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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
Lysgloben i Longelse kirke fremstillet af
Keld Pihl Jensen, Fladmosen i 2004.

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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Redaktion: Peter M. Møberg &
Annalise Bager (ansvarshavende)
Synspunkter i bladet er ikke nødvendigvis
udtryk for redaktionens holdning.

Præstens side
Præsteliv 1984 – 2018!
På væggen bag ved min computer hænger der
et billede, som har en helt speciel betydning for
mig. Det er et billede fra min ordinationsdag
den 14. januar 1984. Jeg blev ordineret i Longelse kirke af Biskop Holm. I sin tale senere på
dagen i Longelse Beboerhus husker jeg biskoppens ord: ”Du skriver verdenshistorie på Langeland, som den første kvindelige præst på Øen”.
Siden er der kommet en del kvindelige præster
hertil, og antallet af præster væsentlig reduceret. Vi var dengang 11 præster, i dag er vi 7½
til at betjene den langelandske befolkning samt
Strynø. Pt er vi kun to af de 11, der er i embede.
Underligt sådan at se tilbage. Det samme gælder, når man kaster et blik i de Gamle Kirkebøger. Det er rigtig mange familier, man gennem
et langt præsteliv har stiftet bekendtskab med i
mange forskellige sammenhænge. Ved de kirkelige handlinger: dåb, konfirmation, bryllup,
begravelse. Ved kirkens mange gudstjenester og
arrangementer. Børnearbejdet har også givet en
bred kontaktflade med de små og deres mødre/
fædre, når vi har mødtes til Babysalmesang, i
Børneklubben og med Juniorkonfirmander og
Konfirmander. Med de ældre ved besøgene på
vore plejehjem. Med arrangementer i kirke og
præstegård og på de mange ture og rejser, vi
sammen har foretaget i årenes løb. Til maj er
det slut. Jeg går på pension efter 34 1/4 år på
Langeland. Det er vemodigt, at skulle sige farvel, men det er også med en følelse af stor taknemmelighed og glæde over de mange gode år.
Det har været travle år med rigtig mange engagementer af forskellig art. Jeg har bl.a været Beredskabspræst siden begyndelsen af 1990´erne.
Jeg har været Tillidsmand for præsterne i 20 år.
I dag bestrider jeg posten som Arbejdsmiljørepræsentant og er Daglig Leder for de medarbejdere, der er tilknyttet kirkerne i de 3 sogne,
hvor jeg er præst. Jeg har gennem årene under
mange vakancer lært rigtig mange langelændere

at kende både i syd og nord og i vores købstad.
Noget jeg sætter stor pris på. Det er altid dejligt
at møde ”nye” mennesker og få set på verden
fra nogle andre vinkler end de vanlige. Jeg har
også gennem årene sagt goddag og farvel til en
del kolleger. Jeg har altid været glad for det kollegiale samarbejde. Vi er forskellige, men har
altid noget at byde ind med. Og heldigvis har
jeg kontakt til en del af de præster, der er rejst
fra øen. Til sommer mødes nogle af os igen i
Kirketeltet på Langelandsfestivalen. Selvom jeg
holder til maj, har jeg lovet endnu engang at stå
for det projekt, som vi med succes satte i gang
for 4 år siden.
At være præst er en livsstil. Samtaler og besøg
kan ligeså godt ligge i døgnets ydertimer, som
mellem kl. 8 & 16. Og weekendarbejde er der
stort set hele året undtagen de perioder, hvor
der afholdes ferie og friweekends. Det kræver
en del af ens familie, men er det noget, man
kan nå til enighed om, så er det verdens bedste job at være præst. Der er ikke to dage, der
er ens, og man får berøring med rigtig mange
områder af vi menneskers liv og hverdag. Det
gælder lige fra de store alvorlige samtaler, til
den daglige drift af vore kirker, kirkegårde og
præstegård. Det gælder kirkens personale og
økonomien og de mange vigtige afgørelser, menighedsrådet skal træffe. Det gælder undervisning og foredrag, kirkeblad og artikler. Listen
er næsten uudtømmelig, men det er alt sammen
ting, som har givet mig store udfordringer, og
helt bestemt gjort mit liv mere spændende. Jeg
håber, at jeg i mit virke har været med til at gøre
en forskel i mange forskellige sammenhænge
her på Langeland, men først og fremmest håber
jeg, at de Ord, jeg har fået sagt ved kisten, ved
alteret, ved døbefonten og på prædikestolen har
været med til, at I har fået sagt farvel til jeres
kære på en god måde, at I har fået en forståelig

og nærværende tale i forbindelse med det store
Ja, og at I forældre har følt Guds velsignende
nærvær, når I har stået ved døbefonten, at konfirmanderne har fået nogle gode ord med ind i
ungdomslivet. At ordene fra prædikestolen har
givet mening og har føltes talt ind i vores tid.
Med disse ord vil jeg gerne af hjertet sige tak for
de mange år på Langeland, og jeg håber, at I vil
ta´ rigtig godt imod den præst, der bliver indsat
i embedet efter mig. Jeg håber også, at se rigtig mange af jer til afskedsgudstjenesten Kristi
Himmelfarts dag den 10. maj kl. 10 i Longelse
kirke og til den efterfølgende reception i Lejren
på Drejet i Spodsbjerg.
Annalise Bager
Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev
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Nordlangeland
xxx pastorat
Nyt fra menighedsrådene
Vej og P-plads ved Snøde Kirke. Der er indhentet tilbud, og arbejdet med at anlægge ny
opkørsel og P-plads nord for kirken sættes i
gang og forventes færdigt i maj måned.
Kunst i Stoense Kirke. Der er givet tilladelse
til, at der opsættes kroge i Stoense Kirke, så der
kan arrangeres udstilling af kirkekunst. Et udvalg arbejder med de nærmere retningslinjer for
udstillinger.
Åbne kirker. I forbindelse med renovering af
Hou Kirke blev der monteret automatisk dørlås. Det samme er nu sket i Bøstrup, Tranekær
og Tullebølle Kirker. Menighedsrådene har
besluttet følgende fælles åbningstider for de fire
kirker: Sommerhalvåret kl. 8-20 og vinterhalvåret kl. 8-17. Det overvejes at få automatiske
dørlåse også i Stoense og Snøde.
Graverbemandingen. Jytte Christiansen er
desværre stadig sygemeldt, så Lone og Svend
Jørgen Jensen varetager foreløbig alle tre kirker i
den sydlige del af pastoratet. Der er desuden aftalt en omlægning, så Lone M. Jensen fremover
får et selvstændigt ansvar for Bøstrup Kirke
og de kirkelige handlinger her. Dette er sket
i forbindelse med en beskæring i de samlede
medhjælpstimer på de tre sydlige kirkegårde
med 300 timer. I foråret opslås en medhjælperstilling. Lisbeth Gredal Møller er fastansat som
medhjælp i Hou og Stoense fra 1. januar 2018.

Håndarbejdsklub
Indtil påske vil der hver mandag fra kl. 9.30 til
11.30 være mulighed for at tage sit strikketøj,
hækletøj, kniplebræt eller andet håndarbejde
med op i konfirmandstuen i Tullebølle og møde
ligesindede til en snak og fælles nørkleri.
Alle er velkomne!
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Påsken i pastoratet
Påskeoptakt i Tranekær Kirke
Torsdag den 15. marts kl. 19.00
Denne aften vil vi gennem tekst og musik forberede os på den kommende påske. Teksterne
og musikken vil knytte an ved de syv korsord og illustrere, hvordan Jesu sidste ord også
finder genklang i vores verden i dag. Musikindslagene står Humble Musikefterskole, Jens
Winther og Koret ledet af Bibi Bechmann for.
Palmesøndag
Palmesøndag får sit navn, fordi Jesus den dag
red ind i Jerusalem og blev modtaget af store
skarer, der lagde deres kapper ud på vejen og
skar grene af træerne og strøede dem for hans
fødder. De grene er traditionelt blevet tolket
som palmegrene. I Nordlangeland Pastorat er
der palmesøndag den 25. marts gudstjenester
i Snøde Kirke kl. 10.00 og Tranekær Kirke
kl. 11.15 og familiegudstjeneste i Tullebølle
Kirke kl. 14.00. Efter gudstjenesten i Tullebølle Kirke er der kage, saftevand, kaffe og te
i konfirmandstuen i præstegården, hvor også
både store og små, bedsteforældre og børnebørn vil have mulighed for at male påskeæg.
Kunstnerparret Bente og Geert Gregersen
fra Galleriet Be-Gee i Bygaden kommer og
hjælper os med at male nogle flotte påskeæg.
Påskeæggene vil blive hængt op i Tullebølle
Kirke henover påsken.
Skærtorsdag
Denne dag mindes vi Jesu sidste aften sammen
med sine disciple. Før aftensmåltidet vaskede
Jesus disciplenes fødder, og det er også det,
der har givet dagen sit navn. Skær skal nemlig
her forstås som ren. Efter fodvaskningen spiste Jesus og disciplene deres påskemåltid, hvor

Jesus indstiftede nadveren. Skærtorsdag den
29. marts er der gudstjeneste i Stoense Kirke
kl. 10.00 og i Bøstrup Kirke kl. 18.00. Efter
gudstjenesten i Bøstrup Kirke er der fællesspisning i sognehuset. Menuen i år er lammesteg
og det er gratis. Ønskes andre drikkevarer end
vand/sodavand skal man selv medbringe dem.

Langfredag
Langfredag er lysene på alteret slukket og der
er ikke pyntet op med blomster. Det er kirkeårets mørkeste dag. Man mindes Jesu død
på korset. Man mindes smerten, sorgen og
fortvivlelsen. Men samtidig er det en dag, der
med al sit mørke og sin håbløshed gemmer håbet og glæden i sig. En dag som peger fremad
mod påskedag. Langfredag den 30. marts
er der liturgisk gudstjeneste i Hou Kirke kl.
10.00 og gudstjeneste i Tullebølle Kirke kl.
10.00.
Påskedag
Påskedag falder i år på
første april. Livet,
glæden og håbet gækker mørket, håbløsheden og smerten. 2.
påskedag hører vi om
disciplenes reaktion
på påskens helt utrolige budskab. Påskedag den 1. april er der
gudstjeneste i Tullebølle
og Hou Kirker kl. 10.00 og
i Bøstrup og Stoense kl. 11.15.
2. påskedag den 2. april er der
gudstjeneste i Snøde kl. 10.00 og
i Tranekær kl. 11.15.

