeffrey Raymond,
29 42 03 05
jetr@km.dk

☎

Kirketjener: Charlotte Carstensen,
kihri@email.com
21 74 89 25

☎

Gravermedhjælp: Jens Berner Nørgaard,
30 52 48 08
jenzhip@gmail.com

☎

Kirkeværge: Hanne Ellermann
hanne-ellermann@hotmail.com
62 51 18 71

☎

Regnskabsfører: Kaj Christoffersen,
Tryggelev 20 5932 Humble
doka@christoffersen.mail.dk
62 56 10 35

☎

Kirkebil: Byens Taxi,

☎ 62 51 10
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Strynø pastorat
Strynø Kirke
Strynø Kirke
Den nuværende kirke på Strynø blev opført 1867.
Det er i år 150 år siden. Det var ikke den første
kirke på Strynø. Allerede i 1518 fik Strynø et lille
kapel. Nogle år senere – i 1589 – bliver kapellet
afløst af en egentlig kirkebygning, Strynøs første kirke. Men i 1860 er kirken så forfalden eller
misligholdt at den får betegnelsen ”Danmarks
slettest holdte kirke” (synsprotekollen). Kirken
bliver revet ned og en ny kirke bliver opført og
betalt af øens ejer, grevskabet Tranekær, lensbaron Otto Ditlev Rosenørn Lehn.
Den nye kirke bliver opført efter tegninger af arkitekten Vilhelm Dahlerup (1836-1907). Kirken
på Strynø var et af hans første bygningsværker og
den blev til i samarbejde med kollegaen Ove Petersen. Siden fulgte mange andre bygningsværker såsom Det Kongelige Teater, Ny Carlsberg
Glyptotek, Hotel d´Angleterre, Statens Museum
for Kunst og mange andre bygninger, heraf en
del i København. Man kan – mener jeg – også
godt se på kirkebygningen, at der står en dygtig
arkitekt bag. Man kan også gætte på, at bortset
fra den dårlige tilstand, som den gamle kirke var
i, var den gamle kirke også for lille. Øens befolkningstal har været en medvirkende årsag til den
nye store flotte kirkebygning, som man i dag kan
glæde sig over. En lille rest fra den gamle kirke
findes i den nederste del af tårnet.
Til kirkens faste inventar hører naturligvis altertavle, døbefont og prædikestol. Altertavlen fremstiller fortællingen om Jesu forklarelse på bjerget.
Den er malet af Carl Rasmussen fra Marstal.
Han er mest kendt for sine mange maritime malerier. Døbefonten, som er udført i Neksø-sandsten af Thorvald Larsen i 1963. Den er en kopi
af den oprindelige cement-døbefont, der nu står
i præstegårdshaven. Midlerne til fremstillingen
af den nye døbefont blev bl.a. skænket af Strynø
Klub, Strynøs hjemstavnsforening i København.
Det eneste inventar, der er tilbage fra den gamle
kirke er prædikestolen, der stammer fra 1618.
Den er i renæssancestil.

I skibet hænger tre kirkeskibe: Trefoldigheden
(fra 1790), der stammer fra Hvidkilde gods, som
kirkepatronen (ejeren) Otto Ditlev Rosenørn lod
ophænge i kirken. Kirkeskibet Strynø, fra 1869,
en kopi af et tidligere skib, kinafareren Dannebrog, som bygmesteren Claus Rubæk Hansen
havde sejlet med. Han omkom i en våge, da han
var på vej over isen fra Strynø. Det tredje skib er
Nielsens Minde (1880), til minde om brødrene
Niels, Morten og Peter Nielsen, der forliste ved
indsejlingen til Sankt Petersborg, men blev reddet. Skibet blev ophængt i kirken omkring 1930.
Kirkens orgel er bygget af firmaet Krohn i Hillerød 1966, oprindeligt til Fredens Kirke i Svendborg. Siden blev det købt af Strynø menighedsråd. Orglet har syv stemmer, et manual samt
pedal.
Den smukke kirkedør i teaktræ med forskellige
kristne symboler er en gave fra Prins Axel i 1953.
Tegnet af Mindedal Rasmussen, Ollerup.
Kirkens ydre omkranses af kirkegården og kirkepladsen. Kirkegården har oprindelig haft en
cirkelrund form (kendes også fra Ærø). Den er
blevet reguleret flere gange og i øjeblikket arbejdes der med en ny plan for kirkegården på grund
af en større mængde nedlagte gravsteder. Kirkepladsen rummer en stensætning( krans) med 56
sten, en for hvert år Sønderjylland var under tysk
herredømme (1864-1920).
Skulle nogen have lyst til at vide mere om kirken,
kan de hente den lille fine brochure, som ligger i
kirkens våbenhus.
Menigheden på Strynø fejrer kirkens 150 års fødselsdag den 3. december , første søndag i advent.
			
Erik Ransby

Strynø Kirkes fødselsdag 1. søndag i
advent
Strynø kirke fylder 150 år. Det fejrer med en
festgudstjeneste den 3. december kl. 10 ved øens
tidligere præst Knud Nielsen, der var præst på
Strynø 1977 til 2009. Han giver stadig en hånd
med, når der er brug for det.
Samme dag kl. 14 er der – som traditionen på-

byder det – en kort børnegudstjeneste ved Erik
Ransby, vikarpræst på Strynø. Efter gudstjenesten går alle ned på Majtræspladsen, hvor juletræet bliver tændt. Derefter er der samvær på
kroen for store og små¨. Her kan købes kaffe og
sodavand og æbelskiver. Måske dukker julemanden op på et tidspunkt?

Gudstjenester i Strynø kirke:
Gudstjenestetiderne er omtalt andetsteds i dette
nummer. De bliver også bekendtgjort i Strønyt.
Der er nogle hverdagsgudstjeneste (spaghetti),
der skal omtales her:
22. nov. kl. 17. Kort gudstjeneste i kirken. Derefter er der spaghettispisning i mejeriet. Pris:
voksne 10 kr, børn 5 kr. Tilmelding er nødvendig: sker ved at skrive sig på en seddel fremlagt
hos købmanden.
1. marts 2018 kl. 17. Kort gudstjeneste i kirken.
Derefter fælles måltid i mejeriet. Pris: børn 5 kr,
voksne 10 kr. Tilmelding (nødvendig) sker på en
fremlagt seddel hos købmanden.

