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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
Thorvaldsens Kristusfigur, bemalet,
Snøde kirke.

Kirkebladet

Langelands provstikontor, Det Gamle Rådhus, Torvet 1A, 5900 Rudkøbing,
62501188 – mail: langeland-aeroe.provsti@km.dk

☎

Kirkebladet udgives af menighedsrådene og udkommer fire gange årligt.

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
Oplysning om provstiet, provstiudvalgsmøder m.v. kan findes på www.langeland-ærø-provsti.dk

☎
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Præstens side
Farven har en anden lød
Nej, jeg har ikke skrevet forkert. Jeg kender
godt udtrykket ”forskellen er ens, det er bare
farven, der har fået en anden lyd. ” Jeg vil
netop pointere forskellen, når farven har fået
en anden lød, en glans eller en kulør, som gør
den anderledes.
Da jeg for snart mange år siden kom tilbage
til Danmark efter små tre år i Botswana i Det
sydlige Afrika, syntes jeg, at markerne i Danmark var helt usædvanligt grønne. Den grønne
farve var ikke så dominerende i Botswana,
som for stor dels vedkommende består af
Kalahariørkenen, en sten- og buskørken med
tornede buske med små og meget vissengrønne
blade. Jeg kom hjem om foråret og de grønne
græsmarker og de friske grønne kornmarker
overvældede mig og i alle årene siden har jeg
syntes, at der er enormt grønt her i Danmark
og jeg glæder mig over det. Farven betyder noget, den får mig til at tænke på liv og vækst og
gode kår.
I kirken bruges farven grøn også til at markere den del af kirkeåret, som omhandler liv,
vækst og håb og det er det halve af året. I hele
trinitatistiden dvs. tiden fra pinse og til advent
bruges den grønne messehagel.

Farver gør en forskel
Jeg havde en oplevelse her i foråret, som viste mig noget om farvernes betydning. En
forsker kontaktede kirke kontoret og sagde,
at hun havde hørt, at der skulle findes en
bemalet kopi af Thorvaldsens Kristusfigur i
Snøde kirke, om det var rigtigt? På stående
fod kunne jeg ikke svare. Jeg kender jo godt
den store Kristusfigur fra domkirken i København og vi har en lille kopi på alteret i
Bøstrup og der var da også en Kristusfigur på
alteret i Snøde, men var det en kopi af Thorvaldsens? Jeg måtte lige se nærmere efter, for
den er ganske rigtig bemalet. Jo, det er en

kopi af Thorvaldsens berømte figur, ganske
magen til den i Bøstrup, men altså farvelagt
og så tager den sig anderledes ud, så meget,
at jeg ikke havde forbundet den med den
berømte figur, som jeg altid har set som ren
hvid. (Se selv forskellen på billedet på forsiden
og billedet her på siden)

En farveglad Jesus
Det blev en helt lille prædiken for mig. En prædiken om betydning af farver. Farverne ændrer indtrykket. De kan skjule noget. Når jeg
har set den gipshvide Jesus, er indtrykket den
rene, den ophøjede, det er jo den opstandne
Jesus med sårmærker i hænderne og på fødder
fra naglerne på korset, som Thorvaldsen har
fremstillet. Men når figuren får farver på, så
hår og ansigt får naturlig farve og tøjet flere
farver, ja så skjuler de indtrykket af renhed,
men giver modsat også et billede af en mere
jordnær Jesus.
Jeg kan godt lide, at Jesus har fået farver på.
Jeg tror, han var farveglad og at han ønsker at
vort liv skal være fuld af farver. Kristendommen er ikke en farveløs religion. Det drejer sig
ikke om et farveløst liv, tværtimod. Farver gør
mig glad, farver viser mangfoldighed, farver
giver nuancer og var der noget Jesus var god til,
så var det at se nuancer. Han nøjedes ikke med
sort og hvid. Han kunne være skarp og skrap,
men sort/hvid var han ikke. Tænk på lignelsen
om de to brødre eller den fortabte søn, som vi
også kalder den. Hvis Jesus havde været sort/
hvid, som den ældste bror, så var der ikke blevet nogen fest, da den yngste vender hjem efter
at smidt sin halvdel af familieformuen overbord. Eller tænk på historien om kvinden, der
blev trukket hen foran Jesus, fordi hun havde
været i seng med en anden end sin mand. Hvis
Jesus havde været sort/hvid, havde han godkendt deres dom, at hun skulle stenes, men nu

Hans Henrik Merrild, Hou
sognepræst Nordlangeland
pastorat

siger han: Den, der er ren, kan jo kaste den
første sten.
Vi har brug for farverne og nuancerne i vort
liv. Vi har brug for at se på hinanden på en
ikke sort/hvid måde. Det hjælper Guds skaberværk os til at se og huske, og det lærer Jesus
os, hvad enten vi ser ham for os som hvid eller
farvelagt.
God farverig sommer.

Kristus figur Bøstrup kirke
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Nordlangeland
xxx pastorat
Nyt fra menighedsrådene.
Regnskaber. Begge menighedsråd har godkendt regnskaberne for 2017, hvor der var et
mindre overskud på driften.
Bøstrup Kirke skal kalkes i år og dette
samt andre planlagte opgaver i 2018 indhentes
der tilbud på, så arbejderne kan igangsættes.
Ny messehagel i Hou. Maggi Søgaard, Lohals, har fremstillet en ny grøn messehagel til
Hou Kirke. Efter at kirken er blevet malet i nye
farver, ville menighedsrådet gerne have en ny,
der bedre matchede det nymalede kirkerum.
Messehaglen blev taget i brug påskedag. En stor
tak til Maggi Søgaard for at påtage sig opgaven
og for den nye messehagel.

Graversituationen. Det stod efterhånden
klart, at der ville være meget lange udsigter til,
at graver Jytte Christiansen kunne genoptage
arbejdet, hvorfor menighedsrådet har indledt
den foreskrevne proces for uansøgt afsked, som
det hedder. Jytte er varslet opsagt pr. 31. ok4

tober 2018. Det er en rigtig trist situation, at
Jytte ikke kan vende tilbage til arbejdet, men
den økonomiske og driftsmæssige situation kan
ikke længere bære, at situationen er uafklaret.
I den forbindelse har menighedsrådene besluttet fremover at indgå i et samarbejde, således
at der i pastoratet bliver tre gravere hver med
ansvar for to kirker og kirkegårde. Svend Jørgen
Jensen, Tullebølle, får udover Tullebølle ansvar
for Tranekær, og Keld Kristensen, Snøde, får
også ansvar for Bøstrup. Der bliver så tilknyttet
den nødvendige gravermedhjælp. Som medhjælp
til Keld Kristensen er ansat Nikolaj Rasmussen,
Tressebølle. Den anden medhjælperstilling er i
skrivende stund ikke besat men opslået. Den nye
struktur er således allerede i funktion.
Nye ind- og udgangsbønner. Menighedsrådene har vedtaget, at der i en periode anvendes
andre ind- og udgangsbønner ved gudstjenesterne. Der er valgt to forskellige, som vil blive
brugt i resten af 2018, hvorefter det skal besluttes, om ordningen skal fortsætte. Man er således
velkommen til at give kommentarer til de nye
bønner, så vi kan få et indtryk af, om de falder
i god jord.