Nordlangeland pastorat
Præstegårdscafé
Hver torsdag i konfirmandstuen i Tullebølle
Præstegård kl. 14.30 – 16.00
Indtil påske er der café hver torsdag i konfirmandstuen.
Alle er velkomne til at kigge ind til nogle hyggelige eftermiddage. Hver gang er der kaffe og
kage tillige med et sjovt, spændende, tankevækkende oplæg leveret af
både lokale og mindre
lokale personligheder.
Vi slutter af med at
synge lidt fra Højskolesangbogen.
Kirkebilen kan benyttes.

Musikgudstjeneste i Tullebølle Kirke
Søndag den 8. april kl. 14.00
Påskens glæde vil også smitte af på denne gudstjeneste første søndag efter påske, hvor elever
fra Langeland Musikskole vil bidrage med forskellige musikindslag i løbet af gudstjenesten.
Efter gudstjenesten er der en let forfriskning i
våbenhuset.
Grønlandsaften i Bøstrup Sognehus
Onsdag den 11. april kl. 19.30

Denne aften er der mulighed for at opleve en
lille smule grønlandsstemning i sognehuset.
Anne Rosengreen, som har arbejdet som pædagog i den østgrønlandske by Tasiilaq (tidligere
Angmagsalik) vil fortælle om Grønland og om
kristendommen på Grønland gennem 1000 år.
Der vil også være mulighed for at høre det grøn-

landske kor Ujaloq ligesom der vil være forskellige grønlandske effekter udstillet. Aftenen sluttes naturligvis af med kaffemik. Takus! (Vi ses).

Store Bededag
Tullebølle Kirke
Torsdag den 26. april kl. 19.00
Ved gudstjenesten medvirker Maria Lantz
(sang) og Anne Vilain (cello). Efter gudstjenesten serveres varme hveder, kaffe og te
i våbenhuset.
Hou Kirke
Fredag den 27. april kl. 19.00 er der
gudstjeneste i Hou Kirke. Ved gudstjenesten medvirker Rebellens Kor. Der serveres
kaffe mm. i kirken efter gudstjenesten.

Syng-sammen i Hou Kirke
Torsdag den 3. maj kl. 19.00 er der igen
syng-sammen-aften. Aftenen byder på fællessang, og kirkesanger Jens Jørgen fortæller med
anekdoter og humor, så vi får gang i smilebåndet. "Han kommer med sommer, han kommer
med sol" er overskriften for denne aften, som
handler om komponisten Thorvald Aagaard. Vi
synger ofte sange med hans melodier og bemærker ind i mellem - "Nå, den var af Aagaard - ja,
den er god!" - men hvem var han egentlig? og
husker/kender vi hans utrolig store betydning
for dansk sang - bl.a. Folkehøjskolens melodibog
- og for Ryslinges idrætsliv omkring højskolen? I
aftenens sidste halvdel synger vi til forårets pris,
hvor deltagerne kan vælge deres yndlingssange.

Menighedsrådet sørger for kaffe og kage. Mød
op til en "varm" forårsaften!

Konfirmationer
Årets konfirmationer finder sted på følgende
dage:
Søndag den 22. april kl. 10.00 i Snøde Kirke,
hvor der er tre konfirmander.
Bededag fredag den 27. april kl. 10.00 i
Tranekær Kirke, hvor der er tre konfirmander
og kl. 12.00 i Bøstrup Kirke, hvor der er fem
konfirmander.
Lørdag den 28. april kl. 12.00 i Stoense
Kirke, hvor der er en konfirmand.
Søndag den 29. april kl. 10.00 i Hou Kirke,
hvor der er en konfirmand.
Kristi Himmelfartsdag torsdag den 10. maj
kl. 10.00 i Tullebølle Kirke, hvor der er fem
konfirmander.
Alle er velkomne til konfirmationsgudstjenesterne i vore kirker. Navne og adresser på konfirmander findes andetsteds i kirkebladet.
Pinsefrokost
Anden pinsedag den 21. maj kl. 11.00 er der
fællesgudstjeneste for hele pastoratet i Bøstrup
Kirke med efterfølgende pinsefrokost i sognehuset. Vore kirkemusikere medvirker med indslag under gudstjenesten.
Sommerkoncerter i Bøstrup Kirke
Lørdag og søndag den 26. og 27. maj.
”Sommerkoncerter på Langeland” bygger i
2018 videre på sine erfaringer fra den succesfulde 40 års-festival i 2017. Her blev afholdt
seks koncerter i dagene 16. til og med 18. juni
med deltagelse af otte kunstnere. Alle koncerterne var velbesøgte, fire blev transmitteret direkte på Danmarks Radio, P2, hvor speakeren
nævnte ”Bøstrup Kirke på Nordlangeland” ca.
ti gange. Desuden overværede Hendes Majestæt
Dronningen en af eftermiddagskoncerterne.
Bedre reklame kunne Nordlangeland næppe få.
I weekenden 26. og 27. maj 2018 afholdes en
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Nordlangeland
xxx pastorat
minifestival. Pianisten Julius Drake – idémanden bag jubilæumsfestivalen sidste år – introducerer til denne festival den kendte russiske
mezzosopran Ekatarina Semenchuk og den
unge skotske tenor Nicky Spence, der her får
sin danske debut.
Ekatarina Semenchuk betegnes som intet mindre
end en lysende stjerne på operaens himmel. Nicky
Spence omtales i pressen som ”en af Englands
største unge tenorer” med en ”sjælden ægthed i
stemmen”. En avis skriver, at han har ”verdensstjerne-format”. Julius Drake, der er kendt som
en af verdens absolut bedste akkompagnatører, er
en gammel ven af sommerkoncerterne, hvor han
regelmæssigt har spillet de sidste tyve år. Han har
en styrende rolle ved koncerterne i maj. Mere information og billetkøb på w ww.langeland.dk.

Udflugt til Søndersø Kirke og
Kongsdal Åben Have
Tullebølle-Tranekær-Bøstrups korte udflugt går
i år til Nordfyn.
Vi begynder med gudstjeneste i Tullebølle
Kirke søndag den 3. juni kl. 10.00.
Derefter kører vi nordpå til Carlslund ved Fruens Bøge i Odense, hvor vi spiser æggekage.
Drikkevarer er for egen regning.
Derfra kører vi mod Søndersø, hvor vi vil blive
vist rundt i Søndersø Kirke, som er kendt for
sine kalkmalerier.

Så kører vi til Kongsdal Åben Have (kongsdal
aabenhave.dk). En 20.000m2 stor have med
rododendron, stauder og roser. Haven er i privat
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eje, men åben for publikum tre dage om ugen.
Der vil vi drikke vores kaffe. Når haven lukker
kl. 17.00 kører vi atter mod Tullebølle, hvor vi
forventer at være ca. kl. 19.00.
Prisen for turen er 200 kr.
Tilmelding senest onsdag den 23. maj til
Marianne Porsby på tlf. 20 77 75 48 eller mail:
lillehus8@hotmail.com. Tilmeldingen er bindende.

Udflugt til Horne og Krengerup
Hou-Stoense-Snøde inviterer på årets udflugt
onsdag den 6. juni. Vi starter med en rundvisning i Horne Rundkirke og skal derefter besøge Krengerup Hørvævsmuseum og Skoda
Museet. På Hørvævsmuseet væves der på 100 år
gamle maskinvæve, der alle stammer fra det nedlagte Tommerup Væveri. Det er et arbejdende
museum og et stykke dansk industrihistorie.
Program for dagen og turen er som følger:
Afgang 	k l. 11.00 Hou Kirke
ca. 	kl. 11.05 Lohals Havn
ca. 	kl. 11.10 Stoense Kirke
ca.	kl. 11.20 Snøde Kirke
kl.	13.-14.00 Rundvisning/fortælling
Horne Rundkirke
	kl. 14.45 kaffe & lagkage Hørvævsmuseet
ca.	kl. 15.30-16.45 rundvisning Hørvævsmuseet herefter er der sat 1/2 time af
til at besøge Skoda Museet på egen
hånd.
	kl. 17.15 er der afgang mod Bregninge
Mølle.
	kl. 18.30 - 20.00 middag på
Bregninge Mølle
ca.	kl. 21.00 hjemkomst
Pris for deltagelse er 250 kr., som inkluderer turen, entréer, kaffe og middag. Drikkevarer til
middagen betaler man selv.
Tilmelding senest lørdag den 26. maj til
Lene Møller Dam på tlf. 26 84 64 78 eller mail
lenemollerdam@gmail.com.

Gospelworkshop og –koncert
Til efteråret arrangeres der en gospelworkshop
med efterfølgende koncert. Det bliver lørdag
den 27. oktober i Bøstrup. Workshoppen ledes
af Fie Lund Sørensen og koncerten bliver sammen med gospelkoret ”Salos”. Reserver allerede
dagen nu. Nærmere information kommer senere.
Læsekreds i konfirmandstuen i Tullebølle
Til efteråret begynder en læsekreds i konfirmandstuen i Tullebølle. Vi læser en roman til
hver gang, som vi så mødes og taler om. Man
behøver ikke deltage hver gang.
Der er planlagt to gange i efteråret:
Torsdag den 27. september: Til denne gang
læser vi romanen Et velsignet barn af Linn Ull
mann. Romanen handler om tre halvsøstres
forhold til hinanden og til deres fælles far. For
første gang i 25 år mødes de igen på Hammarö,
hvor deres far bor. Det er tid til at konfrontere
fortidens fortielser og skygger. Romanen udspiller sig i spændingsfeltet mellem skyld og forsoning, erindring og glemsel.
Torsdag den 15. november: Til denne gang
læser vi romanen Fire dage i marts af Jens Christian Grøndahl. I romanen bryder arkitekten
Ingrid Dreyers verden sammen, da hendes søn
arresteres for et groft overfald på en indvandrer.
Det sender hende ud på en tankerejse gennem
tre generationer af kvinder. Romanen kredser
om længslen efter frihed og om alle de familiebånd, der på godt og ondt binder os sammen.
Der vil være bogkasser fra biblioteket, som man kan
låne bøgerne fra. Mere information i næste kirkeblad.

Foredrag i Bøstrup Sognehus
Onsdag den 14. marts kl. 19.30: Elsborg/
Maribo. Musikalsk aften, hvor den danske
sangskat bliver hyldet – Benny Andersen, John
Mogensen, Erik Grip mm.
Pris kr. 75. Kaffe/te og kage 25 kr.

Nordlangeland pastorat
Tilmelding nødvendig til: Tove Petersen, tlf.
62 59 18 48 eller Else Svendstrup Holm, tlf.
62 59 14 65, begge efter kl. 17.00.