Vejviser

Vikarierende sognepræst: Erik Ransby,
Træffes i Strynø præstegård,
Kirkevejen 18, 5943 Strynø
efter aftale og på
30 93 78 74.
Mail: er@km.dk. Fri mandag.

☎

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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December
3.
1.s.i advent

10.
2.s.i. advent

17.
3.s.i advent.

24.
4.s. i adv./Juleaften

25.
Juledag

26.
Anden juledag

31.
Julesøndag
Nytårsaften

Dagens
evangelium

Lukas
4.16-30

Mattæus
25.1-13

Lukas
1.67-80

Johannes 3.25-36/
Lukas 2.1-14

Johannes
1.1-14

Mattæus
10.32-42

Mattæus
2.13-23

Hou

10.00 M

19.00 * M

ingen

16.30 M

10.00 M

ingen

16.00 * M

Stoense

ingen

11.15 M

ingen

15.15 M

ingen

16.00 B

ingen

Snøde

ingen

ingen

16.00 * PM
(Koret)

14.00 M

11.15 M

ingen

ingen

Bøstrup

ingen

10.00 M

ingen

15.15 PM

11.15 PM

ingen

ingen

Tranekær

16.00 * M

ingen

ingen

16.30 PM

ingen

11.15 B

22.30 * M

Tullebølle

10.00 * PM

ingen

10.00 PM

14.00 PM

10.00 PM

ingen

ingen

Rudkøbing

10.00 H

15.00 * H

10.00 E

14.00 H
16.30 H

10.00 E

10.00 H

10.00 H

Simmerbølle

11.15 H

ingen

19.00 * E

15.15 H

11.15 E

ingen

ingen

10.00 KN
14.00 * E

ingen

ingen

16.00 E

ingen

ingen

15.30 E

11.15 B

13.30 * B

ingen

15.30 B

10.00 B

ingen

ingen

Fuglsbølle

ingen

ingen

ingen

13.30 B

11.15 B

ingen

15.30 * B

Skrøbelev

19.30 * B

ingen

11.15 PM

14.30 B

ingen

10.00 B

ingen

Lindelse

10.00 AM

ingen

19.00 * W

16.30 W

8.30 AM

ingen

11.30 W

Tryggelev

ingen

10.00 TH

ingen

15.30 W

ingen

11.30 TH

ingen

Fodslette

11.30 TH

ingen

10.00 W

14.30 W

ingen

ingen

ingen

Humble

16.00 AM

10.00*AM

10.00AM

15.30 AM

10.00 AM

ingen

23.30 *

Kædeby

19.00 * AM

ingen

ingen

14.15 AM

ingen

10.00 TH

ingen

Ristinge

ingen

19.00 * AM

ingen

13.00 AM

ingen

ingen

ingen

Magleby

10.00 TH

ingen

19.30AM

13.30 TH

ingen

14.00 TH

ingen

ingen

19.30 TH

ingen

12.30 TH

11.30 AM

ingen

10.00 W

Kirker:

Strynø
Longelse

Bagenkop

B=Annalise Bager, D=Hanne Davidsen, TH=Thomas Hårbøl, AM= Allan H. Madsen, M=Hans Henrik Merrild, PM=Peter M. Møberg,
R= Erik Ransby, W=Trille Brink Westergaard, NN=Ny præst.
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Februar

Januar
1.
Nytårsdag

7.
1.s.e.h.3.k..

14.
2.s.e.h.3.k.

21.
Sidste s.e.h3.k.

28.
Septuagesima

4.
Seksagesima

11.
Fastelavn

18.
1.s.i fasten

25.
2.s.i fasten

Mattæus
6.5-13

Markus
10.13-16

Johannes
4.5-26

Johannes
12.23-33

Mattæus
25.14-30

Markus
4.26-32

Lukas
18.31-43

Lukas
22.24-32

Markus
9.14-29

ingen

ingen

11.15 M

ingen

10.00 PM

ingen

ingen

10.00 M

11.15 M

ingen

11.15 PM

ingen

ingen

ingen

10.00 M

ingen

ingen

ingen

11.00 PM

ingen

ingen

11.15 M

ingen

ingen

11.15 PM

ingen

10.00 M

ingen

ingen

10.00 M

ingen

ingen

ingen

14.00 * M

ingen

ingen

ingen

10.00 PM

ingen

ingen

11.15 PM

ingen

ingen

11.15 M

ingen

16.00 PM

ingen

ingen

10.00 M

ingen

11.15 M

10.00 PM

ingen

10.00 PM

10.00 E

10.00 H

14.00 *H

10.00 E

10.00 H

16.00*H

10.00 E

10.00 * E

10.00 H

ingen

11.15 H

ingen

11.15 E

11.15 H

ingen

11.15 E

ingen

11.15 H

ingen

10.00 E

ingen

15.30 E

ingen

10.00 E

ingen

ingen

15.30 H

14.00 B

ingen

10.00 B

ingen

11.15 B

ingen

10.00 B

ingen

11.15 PM

ingen

10.00 B

ingen

ingen

ingen

10.00 B

ingen

ingen

ingen

ingen

11.15 B

ingen

14.00 M

10.00 B

ingen

ingen

14.00 M

ingen

ingen

ingen

11.30 AM

10.00 * W

11.30 AM

10.00 W

ingen

10.00 W

19.30 AM

ingen

10.00 * W+NN

ingen

14.00 NN

ingen

11.30 W

ingen

10.00 NN

ingen

16.00 AM

ingen

11.30 NN

ingen

19.30 * NN

ingen

10.00 NN

ingen

11.30 NN

19.00 AM

ingen

10.00 AM

10.00 AM

10.00 AM

ingen

10.00 * AM

10.00 AM

10.00 AM

ingen

ingen

19.00 * AM

ingen

ingen

19.00 * AM

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

19.00 * AM

ingen

ingen

ingen

19.00 * AM

ingen

ingen

11.30 * W+NN

14.00 NN

ingen

10.00 NN

ingen

11.30 NN

ingen

10.00 NN

ingen

14.00 * W+NN

ingen

10.00 NN

ingen

10.00 AM

ingen

11.30 NN

ingen

Særlige gudstjenester mærket med * er omtalt under de enkelte sogne
Kirkebil: Se venligst i de enkelte kirkesognes vejvisere.
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Rudkøbing-Simmerbølle pastorat
men det hænder også, at vi af den ene eller anden grund bliver sat fra bestilling.