Sommerudstilling i Tranekær Kirke
Fredag den 29. juni kl. 16.00
Vi har i år været så heldige, at Susanne Bojsen,
ikonmaler fra Snøde, har lovet at udstille nogle
af sine ikoner i våbenhuset i Tranekær kirke.
Susanne begyndte at male ikoner hos Gitte
Buch på Magleby Kunsthøjskole, og har derefter været undervist af en rumænsk ikonmaler
på Løgumkloster Højskole. Det er dog de russiske ikoner, der står Susannes hjerte nærmest,
og hun har været en del gange i Rusland for
at lære ikonmaling. Hun er for nylig begyndt
at gå til undervisning hos Inge Larsen Vedel i
Svendborg, hvor hun lærer en anden maleteknik, hvilket man kan se på hendes ikoner.
Ferniseringen er den 29. juni kl. 16.00, hvor
vi byder på lidt sødt og lidt boblende. Alle er
velkomne.

Udstillingen vil være åben alle dage til og
med august.

Kirkevandring fra Longelse Kirke
Søndag den 1. juli kl. 14.00		
Den årlige kirkevandring kommer til at foregå
i det midtlangelandske. Vi mødes ved Longelse Kirke kl. 14.00 og går turen ad den gamle
kirkesti til Pederstrupvej. Turen går herfra til
Spodsbjerg, hvor vi vil drikke kaffe ved pakhuset ved søen. Videre går turen gennem sommerhusområdet på Drejet og tilbage ad smukke veje
til Longelse Kirke, hvor vi samles til gudstjeneste kl. 17.00. Der sluttes med spisning i haven ved Longelse Møllegård hos Anni og Kjeld
Pedersen. Pris kr. 40 pr. pers.
Tilmelding til sognepræst Louise Kiær, tlf.
62 50 10 69, el.: 29 43 10 59, mail: louki@
km.dk, sognepræst Hans Henrik Merrild, tlf.
62 55 12 64, mail: hhm@km.dk, eller sognepræst Peter M. Møberg, tlf. 62 50 22 50,
mail: pemm@km.dk senest torsdag den 28.
juni.

Nordlangeland pastorat
Musikgudstjeneste i Snøde Kirke
Søndag den 22. juli kl. 10.00
Under Hesselbjerg Musikfestival bliver der
en særlig musikgudstjeneste i Snøde Kirke kl.
10.00. Gudstjenesten vil blive præget af musikindslag og måske i det hele taget have et lidt
anderledes forløb med andre tekster og bønner
end normalt.
Hesselbjerg Musikfestival 19.-22. juli
Torsdag den 19. juli:
Kl. 20.00 i Stoense Kirke: ”Drømme og
længsler, smerte og tab” - store følelser og stor
musik fra tre tyske mestre. Liedkoncert med
Ditte Errboe, mezzosopran, Louise Schrøder,
klaver og musikformidler Mathias Hammer. ❀
Fredag den 20. juli:
Kl. 12.00 i Tickonparken: På sporet af Langelands forfattere - en poetisk vandring i ord og
toner.
Skuespiller Christian Steffensen fortolker
digte, tekster og sange af langelandske forfattere akkompagneret af Louise Hjorth på
fløjte. ❀
Kl. 17.00 i Tullebølle Kirke: Familiekoncert – Peter og Ulven læses op af skuespiller
Christian Steffensen, som akkompagneres af
organist Katrine I. Kristiansen. ❀
Lørdag den 21. juli:
Kl. 14.00 i båden Håbet på Tressebøllevej:
”Jeg græder først om fredagen efter klokken
fire.” Forfatteren Ditte Steensballe fremfører
sin nye digtsamling sammen med en live performed lydcollage af blokfløjter og elektronik.
Kl. 20.00 i Tranekær Kirke: Cd-release med
Kirstine Bonde. ❀
Søndag den 22. juli:
Kl. 10.00 i Snøde Kirke: Musikgudstjeneste.
Kl. 12.00 i Tickonparken: På sporet af Langelands forfattere - en poetisk vandring i ord
og toner. ❀

Kl. 16.00 i Snøde Kirke: Barokkoncert med
Duo1702, Justin Bland på baroktrompet og
mezzosopran Nana Bugge Rasmussen. ❀

❀: Entré 50 kr.
Partoutbillet: 150 kr.
Børn gratis
www.facebook.com/hesselbjergmusikfestival
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Nordlangeland
xxx pastorat
Tullebølle Bibelcamping
Fra fredag den 20. til lørdag den 28. juli
Temaet for årets bibelcamping er ”Du er set”.
Campingpladsen ligger på den gamle fodboldbane ud mod Skolevej. Møderne afholdes i Tullebøllehallen.
Mandag til fredag formiddag er der familiemøde kl. 10.00. Hver aften er der møde kl. 19.00.
Du er velkommen til at deltage i hele bibelcampingen. Du er også velkommen til at deltage i et
eller flere møder. Programmer vil ligge i kirkerne.
Find os på vores facebookside: ”Tullebølle
Bibelcamping” eller på vores hjemmeside:
www.tullecamping.dk.
For yderligere oplysninger kontakt Birgit
Mogensen, Skolevej 17, Tullebølle, tlf. 62 50 20 98.
Sommerkoncerter
Lørdag den 11. august kl. 15.30 i Stoense Kirke
For tre år siden fik den albansk fødte violinist
Alda Dizdari sin danske debut i Bøstrup Kirke.
Koncerten var en stor succes. Hendes spil gnistrede af temperament og var alligevel hele
tiden under streng teknisk kontrol. Hun blev
akkompagneret af den kendte engelske pianist
Tom Blach. Nu vender de to tilbage. Lørdag
den 11. august giver de koncert klokken 15.30
i Stoense Kirke.
Programmet for koncerten omfatter værker
af blandt andre Enescu, Ravel og Janáček.
Lørdag den 25. august kl. 15.30 i Stoense Kirke
For ni år siden fik den russiske pianist Anna Gourari
sin danske debut i Stoense Kirke. Hun var på det
tidspunkt forholdsvis ukendt her i landet, selv om
hun havde modtaget flere store, vigtige priser.
Ved koncerten i Stoense Kirke lørdag den
25. august kl. 15.30 spiller Gourari blandt andet Arvo Pärt, Bach og Schnittke. Som noget
helt nyt vil der blive oplæsning af digte af den
russiske nobelprisvinder Joseph Brodsky som
en slags akkompagnement til Schnittkes musik.
For yderligere information og køb af billetter
se www.langeland.dk.
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Friluftsgudstjeneste i Fritidsparken i
Tullebølle
Søndag den 26. august kl. 17.00
Spejderne vil igen i år stå for alter og udsmykning, når vi flytter gudstjenesten ud i det
grønne. Fritidsparkens forening opsætter borde
og bænke. Tag eventuelt en pude eller et tæppe
med at sidde på. Basic Big Band under ledelse
af Thomas Buchreitz vil stå for musikken under
gudstjenesten og vil også spille lidt bagefter. Efter gudstjenesten serverer menighedsrådet grillede pølser og kold kartoffelsalat.
Hvis vejret er dårligt, flyttes arrangementet ind
i kirken.
Fællesudflugt til LEGO House,
Billund Kirke og Baldersbæk Plantage
Torsdag den 30. august
Fællesudflugten i år går blandt andet til LEGO
House, hvor vi vil blive vist rundt. Vi vil både
høre lidt om legoklodsens historie og om det

Efter Baldersbæk Plantage kører vi til Aagaard
Kro, hvor vi får en torettersmenu. Drikkevarer
er for egen regning. Efter middagen kører vi
tilbage til Langeland, hvor vi forventer at være
tilbage ca. kl. 22.00
Dagens program:
7.00 afgang fra Hou med opsamling undervejs
7.40 kører vi fra Tullebølle
10.30-12.20 LEGO House med rundvisning
12.30-14.00 frokost og rundvisning i Billund
Kirke
14.30 Hovborg Kro med kaffe og lagkage
15.30-17.30 Baldersbæk Plantage
18.15 middag på Aagaard Kro
Ca. 22.00 tilbage på Langeland
Prisen for turen er 350 kr. Bindende tilmelding senest 12. august til Lene Møller Dam
tlf.: 62 22 64 88, mail.: lenemollerdam@gmail.
com eller Marianne Porsby tlf.: 20 77 75 48
mail.: lillehus8@hotmail.com

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.

spændende bygningsværk, der åbnede i september sidste år og er tegnet af Bjarke Ingels Group.
Derefter går vi til Billund Kirke, hvor vi først
spiser vores medbragte sandwichboller, og derefter får en rundvisning i kirken.
Derfra kører vi til Hovborg Kro, hvor vi får
kaffe og lagkage.
Efterfølgende skal vi se Baldersbæk Plantage
med en smuk natur, springvand, statuer og et lille
lystslot. Stedet blev anlagt af grosserer og fabrikant
Holger Petersen og blev for få år siden restaureret
med støtte fra Naturstyrelsen og Realdania.