Møllehavehuset
Saloner følgende søndage kl. 15.00 – 17.00:
Den 4. marts 	Ole Møller:
Om Bertholt Brecht
Den 18. marts	Peter Ryom:
Musikalske Perler
Den 8. april	Karen Kornbech Larsen:
Om bøgerne Tankespind
Den 22. april	Lotte Inuk:
Om sit forfatterskab
og om Strynø
Den 13. maj 	Gerard Lehmann:
Om Frankrig i dag – politik,
kultur og litteratur
Den 27. maj	Nanna Drejer:
Om Marie Curie
– En kvinde værd at kende
Menighedsrådsmøder
Hou-Stoense-Snøde Menighedsråd:
Onsdag den 14. marts kl. 14 i Forpagterboligen, Hou
Tirsdag den 1. maj kl. 14 i Forpagterboligen, Hou
Tullebølle-Tranekær-Bøstrup Menighedsråd:
Tirsdag den 20. marts kl. 20 i Bøstrup Sognehus
Tirsdag den 17. april kl. 19 i Bøstrup Sognehus
Fællesmøde:
Tirsdag den 20. marts kl. 19 i Bøstrup Sognehus

Gudstjenester på plejehjemmene
Stigtebo:
Onsdag den 21. marts kl. 10.15
Onsdag den 25. april kl. 10.15
Onsdag den 30. maj kl. 10.15
Tullebøllecenteret:
Onsdag den 21. marts kl. 14.30. Altergang.
Onsdag den 25. april kl. 14.30.
Onsdag den 30. maj kl. 14.30. Altergang.

Vejviser

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

☎

Tranekær Kirke:
Graver: Jytte Christiansen,
21 33 30 33 (bedst tirsdag til fredag),
tranekaerkirke@gmail.com
Kirkeværge: Niels Vous,
22 15 00 55, vous@mail.dk

☎

☎

Bøstrup Kirke:
Graver: Jytte Christiansen,
21 33 30 33 (bedst tirsdag til fredag),
boestrupkirke@gmail.com
Kirkeværge: Ulla Frederiksen,
29 90 82 67

Peter M. Møberg
Bygaden 69, 5953 Tranekær
62 50 22 50, pemm@km.dk
(fri mandag)

☎

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

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

☎
☎

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

☎

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

☎

Kirkegårdskontor Tullebølle-
Tranekær-Bøstrup Kirkegårde
Bygaden 68A, 5953 Tranekær
Sekretær Lone M. Jensen
20 47 40 24 (Mandag til fredag
kl. 9.00 - 9.30) kirtul@live.dk

☎

Tullebølle Kirke:
Graver: Svend Jørgen Jensen,
51 16 51 66 (bedst tirsdag til fredag),
kirtul@live.dk
Kirkeværge: Agnete Fugmann,
20 33 50 91, netefugmann@gmail.com

☎
☎

☎

☎

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

☎

Snøde Kirke:
Graver: Keld Kristensen
20 40 08 18 (bedst tirsdag til fredag),
graversnoede@gmail.com
Kirkeværge: Kirsten Jensen
21 23 93 75, kirstenlund@c.dk

☎
☎

Stoense Kirke:
Graver: Johnny Pedersen,
23 74 91 90, graverhouvej@mail.dk
Kirkeværge: Ulla Gaaei,
61 10 52 27, ullagaaei@hotmail.com

☎
☎

Hou Kirke:
Graver: Johnny Pedersen,
23 74 91 90, graverhouvej@mail.dk
Kirkeværge: Lene Møller Dam,
26 84 64 78,
lenemollerdam@gmail.com

☎
☎

Kirkebil: HUSK du kan bestille kirkebil til alle gudstjenester i pastoratet.
Bestilles hos Byens Taxi tlf. 62 51 10 80
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Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev
xxx
pastorat

Påske i kirken
I Påsken, som er kirkens største højtid, sætter vi ekstra fokus på de forskellige Helligdage.

Babysalmesang
Vi starter et forårshold med BABYSALMESANG tirsdag den 20. marts. Det foregår med
forskellige aktiviteter som stimulerer børnenes
sanser og gør dem fortrolige med vores salmeskat. Det er en rigtig dejlig og god aktivitet,
hvor vi synger og leger salmerne ind i barnets
hukommelse – en rigtig god måde at være sammen med sit barn på og et hyggeligt samvær
med andre mødre/fædre.
Tilbuddet gælder børn fra 0-12 måneder og
deres forældre. Det foregår i Skrøbelev kirke
flg. tirsdage kl. 10.00-11.00: 20/3; 27/3; 3/4;
10/4; 17/4; 24/4; 1/5 & 8/5.
Tilmelding til sognepræsten på 62501069. Brev
sendes ud til de små sogneboere under 12 måneder i begyndelsen af marts. Se endvidere i
Øboen.

Tumlingegudstjeneste

Skærtorsdag
har vi inviteret til et gensyn med Nifingers Gospel Magic & Event. Det
er Keld Hansen fra Slagelse, som viser os Påskefortællingen ved hjælp af
et spændende dukketeater. Det sker i Fuglsbølle kirke kl. 14.00. Efter
BØRNEGUDSTJENESTEN skal vi sammen med PÅSKEHAREN
finde PÅSKEÆG rundt om på kirkegården.

Påskedag
kommer medlemmer af Langelandsgardens Brassband og spiller for os ved gudstjenesten i
Longelse Kirke kl. 14.00. Efter gudstjenesten står PÅSKEHAREN klar i våbenhuset med
dejlige chokoladeæg.
Palmesøndag og 2. påskedag
inviterer vi til helt almindelige festlige gudstjenester.
Langfredag
holdes der en gudstjeneste i eftertankens tegn.
Rigtig god Påske!

Fra Tumlingegudstjenesten i november 2017
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Torsdag den 22. marts inviterer vi til forårets
Tumlingegudstjeneste for de mindste 2-6 år.
Vi vil denne gang lave Dukkespil over Påskens
dramatiske fortælling. Det foregår i Skrøbelev
kirke kl. 17.30. Efter gudstjenesten inviterer vi
på aftensmad i præstegården. Tilmelding til spisningen senest den 20. marts på tlf. 62 50 10 69,
SMS på 40 73 29 86 eller mail: anba@km.dk

Gudstjeneste og forældremøde for
årets konfirmander
Søndag den 8. april kl. 14.00 medvirker konfirmanderne ved eftermiddagens gudstjeneste
i Skrøbelev kirke. Vi nærmer os med hastige
skridt ”DEN STORE DAG”, og har brug for at
få styr på de sidste detaljer. Derfor holder vi et
INFOMØDE i præstegården efter gudstjene-

Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat
sten. (der udsendes særskilt invitation til denne
eftermiddag.

Hyggelig formiddag i præstegården
Også i dette forår 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 18. april kl. 10.00-11.30.
Tilmelding senest dagen før på tlf. 62 50 10 69.
Kirkebilen kan benyttes.
Afskedsgudstjeneste!
Kr. Himmelfart dag den 10. maj inviterer
vi til afskedsgudstjeneste for vores præst efter
34 ¼ år på Langeland. Gudstjenesten bliver i
Longelse kirke kl. 10.00. Som et festligt indslag har menighedsrådet inviteret sangerinden
Jeannet Ulrikkeholm til at synge for og med
os. Efter gudstjenesten inviteres der til afskedsreception i Sct. Georgsgildets hytte på Drejet i
Spodsbjerg.

Menighedsrådsmøder
Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev
Menighedsråd:
Onsdag den 14. marts kl. 17.00
Onsdag den 18. april kl. 17.00
Onsdag den 2. maj kl. 17.00
Dagsorden samt referater kan ses på kirkens hjemmeside.

Grossglockner - Højalpevejen

DEJLIG FORÅRSREJSE til Wagrain i Østrig
en tur på ” Almen ” med musik og frokost.
Rejsen er på 8 dage og gennemføres fra d. 12.
Kom og deltag i denne dejlige 8-dages rejse
til d. 19 maj Maj 2018
til Østrig.
Man kan stadig nå at melde sig, hvis man har
lyst til at deltage i denne sognerejse, som bliver
Rejsens program kan downloades fra kirkens
den sidste, der arrangeres af sognepræst Anhjemmeside www.longelsekirke.dk eller renalise Bager og hendes mand Jacques Borgkvireres i præstegården.
gild. Turen går til dejlige Wagrain i Østrig,
hvor vores hotelvært Wolfgang ta’r imod på
Yderligere oplysninger og tilmelding hos sogsit lækre hotel ” Enzian ”. Der er udflugter
nepræst Annalise Bager på tlf. 62501069
bl.a. til Grossglockner og Heiligenblut samt
Ferie/fri:
Sognepræsten holder fri 1.-4. marts, 6.-8. marts
(beredskabskursus) og 14.-15. april. Alle dage
passes embedet af Nordpastoratets præster
Hans Henrik Merrild, Hou, tlf. 62 55 12 64,
hhm@km.dk og Peter Møberg, Tullebølle, tlf.
62 50 22 50, pemm@km.dk
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Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat
Børn & Unge
Babysalmesang - Hver tirsdag 10.0011.00 i Skrøbelev kirke fra 20/3 – 8/5
Børneklub (4-10 år) møder fredage 15.0016.30 i præstegården.

Døbte
12. november
Arnold Bergholdt
		
Rifbjergvej 4, Rifbjerg
		Longelse kirke
12. november
Aksel Bergholdt
		
Rifbjergvej 4, Rifbjerg
		Longelse kirke
18. november
Laura Kaae
		Elnegaard-Knudsen
		Snaremosevej 22,
		Snaremose
		Fuglsbølle kirke
3. december
Merle Frederikke
		Møller Jørgensen
		
Rolighedsvej 28, Rudkøbing
		Longelse kirke
13. januar
Sylvester Roløkke Moulton
		Fjellebrovejen 51,
		Vester Skerninge
		Longelse kirke
14. januar
Emil Pelle Meder Mølmann
		
Longelsevej 23, Nr. Longelse
		Longelse kirke

Der er Børneklublejr på Spodsbjerg Drej
fredag den 6. april – lørdag den 7.april.
Derefter holdes fri indtil september.
Juniorkonfirmanderne (3. klasses elever
på Ørstedskolen) sluttede til Fastelavn. Vi
har i vinter haft 12. juniorkonfirmander
fra Ørstedsskolens 3. klasser på et fælles
hold med undervisning dels i Rudkøbing
kirke & Præstegård, dels i Skrøbelev kirke
og Longelse præstegård.