Jeg glæder mig til jul!
Det hører vi ofte børnene og de unge sige: “Jeg
glæder mig til jul!” Og vi voksne tænker det vel
også selv, når tiden nærmer sig. Men hvad er det
egentlig, vi glæder os til, og hvorfor?
Ja, børnene glæder sig selvfølgelig til gaverne,
men det er ikke kun det, er jeg sikker på. Børnene glæder sig også til, at hele familien skal
samles. Man spiser, taler og hygger sig sammen,
og der er fred, ro og tid til hinanden. I vores
travle hverdag er der sjældent tid til netop disse
enkle handlinger. At få os til at spise sammen,
lytte til og se hinanden skal der efterhånden en
højtid til for at sikre. Højtiden er som en oase
af livsalig fred midt i et virvar af begivenheder.
Tiden bliver høj, fordi man falder ned og får ro
på sig, fordi man synker hen i tanker. Højtid
er en anderledes tid, som markerer et tiltrængt
brud på den hektiske hverdag. Højtid er en tid,
hvor vi frisættes fra præstationskrav og bare kan
få lov til at være.
Vort liv er en stadig vekslen mellem at være og at
virke. Begge dele kan give os glæde og opbygge
vores identitet. Nogen gange går alt op i at
virke, arbejde og præstere en hel masse. Vi yder
noget, og vil finde os selv. Til andre tider kan vi
bare være til, dvæle, tænke efter og lade os finde.
Det er ikke sikkert, at vi altid kan vælge, om det
er det ene eller det andet, der skal være tilfældet.
Nogen gange griber arbejdet os helt og holdent,
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Når vi glæder os til jul, glæder vi os faktisk til at
blive sat fra bestilling, så vi kan give slip og lade
noget andet end os selv komme til. Nu er forberedelserne til julen ellers nok noget, der kan
få os op af stolen og sætte os i arbejde. Vi får
rigeligt at se til og bestille. Det kan nogen gange
blive for meget. For roen og freden kommer jo
ikke af gaverne, de dyre vine, tre slags småkager
eller hjemmelavet rødkål. Selvfølgelig skal der
nogle ydre, konkrete ting til for, at vi oplever, at
det er jul og vi kan putte os i julehyggen: flæskesteg, julelys, juletræ, konfekt og juleappelsiner
osv. Jo, julen er konkret, er noget ydre vi kan
sanse, og som vi mærker i det indre, varmer og
gør godt indeni.
Sådan er det også i kirken. Men her kræves der
ikke så meget aktivitet. Her skal vi bare komme,
opleve, lade tingene ske og have sanserne åbne
og mærke freden. At åbne sig for Guds fred er
at indrømme, at vi ikke kan skabe freden selv,
er at indrømme egen afmægtighed og mangelfuldhed. Den uro, der til daglig kan plage os, er
jo ikke bare travlhed, men nok så meget bekymring og fortvivlelse over ikke at kunne slå til.
Den uro, vi kender, er den, der sniger sig ind på
os, når vi føler, at tingene skrider for os og mislykkes for os, når vi svigter, og selv bliver svigtet. Uro er tegn på smerte og sorg. Når vi glæder
os til jul, er det fordi, vi i julen bliver mødt af en,
der er større end os selv, men alligevel er os nær
med den fred, vi længes så inderligt efter. Guds
egen søn kommer med fred til tyngede sjæle,
med kærlighed og tilgivelse til de nedbrudte og
sorgfulde. Han kommer med fred både for i går
og i morgen, som det hedder i en salme (nr.129
vers 3 i Den Danske Salmebog.) Med fred for i
går: altså med tilgivelse for alt det, som gik galt,
og som kan plage os; og med fred for i morgen:
altså den fred, som kan give os mod til at leve og
se frem trods svære forhindringer.

Jeg glæder mig til jul, for det er en tid, hvor man
kan få lov til at være den, man er, der, hvor man
er. Kan det være svært at finde et sted, hvor dét
er muligt, så har vi heldigvis altid Guds hus her til jul og altid.
Sognepræst Hanne Davidsen

Koncerter i december
Mandag den 4. december kl. 19.30 er der traditionen tro julekoncert med Langelandsgardens Brassband i Rudkøbing kirke. I år klarer
bandet koncerten selv, så det bliver ren messing,
når det er bedst – nemlig med de sjove julesange
og de smukke gamle julesalmer.
Torsdag 7. december er der koncert i Simmerbølle kirke kl. 19.30 ved blokfløjtekvartetten
“Bravade”. Den finske blokfløjtekvartet spiller
renæssance- og barokmusik på blokfløjter i alle
størrelser: Fra den lillebitte piccolofløjte op til
halvanden meter lange fløjter.
I renæssancetiden blev blokfløjteensembler
ofte benyttet både ved hoffets fester og i kirkeregi. Kvartetten, som har optrådt i både Japan, Norge og Holland består af de fire unge
musikere, Sunniva Fagerlund, Pauliina Fred,
Hanna Haapamäki og Hanna Kangasniemi.
Der vil være musik af bl.a. Buxtehude og Bach.
Koncerten er kommet i stand som et samarbejde med Foreningen Norden i anledning af
Finlands 100 - års jubilæum.

Rudkøbing – Simmerbølle
xxx
pastorat
Torsdag d. 21. december kl. 19.30 i Rudkøbing Kirke: Klassisk julekoncert.
Advents - og julemusik af bl.a. Händel og Reger, engelske carols og danske julesalmer.
Maria Lantz, sopran. Tine Pugesgaard, pianist/
organist.

Der er gratis adgang til alle tre julekoncerter.

Adventsgudstjeneste i
”Julekrybbens Tegn”
Der indbydes til en lidt anderledes gudstjeneste
søndag den 10. december kl. 15.00 i Rudkøbing kirke.

Gudstjenestens tema er JULEKRYBBEN! Så
derfor: Har du en julekrybbe derhjemme, så
tag den med til gudstjenesten. Måske har du
hjembragt en fra en udlandsrejse eller du har en
gammel, du har arvet, eller du har fået/købt en
eller selv lavet en. Måske har du bare nogle en-

kelte figurer. Tag julekrybbe og figurer med og
kom ca. 15 minutter før gudstjenesten begynder. Julekrybberne vil bliver udstillet i kirkens
midtergang. Efter gudstjenesten er der mulighed for, at alle kirkegængerne kan bese dem,
og har du lyst, så kan du fortælle din historie
om din julekrybbe (hvis du vil det, så giv mig –
Hanne Davidsen - et praj inden gudstjenesten).
Ved gudstjenesten medvirker kirkens kor under
ledelse af Tine Pugesgaard. Efter gudstjenesten
er der adventshygge med gløgg/kaffe, æbleskiver og sang på Hotel Skandinavien.