Der er planlagt to gange i efteråret:
Torsdag den 27. september: Til denne gang læser vi romanen Et velsignet barn af Linn Ullmann.
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

Nordlangeland pastorat
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. Den første bog, Et velsignet barn, kan hentes i Tullebølle Præstegård fra
den 6. august.
Spørgsmål og tilmelding hos Marianne
Porsby: tlf.: 20 77 75 48 mail.: lillehus8@hotmail.com.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Møllehavehuset
Man må holde sig orienteret på hjemmesiden
www.møllehavehuset.dk, da programmet for
efteråret endnu ikke er færdigt.
Menighedsrådsmøder
Hou-Stoense-Snøde Menighedsråd:
Tirsdag den 12. juni kl. 14.00 i Forpagterboligen, Hou
Tirsdag den 28. august kl. 14.00 i Forpagterboligen, Hou
Tullebølle-Tranekær-Bøstrup Menighedsråd:
Tirsdag den 12. juni kl. 19.00 i Bøstrup Sognehus
Tirsdag den 7. august kl. 19.00 i Bøstrup Sognehus

Gudstjenester på plejehjemmene
Stigtebo:
Onsdag den 27. juni kl. 10.15.
Onsdag den 25. juli kl. 10.15.
Onsdag den 29. august kl. 10.15.
Tullebøllecenteret:
Onsdag den 27. juni kl. 14.30.
Onsdag den 25. juli kl. 14.30. Altergang.
Onsdag den 29. august kl. 14.30.

Vejviser

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

☎

Tranekær Kirke:
Graver: Svend Jørgen Jensen,
51 16 51 66 (bedst tirsdag til fredag)
tranekaerkirke@gmail.com
Kirkeværge: Niels Vous,
22 15 00 55, vous@mail.dk

☎

☎

Bøstrup Kirke:
Graver: Keld Kristensen,
20 40 08 18 (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
Menighedsrådsmøder for
Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev
Menighedsråd:
Onsdag den 13. juni kl. 17.00 m. efterflg. sognemøde kl. 19.00.
Her aflægger menighedsrådet beretning om
rådets virksomhed i det forløbne år og den
planlagte virksomhed i det kommende år.
Onsdag den 27. juni kl. 17.00 m. syn på
Longelse kirke & kirkegård
Onsdag den 8. august kl. 17.00 m. syn på
Skrøbelev kirkegård & kirkegård
Dagsorden og referater kan ses på kirkens
hjemmeside.

Præstevikar Louise Kiær
Regnen silede ned en middelmådig martsdag. Jeg
var på Ærø og skonnerten
Fylla i havnen havde vinterpresenning på. Og den
hvide silo i Rudkøbing
kunne kun skimtes fra
Ærøskøbing Havn.
Min telefon ringede,
Louise Kiær
da jeg stod på kajen og en
stemme sagde: Vil du til Longelse, når Annalise
skal holde ”lidt fri”? ”Ja”, svarede jeg prompte,
da jeg vidste det var et godt sted, og at jeg ville
være i gode hænder.
Skiftedag
Annalise har lovet, at hun vil lure i baggrunden den første tid, når jeg begynder d.
1. maj. Rart at stå på skuldrene af kæmper. Jeg
vil fortsætte med de aktiviteter Annalise har sat
i gang såsom babysalmesang, juniorkonfirmander, børneklub, jagt- og havnegudstjenester og
meget meget mere.
Jeg hedder Louise Kiær og glæder mig til
at lære Langeland bedre at kende, og jeg lærer
hele tiden, sidst jeg var på Langeland, fandt jeg
8

faktisk ud af, at der bor mennesker på Siø og at
Rudkøbing har en superlækker gågade med alle
slags butikker.
Efter rundtur med menighedsrådsformanden blev jeg præsenteret for den ene smukke
og velholdte kirke efter den anden Skrøbelev,
Fuglsbølle og Longelse.
Hvem er jeg?
Jeg er uddannet fra Københavns Universitet og har været præst i bl.a. Lutherkirken på
Østerbro og fængselspræst i Horserød Statsfængsel samt et års vikariat som sognepræst i
Rise Sogn på Ærø. Jeg er født og opvokset på
Ærø, og efter jeg fik min søn Otto på snart 8 år,
valgte jeg at flytte tilbage til det sydfynske øhav.
Da jeg var barn, var jeg ofte med min far ude
at sejle på langfart, og vi besøgte sømandskirkerne i bl.a Holland, England og Polen. Det
fællesskab jeg oplevere her blandt mennesker
uanset, hvor vi kom fra og hvem vi var, gjorde
at jeg senere hen valgte at læse teologi.
Efter at have rejst en del i Afrika, Cuba mm.
var det dog svært at ryste det sydfynske øhav
af sig.
Naturen, de gamle bygninger og kirker, gårdene, havnene, vandet. Jeg holder meget af naturen og at gå ture samt at sejle, så jeg føler mig
hjemme på øerne.
Så i skrivende stund april 2018 kan jeg se,
at skonnerten Fylla, hun er i bevægelse, og hun
har smidt vinterfrakken og har sat kursen op
gennem Svendborg Sund med Langeland om
styrbord og forårssolen farver forsejlet hvidt.
Jeg glæder mig til at lære menigheden i Skrøbelev - Fuglsbølle og Longelse at kende samt menighedsrådet, ansatte og de frivillige.
Louise Kiær

Grundlovsmøde den 5. juni
i Præstegården kl. 14.00
Til dette åres Grundlovsmøde, har vi inviteret
Bjørn Brandenborg - Socialdemokratiets nye

Bjørn Brandenborg
folketingskandidat i Svendborg–Langeland
kredsen. Bjørn skriver om sig selv: ”Jeg er lokal folketingskandidat for Socialdemokratiet
i Svendborg-Langelandskredsen. Jeg er født
og opvokset i Svendborg og bor i Rudkøbing.
Danmark er et fantastisk land, og det skal det
fortsætte med at være. Men det kræver, at befolkningen i alle dele af Danmark bliver hørt,
og ingen hægtes af udviklingen. Man skal
kunne bo, leve og arbejde i alle dele af landet –
også på Langeland”.
Til den musikalske underholdning har vi inviteret vores dygtige og sangglade folk fra Rebellens Kor hjemmehørende på Hjørnet i Gl.
Skrøbelev. Desuden byder eftermiddagen på
fællessang. Husk at medbringe en dejlig kaffekurv.
(NB! Vi rejser telt, såfremt dagen ikke viser
sig fra sit bedste sommerhjørne).