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 indtil 10/5.

☎

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

☎

Det nye hold starter i september. (Nærmere information efter sommerferien)

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

Konfirmanderne møder torsdage 8.10 –
9.40 i præstegården/kirken.

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

Der er gudstjeneste og orienteringsmøde om
konfirmationen for konfirmanderne og deres
forældre søndag den 8. april kl.14.00 i Skrøbelev kirke. (invitation udsendes særskilt).

☎

☎

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

☎

Torsdag den 5. april er der hel konfirmanddag. Dvs. at konfirmanderne har skolefri for
at være sammen med deres præst en hel dag.

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

Onsdag den 9. maj er der afslutningsgudstjeneste med konfirmanderne og deres
familier i Skrøbelev kirke kl. 19.30. Efter
gudstjenesten er der fotografering af konfirmandholdet og vi mødes afslutningsvis
til hyggeligt samvær på Skrøbelev Gods.

☎

☎

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,
10

☎ 62 51 10
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Strynøxxx
pastorat
Vi holder fest for livet
fordi det er påske
Udtrykket ”vi holder fest for livet”, som er brugt
som overskrift for denne artikel, har jeg snuppet fra en af Luthers salmer: ”I dødens bånd vor
frelser lå”. Den står i salmebogen som nr. 220.
Salmen er en påskesalme. Den er ikke en af de
mest kendte. Men den er en god og stærk salme,
fordi den har et stærkt budskab til alle os, som
sidder i mørket og dødens skygge. Det gør vi
alle, uanset hvor, hvad eller hvem vi er.
Hvornår eller hvorfor ”holder vi fest for livet”?
Det gør vi, når vi holder påske. Påskens budskab er, at Kristus har overvundet dødens magt
for evigt og altid. Vi skal forstå det rigtigt, så
vi kan se den store betydning og konsekvens
af dette budskab. Det handler ikke blot om at
Kristus har overvundet sin egen død. Det kan
ikke have nogen verdensomspændende eller
altafgørende betydning. Men Han har besejret
selve dødens magt, hvilket også indbefatter din
død og min død. Det er en begivenhed af universel betydning og rækkevidde både for os, der
lever nu og for dem vi har mistet og for dem, der
kommer efter os.
Døden er den stærkeste magt i vores liv, i ethvert menneskes liv. Den kaster sin skygge ind
over vores liv og sætter hele tiden spørgsmålstegn ved alt hvad vi gør. Skal det liv vi lever
nu, skal dem vi elsker og holder af, alt det, der
betyder mest for os, blot smuldre sammen med
os i en mørk grav? Eller er der et håb, et liv på
trods af døden både før døden og efter døden?
Det frygtelige ved døden, grunden til at frygte
den, er, at den ophæver alt, gør det (inkl. os selv)
til intet. Hvis nogen mener at kunne stille noget
op med det, så lad høre! Jeg tror imidlertid de
kommer til kort og vil ende med at resignere: vi
må lære at leve med, vi må bøje os for døden.
Men det er det samme som at give op.
Der er kun ét svar herpå: Kun den, som er stærkere end døden, kan overvinde døden og besejre den. Den lov er indlysende og forståelig
for enhver. Men den stærkeste, Jesus Kristus,

har meldt sig på banen og tilintetgjort døden.
Det strider mod alle erfaringer og al fornuft,
men det er ikke i modstrid med vort hjerte,
som føler dødens tryk og åg. Døden har mange
skikkelser: Ondskab og had, sygdom og lidelse.
I denne kamp står vi hver eneste dag. Vi kan
ikke melde os ud af den, uanset om vi melder
os ud af folkekirken eller ud af samfundet. Eller
dækker os bag betegnelsen ateist. Vi er med i
kampen mellem liv og død, vi er deltagere, hvad
enten vi vil det eller ej.
Gennem hele sit liv førte Kristus den kamp for
os mod alle onde magter, mod synden, døden
og Djævelen. Han førte den til den bitre ende,
så han kunne dø med ordene ”det er fuldbragt”
på læben.
Påskens budskab er revolutionerende og fantastisk. Jeg ved virkelig ikke hvad andet jeg kan
sammenligne det med. Den rummer det største: en klippefast tro, et håb, der stormer mod
himlen, en kærlighed, der er stærkere end døden. ”Min sjæl, hvad vil du mer`?” Billedligt
rummer påsken et uforgængeligt lys, som intet
mørke kan fortrænge.
Påsken er altså meget mere end en forårsfest og
nogle fridage. Mere end søde påskekyllinger og
påskeharer og gode frokoster! Det er ikke en
fortidig begivenhed vi fejrer, selvom den har
rødder tilbage i tiden, men det er en begivenhed
der gør at vi hver dag kan stå op med frit mod
og glæde uden at lade os kue – ”at mig dagen
fryder trods synd og død” (salmebogen 754).
Derfor: Lad os holde fest for livet. Glædelig påske!
Erik Ransby

Gudstjenester i Strynø kirke
Gudstjenestetiderne er anført andetsteds i dette
nummer. De bliver også bekendtgjort i Strønyt.
Dog skal nogle særlige gudstjenester omtales her:
1. marts kl. 17: Kort gudstjeneste for børnefamilier i kirken. Derefter spaghettispisning. Pris:
voksne 10 kr, børn 5 kr. Tilmelding er nødvendig (opslag ved købmanden). Alle – uanset alder
– er velkomne.

29. marts kl. 16: skærtorsdagsgudstjeneste
med fællesspisning i kirken. Nærmere om pris
og tilmelding i Strønyt.
6. maj kl. 10.30: Konfirmation i Strynø kirke. 3
konfirmander: Asbjørn Aagaard, Jeppe Aagaard
og Sofie Reher. Der indsættes en ekstra færge, der
sejler fra Rudkøbing kl. 9.30 (medtager ikke biler).

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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Gudstjenesteliste
xxx
Marts
4.
3.s.i fasten

11.
Midfaste

18.
Mariæ Bebudelse

25.
Palmesøndag

29.
Skærtorsdag

30.
Langfredag

1.
Påskedag

2.
2.påskedag

8.
1.s.e.påske

Joh.
8.42-51

Johannes
6.24-35

Lukas
1.46-55

Mark.14.3-9
Joh. 12.1-16

Johannes
13.1-15

Luk.23.26-49
Joh.19.17-37

Mattæus
28.1-8

Johannes
20.1-18

Johannes
21.15-19

ingen

ingen

10.00 M

ingen

ingen

10.00 M

10.00 M

ingen

ingen

11.15 PM

ingen

11.15 M

ingen

10.00 PM

ingen

11.15 M

ingen

10.00 PM

ingen

11.15 M

ingen

10.00 M

ingen

ingen

ingen

10.00 M

ingen

10.00 PM

ingen

11.15 PM

ingen

18.00* PM/M

ingen

11.15 PM

ingen

ingen

Tranekær

ingen

10.00 M

ingen

11.15 M

ingen

ingen

ingen

11.15 M

ingen

Tullebølle

ingen

ingen

10.00 PM

14.00* PM

ingen

10.00 PM

10.00 PM

ingen

14.00* PM

Rudkøbing

10.00 D

10.00 D

10.00 *R

10.00 R

19.00 R

10.00 R

10.00 D

10.00 D

10.00 D

Simmerbølle

ingen

19.00* D

ingen

11.15 R

10.00 R

ingen

11.15 D

ingen

11.15 D

Strynø

ingen

ingen

ingen

15.30 R

16.00* R

ingen

10.00 R

ingen

15.30 D

Longelse

ingen

ingen

10.00B

11.15 B

ingen

10.00 B

14.00* B

ingen

10.00 B

Fuglsbølle

14.00 PM

ingen

ingen

ingen

14.00* B

ingen

10.00 B

ingen

ingen

Skrøbelev

ingen

10.00B

ingen

10.00 B

10.00B

11.15 B

ingen

10.00 B

14.00* B

Lindelse

10.00W

14.00* W

ingen

10.00 AM

19.00* W

10.00 W

9.00 W

ingen

ingen

Tryggelev

14.00* W

ingen

ingen

19.00 AM

ingen

14.00 W

ingen

10.00 W

ingen

Fodslette

ingen

11.30 TH

ingen

ingen

10.00 W

ingen

11.30 W

ingen

11.30 TH

Humble

ingen

10.00AM

10.00 AM

11.30 AM

19:00 AM

10.00 AM

10.00 AM

ingen

10.00* AM

Kædeby

19.00 TH

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

19.00 W

ingen

Ristinge

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

19.00AM

ingen

ingen

ingen

Magleby

ingen

11.30AM

ingen

ingen

11.15*TH

ingen

11.30TH

ingen

ingen

10.00TH

ingen

11.30AM

ingen

ingen

19.30TH

10.00TH

11.30W

ingen

Kirker:

Dagens
evangelium
Hou
Stoense
Snøde
Bøstrup

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=Vikar.
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Maj