Lysgudstjeneste
Der indbydes til en
særlig LYSGUDSTJENESTE søndag
den 4. februar kl.
16.00 i Rudkøbing
kirke. Medvirkende
er komponist og
percussionist Steen
Raahauge. Gudstjenesten tema er: LYSET I
MØRKET. Steen Raahauges meditative musik
er gennemgående i hele gudstjenesten – det vil
sige, at vi ikke kommer til at høre orglet. Den
smukke og rolige musik, der er præget af særlige
rytmer og fredfyldte toner vil skabe et fint baggrundstæppe for hele gudstjenesten. Desuden
vil kirkens voksenkor medvirke. Under gudstjenesten vil der være bøn, sang, læsninger, korte
refleksioner over temaet, lystænding og sluttelig
altergang.
Kaffe-På-Kanden
Onsdag den 13. december kl. 14.30-16.00 er
der er adventshygge i Rudkøbing Præstegårds
konfirmandstue (indgang ved Rue Stræde)
med sang, skønt kaffebord, julefortælling, julequiz og udlodning af julestjerner og juledekorationer + optræden af kirkens kor.
Onsdag den 21. februar kl. 14.30-16.00 skal
der synges. Tidligere skoleleder og kirkesanger

Jens Kortermann Jauch kommer og fortæller
om sange fra Langeland. Det bliver en eftermiddag om Langelands historie fortalt med
sange skrevet på Langeland, af langelændere,
eller om Langeland. Fortællingerne om sangenes oprindelse ledsages af fællessange.
Som vanligt sker det i Rudkøbing Præstegårds
konfirmandstue (indgang ved Rue Stræde).

Studiekreds
Der indbydes til studiekreds om teologen K. E.
Løgstrup ved Ole Davidsen, onsdag den 17.
januar kl. 19.30 i Rudkøbing præstegårds
konfirmandstue. På det første møde aftales datoer for de 4-6 mødegange samt en præcisering
af studiekredsens tema. Alle er velkomne.
Oversigt over særgudstjenester
Søndag den 10. december er der advents gudstjeneste kl. 15.00 i Rudkøbing kirke med temaet ”Julekrybben” ved sognepræst Hanne Davidsen. Efter følgende er der adventshygge på
Hotel Skandinavien.
Onsdag den 13. december kl. 10.00 er der julegudstjeneste i Rudkøbing kirke for dagplejebørn ved sognepræst Erik Ransby. Forældre og
bedsteforældre er meget velkomne. Julens indhold er et barn – og denne gudstjeneste er for
alle børn og ”barnlige sjæle”.
Onsdag den 13. december kl. 11.00 er der julegudstjeneste for Værkstedgårdens brugere ved
provst Trille Brink Westergaard.
Årets Julespil opføres i Rudkøbing kirke torsdag den 14. december kl. 16.00 for forældre,
familie, venner og andre interesserede og fredag den 15. december kl. 9.00 for Ørstedskolens indskoling og kl. 10.00 for børnehaverne i
Rudkøbing.
Søndag den 17. december kl. 19.00 er der
adventsgudstjeneste med Lucia i Simmerbølle
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kirke. Kirkens ungdomskor medvirker. Efter
gudstjenesten er der kirkekaffe i annekset.

Billeder fra Rudkøbing kirkegård

Tirsdag den 19. december kl. 8.30 er der julegudstjeneste for Kassebølle Friskole i Simmerbølle kirke. Forældre og bedsteforældre er meget velkomne til skolens juleafslutning i kirken
– inden ferien.
Tirsdag den 19. december kl. 9.30 er der julegudstjeneste i børnehøjde for Simmerbølle
Børnehave og dagplejere i Simmerbølle kirke
ved sognepræst Erik Ransby. Også børnenes
familier er hjerteligt velkomne til at være med.
Søndag den 14. januar kl. 14.00 markeres
Spejdernes Nytårsparade i Rudkøbing kirke
ved en kort gudstjeneste ved sognepræst Hanne
Davidsen.
Søndag den 4. februar er der lysgudstjeneste kl. 16.00 i Rudkøbing kirke ved sognepræst Hanne Davidsen. Medvirkende: Steen
Raahauge på percussion.
Lørdag den 10. februar kl. 14.00 holder sognepræsterne Annalise Bage og Hanne Davidsen
en fælles familiegudstjeneste i Skrøbelev kirke.
Gudstjenesten markerer fastelavn og afslutningen af juniorkonfirmandforløbet. Efterfølgende
er kaffe/sodavand og kage på Skrøbelev Gods.

Kirkekaffe
Der indbydes til kirkekaffe efter følgende gudstjenester:
Rudkøbing kirke: 10/12 (på Hotel Skandinavien), 14/1 (i kirken) og 18/2 (i kirken)
Simmerbølle kirke: 17/12 (i annekset)
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Så smuk så Rudkøbing kirkegård ud en dejlig efterårseftermiddag 2017.
Vi kan være stolte af vores velholdte kirkegård. En smuk parklignende have med så meget grønt og
farverigt - og så den herlige havudsigt!

Rudkøbing – Simmerbølle pastorat
Plejehjemsgudstjenester
December:
Tirsdag den 19. december kl. 14.00 Danahus
(Erik Ransby)
Fredag den 22. december kl. 10.30 på Rudkøbing Plejehjem (ved Erik Ransby)

Juniorkonfirmander:
Der er udflugt til Svendborg for juniorkonfirmanderne lørdag den 13. januar, hvor vi skal
besøge en kirke og slutte af i Bowlingcentret.
Børnene får en seddel med hjem med nærmere
besked.

Januar:
Tirsdag den 9. januar kl. 14.00 Danahus
(ved Hanne Davidsen)
Onsdag den 10. januar kl. 10.30 Rudkøbing
Plejehjem (ved Hanne Davidsen)

Afslutningen for juniorkonfirmandsundervisningen finder sted ved fastelavnsgudstjenesten
lørdag den 10. februar i Skrøbelev kirke kl.
14.00.