Kirkevandring Søndag den 1. juli
kl. 14.00-18.30 ca.		
Den årlige kirkevandring kommer til at foregå
i det Midtlangelandske. Vi mødes ved Longelse kirke kl. 14.00 og går turen ad den gamle
kirkesti til Pederstrupvej. Turen går herfra til
Spodsbjerg, hvor vi vil drikke kaffe ved pak-

Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat
huset ved søen. Videre går turen gennem
sommerhusområdet på Drejet og tilbage ad
smukke veje til Longelse kirke, hvor vi samles
til gudstjeneste. Der sluttes med spisning på
Longelse Møllegård hos Anni & Kjeld Pedersen. Pris kr. 40/pers.
Tilmelding til sognepræst Louise Kiær,
tlf. 62501069, mob. 29431059, mail: louki@
km.dk, sognepræst Hans Henrik Merrild, tlf.
62 55 12 64, mail: hhm@km.dk, eller sognepræst Peter M. Møberg, tlf. 62 50 22 50, mail:
pemm@km.dk senest torsdag den 28. juni.

Fuglsang & Lars Kirkegaard til at medvirke
ved gudstjenesten. Ægteparret spiller dels på
Marimba og Harmonika. De vil spille både ved
gudstjenesten og efterflg. i teltet, som vi får rejst
på græsarealet ved havnekontoret. Her vil Margit fra Spodsbjerg Badehotel stå klar med salg
af kaffe, kage, øl og vand. Der bliver opstillet
et begrænset antal stole, så det kan være en god
idé at medbringe et tæppe eller en strandstol til

gudstjenesten. Gudstjenesten er åben for alle:
sogneboere, lystsejlere, fiskere, campinggæster
& sommerhusgæster.
Af hensyn til de udenlandske gæster, vil salmerne blive trykt på både tysk og engelsk.

Strandgudstjeneste
Denne sommers Strandgudstjeneste på Spodsbjerg Drej foregår Tirsdag den 31. juli kl. 19.00.

Morgensang

Veterantoget

Morgensang i Fuglsbølle kirke
Igen i år byder vi indenfor til morgensang i
kirken. Kom og få løftet stemme og sind med
tonerne af nogle af vores dejlige morgensalmer
og lyt til en god fortælling og et dejligt musikstykke på orglet.
Der sluttes med kaffe og rundstykker i våbenhuset – og en god snak.
Der er Morgensang tirsdag d. 17. juli i Longelse kirke, torsdag d. 9. august i Fuglsbølle
kirke og onsdag d. 15. august i Skrøbelev
kirke. Alle gange kl. 9.00.

Havnegudstjeneste på Lystbådehavnen i Spodsbjerg
Torsdag den 19. juli kl. 19.00 inviterer vi til
Havnegudstjeneste på Lystbådehavnen i
Spodsbjerg. Vi har i år inviteret Duoen Ann

Den danske "Golden Gate-bro"

Sogne Sommerudflugt til Danmarks Smukkeste Jernbane & Den Skjulte Bro
en lækker frokost - herefter skal vi se den
Lørdag den 18. august 2018
danske "Golden Gate-bro", som har ligget
Afgang fra Longelse præstegård kl. 07.00.
skjult i 85 år, her mødes vi med en lokalBusterminalen Rudkøbing kl. 07.10.
guide. Broen er dog ikke helt ny, for den blev
Nørre Snede kirke - Veteranbanen med
faktisk bygget for over 100 år siden. Men i
særtog Vrads til Bryrup - Frokost på
85 år har den ligget skjult midt i en massiv
Hotel Pejsegaarden i Brædstrup – Den
jorddæmning, der gik tværs over Gudenåen.
Skjulte bro med lokalguide - Aftensmad
Efter denne spændende oplevelse sætter vi
på Bregninge Mølle.
kursen hjemover med aftensmad (2 retter) på
Spændende udflugt, hvor vi skal have morBregninge Mølle.
genkaffen i bussen, og med ”kort pause” unVi forventer at være tilbage i Præstegården
dervejs kører vi mod Nørre Snede kirke, hvor
ca. kl. 21.
vi gør et stop ved kirken – herfra til veteranPrisen for hele denne tur, incl. bus, morbanen Vrads til Bryrup, hvor vi kører en 5
genmad, veterantogtur, frokost på Hotel Pejkm strækning af den nedlagte Horsens - Brysegaarden, besøg med guide ved ”Den Skjulte
rup - Silkeborg Jernbane, som blev lukket i
Bro”, eftermiddagskaffe i bussen og 2 retters
1968. Turen går fra Vrads gennem et skovmenu på Bregninge Mølle; pr. person kr.
område forbi søerne Igelsø, Snabe, Kulsø og
500,00.
Kvindsø til Bryrup station. En meget naturTilmelding til sekretær Tom Andersen, tlf.
skøn tur, som med rette kaldes "Danmarks
40131033 eller mail: toan@km.dk, senest den
Smukkeste Jernbane". - Efter togturen kører
7. august 2018.
vi i bus til Hotel Pejsegården, hvor vi nyder
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Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat
Børn & undervisning		
Juniorkonfirmander ( der gives besked gennem Ørstedskolen).
Konfirmander torsdag 8.10-9.40 (start uge
43) Tilmeldinger for 7. klasses elever på
Ørstedskolen sendes ud midt i august. Såfremt man er elev på en anden skole, bedes
man selv henvende sig.
Børneklub fredag 15.00-16.30 (start 7. september).
Fra sidste års Strandgudstjeneste
En musiker fra Langelandsgardens Brassband har også denne sommer lovet at spille solen ned på et messinginstrument som en smuk
afslutning. Kom og deltag i denne dejlige gudstjeneste i det fri. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en forfriskning i Spodsbjerglejren, Drejet 44. Medbring gerne strandstol
eller tæppe.

Babysalmesang
Efterårets Babysalmesang starter tirsdag den
28. august og fortsætter de flg. 7 tirsdage. Brev
sendes ud til de små sogneboere under 12 måneder medio august. Nærmere annoncering i
Øboen og på kirkens hjemmeside. Babysalmesangen vil blive nærmere beskrevet i næste
nummer af kirkebladet.

Dåb
10. februar	Lauge Garn
Devald-Rasmussen,
		
Assensvej 134, Stenstrup
		Skrøbelev kirke
11. februar
Marcus Jespersen Elnegaard
		
Krogsbjergvej 6, Longelse Sand
		Longelse kirke
8. April		
Martha Kjærsgaard Petersen
		
Pederstrupvej 20, Spodsbjerg
		Longelse kirke		
Ferie/fri:		
Sognepræsten holder fri 2/7 – 15/7. Disse dage
passes embedet passes af Hans Henrik Merrild, Hou, hhm@km.dk tlf. 62 55 12 64 og
Peter M.Møberg, Tullebølle pemm@km.dk
tlf. 62 50 22 50.

Vejviser

www.longelsekirke.dk
Vikarpræst Louise Kiær,
Longelsevej 5, 5900 Rudkøbing
62 50 10 69, mob. 29 43 10 59
louki@km.dk. Træffes 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, karas@km.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,
ckic@km.dk
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
kech@km.dk
62 56 10 35; mob. 51 33 10 35

☎

Kirkebil: Byens Taxi,
Fra forårets Babysalmesang
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Børnegudstjeneste til påske