April
15.
2.s.e.påske

22.
3.s.e.påske

27.
Bededag

29.
4.s.e.påske

6.
5.s.e.påske

10.
Kristi Himmelfart

13.
6.s.e.påske

20.
Pinsedag

21.
2.pinsedag

27.
Trinitatis

Johannes
10.22-30

Johannes
14.1-11

Mattæus
7.7-14

Johannes
8.28-36

Johannes
17.1-11

Lukas
24.46-53

Johannes
17.20-26

Johannes
14.15-21

Johannes
6.44-51

Mattæus
28.16-20

11.15 PM

ingen

19.00* M

10.00* M

ingen

11.15 M

ingen

10.00 M

ingen

11.15 PM

ingen

ingen

ingen

11.30 PM

ingen

ingen

10.00 PM

ingen

ingen

ingen

ingen

10.00 * M

ingen

ingen

11.15 M

ingen

ingen

11.15 M

ingen

10.00 PM

10.00 PM

ingen

12.00 * PM

ingen

10.00 M

ingen

11.15 PM

ingen

11.00* M/PM

ingen

ingen

ingen

10.00 * PM

ingen

ingen

10.00 M

ingen

11.15 PM

ingen

10.00 M

ingen

14.00 M

ingen

10.00 PM

ingen

10.00 * PM

ingen

10.00 PM

ingen

11.15 M

10.00 *D

10.00 R

9.30 D
11.30 D

9.30 R

10.00 D

10.00 R

10.00 D

10.00 D

10.00 R

10.00 D

ingen

11.15 R

10.00 R

11.30 R

ingen

11.15 R

ingen

11.15 D

ingen

11.15 D

ingen

15.30 R

ingen

ingen

10.30 R

ingen

ingen

10.00 R

ingen

ingen

ingen

11.15 B

ingen

ingen

10.00* B

10.00*B

ingen

ingen

10.00NN

11.15NN

14.00 PM

ingen

ingen

10.00 B

ingen

ingen

ingen

11.15 NN

ingen

ingen

ingen

10.00 B

10.00* B

ingen

ingen

ingen

14.00PM

10.00 NN

ingen

10.00NN

11.30 AM

11.00* W

11.30 TH

19.00 W

11.30 AM

ingen

ingen

9.00* W

ingen

11.30TH

ingen

9.30* W

ingen

10.00 W

ingen

ingen

11.30AM

ingen

ingen

10.00TH

ingen

ingen

ingen

ingen

14.00 TH

ingen

ingen

11.30 TH

ingen

ingen

10.00 AM

10.00 AM

10.00* AM

11.30 TH

10.00 AM

ingen

10.00AM

10.00 AM

ingen

19.00TH

ingen

ingen

ingen

ingen

19.00* AM

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

19.00TH

Inge

16.00TH

ingen

19.00* AM

ingen

ingen

11.30TH

ingen

14.00TH

ingen

11.30 TH

ingen

ingen

10.00TH

ingen

ingen

10.00TH

11.30AM

ingen

10.00TH

ingen

ingen

10.00*TH

ingen

11.00*AM

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
Kaffe-På-Kanden
Der indbydes til to hyggelige eftermiddage kl.
14.30-16.00 i Rudkøbing præstegårds konfirmandstue, Østergade 2 (indgang ved Rue
Stræde).
Onsdag den 14. marts fortæller sognepræst
Hanne Davidsen om forfatteren Gustav Wied og
hans roman ”Livsens ondskab”, der jo blev filmatiseret her i Rudkøbing og er kendt af alle. Men
hvad er det egentlig for et livssyn, der ligger bag
den muntre fortælling?
Onsdag den 11. april kommer den efterhånden landskendte ejendomsmægler fra Langeland, Volf Sørensen og fortæller om Mit liv
på Langeland i 50 år. Der gemmer sig sikkert
mange sjove og tankevækkende fortællinger i
ærmet på Volf Sørensen.
Alle er velkomne!
Udflugt
Turen går i år til Fåborg onsdag den 16. maj.
Der er afgang fra busterminalen i Rudkøbing
kl. 9.00, og vi er hjemme igen ca. kl. 16.30. Vi
skal se Horne kirke og Fåborg kunstmuseum.
I Horne kirke vil en kirkeguide fortælle os om
den smukke og særprægede kirke - den eneste rundkirke på Fyn. På kunstmuseet skal vi
foruden den faste udstilling Det gode Liv/Fynboerne se den spændende særudstilling Jordforbindelse. Vi håber også på, at vi får tid til at se
lidt af byen og omegnen. Frokosten nyder vi på
”Det Hvide Pakhus”, der er kendt for god mad
og smuk udsigt over vandet. Eftermiddagskaffen indtages på museets hyggelige café, inden vi
vender næsen hjemad. Vi håber på godt vejr, og
glæder os til synet af naturen i forårsdragt, når
vi kører ud og hjem.
Tilmelding skal ske til sognepræst Hanne Davidsen senest 7. maj på tlf. 21330375/62511375
eller på mail hda@km.dk. Turen koster 150 kr.,
som betales kontant ved busafgang eller ved
henvendelse til Hanne Davidsen, Østergade 2.
Alle er velkomne!
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18.00 på Hotel Skandinavien (lakseforret,
lammekølle med salater, kaffe med konfekt;
drikkevarer er ikke inkluderet i prisen).
5.	
Ind imellem de dejlige retter vil Helle
Schou-Hansen fortælle om Gudsmoderikonerne, vi vil synge salmer og muntre viser,
hører gode historier.

Horne kirke – Fyns eneste rundkirke

Enhver er velkommen til at medbringe en fortælling, en sang, en hyggelig aktivitet eller noget helt andet - blot det fornøjer selskabet!
Deltagelse koster 100 kr., og man køber billetten hos Turist-og Erhvervsforeningen Langeland, Torvet 5, 5900 Rudkøbing senest mandag
12. marts.

Fåborg Kunstmuseum
– stiftet af konservesfabrikant Mads Rasmussen og tegnet af arkitekt
Carl Petersen

Påske og Maria – årets påskemåltid
med koncert
Vi fejrer påske på en særlig måde – foruden
altså alle de dejlige påskegudstjenester – ved at
indbyde til et herligt påskearrangement onsdag
den 21. marts kl. 17.00. Arrangementets tema
er i år: ”Påske og Maria”, og det vil præge hele
arrangementets forløb.
Programmet er:
1.	Koncert i Rudkøbing kirke kl. 17.00 med
Kirkes Kor under ledelse af Tine Pugesgaard. Vi skal høre et lille uddrag af den
mangfoldige Maria-musik, der er skrevet.
2.	Efter koncerten går vi over i Sct. Bendts Kapel, hvor Anne Birgitte og Erik Fich vil fortælle lidt om kapellets lille Maria-alter.
3.	Udstilling af ikoner, der fremstiller Maria, Guds
Moder, på Hotel Skandinavien. Udstillerne er
Helle Schou-Hansen og Anne Knudsen.
4.	Indtagelse af et skønt påskemåltid ca. kl.

Gudsmoder-ikon

Koncerter
Onsdag den 21. marts kl. 17.00 er der koncert
med kirkens kor under ledelse af Tine Pugesgaard i Rudkøbing kirke – koncerten er en del
af arrangementet ”Påske og Maria” – se ovenfor.
Man behøver ikke at deltage i hele arrangemen-

Rudkøbing – Simmerbølle
xxx
pastorat
tet for at komme til koncerten. Der er skrevet
meget smuk Maria-musik. Vi skal blandt andet høre værker som D. Buxtehude: Magnificat
Anima Mea og Johs. Brahms: Marienlieder.
Der er fri entré til koncerten.
Lørdag d. 2. juni kl. 16.00 er der koncert med
Haderslev Soprandrengekor i Rudkøbing kirke.
Soprandrengekoret udgør den yngste gruppe
i Haderslev domkirkes drenge- og mandskor,
der består af sangere i alderen 9-61 år. I so
prandrengekoret er aldersgruppen 9-15 år. Korets
årlige ø- tur går i år til Langeland, hvor de opholder sig et par dage på Humble Efterskole.
Haderslev drengekor er et aktivt og ambitiøst
kor med koncerter i ind- og udland, deltagelse
i stævner og masterclasses, og har indspillet
tre cd’er. Der holdes korprøver flere gange om
ugen, både som fællesprøver, i særskilte stemmegrupper og endvidere modtager drengene
undervisning i solosang. Korets repertoire er
den klassiske kirkemusik. Koret dirigeres af
Henrik Skærbæk Jespersen, domorganist ved
Haderslev Domkirke og kunstnerisk leder af
Haderslev sangakademi.
Der er fri entré til koncerten.

19.00. Forfatter og journalist, Charlotte Rørth,
kommer og fortæller om sin spirituelle oplevelse,
da hun mødte Jesus i en forunderlig vision i et
kapel i Spanien. Denne skelsættende oplevelse
fik hende til at skrive bogen: ”Jeg mødte Jesus”
(2015), og senere kom bogen ”Vi mødte Jesus”
(2017). Det viste sig nemlig, at hun ikke var den
eneste, der havde haft en sådan oplevelse. Fordi
hun havde modet til at træde frem, vovede også
andre at dele deres oplevelser. Hvad der skete,
hvad det betød for hende og kan betyde for andre, vil hun fortælle om. Det særlige ved hende
er, at hun både er et meget rationelt og jordbundet menneske og samtidig et menneske,
der uden varsel og ganske forbløffende fik en i
allerhøjeste grad grænseoverskridende erfaring.
Med fare for at blive latterliggjort, men også i
håbet om at møde forståelse træder hun åbent
og ærligt frem, for hun vil gerne i dialog med
folk og skabe en tiltrængt debat.
Der er gratis adgang; men man skal betale 25 kr.
for kaffe og kage.

De tre kvinder ved graven – billede fra påskespillet 2016

Haderslev soprandrengekor

Foredrag med Charlotte Rørth
I samarbejde med alle Langelands præster og
Langeland-Ærø Provsti indbydes til et ganske
særligt foredrag i Bøstrup sognehus. Bøstrupvej
39, 5953 Tranekær tirsdag den 24. april kl.

Påskespil i Simmerbølle kirke
Sidste forår opførte børn fra Kassebølle Friskole
Pinsespillet. I år er det så Påskespillet, der skal
vises. Femten glade og modige børn fra 3. klassetrin øver sammen med sognepræst Hanne
Davidsen den dramatiske historie, som heldigvis ender godt til sidst. Janne Riis Peitersen står
for kostumerne. Påskespillet opføres tirsdag
den 20. marts kl. 10.00 for Kassebølle Friskoles elever og lærere og kl. 16.00 for forældre og
andre interesserede - alle er velkomne.

Charlotte Rørth

Konfirmander
A. Besøg af Folkekirkens Karavane
Der venter vores konfirmander en enestående
oplevelse, for den 8. marts får de besøg af unge
frivillige, der har boet sammen med nogle af
verdens fattigste familier i Malawi og Uganda.
De unge frivillige er en del af Folkekirkens
Nødhjælps Karavane, der lige nu kører Danmark rundt for at give konfirmander et globalt
perspektiv i konfirmandforberedelsen. De unge
vil blandt andet lave workshops for konfirmanderne, så de får et indtryk af, hvordan det er at
være ung i verdens fattigste områder. Konfirmanderne kommer også til at høre Karavanedeltagernes personlige fortællinger fra deres rejser.
Signe Lundgreen er en af de frivillige. Hun
fortæller: ”Jeg har valgt at tage med Karavanen
15
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rundt i Danmark, fordi jeg har set, hvordan det
er at leve et liv i fattigdom. Det, jeg har oplevet
i Uganda, vil jeg gerne fortælle om. Samtidig,
vil jeg også fortælle konfirmanderne om de fantastiske projekter, Folkekirkens Nødhjælp har i
Uganda for at give håb og skabe et godt liv for
nogle af verdens fattigste mennesker”.
Gennem Karavanen lærer konfirmanderne
også, at det faktisk nytter noget at gøre en indsats for at afhjælpe globale problemer som fattigdom og sult, og at det har en tydelig effekt,
når danskerne samler ind til verdens fattigste.
Ifølge Verdensbanken er andelen af mennesker,
der lever i ekstrem fattigdom faldet fra 35% i
1990 til under 11% i dag.