Februar:
Tirsdag den 6. februar kl. 14.00 Danahus
(ved Annalise Bager)
Onsdag den 7. februar kl. 10.30 Rudkøbing
Plejehjem (ved Annalise Bager)

Center Kohaven
December:
Tirsdag den 12. december kl. 10.00 (ved Erik
Ransby)
Januar:
Tirsdag 9. januar kl. 10.00 (ved Hanne Davidsen)
Februar:
Tirsdag den 6. februar kl. 10.00 (ved Annalise
Bager)

Undervisning
Konfirmander:
Der er fælles konfirmanddag for alle konfirmander på Langeland torsdag den 25. januar.
De vil komme til at opleve en meget dygtig
fortæller, Klaus Højgaard, der kan levendegøre
Markusevangeliet. Der vil blive organiseret
spændende workshops efter fortællingen. Dagen slutter i Rudkøbing kirke.

Indre Mission
1/12
Rudkøbing By Night
Åbent Hus, kl. 18.00
7/12
Adventsmøde
v/ Jens Medom Madsen
Evangelisk Alliance bedeuge:
9/1
Evangeliekirken, Ringvejen 4
11/1
Bethesda, Ahlefeldtsgade 27
8/2
Generalforsamling
		
Kontakt: Birgit Mogensen, tlf. 62502098
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.

☎

Vikarierende
sognepræst: Erik Ransby,
Ændringer
i ’Vejviser’.
Træffes
i
Strynø
1. Under Rudkøbingpræstegård,
menighedsråd
efter aftale
og på
30Larsen,
93 78 74.
Kirketjener
Lene
Munch
tlf. 20345657,
Mail:fri.
er@km.dk. Fri mandag.
mandag
2. Under Simmerbølle menighedsråd:
Kordegn: Birgitte E. M. Møller, Rue 12,
Kirketjenervikar Hans Kjær, tlf. 20927299,
5900 Rudkøbing,
62 51 12 70,
mandag fri.
bemm@km.dk. Træffetid onsdag 9.00(Info om Karina skal slettes)
12.00 og torsdag 14.00-17.00. Udover
disse tider kan der rettes henvendelse til
3. Conny Mortensens telefonnr. skal ændres til:
sognepræsterne, dog ikke mandag.
28 86 95 97.
4. Erik
Ransby:
adresse
slettes
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
Rudkøbing Menighedsråd:
Formand: Lars Faartoft
23 21 57 87
Kirketjener: Lene Munch Larsen
20 34 56 57, mandag fri.
Kirkeværge: Conny Mortensen
28 86 95 97

☎

☎
☎

Simmerbølle Menighedsråd:
Formand: Annika Viulm,
27 52 14 85
simmerboellemenighedsraad@gmail.com
Kirketjenervikar: Hans Kjær
20 92 72 99, mandag fri.
Kirkeværge: Thorkild Wamsler,
23 29 74 90

☎

☎
☎

Info om aktiviteter m.m. i Rudkøbing og Simmerbølle kirker kan findes på Facebook: RudkøbingSimmerbølle Pastorat eller på pastoratets hjemmeside www.Rudkøbing-Simmerbøllekirker.dk
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Sydlangelands
xxx kirker
Morgenandagt og træplantning
Tryggelev kirke torsdag d. 30/11 8.30
Efter morgenandagten vil årets konfirmander
plante et æbletræ (den gl. langelandske sort ”Grevinde Ahlefeldt”) på kirkegården i anledning af
500-året for reformationen. Vi håber, at den tids
konfirmander kan spise af æblerne, når vi i 2036
skal fejre det danske reformationsjubilæum. Til
sidst bydes på formiddagskaffe med rundstykker
i forpagterboligen. Alle er hjerteligt velkomne!

Farvel til Thomas Hårbøl
Magleby kirke 2. juledag, 26. december 14.00
Det sidste halve år har pastor Thomas Hårbøl
været vikarierende sognepræst, hovedsageligt i
de sydligste sogne. Vi siger tak for godt samarbejde og en god, solid indsats. Der har sommeren over været to ledige præsteembeder på Sydlangeland, og Thomas har beredvilligt påtaget
sig mange ekstra opgaver for at få det hele til at
hænge sammen.
Thomas holder sine sidste gudstjenester hos os
denne dag, så kom og vær med til at sige farvel
og stor tak over en kop kaffe i konfirmandstuen
i Magleby efter gudstjenesten.

ber valgt ny præst i Magleby, Bagenkop, Tryggelev og Fodslette med ansættelse pr. 1/1-18.
Der kan blive tale om senere ansættelse, hvis
den valgte præst ikke kan forlade sin evt. nuværende stilling med det korte varsel.
MEN vi håber og har planlagt en festlig dag,
hvor provsten indsætter den nye præst i 3 af kirkerne:
Tryggelev kirke 10.00, Magleby kirke 11.30,
Bagenkop kirke 14.00.
Efter indsættelsen i Bagenkop bydes der på et
traktement, så alle kan hilse på vores nye præst.
En evt. ændring af planerne vil blive annonceret i Øboen!

Adventsfejringer

Midnatsgudstjeneste nytårsnat i
Humble kirke kl. 23.30.
Efter gudstjenesten bydes der på champagne
og kransekage, så vi kan ønske hinanden godt
nytår.

Kirkekaffe
Lindelse 21. januar 10.00
Efter gudstjenesten bydes på formiddagskaffe i
præstegården

Bagenkop Kirke
søndag d. 10. december 19.30
Der vil efter gudstjenesten blive serveret
gløgg og æbleskiver i kirken.
Håber vi ses til en hyggelig aftengudstjeneste!
Lindelse kirke
søndag d. 17. december 19.00
Efter gudstjenesten bydes der på gløgg og
æbleskiver i konfirmandstuen.
Vel mødt til en hyggelig aften med masser af
julestemning.

Juleafslutning med Magleby
Fri- og Efterskole
Magleby kirke fredag den 22. december 10.45
Vi indbyder alle til at deltage i denne festlige
gudstjeneste for skolens elever.
Juleafslutning med Humble
skole og Børnehave
Humble kirke
en hyggelig indgang til juleferien med kendte
salmer og tilmed solister – alle er velkomne!
18

Indsættelse af ny præst
Søndag d. 7. januar
Om alt går, som vi håber, så bliver der i decem-

Fodslette kirke 28. januar 19.30
Efter gudstjenesten bydes på kaffe mm. En god
lejlighed til at byde den nye præst velkommen.