☎ 62 51 10 80

Strynøxxx
pastorat
Mennesket og naturen – Guds
skabninger
Der tales meget om naturen i disse år. Naturen
med dens planter og dyr er truet af mennesket, der
længe har drevet rovdrift på naturens resourcer og
forstyrret dens ligevægt. I grunden er det underligt
i betragtning af, at vi selv er en del af den samme
natur og i høj grad er afhængig af den og derfor
har en egen interesse i at passe på den. Ofte bruges ordet økologi, som dækker over en forunderlig
virkelighed, som der til syvende og sidst ikke gives
anden forklaring på end Guds visdom. Den kommer til udtryk i samstemtheden i naturen og opretholdelsen af balancen i naturen – hvis ikke vi griber
ind. Naturen har sine egne love, som den lever efter,
f.eks fødekæden, som sørger for at nogle overlever,
mens andre – de syge og svage – bukker under. Naturens love kan være barske og hårde.
Mennesket er en del af denne natur og på
mange måder ligner vi den (pattedyrene) og kan
genkende os selv i den. Det gælder eksempelvis kroppen og dens funktioner, fødeindtagelse
og forplantning. Naturen er os ikke fremmed,
selvom vi er forskellig fra den. Vi deler vilkår med
naturen. Også vi er underlagt sygdom, aldring og
skrøbelighed. Vi kan ikke klare os som enkeltindivider, men har brug for samfund.
Den store forskel
Selvom mennesket er del af naturen, er det ikke et
dyr. Ikke engang det højest udviklede dyr, sådan
som nogle videnskabsmænd plejer at sige, når de
skal være ”venlige”. At mennesket ikke er et dyr
viser sig på mange måder, bl.a. i den måde vi omgås naturen på: vi driver rovdrift på den, vi ødelægger balancen i naturen. Vi forurener naturen
og udnytter den for profittens skyld. Den måde
at handle på er fremmed for naturen, der ikke
har andet formål end at opretholde sig selv. Kun
mennesker kan finde på at øve tortur mod andre.
Det gør dyrene aldrig. Dyret, der jager sit bytte,
er blot lydig mod sin natur. Naturen er sin bestemmelse og hviler i sig selv. Modsat os, der ikke
er vores bestemmelse, men har en bestemmelse,

som vi kan være lydig imod og opfylde – eller det
modsatte. Et menneske kan blive u-menneskeligt. Et dyr kan ikke blive u-dyrligt. Det udtrykker en helt afgørende forskel. I den kristne tro
hænger det sammen med at mennesket som den
eneste skabning er skabt i Guds billede.
I naturen har døden sin naturlige plads. Men
sådan er det ikke for mennesket. Vi kan ikke affinde os med døden. Vi kan ikke slå os til tåls med
at ”det er nu engang naturens gang”. For os er døden en fjende, ikke en naturlig ven. Vi protesterer
mod døden selvom den er uomgængelig. Den er
uomgængelig som del af naturen, men mennesket
har et andet mål for sin eksistens end naturen. Vi
kan ikke forlige os med døden – og det er et tegn
på at vi ikke bare er natur! Vi gør hvad vi kan for
at værne, lindre og helbrede. Sådan så også Kristus
på det og det er et kendetegn som hele den kristne
kultur er præget af. Men vi ved også, at kun Han
kunne/kan sejre over døden. Uden denne tro og
dette håb ville vi være overladt til os selv.
Naturen er forunderlig. Det er mennesket også.
Vi har hver især vor plads i det skabte. Hvert menneske har sine særlige gaver og muligheder – ”betroede talenter”, som det hedder i evangeliet. Med
alt det skulle vi kunne gå i en stadig glæde i livets
tjeneste på alle felter. Og dog oplever vi hvordan
glæden bliver borte gang på gang. Det er ikke ”naturens” skyld. Det er vores egen. Det eneste der er
i vejen for denne glæde er mennesket selv. Vi, som
ikke vil ”nøjes” med at være skabning, sat på plads
af Gud, men som sætter os selv på Guds plads og
derved ødelægger det hele.
			
Erik Ransby

Farvel og tak
For mig er det som om der ikke er gået lang tid
siden jeg blev indsat som sognepræst på Strynø
i aug. 2017. Tiden er gået hurtigt, men kalenderen viser, at tidspunktet for afslutningen af
mit vikariat nærmer sig. Den sidste gudstjeneste
holder jeg den 15. juli kl. 10,30 og jeg fratræder
med udgangen af juli måned.
Min plan om at ”udforske” øen må jeg reali-

stisk erkende ikke bliver til ret meget. Arbejdet
i de tre sogne – Rudkøbing, Simmerbølle og
Strynø – har lagt beslag på en stor del af min
tid og mange timer er brugt på transport frem
og tilbage mellem Odense og Langeland og
Strynø. Det har været mit vilkår.
For mig har tiden som præst på Strynø været
en god tid og jeg vil gerne benytte lejligheden til
at sige tak både til menighedsrådet og kirkebetjeningen og jer, som jeg har mødt i kirken og
været glad for at træffe. Tak for jeres venlighed
og imødekommenhed.
I skrivende stund er det uvist hvordan situationen bliver for en ny præst på Strynø. Uanset
hvad der sker vil jeg opfordre alle i menigheden
til at slutte op om jeres præst og jeres kirke.
Erik Ransby

Ny graver på Strynø
Menighedsrådet har ansat en ny graver på
Strynø. Det er Claus Aagaard, Ringgaden 2,
5943 Strynø. Claus har telefon 30 27 69 99 og
træffes tirsdage 9-14.

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: Claus Aagaard,
29 26 16 82
Kirkeværge: Helga Rasmussen,
Møllevejen 8,
62 51 37 51
Kasserer: Elisabeth Gregersen,
Dommervænget 3, 5943 Strynø
31 95 58 60
Regnskabsfører: Kaj Christoffersen,
Tryggelev 20, Tryggelev, 5932 Humble.

☎

☎

☎

☎
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Rudkøbing-Simmerbølle pastorat
Sommerrefleksioner: SLOW DOWN!
Nu er det sommer, og solen skinner forhåbentlig lidt engang imellem! Tempoet sættes ned,
for det er jo ferie – eller gør det? Ferien kan jo
være en ret hektisk tid. Vi sætter os ikke bare
ned og nyder livet. Vi skal af sted. Ud at opleve
noget. Meeeen, prøv nu at tage den lidt med ro.
Er det ikke det, vi er kendt for her på Langeland? Her er fredeligt, roligt og smukt. Især om
sommeren. Lad os gøre det igen. Nyde livet og
årstiden med hinanden – og alle de gode turister, som bringer liv til øen i sommertiden.
H. C Andersen har skrevet et eventyr, der
hedder Hurtigløberne, og det handler om en
konkurrence, hvor det drejer sig om at komme
først. Haren vandt løbet, for den var hurtigst,
og den var også snu og ondskabfuld, for den
ledte nogle af de andre konkurrenter på vildspor med sine mange krumspring. Sneglen fik
andenpladsen trods det, at den havde taget ½ år
om at komme over et dørtrin. Den fik præmien
for dens flid og gode vilje, og det blev også taget i betragtning, at den jo bar på et hus. Men
rosen, som ikke sagde noget, - det var ikke dens
væsen -, den tænkte dog, at det burde have været solstrålen, der havde vundet, for ” den flyver
i ét Nu den umaalelige Vei fra Solen ned til os og
kommer med en Styrke, at al Naturen vaagner
derved; den har en Skjønhed, saa at alle vi Roser rødme og dufte derved! den høie, dømmende
Øvrighed synes slet ikke at have bemærket den! og
Solstraalen overlever os dog Allesammen!"
Vi mennesker skynder os tit og har rigtig
travlt – også i ferietiden - men nogle gange
er det godt at snegle sig af sted, for så får man
bedre sjælen med. Undervejs skal vi så glæde os
over solens stråler, der får os til at vågne op og
komme i gang, som varmer og giver liv. Solen
er ofte i H.C. Andersens eventyr et billede på
Gud. Solen sætter os i bevægelse, ligesom Guds
velsignelse gør. Gud er som solen, der varmer
vores hjerter op, så vi får mod og lyst til at bevæge os ud i verden stille og roligt. Det gælder
for os alle, - unge som ældre.
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Så bliver hjertet koldt, tør vi slet ikke føle noget,
lukker vi os inde, kommer vi ikke ud af stedet,
fordi livet er krævende og opgaven uoverskuelig,
må vi huske på hjertevarmeren, Guds solstråle
som er dåbens velsignelse (du er anerkendt) og
løfte (jeg er med dig alle dage). Den er pant på,
at vi altid hører Gud til og er hans velsignede
børn. Det står fast. Så midt i den omskiftelige,
bevægelige og nogle gange kolde verden lyser
Guds sol på os – også når den danske sommer,
som vi elsker, ofte har sveget os, - som det hedder i sangen. Sommeren er jo dejlig i al slags
vejr. Så bare slow down og nyd sommerlivets
glæder- alle Guds storslåede og skønne gaver!
Sognepræst Hanne Davidsen