B. Udflugt til Odense
Torsdag den 5. april skal konfirmanderne på udflugt til Odense, hvor vi skal se Krematoriet og
Odense Domkirke. Der sluttes af med en hyggetur i Rosengårdscentret. Konfirmanderne får
en seddel med hjem med nærmere information.

Plejehjemsgudstjenester
Danahus:
6. marts kl. 14.00 Erik Ransby
10. april kl. 14.00 Annalise Bager
8. maj kl. 14.00 Hanne Davidsen
Rudkøbing Plejehjem:
6. marts kl. 10.30 Erik Ransby

Påske
De fleste mennesker fastholder en lindrende totalillusion
for ikke at se intetheden i øjnene.
Men den radikale oplysningstanke gennemskuer illusionen.
På baggrund af en autentisk erfaring af nihilisme véd den,
at intet i verden udgør et ubetinget holdepunkt i livet og i døden.
Men så længe kroppen fungerer, og samfundet ikke er faldet fra hinanden,
og vi oplever en smule lykke,
er der grund til at nære en begrænset tillid.
Vi vokser op med en sådan tillid,
men i løbet af livet bliver modet korsfæstet
– gennem nederlag og ædruelige indsigter.
Dog sker der igen og igen et under:
Livsmodet opstår på ny ud af intet.
Det kan man ligeså lidt forklare som at verden er til.
Den magt, som kalder intet ind i væren og gør døde levende,
kommer os intetsteds nærmere end i det fornyede mod på at leve.
Her oplever vi Guds skabermagt.
Uden nihilismen ville vi aldrig forstå,
hvad creatio ex nihilo betyder: Skabelse ud af intet.
Uden nihilismen ville vi ikke forstå påskebudskabet:
En magt, som skaber ud af intet, er trådt ind i vores liv.
Den er stærkere end intet.
Påskemeditationer af Gerd Theissen, i "Det genfundne Paradis," forlaget Eksistensen).
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4. april kl. 10.30 Annalise Bager
8. maj kl. 10.30 Hanne Davidsen
Der afholdes ikke gudstjenester på Center Kohaven. Der henvises til gudstjenesterne på det
nærliggende Rudkøbing Plejehjem. Det er muligt at bestille kirkebil på telefon 62511080.

Kirkekaffe
Der indbydes til en kaffetår efter følgende gudstjenester:
Rudkøbing kirke: 18. marts og 15. april i kirken
Simmerbølle kirke: 11. marts i annekset
Studiekreds
Studiekredsen om K.E. Løgstrup er udskudt
til efteråret på grund af Ole Davidsens rejser til
Grønland.

Rudkøbing – Simmerbølle pastorat
Indre Mission - Bethesda
1/3
Møde v. Dansk Bibel Institut
8/3
Bibelstudie
15/3
Møde v. Villy Sørensen, Hammel
5/4
Møde v. Frank Boel Fyhn, Grindsted
12/4
Møde v. Norea Radio, Haderslev
19/4
Bibelstudie
3/5
Møde v. Brian Madsen, Vejle
17/5
Bibelstudie
24/5
Møde
31/5
Bibelstudie
Kontakt: Birgit Mogensen, tlf. 62502098
Hvor ikke andet er anført, er møderne
kl. 19.30 i Bethesda, Ahlefeldtsgade 27

Nyt fra menighedsrådet
Ved formands- og næstformandsvalget i november 2017 blev Vibeke Westphal valgt som
formand og Conny Mortensen blev valgt som
næstformand.
Renoveringen af Det gamle Rådhus skrider
planmæssigt fremad, og vi glæder os til snart
at kunne tage det i brug. Vi henviser til dagspressen, da vi ikke på nuværende tidspunkt kan
angive den nøjagtige dato for indvielsen. Men
tiden nærmer sig.

Menighedsrådsmøde
Der afholdes menighedsrådsmøder på
følgende dage:
Rudkøbing menighedsråd
Kl. 18.30 i Rudkøbing præstegårds
konfirmandstue: 14. marts, 25. april
og 30. maj
Simmerbølle menighedsråd
Kl. 16.00 i annekset ved kirken:
6. marts og 2. maj

Vi har sagt velkommen til...
Rudkøbing Sogn
Iben Marie Davidsen
Simmerbølle Sogn
Valdemar Frederik Viulm Klæsøe

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

☎

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.

☎

Om onde tanker
"Ligesom vi ikke kan forhindre fuglene i
at flyve hen over vore hoveder, men nok
i at bygge rede i vort hår, således kan vi
ikke undgå onde tanker, men nok hindre
dem i at slå rod i vort hjerte og føde onde
gerninger."
Martin Luther (1483-1547) - tysk teolog
og reformator.
En variation af denne tanke er, at vi ikke
kan undgå sorgen, men vi kan hindre den
i at slå rod i hjertet og ødelægge os.

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

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: Rudkøbing-Simmerbølle
Pastorat eller på pastoratets hjemmeside
www.Rudkøbing-Simmerbøllekirker.dk

Kirkebil: Byens Taxi 62511080
Rudkøbing Menighedsråd:
Formand: Vibeke von Westphal
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

☎

☎
☎
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Påsken på
Sydlangeland
Hvad skal vi synge?
Tryggelev kirke tirsdag d. 27. februar 19.00.
Der skrives mange nye salmer i disse år. Nogle
er med i udgivelsen 100 salmer, som bliver taget
i brug i Sydlangelands kirker hen over foråret.
Denne aften synger vi nogle af de nye salmer.
Vi forsøger sammen med sognepræst Thomas
Hårbøl at blive klogere på, hvordan de er. Kom
og syng med! Der er mulighed for en kop kaffe
bagefter.

Skærtorsdag

Der er altergang ved alle gudstjenesterne.
Magleby 11.15 med spisning. Tilmelding til Jens Schrøder (51 55 34 33) senest
23.03. Pris voksne 50, børn kr. 30.

Langfredag

Der holdes liturgisk gudstjeneste (ingen
prædiken) ved alle gudstjenester.
Efter gudstjenesten i Bagenkop 19.30 bydes der på kaffe.

Påskedag

Fodslette kirke 11.30:
Lindelse kirkekor medvirker
Rigtig god Påske!
Koret SALOS
medvirker ved gudstjenesten i
Tryggelev kirke 4. marts 14.00
Der bydes på kirkekaffe for alle efter gudstjenesten!

Rebellens kor
medvirker ved gudstjenesten i
Lindelse kirke 11. marts 14.00
Der er kirkekaffe i konfirmandstuen for alle
bagefter.
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Pinsen
Pinsedag
Der bydes på formiddagskaffe i konfirmandstuen efter gudstjenesten i Lindelse
kirke 9.00.
2. pinsedag:
Der holdes FRILUFTSGUDSTJENESTE
på Gulstav (hold ved P-pladsen) for hele
Sydlangeland 11.00. Tag frokostkurv og
havestol eller tæppe med.
Kontemplativ Bøn
Humble kirke hver mandag kl.17:00
v. Tilde og Søren
- og stillegudstjeneste
d. 5.marts og 30. april.
Sognetur til Sønderjylland
Lørdag d 9/6 2018.
Vi arrangerer i år en spændende tur til Christiansfeld i Sønderjylland.
Vi skal besøge den eneste brødremenighed i Danmark. Honningkagebageriet skal vi også se, og
der bliver tid til at gå rundt på egen hånd. Frokosten indtager vi i Christiansfeld.
Der serveres morgenkaffe med rundstykker i bussen. På vej hjem får vi kaffe og hjemmebagt kage.
Hvis vejret er til det, nydes kaffen i det fri.
Turen koster 200 kr., der betales i bussen. Vi mødes på p-pladsen i Lindelse kl. 7.30.
Tilmelding til Hanne Jensen efter kl 19.00 på
4029 2685.
Sidste dag for tilmelding søndag d 21/5.
Menighedsrådet for Lindelse.
Lokalhistorisk forening
Generalforsamling d. 31/3 kl 19.00 på arkivet
Husk kaffekurven!
se også www.lokalarkiver.langelandkommune.dk

Sydlangelands kirker
Udstilling Lindelse kirke
Flere af de ansatte ved vores
kirker er også kunstnere.
De er dygtige og vil gerne
vise lidt af, hvad de arbejder med. Så op til pinse
og ugen efter udstilles der
i Lindelse kirke værker af
Poul Rasmussen, graver i Lindelse, Axel Novak,
organist, og Bo Valentin, organist og gravermedhjælp – og måske flere.
Der indbydes til en festlig fernisering fredag d. 18.
maj, hvor nogle af vores dygtige musikere sætter
ekstra kolorit på. Se nærmere i Øboen.
Velkommen til ny graver i Lindelse.
Mange har allerede hilst på Poul Rasmussen, den
nye graver i Lindelse. For han startede allerede
sidste sommer. Han bor på Tåsinge, hvor han i
mange år har været tækkemand og en periode

gravervikar. Han fik en svær start hos os. Dels er
det sin sag at overtage efter en graver, der har været
der i 32 år. Dels var det en utroligt våd sommer,
hvor alt voksede mere end normalt. Dels startede
han på et tidspunkt, hvor Lindelse menighedsråd
ikke fungerede, og han derfor nærmest var uden
arbejdsgiver. Med tiden er det hele faldet på plads.
Poul arbejder støt og stabilt og alle roser hans gode
humør og store venlighed. Det er en fornøjelse at
arbejde sammen med ham i det daglige, så velkommen til! TBW

Mens vi venter på en ny præst…
Det er nok rygtedes, at der ikke var ansøgere til
sognepræsteembedet i det kommende Sydlangeland pastorat (Bagenkop, Magleby, Tryggelev,
Fodslette). Svært at forstå, når vi nu selv synes, at
både befolkning og sted er uimodståelige. Embedet bliver genopslået her i foråret, og så håber vi.
Heldigvis har vores dygtige præstevikar, Thomas

Hårbøl, sagt ja til at blive indtil videre. Det er vi
taknemmelige for!