Koncerter
Gospelkoncert med Soul Singers.
Lindelse kirke tirsdag d. 28. november 19.30
Vi gentager succesen fra 2016, hvor en fyldt kirke var vildt begejstret! Se forrige kirkeblad.
Julekoncert med Quilisma Ensemble
Magleby Kirke tirsdag 5. december 19.30.
Udover kendte julesalmer og christmas carols vil der blive opført en lille messe af Gabriel Fauré
samt satser fra middelalderen. Quilisma Ensemble er hjemmehørende i det sydfynske og består
af syv sangere, klarinet og basklarinet. Dette giver en særegen klang, der har begejstret publikum.
Dirigent Jan Thor Callesen. Fri entre.
Julekoncert
Lindelse kirke torsdag d. 7. december 19.00
Med Lindelse kirkekor, Sygehuskoret og Rudkøbing Sangkreds.
En aften, hvor kirken emmer af korsang, fællessang og glad julestemning.
Fri entre.
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Eftermiddagsmøder
Torsdag d. 21. december 14.30 i Lindelse
præstegård: En rigtig julehygge-eftermiddag. Der vil blive spillet op med fællessang
og underholdning. Der bydes på kaffe,
gløgg, æbleskiver og småkager.
Alle er hjerteligt velkomne. Husk kop og brød!
Vi har i nogle år holdt eftermiddagsmøder
på skift i Lindelse og Humble præstegård for
alle på Sydlangeland. Nu er der nye pastorater og dermed nye aftaler.
Alle er fortsat velkomne alle steder – uanset
hvilket sogn, man bor i!
Tryggelev og Fodslette sogne lægges fra 1/1
sammen med Bagenkop og Magleby til ét
fælles pastorat. Der er ikke planlagt eftermiddagsmøder hér – eller i Lindelse – i januar og februar. Vi venter til der kommer en

Lokalhistorisk forening for
Humble, Lindelse og TryggelevFodslette sogn
D. 21. februar kl. 19.00 besøger vi Langelands
Museum hvor museumsinspektør Otto Uldum vil
fortælle og vise rundt. - Husk kaffekurven og
tag gerne naboen med.
Husk hjemmesiden:
www.lokalarkiver.langelandkommune.dk
Gudstjenester på Lindelse
plejecenter
22. december 14.00 Julegudstjeneste ved Trille
Brink Westergaard
23. januar 14.00 ved Allan Madsen
27. februar 14.00 ved NN
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.

ny sognepræst, så vi kan aftale, hvad der skal
ske fremover.
Derfor bliver de næste måneder således:
Eftermiddagsmøder og hygge i den Åbne
Præstegård i Humble:
Vi håber, at folk fra Sydlangeland fortsat vil
komme og være med til at synge sammen,
hygge sig med hinanden over kaffen og høre
lidt forskelligt fra nær og fjern. For fremtiden bliver der Åben Præstegård i Humble
hver måned. Vi begynder kl.14:30 og slutter
16:45. Der er adventshygge i præstegården
den 7. december – og ellers mødes vi i dette
kirkeblads periode den 18. januar 2018 og
15. februar 2018 – og som hovedregel i den
sidste ulige uge i hver måned og om torsdagen. Der kan bestilles ”kirkebil”.

Gudstjenester på Humble
plejecenter
22. december 15.00 Julegudstjeneste ved Allan
Madsen
11. januar 15.00 ved NN
8. februar 15.00 ved Allan Madsen
Særgudstjenester i Humble Sogn
Jeg hører fra flere, at aftengudstjenesterne er
bedre besøgt end højmesserne. Der er ønske om
gudstjenester på andre tidspunkter end søndag
formiddag. Særgudstjenester giver brændstof
til højmessen. Derfor er de lagt op på en lidt
anden måde, inspireret af bevægelsen omkring
gudstjenestefornyelse. I Humble afprøver vi
lige nu to typer gudstjenester kl. 19.00 – oftest i
Ristinge og Kædeby. Den ene er Taizè-messen,
en lidt meditativ messe med gentagelse af lette
salmer/sange fra Taizè og en kort prædiken-meditation. Den anden genopdager begrebet aftensang og har nyere sange f.eks. fra keltisk
tradition. Den har ligeledes meditativ karakter.