Afsked med sognepræst Erik Ransby
Den 15. august
2017 trådte Erik
Ransby til som sognepræst i Rudkøbing-Simmerbølle
pastorat, da Lene
Kjær
Andersen
havde fået nyt embede i Ringe pastorat. Dejligt var det, at Erik Ransby kunne
træde til så hurtigt. Jeg vil gerne på egne og
menighedsrådets vegne siger tak for et rigtig
godt samarbejde. I menighedsrådsarbejdet deltog Erik Ransby lidt på sidelinje, men ofte kom
han med mange gode og velovervejede indlæg.
Vi har mærket hans interesse for kirkemusik og
kirkesang – som også er smittet af i gudstjenestefejringen. Som kollega har jeg sat stor pris på
hans stilfærdige og smidige samarbejdsstil. Vi
har undervist et hold konfirmander sammen,
og har suppleret hinanden rigtig fint. Han har
også deltaget i og bidraget i forskellige sammenhænge uden for kirkens rum til glæde for
menigheden. Mange administrative sager har
vi ordnet i fællesskab, og alle opgaver er blevet
løst i enighed. Så jeg siger mange tak for et problemfrit og godt samarbejde.

Efter Erik Ransbys sidste gudstjeneste i Rudkøbing
kirke søndag den 22. juli kl. 10.00 – som også
er hans sidste i pastoratet – inviterer menighedsrådene til en lille afskedsreception i præstegårdens
konfirmandstue i Rudkøbing. Alle fra Rudkøbing
og Simmerbølle sogne er velkomne!
Sognepræst Hanne Davidsen

Tak
Et år går hurtigt. Sådan er det også gået for mig.
Når der er nok at se til, føles tiden ikke lang.
Med udgangen af juli måned afslutter jeg mit
vikariat på Langeland. Jeg har været glad for, at
man kunne bruge mig i mellemtiden inden en
ny præst kommer til.
For mig har det også været en oplevelse at få
et indblik i de to sogne Rudkøbing og Simmerbølle, som selvfølgelig er anderledes end det,
jeg kender fra mit virke ved Vor Frelsers kirke
i Odense. Jeg har nydt at færdes både i det hyggelige Rudkøbing og det landlige Simmerbølle.
Jeg håber, at jeg både har været til gavn og glæde
for sognene og menigheden. Jeg takker for den
venlighed og imødekommenhed jeg har mødt.
Jeg vil også gerne sige tak til menighedsrådene i
Rudkøbing og Simmerbølle for samarbejdet og
til kirkebetjeningen for deres velvilje og hjælpsomhed. Ikke mindst vil jeg takke min kollega
Hanne Davidsen for godt samarbejde.
De bedste ønsker for fremtiden i Rudkøbing og
Simmerbølle sogne.
Sognepræst Erik Ransby
Foredrag om K. E. Løgstrup
Torsdag den 13.
september kl. 19.00
gæster lektor David
Bugge fra Aarhus
Universitet
Rudkøbing for at holde
foredrag om emnet:
Hinandens verden –
en rejse gennem K.E.
Løgstrups Den etiske
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fordring. Foredraget et gratis og finder sted på
Det gamle Rådhus, Store Sal.
Om foredraget skriver David Bugge:
Vi er hinandens verden, siger teologen og filosoffen
K.E. Løgstrup. Vi har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at vi holder noget af dets liv i vores
hånd. Men magten kan bruges vidt forskelligt: til
omsorg eller til ødelæggelse. Nogen tredje mulighed
gives ikke. Denne sårbare udleverethed – i tilliden,
i kærligheden og i lidelsen – er et gennemgående
tema i Løgstrups bog Den etiske fordring. Med eksempler fra dagligdagen og skønlitteraturen giver
foredraget i en let tilgængelig form en præsentation
af grundtankerne i dette hovedværk i nyere dansk
teologi og filosofi og viser, hvordan digtningen spiller en helt grundlæggende rolle heri.
David Bugge er lektor i teologi ved Aarhus
Universitet, hvor han bl.a. arbejder med Løgstrups tænkning og med forholdet mellem kristendom og litteratur. Har om Løgstrup bl.a.
udsendt bøgerne Løgstrup og litteraturen, Hinandens verden og Løgstrup & skolen.
Alle er velkomne!

Koncerter i Rudkøbing Kirke
Lørdag d. 2. juni kl. 16.00 er der koncert med
Haderslev Soprandrengekor. Soprandrengekoret udgør den yngste gruppe i Haderslev domkirkes drenge- og mandskor, der består af sangere i alderen 9-61 år. I soprandrengekoret 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 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.

Haderslev soprandrengekor
Mandag d. 13. august kl. 20.00 er der koncert
med Atéa Wind Quintet.
Kvintenten består af Alena Walentin, fløjte,
Philip Haworth, obo, Anna Hashimoto, klarinet, Chris Beagles, horn, Ashley Myall, fagot.
Den internationalt anerkendte, britiske blæserkvintet placerede sig på en tredjeplads i DRs
internationale Carl Nielsen Kammermusikkonkurrence i 2015. De fem musikere regnes blandt
Englands dygtigste unge talenter. Hver for sig
har musikerne vundet talrige priser og spillet
som solister med landets bedste orkestre.
Ved koncerten d. 13. august spiller kvintetten bl.a. uddrag af Bachs Goldbergvariationer
arrangeret for blæserkvintet og Carl Nielsens
blæserkvintet.
Der er fri entre til koncerten.

Atéa Wind Quintet
ved med efter, at det har fået tre gange vand
på hovedet – og altså er blevet døbt i Faderens
og Sønnens og Helligåndens navn. Ved dåben
slår præsten korsets tegn over barnets ansigt og
bryst til vidnesbyrd om, at det nu og altid skal
tilhøre den korsfæstede og opstandne Herre Jesus Kristus. Korset er kristendommens grundsymbol. Derfor er der også i det lille dåbsklæde
markeret et kors. Korset er både et døds – og
et livssymbol. Det minder os om Jesus’ død på
korset; men det fortæller også, at der var liv i
den død, for tre dage efter blev dødens magt
brudt, og Jesus stod op af graven. Ved dåben
får barnet Guds velsignelse, kærlighedens Ånd,
løfte om, at det aldrig skal være alene og endelig

Dåbsklæde til Rudkøbing kirke
En dag ringede det på døren, og dér stod Birgit
Winther. Jeg bød hende indenfor. Hun havde
fået en ide. Skulle de små dåbsbørn ikke have
et lille dåbsklæde i gave? Hun var villig til at
hækle dem! Jeg syntes, det var en pragtfuld ide,
så en aftale blev hurtigt indgået. Nu får alle
små børn, der døbes i Rudkøbing kirke et lille
dåbsklæde med hjem til minde. Dåbsklædet er
det lille klæde, som præsten tørrer barnets ho13
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udsigt til evigt liv hos Gud. Det er STORT! Og
det er alt sammen et resultat af påskens dramatiske og gådefulde begivenheder.
Der skal lyde
en stor tak til
Birgit Winther,
der har påtaget
sig opgaven med
at hækle disse
små søde dåbsklæder. Det vil
bringe glæde i mange hjem. Et herligt minde.
Tusind tak fra sognepræst og menighedsråd.