Gudstjenester på plejehjemmene
Lindelse plejecenter:
Tirsdag d. 27/3 14.00: Trille Brink Westergaard –
påskegudstjeneste med altergang.
Tirsdag d. 24/04 14.00: Allan H. Madsen
Tirsdag d. 22/05 14.00: Thomas Hårbøl
Har du svært ved at komme op af trapperne til
kirkerne eller sidde på de hårde bænke, så er her
en god mulighed for at komme i kirke. Alle er velkomne - der serveres kaffe og hjemmebag bagefter
Humble plejecenter:
7/3 Allan H.Madsen
11/4 Allan H.Madsen
9/5 Thomas Hårbøl

Kirkehøjskole
i Humble Præstegård kl.19.00 – hver den første onsdag i måneden:
7. marts: Preben Kok: ”Slip Livet Løs!”
”Vi mennesker har ikke magten over alle ting”,
siger Preben Kok, ”en del af livet kan og skal
vi tage hånd om – resten må vi lægge i Guds
hånd.” Med baggrund i denne realisme tilbyder vi foredraget om at ”Slippe Livet Løs!”
Mange mennesker tynges af skyldfølelse over
ting, som de slet ikke har haft magt til at påvirke. I bogen "Slip livet løs" argumenterer han
for, at disse mennesker må erkende deres egen
magtesløshed, for det vil blive en befrielse for
dem. Preben Kok har været sognepræst og sygehuspræst, og blandt andet taget initiativ til
”Forum for psykologi og tro” på Vejle sygehus’
kræftafdeling. Han arbejder med supervision
af mange forskellige faggrupper, har været en

del i medierne, skrevet bøger og blev Ridder af
Dannebrog i 2015.
4.april: Tine Illum: ”Gudstjenesteudvikling”
Gudstjeneste er noget vi arbejder frem sammen. Når samarbejde lykkes, blomstrer der
noget frem, som er større. Det gælder også i
kirken, og når vi forbereder vores gudstjeneste. Samtale fremmer forståelsen. Vi vil vise
helt konkret, hvordan man kan arbejde med
at inddrage mange i samtalen om den lokale
gudstjeneste. Så gudstjenesten bliver det, den
skal være, nemlig menighedens glæde og an-

svar. Vi vil introducere et nyt arbejdsredskab
til gudstjenesteudvikling, ”Gudstjenestens
byggesten”, som handler om grundvold og
fundament. Så kommer deltagerne selv i spil i
workshops og sang. Det bliver en spændende
aften, hvor ALLE er velkomne!
2.maj: ”Lina Sandell og hendes sange”.
Lina Sandell har præget sangskatten i hele
Skandinavien og bruges fra vugge til grav. Allan
Madsen vil her præsentere nogle af hendes mest
kendte - som vi også kan synge med på.
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Dr. Nicki Bakko Toliver, conductor

AND
Dr. Jacob Tews, conductor

2018

INTERNATIO NAL TOUR

Wartburg Castle Singers and Kammerstreicher
kommer til Sydlangeland og giver

koncert i Lindelse kirke Kristi Himmelfartsdag (10/5) 19.00
De er ca. 35 unge sangere/musikere fra et luthersk college i Waverly, Iowa. De optræder på et usædvanligt højt kunstnerisk niveau.
Deres Europaturné drejer sig ikke blot om musik, men også om kulturudveksling. De skal lære deres europæiske rødder at kende. Derfor efterlyser vi

W W W. WARTB U R G. EDU / T OUR S

VÆRTSFAMILIER!
Koret er her 9-11. maj. En del af tiden er de optaget af koncerten, herunder øvning, og bustur på Langeland. Men de unge skal gerne indkvarteres
lokalt og stifte bekendtskab med os danskere.
Jeg efterlyser derfor værtsfamilier, der har lyst til at være en del af denne kulturudveksling og få en stor oplevelse! Vi har endnu ikke det færdige program
for dagene, men I forventes at byde på nogle måltider og især venlighed. Der kan være brug for hjælp med transport til og fra Lindelse. Som udgangspunkt bliver de unge indkvarteret to og to (de kan dele værelse). I får ingen betaling, men inviteres med til reception med koret efter koncerten.
Vil I melde jer som værtsfamilie og/eller vide mere, så ring til Trille på 20 46 36 44.
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Sydlangelands kirker
Eftermiddagsmøder
Vel mødt til hyggelige eftermiddage for de
ældre på hele Sydlangeland. Vi snakker,
hygger, synger, drikker kaffe og har ofte
besøg af en gæst, der vil underholde eller
gøre os klogere. Der kan bestilles kirkebil
- se hvordan og hvilken under ”kirkebil”.
Vi begynder hver gang kl. 14.30 og slutter
ca. 16.45.
Humble præstegård
Torsdag d. 15/: Grundtvig.
Torsdag d. 26/4: Nye Salmer.
Torsdag d. 24/5: Gud og naturen.

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.

☎

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.

☎

Lindelse præstegård
Torsdag d. 1/3:
Sognepræst Thomas Hårbøl fortæller om
en rejse til Finland i 2017 – det år, hvor
Finland fejrede 100-året for sin oprettelse.
Onsdag d. 28. marts:
I anledning af påsken fortæller Trille god
gammeldags bibelhistorie: Om Josef og
hans brødre, Moses, de ti plager og den
dramatiske udvandring fra Ægypten. Børnefamilier er velkomne!
*Alle er velkomne. Husk kop og brød *

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 omkring 1/6-18)
Træffes i Magleby præstegård efter
24 91 10 77
aftale og på
Mail: trh@km.dk. Fri mandag.

☎

Tryggelev og Fodslette:
Også sognepræsten i Lindelse Indtil
omkring 1/6-18. Herefter ny præst –
62 56 10 77.
træffes på

☎

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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Foredrag af Charlotte Rørth
Forfatter og journalist, Charlotte Rørth, kommer og fortæller om sin spirituelle oplevelse,
da hun mødte Jesus i en forunderlig vision i et kapel i Spanien. Denne skelsættende oplevelse fik hende til at skrive bogen: ”Jeg mødte Jesus” (2015), og senere kom bogen ”Vi
mødte Jesus” (2017). Det viste sig nemlig, at hun ikke var den eneste, der havde haft en
sådan oplevelse. Fordi hun havde modet til at træde frem, vovede også andre at dele deres
oplevelser. Den første bog havde undertitlen: ”Bekendelser fra en modvilligt troende” – det
kom nemlig helt bag på hende, for troen havde ikke før spillet nogen særlig rolle i hendes
liv. Hun blev nu tvunget til at genoverveje sin holdning til tro, kristendom og Det Andet
og Den Anden, som hun havde mødt i sin vision. Undertitlen på hendes anden bog var:
”Og hvad kommer det andre ved?” For er en spirituel oplevelse så dybt personlig, så andre
strengt taget ikke kan forholde sig til den, eller er det en erfaring, der kan styrke andre i
deres tro? Kan den være et vidnesbyrd til opbyggelse?
Charlotte Rørth vil fortælle om, hvad der skete, hvad det betød for hende og måske kan
betyde for andre. Det særlige ved hende er, at hun både er et meget rationelt og jordbundet
menneske og samtidig et menneske, der uden varsel og ganske forbløffende fik en i allerhøjeste grad grænseoverskridende erfaring. Med fare for at blive latterliggjort, men også
i håbet om at møde forståelse træder hun frem, for hun ønsker at igangsætte en tiltrængt
debat om noget, som har været gemt væk, fortrængt, ja været noget nær tabuiseret i vores
evangelisk-lutherske kirke: den spirituelle og mystiske erfaring.
Der er ingen tilmelding; man møder bare op.
Foredrag af forfatter og journalist
Charlotte Rørth
”Vi mødte Jesus”

Bøstrup Sognehus, Bøstrupvej 39, 5953 Tranekær
Tirsdag den 24. april kl. 19.00-21.30
Mødeleder: sognepræst Hanne Davidsen
Gratis adgang – dog betales 25 kr. for kaffe og kage
Arrangør: Præsterne på Langeland/Langeland-Ærø Provsti
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Fælles konfirmanddag
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En lille pause på vej til næste værksted i
Det Gamle Rådhus

Spisepause i Bio Langeland

Værkstedsbesøg med Jesu Disciple som emne

Årets konfirmanddag
Igen i år var alle Langelands konfirmander forsamlet i Rudkøbing til en fælles konfirmanddag.
I år var temaet ”Markusevangeliet”. Og der blev
i løbet af dagen rig mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med forskellige sider af det
lille evangelium, som er det korteste og ældste af
Bibelens fire evangelier.
Dagen begyndte med en andagt i Rudkøbing
Kirke, hvorefter alle konfirmanderne samlet gik
til Bio Langeland. For én gangs skyld blev der
ikke vist film i biografen. Til gengæld fik konfirmanderne lov til at opleve noget helt andet. I år
havde vi nemlig hyret Klaus Højgaard Laursen.
Han har gjort det til sin levevej at tage rundt
og recitere lange passager fra Bibelen. Således
har han for eksempel lært sig hele Markusevangeliet udenad. I Rudkøbing skulle han delvist
recitere og delvist genfortælle Markusevangeliet
for konfirmanderne. På den måde fik de mulighed for at høre hele fortællingen om Jesu virke i
sammenhæng, lige fra dåben i Jordanfloden til
opstandelsen påskedag.
Uden mad og drikke dur konfirmander (og
præster) ikke, så inden eftermiddagens program
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Fælles konfirmanddag
var der sørget for sandwich og sodavand til alle
i biografens foyer.
I løbet af eftermiddagen kom konfirmanderne
i mindre grupper rundt i fem forskellige værksteder. Her stiftede de et sted nærmere bekendtskab med Jesu lignelser, et andet sted skulle de
selv dramatisere begivenheder fra Markusevangeliet. De kom også til at høre om hvad det
vil sige at være discipel og om nogle af de små,
anonyme skikkelser i Markusevangeliet, som
alligevel viser sig at være vigtige personer, og
endelig lærte konfirmanderne lidt om forholdet
mellem Markusevangeliet og de andre evangelier, både dem, der kom med i Bibelen og dem,
der ikke gjorde.
Vi håber konfirmanderne fik en spændende og
lærerig dag om Markusevangeliet.

Scan QR-koden for at opleve Klaus Højgaard
Laursen recitere et uddrag af Markusevangeliet.

Dans i smøgen mellem Rudkøbing kirke og Rådhuset
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Konfirmationer 2018

Konfirmander fra Simmerbølle, Rudkøbing og Strynø kirker

Konfirmander fra Humble Kirke

Konfirmation i Simmerbølle Kirke
Bededag den 27. april kl. 10.00 v/ Erik Ransby:
Julius Elbæk Jensen, Kassebøllevej 8, 5900 Rudkøbing
Josefine Zara Rasmussen, Nørrebro 43, 5900 Rudkøbing
Amalie Hammer Holt, Kibshavevej 19, 5900 Rudkøbing
Tilde Guldbjerg, Peløkkevej 33b, 5900 Rudkøbing
Anders Jølck, Nørrebro 88, 5900 Rudkøbing.