Gudstjenestefornyelse i
Humble Sogn
Gudstjenesten trænger til fornyelse – også i
Humble. En af grundtankerne er involvering.
Menighedsrådet og jeg vil gerne involvere flere
både i højmessen og i de andre gudstjenester.
Musikken er nøglen til fornyelse, så ønsker du
fornyelse og spiller du et instrument, hører jeg
gerne fra dig. Du kan også melde dig til gudstjenesteudvalgene, der mødes en time hver tirsdag eftermiddag i ugen op til gudstjenesten.
Én gruppe arbejder med højmessen, én med
Taizè-messen, én med aftensang. De sidste to
mødes kun en gang om måneden. Jeg vil som
jeres præst gerne have gode indspil fra jer. Der
er ingen forventning om forkundskaber – kun
interesse for fornyelse. Jeg hører gerne fra dig –
og især hvilken type gudstjeneste, du selv gerne
vil arbejde med.
Involverende hilsen Allan Madsen – sognepræsten i Humble.
Kirkekaffe i Humble Sogn
Susanne og jeg vil gerne se alle til kirkekaffe i
præstegården efter gudstjenesten den første søndag i måneden. Der er allerede fin tradition for
kirkekaffe i Ristinge og Kædeby. Som præst ønsker jeg i øvrigt, at der er kirkekaffe efter enhver
gudstjeneste! Blot en kop kaffe og lidt at tygge
på. Kunne du tænke dig at være ”kaffetante”, så
sig til; så prøver vi at sætte det i system.
Kirkehøjskole i Humble
Hver den første onsdag i måneden kl. 19 –
21.30 i Humble præstegård.
Der inviteres til kirkehøjskole for alle videbegærlige – unge som gamle. Kirkehøjskolen er
undervisning med tid til kaffe og diskussion.
6. december: ”Nye salmer giver nyt liv”.
3. januar: Vi hører om og synger med på ”Lina
Sandell og hendes sange”.
7. februar: ”Ny vin – og gamle sække”. Om Allan Madsens doktorafhandling.
Der kan bestilles kirkebil.
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Sydlangelands
xxx kirker
32 År.
I godt 32 år har Lindelse kirke og kirkegård været en stor del af mit og min families liv.
Det har givet mig en stor indsigt i bruger-familiernes liv, både til glade begivenheder, mindre
behagelige og de stunder, hvor det hele ser sort
ud.
Jeg har været utrolig glad for den tillid, som
mange har vist mig ved at betro mig problemer,
som de ikke har villet belaste familien med.
Selv om nogle i samme omgang beklagede, at
de brugte min tid, var mit svar tit: ” Det skal I
ikke bekymre jer om. Så må jeg bare løbe lidt
hurtigere for at nå det jeg skal nå, inden det er
fyraften”.
Der er sket en del på kirkegården fra 1985 til
2017. Hvis nogen har interesse i det, findes der
en mappe med billeder på lokalhistorisk arkiv
i Humble. Der kommer nok også mange ændringer i årene fremover. Lad os håbe, det sker
langsomt, så vi alle kan følge med og stadig have
et godt minde om vore afdødes sidste hvilested.
Herfra skal siges mange tak for alle gode som
sørgelige oplevelser, der har været i tiden som
graver ved Lindelse kirke, samt tak for den
overvældende opmærksomhed, der er blevet vist
mig gennem alle årene.
Som en lille krølle på halen vil jeg endnu en
gang sige mange tak for den fine afskedsreception, der blev holdt for mig. Fhv. graver Jerry l.
Jensen
Et halvt farvel til Tryggelev og
Fodslette
Fra 1/1-18 bliver de 4 sydligste sogne ét pastorat. Det betyder, at jeg efter 26 ½ år stopper
som sognepræst i Tryggelev og Fodslette. Det
er med blødende hjerte og stort vemod! Jeg har
været ovenud taknemmelig for at være jeres
sognepræst i alle disse år! Jeg kan ikke takke
jer nok for tusindvis af stjernestunder– på tomandshånd eller mange sammen.
I slipper ikke helt for mig – derfor kun et halvt
farvel. Jeg bliver tæt på, i Lindelse, og som I kan
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se af gudstjenesteplanen, vil jeg ind imellem stadig have gudstjenester for at få planlægningen
til at gå op (og fordi jeg gerne vil). Men jeg skal
naturligvis give plads til jeres nye præst. Han/
hun bliver først ”jeres”, når I bruger vedkommende. Jeg beder jer tage imod ham/hende
med samme store åbenhed og tillid, som jeg er
blevet mødt med!
Selvom det er med blødende hjerte, jeg slipper
jer, er jeg sikker på, at den nye struktur i længden er den bedste for de 4 sydligste sogne, der
nu er sikret én fast præst, forhåbentlig i mange
år.
Da jeg ikke ”rigtigt” forlader jer, har jeg aftalt
med Tryggelev-Fodslette menighedsråd, at vi
ikke holder afskedsgudstjeneste. Når jeg en dag
rejser for alvor, håber jeg, vi finder en god måde
at tage afsked på. Tak for alt det, jeg har fået
lov at dele med jer – i hverdagen, i glæde og i
sorg. I har beriget mit liv, og jeg er dybt taknemmelig. Trille

Nye menighedsråd
Fra 1/1-18 bliver Tryggelev og Fodslette sogne
en del af et sydligt pastorat sammen med Magleby og Bagenkop. Lindelse bliver selvstændigt.
Derfor er det fælles menighedsråd blevet delt i
Lindelse og Tryggelev-Fodslette menighedsråd,
og der har været nyvalg til begge råd:
Lindelse Eva Terndrup - formand
Nadine Christiansen - næstformand
Hanne Jensen - kasserer
Vibeke Dysted Nielsen
Therese Didriksen.
Tryggelev-Fodslette: Helge Dinesen, Tryggelev – formand. Anne Toftemann Knudsen,
Fodslette – næstformand. Doris Christoffersen,
Tryggelev. Freja Alice Mie Skov, Fodslette. Kaj
Christoffersen, Tryggelev – kasserer.

Magleby kirke smukt pyntet til årets høstgudstjeneste.

Du skal plante et træ - du skal gøre
en gerning....
I efteråret er der blevet/bliver der plantet æbletræer
på Lindelse, Tryggelev og Fodslette kirkegårde.
Det sker som markering af reformationsjubilæet.
Det siges, at Martin Luther engang blev spurgt,
hvad han ville gøre, hvis verden gik under i morgen. Han svarede ”Plante et æbletræ”! Det lyder
absurd, men ér evangelisk og inderligt livsbekræftende: Vel skal vi alle dø, men livet skal aldrig ses
eller leves i dødens skygge. Livet skal tværtimod
altid leves i lyset af livet og lyset, i lyset af troen,
håbet og kærligheden. Jo mere døden trænger sig
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Vejviser
HUMBLE SOGN:
Sognepræst Allan Helmer Madsen
Humble præstegård
Ristingevej 24, 5932 Humble
62 57 20 20 mail: alhm@km.dk
Fri mandag.

☎

Menighedsråd:
Formand: Hanne Elnegaard,
51 51 61 35
Kirkeværge, Kædeby: Michael Drost,
29 88 87 22
Kirkeværge, Ristinge: Marianne Ol62 57 18 54
sen,
Kirkeværge, Humble: Henny Munk
28 11 50 45
Larsen,
Regnskabsfører: Benny Rasmussen,
62 22 72 88

☎
☎

☎

☎

☎

Graver: Anette Zawada Rasmussen,
21 28 61 89. Fri mandag.

☎

på, jo vigtigere er det at lade liv og lys være vores
fortegn. Vi skal leve i dag – ikke i morgen.
Dét livsbekræftende livssyn skal æbletræerne stå
som symbol på. De er et håb og et ønske for fremtiden, og vi beder til, at de må bære rig frugt –
både bogstaveligt og i billedlig betydning.
Æbletræerne er 3 gamle langelandske sorter:
”Langelands kæmpe grå” i Lindelse, ”Marieæble
fra Hjortholm” i Fodslette og ”Grevinde Ahlefeldt” i Tryggelev.
Årets konfirmander plantede træet i Lindelse d.
2/11 – som det ses på billedet.
I kan stadig nå at være med, når konfirmanderne
planter træet i Tryggelev d. 30/11. Vi begynder
med morgenandagt i Tryggelev kirke 8.30 – og
byder på formiddagskaffe bagefter.

LINDELSE SOGN:
Sognepræst Trille Brink Westergaard
Lindelse præstegård
Langegade 2, 5900 Rudkøbing
62 57 15 07 /20 46 36 44
Mail: tubw@km.dk.
Fri ca. hver anden weekend.