Kor
Første uge i september begynder en ny korsæson i Rudkøbing Kirke, og vi rykker nu ind i
vores nye, flotte korlokale på 2. sal i Det Gamle
Rådhus.
Børnekoret er for børn - både drenge og piger
- i alderen ca. 8-13 år. Der er undervisning hver
torsdag kl. 15-15.50. Første gang: torsdag den 6.
september. Børnekoret synger lettere en- og tostemmige sange, kanons, salmer. Bl.a. gennem
bevægelse og sanglege udvikles stemme, intonation og rytmefornemmelse.
Ungdomskoret er for unge piger og drenge i
alderen ca. 14-18 år. Der er en lille prøve forbundet med at blive optaget i ungdomskoret.
Ungdomskoret øver hver torsdag kl. 16-17. Første korprøve er torsdag den 6. september. I ungdomskoret synger vi for det meste flerstemmigt,
både rytmiske og klassiske sange. Vi arbejder
med videreudvikling af sangstemmen og med
evnen til at høre sin egen stemme som en del af
en klanglig helhed.
Sangerne i børne- og ungdomskorene
tjener henholdsvis 50 og 100 kr. ved deltagelse i gudstjenester og lignende. Børnekoret
medvirker ved 8-10 arrangementer årligt,
herunder familiegudstjenester, koncert på
plejehjemmet Danahus i december, Luciagudstjeneste, forårskoncert i kirken mm.,
ungdomskoret medvirker mere regelmæssigt
14
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- ca. 2 gange om måneden - ved søndagsgudstjenesterne i kirken.
Kirkekoret er et blandet kor for voksne.
Korets repertoire er bredt: fra klassisk kirkemusik
af f.eks. Palestrina, Mendelsohn og Fauré til danske højskolesange og Kaj Normann- Andersen,
som regel i 3-5- stemmige arrangementer. Kirkekoret øver hver tirsdag aften kl. 19.30-21.15.
Første korprøve er tirsdag den 4. september.
Motetkoret er et relativt nystiftet, blandet kor,
hvis primære opgave er at medvirke ved højmesserne i Rudkøbing Kirke. Sangere i motetkoret
synger ca. hveranden søndag. Vi holder prøve
forud for højmessen, men det er en forudsætning, at sangerne også selv kan øve sig hjemme.
Ved højmessen bidrager koret med flerstemmig
salmesang og et musikalsk indslag.
For tilmelding eller yderligere information,
kontakt organist og korleder, Tine Pugesgaard,
tlf. 23301868, mail: tine.p.org@gmail.com.

Indre Mission
7/6 Bibelstudie
15/6 Fællesspisning kl. 18.00, derefter fortæller
Katrine V. Nielsen om arbejdet som volontør i
IM
20/7 - 28/7 Bibelcamping i Tullebølle
16/8 Møde v. Christen Olesen, Ejstrupholm
Børn spiller påskespil i Simmerbølle kirke

Hyggeligt påskemåltid på Hotel Skandinavien

Kontakt: Birgit Mogensen, tlf. 62502098
Hvor ikke andet er anført, er møderne
kl. 19.30 i Bethesda, Ahlefeldtsgade 27

Plejehjemsgudstjenester
Juni:
Rudkøbing Plejehjem: Tirsdag den 12. juni kl.
10.30 v/Erik Ransby
Danahus: Tirsdag den 19. juni kl. 14.00 v/Erik
Ransby
Juli:
Rudkøbing Plejehjem: Tirsdag den 10. juli kl.
10.30 v/Hanne Davidsen
Danahus: Tirsdag den 10. juli kl. 14.00 v/
Hanne Davidsen

Rudkøbing – Simmerbølle pastorat
August:
Rudkøbing Plejehjem: Tirsdag den 21. august
kl. 10.30 v/Louise Kiær
Danahus: Tirsdag den 21. august kl. 14.00 v/
Louise Kiær
Beboere på Center Kohaven henvises til gudstjenesterne på Rudkøbing Plejehjem og i Rudkøbing kirke. Der kan bestilles kirkebil, Byens
Taxi 62511080.

Menighedsrådsmøder
Rudkøbing menighedsråd:
Der afholdes menighedsrådsmøde
30. juni kl. 19.00
27. juli kl. 19.00 og
29. august
Alle møder finder sted i Det gamle Rådhus.
Simmerbølle menighedsråd:
Der afholdes menighedsrådsmøde
12. juni kl. 16.00 og
21. august kl. 16.00
Begge møder finder sted i Annekset i Simmerbølle
Kirkekaffe
Menighedsrådene indbyder til kirkekaffe følgende
dage:
Rudkøbing kirke
10. juni i kirken og
22. juli i konfirmandstuen
Simmerbølle kirke:
10. juni i Annekset
Vi har sagt velkommen til…
Rudkøbing Sogn
Karl Meyer Petersen
Alfred Meyer Petersen
Emily Nora Skov Raun
Nicole Jasmin Westh Madsen
Magnus Hedelund Boye
Nikoline Aagaard Hansen
Luna Stempin Weingardt

Simmerbølle Sogn
Syvester Lenskjold Jensen

Om gudstjenesten
"Jeg kan lide, at gudstjenesten sætter den
evindeligt kværnende mellemmenneskelige
kommunikation i stå ved at lade den støde
på Guds tavshed, hvorved ritualet opstår, for
hvor der ikke længere kan tales, må der i stedet gøres stiliserede fagter, som på den ene side
ikke er kommunikation, men på den anden
side flyder over med dén betydning, der opstår
ved sprogets grænse."
Søren Ulrik Thomsen (født 1956), dansk
lyriker.

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.

☎

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
45 76 19 03
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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Li Have Otterstrøm er ansat som
sognepræst i Sydlangeland Pastorat
fra d. 1. juni 2018
Hun har læst teologi på Københavns Universitet, og har været
sognepræst i 17
år. Før teologistudiet har hun
arbejdet i 10 år
som skuespiller,
sceneinstruktør
og manuskriptforfatter.
”Jeg glæder til
at flytte til Sydlangeland og tiltræde embedet som
sognepræst for Fodslette, Tryggelev, Bagenkop og
Magleby sogne.
Jeg ser frem et konstruktivt samarbejde med
menighedsrådene og menighederne om at dyrke
et åbent kirkeligt fællesskab på Sydlangeland; - et
fællesskab, hvor begreber som ” frimodighed” og
”tolerance” er bærende værdier, og hvor enhver
kan føle sig hjemme i både gudstjenesterne og ved
sognenes aktiviteter.
Jeg flytter ind i Magleby Præstegård sammen med
min mand, Steen Have Otterstrøm. Vi glæder os begge
til at lære Jer at kende; og... Ja, også til at gennemtrave
den smukke natur, sidde på en hat-bakke og drikke
termokaffe mens vi kigger på de vilde heste….”
Gudstjenestes værdier
Vi havde besøg af Tine Illum, som i en årrække
har arbejdet med gudstjenesterne i Sdr.Bjert
bl.a. gennem at menigheden fik lov til at være
liturgisk frisogn – (hvilket Humble jo også har
bedt biskoppen om at blive!) Hendes nærmeste
medarbejder i dette projekt er hendes organist
Søren Andresen; og sammen har de kurser om
dette i hele landet, og de har desuden været
i Sverige, Tyskland, Norge og Irland (keltisk
tradition og John Bell – særligt med hensyn til
musikken!).
16

"Gudstjeneste fra grunden" Et samtale- og samarbejdes-værktøj
Gudstjeneste fra Grunden er et ”hands-on-materiale”, hvor vi helt konkret kan se og flytte rundt med
byggesten, diskutere, fortryde, overveje. Samtidig er
det et materiale, der kan bidrage til at skærpe viden
om og overvejelser over liturgi og gudstjeneste.