Konfirmeres i Humble Kirke
Bededag den 27. april 10.00 v/Allan H. Madsen:
Emil Flintegaard Christensen, Kirkeby 4, Bagenkop
Frederik Brinch Dahlbo, Banevænget 9 st., Nordenbro
Maja Meiniche Jørgensen, Højetoftevej 45, Humble
Magnus Navntoft Lundstrøm, Sandby 9a, Ristinge
Johannes Elnegaard, Ormstrupvej 2, Tryggelev
Frederikke Braaby Tornhøj, Hovedgaden 52, Humble
Caroline Mørk Hansen, Helsnedvej 1a, Humble
Johanne Bay Hansen, Bogøvej 44, Kædeby.
Aslak Brink Høj Nielsen, Humblevej 13, Humble
Benjamin Hansen, Vestergårdsvej 12, Kædeby
Emma Sofie Wessel, Kædebyvej 1, Kædeby
Lærke Dalsgaard, Tryggelev 7, Humble.

Konfirmation i Rudkøbing Kirke
søndag den 29. april kl. 9.30 v/Erik Ransby:
Jade Stevie Price, Skudehavnen 8, 1., 5900 Rudkøbing
Mikkel Søgaard, Ringvejen 20, 5900 Rudkøbing
Konfirmation i Simmerbølle Kirke
søndag den 29. april kl. 11.30 v/Erik Ransby:
Nanna Sofie Ella Gjersen, Østergade 7, 1., 5900 Rudkøbing
Sabine Strandmark Sørensen, Nørrebro 88 A, 5900 Rudkøbing
Konfirmation i Strynø Kirke
søndag den 6. maj kl. 10.30 v/Erik Ransby:
Asbjørn Aagaard, Ringgade 2, 5943 Strynø
Jeppe Aagaard, Ringgade 2, 5943 Strynø
Sofie Reher, Humblevej 8, 5392 Humble
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Konfirmander fra Skrøbelev og Longelse kirker

Konfirmander fra Rudkøbing kirke

Konfirmation i Skrøbelev kirke
Bededag den 27. april kl. 10.00 v/Annalise Bager:
Sille Kjær, Broløkken 40, 5900 Rudkøbing
Smilla Holm Pedersen, Kirkegårdsvej 15, 5900 Rudkøbing
Elias Skov Pedersen, Nordre Landevej 39, 5900 Rudkøbing
Jonas Bjerg Petersen, Søndre Landevej 19, 5900 Rudkøbing
Julius Anker Li Petersen, Faarevejle Allé 4A, 5900 Rudkøbing
Clara Hvidsten Rasmussen, Spodsbjergvej 197, 5900 Rudkøbing
Laura Bagge Risbjerg, Spodsbjergvej 134 5900 Rudkøbing
Emma Grouleff Thiesen, Spodsbjergvej 185, 5900 Rudkøbing

Konfirmation i Rudkøbing kirke
Bededag den 27. april kl. 9.30, v/sognepræst Hanne Davidsen:
Gustav Lindbjerg Lentz, Skovbakken 16, 5900 Rudkøbing
Hannah Irene Laj Andersen, Vindrosen 16, 5900 Rudkøbing
Lærke Hansen, Mosevænget 10, Kulepile, 5900 Rudkøbing
Maja Thode Møller Rasmussen, Nørrebro 135, 5900 Rudkøbing
Mathias Olsen, Knolden 4, 5900 Rudkøbing
Nynne Amalie Holst Madsen, Nørrebro 31,5900 Rudkøbing
Sebastian Middelboe Sørensen, Sommerlyst 46-2, 5900 Rudkøbing
Simon Sullestad, Simmerbølle Kirkevej 11, 5900 Rudkøbing
Tim Kock Pedersen, Humblevej 17 a, 5900 Rudkøbing
Victor Krogh Uhrenholt, Birkevænget 8, 5900 Rudkøbing

Konfirmation i Longelse kirke
søndag den 6. maj kl. 10.00 v/Annalise Bager:
Phoenix Sebastian Egon Hartmann, Fredensvej 11, 5900 Rudkøbing
Kristine Louise Dahl Jensen, Søndre Landevej 55, 5900 Rudkøbing
Josefine Kaae Jensen, Ellehaven 4, 5900 Rudkøbing
Freja Rose Lundstrøm, Spodsbjergvej 277, 5900 Rudkøbing
Nicolai Elnegaard Madsen, Pederstrupvej 23, 5900 Rudkøbing
Laura Mortensen, Spodsbjergvej 257, 5900 Rudkøbing
Frederik Joachim Nielsen, Torpevej 30, 5900 Rudkøbing
Alberte Svejstrup Pedersen, Lejbøllevej 46, 5953 Tranekær

Konfirmation i Rudkøbing kirke
Bededag den 27. april kl. 11.30, v/sognepræst Hanne Davidsen
Albert Andersen, Mosevænget 13, 5900 Rudkøbing
Alfred Bergholdt, Kulepilevej 11, Kulepile, 5900 Rudkøbing
Christian Birch Bruun Nielsen, Peløkkevej 11, 5900 Rudkøbing
Freja Bøgh Christiansen, Kulepilevej 18, Kulepile, 5900 Rudkøbing
Lasse Emil Skovager Lasmann, Spodsbjergvej 85 a, i. sal., 5900 Rudkøbing
Luis Lylloff Boas Dahl, Skovballevej 86, Tåsinge, 5700 Svendborg
Magnus Leander Elnegaard Andersen, Byskrivervej 9, 5900 Rudkøbing
Malte Frederik Thygesen, Schnohrsvej 16,5900 Rudkøbing
Nikas Reckeweg Lund, Kirkepladsen 3, 1. th. , 5900 Rudkøbing
Silke Kjølby Lundegaard, Ahlefeldtsgade 6,1, 5900 Rudkøbing
Sofie Tauris, Tyskland
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Konfirmander fra Nordlangeland Pastorat

Konfirmation i Snøde Kirke
søndag den 22. april 2018 kl. 10.00 v/Hans Henrik Merrild:
Elliot Vitus Tietgen Lillevang, Snøde Bygade 15, 5953 Tranekær
Jonas Pedersen, Søndergade 19B, 5953 Tranekær
Liva Nielsen, Lille Snødevej 6, 5953 Tranekær

Konfirmation i Stoense Kirke
lørdag den 28. april 2018 kl. 12.00 v/ Hans Henrik Merrild:
Signe Roløkke Elnegaard, Stoense Udflyttervej 7, 5953 Tranekær

Konfirmation i Tranekær Kirke
Bededag fredag den 27. april 2018 kl. 10.00 v/Peter M. Møberg:
Jakob Lund Larsen, Tevlesøvej 1, 5953 Tranekær
Karl Manuel Enemærke Steendorph Petersen, Klavsebøllevej 23, 5953
Tranekær
Thomas Krøyer Christiansen, Kirsebærvænget 24, 5953 Tranekær

Konfirmation i Hou Kirke
søndag den 29. april 2018 kl. 10.00 v/ Hans Henrik Merrild:
Viktor Nørregaard Sørensen, Gartnervænget 10, 5953 Tranekær

Konfirmation i Bøstrup Kirke
Bededag fredag den 27. april 2018 kl. 12.00 v/Peter M. Møberg:
Arendse Theodora Steensen-Leth, Steensgaard, Steensgaardsvej 7,
5953 Tranekær
Kasper Gilling Højmann Jänichen, Uglebjergvej 10, 5953 Tranekær
Kristian Holm Hansen, Snødevej 84, 5953 Tranekær
Laura Rose Bruhn Sander, Ennebøllevej 18, 5953 Tranekær
Mathias Kreutz Iskou Wellendorf Pedersen, Søndergade 65, 5953 Tranekær

Konfirmation i Tullebølle Kirke
Kristi Himmelfartsdag torsdag den 10. maj 2018 kl. 10.00
v/ Peter M. Møberg:
Frederik Lehn Toftemann Knudsen, Knudsbøllevej 29, 5700 Svendborg
Jakob Keinicke Madsen-Østerbye, Skebjergvej 9B, 5953 Tranekær
Kathleen Bøgebjerg Elian, Farstrupvej 69, 5471 Søndersø
Lasse Ejby Mai, Lysbjergvej 1, 5953 Tranekær
Lærke Johanne Skov Christiansen, Fredensvej 35, 5900 Rudkøbing
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Konfirmander fra Lindelse og Tryggelev kirker

Konfirmander fra Bagenkop kirke

Konfirmation i Tryggelev kirke
22. april 9.30 v/Trille Brink Westergaard:
Astrid Nielsen, Haveskovvej 32, Fodslette
Malene Brink Gregersen, Hovedgaden 35, Humble
Michelle Lahn Hansen, Nørreballevej 13, Tryggelev
Michael Fløystrup Vincents Thillemann, Bukkemosevej 1, Fodslette
Philip Frederik Pedersen, Østerskovvej 14, Tryggelev

Konfirmeres i Bagenkop Kirke
13. maj 10.00 v/Thomas Hårbøl:
Bjarne Ross Jensen, Kløvervænget 5, Bagenkop
Frederik Banke Rasmussen, Kløvervænget 26, Bagenkop
Kasper Krag Petersen, Ørredvej 6, Bagenkop
Nicklas Glasdam Theodorsen, Klintevej 34, Bagenkop

Konfirmation i Lindelse kirke
22. april 11.00 v/Trille Brink Westergaard:
Mathilde Nørgaard Olsen, Blandebjerg 2, Lindelse
Sille Emilie Kristensen, Spodsbjergvej 255, Rudkøbing
Mathilde Kampmann Meyer, Sødalsvej 4, Lindelse
Lea Urup Søgaard Mikkelsen, Skovvej 2, Lindelse
Trine Aadahl Larsen, Polleholmsvej 1, Lindelse
Tobias Krogh Børre Larsen, Påøvej 8, Lindelse
Jonas Haugaard Hansen, Statenevej 20, Lindelse
Mads Bønnelykke, Vævergyden 9, Lindelse
Alexander Holmøe-Jensen, Gillesbjergvej 3, Illebølle
Silas Fuglsang, Sønderskovvej 16, Fodslette
Rune Sander Rasmussen, Langegade 6, Lindelse
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” Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen
og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem
i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer
dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er
med jer alle dage indtil verdens ende. ”
(Matthæus 28,19-20)