☎

Ved fravær: Kontakt sognepræsten i
Humble.
Menighedsråd:
30704959
Formand: Eva Terndrup,
Kirkeværge: Jerry Jensen,
62 57 17 02
Regnskabsfører: Benny Rasmussen,
62 22 72 88

☎

☎
☎

Graver: Poul Rasmussen,
Fri mandag.

☎ 23 38 87 05.

MAGLEBY, BAGENKOP,
TRYGGELEV, FODSLETTE SOGNE:
Vikarierende sognepræst
Thomas Hårbøl (indtil 1/1-18)
Træffes i Magleby præstegård efter
25 53 14 36
aftale og på
Mail: trh@km.dk. Fri mandag.

☎

Tryggelev og Fodslette:
Også sognepræsten i Lindelse indtil 1/118. Herefter ny præst – træffes på
62 56 10 77.

☎

Bagenkop menighedsråd:
Formand: Dorthe Grabentinn,
23 81 95 33
Kirkeværge: Tove Egmose,
62 56 16 74
Regnskabsfører:
51 33 10 35
Kaj Christoffersen,
Graver, Bagenkop:
62 56 27 28
Peder Kølle,

☎
☎

☎

☎

Magleby menighedsråd:
51 55 34 33
Formand: Jens Schrøder,
Kirkeværge: Kurt Pilegaard,
24 64 63 26
Regnskabsfører: Kaj Christoffersen,
51 33 10 35
Graver, Magleby: Manuela Bogetoft,
23 37 45 66. Fri mandag.

☎

☎
☎
☎

Tryggelev og Fodslette menighedsråd:
61 68 41 69
Formand: Helge Dinesen,
Kirkeværge: Anne Toftemann Knudsen,
31 24 81 66
Regnskabsfører: Kaj Christoffersen,
51 33 10 35
Graver Tryggelev og Fodslette: Willy
62 57 20 02 / 23 66 74 40.
Edvardsen,
Fri mandag.

☎

☎
☎

☎

Kirkebilen skal bestilles senest dagen før.
For mailadresser og yderligere oplysninger
se www.sogn.dk
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Reformationsjubilæum
xxx
1517-2017
PLANT ET TRÆ
- et søstertræ til Fyens Stifts æbletræ nr.
182 i Lutherhaven i Wittenberg Melodi : Højt fra træets grønne top.

Fremstillet af elever fra Magleby Fri- og efterskole

Højt fra træets grønne top
Stråler LUTHER-glansen.
Kirkegænger mød nu op,
nu begynder dansen.
Træet er så fint og kønt,
træet er så dejlig grønt,
træet er symbolet,
Luther er idolet.
Martin Luther var en mand,
som bevared’ roen,
selvom han blev lyst i band,
misted’ han ej troen.
Reformer’te kirkens bud troed’ altid på sin Gud.
Ham vi ej vil glemme,
ham i vor sjæl vi gemme.
Dette træ skal sørge for,
at vi vil erindre,
at vor tro skal være stor altid, intet mindre.
Mindet om en stor reform,
ændred’ helt vor levenorm.
Ændred’ mangt ved livet,
det er ganske givet.
		

Jacques Borggild 2017

"Også selvom jeg vidste, at Jorden ville gå under
i morgen, ville jeg plante et æbletræ i dag,"
Citat af Martin Luther.
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Kirkens døgn
I anledning af reformationsjubilæet stod kirkens
døgn i reformationens og Luthers tegn over hele
Fyn. På Langeland var reformationsfejringen blevet en del af kulturnatten i Rudkøbing. Kirkerne
havde deres egen pavillion ved Superbrugsen,
hvor man kunne smage lutherøl og luthersnaps
eller slå sine ønsker til fremtidens kirke op på
den medbragte kirkedør. Når man gik omkring
i byen for at se på nogle af de mange andre ting,
kulturnatten bød på, kunne man ikke blot risikere at løbe ind i præster i ornat men også selveste
Luther eller hans hustru Katharina af Bora.
Billeder fra Kirkens Døgn under Kulturnatten.
Fotograf: Ard Jongsma

Præsteparrets 12 teser
Præsteparrets 12 teser
"Hvad er et godt liv?
1.

Spørgsmålet ”hvad er et godt liv?” er meningsløst med mindre det forudsætter, at livet er godt.

2.

Det er meningsløst at hævde, at livet er godt, med mindre man forudsætter, at livet er skabt.

3.

At livet er skabt betyder, at livet både er en gave og en opgave.

4.

Livet er en opgave, fordi det har karakter af et livsprojekt, der kan lykkes eller mislykkes.

5.

Livet er en gave, fordi vi lever af vort fællesskab med andre mennesker og hele den skabte verden.

6.

Livet er godt, når vi udfolder vort liv i respekt og agtelse for alt det, vi selv lever af.

7.	Respekt og agtelse for det, vi lever af, indebærer, at vi aldrig reducerer den anden (medmennesket) eller det andet (naturen) til middel for vort eget livsprojekt.
8.

Respekten for livet kommer også til udtryk i respekten og agtelsen for en selv.

9.	Selvrespekt og selvaccept må ikke forveksles med selvoptagethed og selvovervurdering, men viser sit sande væsen, når
man forstår at kende balancen mellem drømme og ambitioner på den ene side og evner og muligheder på den anden side.
10.

Et godt liv er kendetegnet ved tillid til fremtidens åbenhed og en realistisk forståelse af fortidens uigenkaldelighed.

11.

Et godt liv er et liv, hvor modgang, lidelse og tilintetgørelse ikke formår at kue livsmodet og troen på, at livet er livet værd.

12.

Et godt liv er et gudvelbehageligt liv.

Hanne og Ole Davidsen, Rudkøbing Præstegård
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Juleaften i Langelandshallen

Jul i Langelandshallen
for enlige og børne familier
Lørdag den 23/12 kl 17-22
Vi har i år valgt lillejuleaften, så alle har en mulighed for at komme frem og tilbage med offentlig transportmiddel.
Der vil blive holdt traditionel jul med and og flæskesteg samt ris a la mande.
I vil danse om juletræet og der vil være gaver til børnene.
Herefter vil der være kaffe og julegodter.
Tilmelding er bindende og gives til Vibeke i Langelandshallens cafeteria senest den 10. december
Yderligere informationer fås ved henvendelse til Vibeke Ottesen tlf. 20 95 23 43

Vibeke Ottesen
Langelandshallens cafeteria

Ann Jeppesen
Røde Kors

Er man interesseret i at støtte Jul i Hallen
kan der inbetales til konto 0860 8159458270