Med dette materiale ønsker de at sammentænke: De grundlæggende kerneværdier i den
lokale gudstjeneste. Menigheden får ved hjælp
af materialet i workshoppen, sprog til at tale sig
frem til ”Gudstjenestens Værdier”.
Nederst: klippegrunds-troen, ”Du er
Kristus, den levende Guds søn” (Peters bekendelse),
Derover: menighedens møde søndag morgen som fundament
Ovenover denne: gudstjenestens grundlæggende mønster - også kaldet ”ordo”:
Byggestenene i 4 farver: En farverig fremstilling af de enkelte led i den lokale menigheds
gudstjeneste. Tine foreslår at bruge farverne således: På den blå bane lægger man et eksempel
på ”HVAD” en almindelig gudstjeneste består
af, der højst må tage en time.
På den orange bane lægger man så en oversigt over ”HVEM”, om det er lægmand, organist, præst, konfirmand, der står for det pågældende liturgiske led.
På den gule bane skal så lægges ”TID” – altså
en ca. tidsangivelse for de enkelte led, så vi kan
se, om gudstjenesten kan holdes inden for den
time, der er til rådighed.
PÅ den grønne bane kunne man f.eks. lægge
”HVOR” - hvis man ønsker at arbejde med, at
bruge kirkerummet på en ny måde, kan man
lægge en række ”sten”, der fortæller, hvor i rummet, denne del af liturgien finder sted.
Ønsker I at arbejde med dette materiale, så
tag kontakt til Allan Madsen i Humble!
Eller
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Det nye Sydlangeland Pastorat
oprettes d. 1/6
Det består af sognene Magleby, Bagenkop, Tryggelev og Fodslette.
Samme dag begynder sognepræst Li Have Otterstrøm som den første præst i det
nye pastorat.
Da kirkebladet gik i trykken var navnet endnu ikke offentliggjort. Nu, hvor bladet læses, ved
de fleste formentlig, hvem det er.
Li have Otterstrøm indsættes i sit embede ved to festlige gudstjenester d. 10/6:
Tryggelev kirke 9.30, Bagenkop kirke 11.30.
Begge steder er menighedsrådene vært ved et traktement i kirken umiddelbart efter indsættelsesgudstjenesten, så alle kan få lejlighed til at hilse på den nye præst og byde velkommen.

og Danmarks dåbsattest dukkede op i disen:
Jellingstenene med deres kun lidt overdrevne
påstand om, at Harald Blåtand gjorde danerne
kristne. Uden kong Bluetooth havde der måske
ikke været nogen konfirmandudflugt. Eller måske havde evangeliet bare fundet andre veje; det
plejer det.
Vi var også forbi domkirken i Odense. En
middelalderkatedral, der viser, hvor hurtigt
kirken triumferede i Danmark – gotisk vælde,
stræbende mod det himmelske lys, glitrende i
bladguld. En demonstration af pragt og magt
til ære for Gud Herren, for hvem “én dag er som
tusind år, og tusind år som én dag” (2. Petersbrev 3,8).

Når nogen kommer, rejser andre. Sognepræst Thomas Hårbøl, der har været vikar,
har allerede forladt os, når dette læses. Men der holdes
Afskedsgudstjeneste d. 27/5 i Fodslette kirke 14.00:
hvor vi tager afsked med sognepræst Trille Brink Westergaard, der har været sognepræst i
Tryggelev og Fodslette i 27 år og delvist sognepræst i Magleby og Bagenkop i 6 år.
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på et traktement i kirken.
Når Sydlangeland pastorat oprettes, betyder det naturligvis, at Tryggelev og Fodslette skilles ud fra
Lindelse, som I har delt præst med i 27 år. Fremover er det præsten i Magleby præstegård, som jer fra
Tryggelev og Fodslette skal henvende jer til, når det gælder bryllup, begravelser, dåb, konfirmation, sjælesorg og alle andre henvendelser til præsten. I er nu en enhed, ét pastorat med Magleby og Bagenkop.
Det er med stort vemod, at jeg forlader jer som præst, men jeg håber og beder til, at det nye pastorat bliver til
glæde og velsignelse for jer alle. Og jeg beder jer tage rigtig godt imod jeres nye præst! TBW

En dag, tusind år
Når du læser dette, er mit vikariat som præst
på Sydlangeland (formentlig) slut. Næsten et år
kom det til at vare, dobbelt så længe som først
planlagt. Det er lang tid eller kort tid, alt efter
hvilke øjne man ser med. Det er mere end én
procent af den tid, hvor der har været en kirke
i Bagenkop – men kun omkring en promille af
den tid, hvor der har været en kirke i Magleby.

I skrivende stund er jeg og de andre sydlangelandske præster lige kommet hjem fra en
dagsudflugt med årets konfirmander. Turen gik
omkring tre forskellige hjørner af kirkens liv og
historie her i landet.
Vi var forbi stedet, hvor kirken i Danmark
tog sin én af sine begyndelser – i Jelling. Under besøget forsvandt de gamle hedenske gravhøje bogstaveligt talt ind i vikingetidens tåge,

Odense Domkirke. Claus Bergs fantastiske altertavle
Og ikke mindst kom vi også forbi en side af
nutiden: den grimme betonkirke i Vollsmose,
der ligger klos op ad et lige så grimt betonsupermarked. De flinke kirkefolk i Odenses berygtede ghetto lever under det vilkår, at folkekirkens medlemmer kun udgør et lille mindretal.
Og det mindretal er tilmed blevet endnu min17
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dre i de seneste årtier. På nogle måder en tilbagevenden til dengang, hvor kirken tog sin begyndelse med en lillebitte gruppe, der hørte om
den korsfæstede og opstandne Kristus og ikke
kunne slippe tanken igen.

Vollsmose kirke. Korset lyser op i alt det mørke
Denne dagsrejse igennem tusind års kirke- og
danmarkshistorie kan give anledning til at
tænke frem. Skal der også være kristendom
på Sydlangeland, når Bagenkop Kirke engang
fylder 200 år? Eller når Magleby Kirke måtte
runde de 2000? Og skal det være en kirke, der
lever som mindretal eller triumferer i herlighed?
Eller noget tredje?
Hvis det kristne evangelium er sandt, skal
det nok klare sig. Det sørger Helligånden for.
(Hvis det ikke var sandt, kunne det alligevel
være ligegyldigt.) Men hvis evangeliet også skal
kunne høres netop her om hundrede og om tusind år, er det ikke mindst op til jer, kirkens
medlemmer. Præster kan gøre meget, og kirkens ansatte og menighedsråd ligeså; men det
er kirkens medlemmer, der skal bære og bygge
en levende kirke.
Her ved afslutningen på mit sydlangelandske
år vil jeg sige tak til jer, der har båret og bygget
med. Til det fortsatte arbejde ønsker jeg jer alt
godt sammen med jeres nye præst, der efter planen tager over fra 1. juni. Jeg tager gode minder
med herfra.
Thomas Hårbøl
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Sognetur den 12. juni 2018 med
Humble Menighedsråd
Turen går til Horne Kirke, videre til Svanninge
Bakker, hvor vi skal spise til middag. Herfra går
turen til De Japanske Haver i Nr. Broby. Her skal
vi se haverne og drikke eftermiddagskaffe/te.
Turen koster 200 kr.
Drikkevarer er for egen regning.
Alle i “Sydlangeland gamle pastorat” er velkomne til at deltage.
Se annonce i Øboen senere.
Tilmelding til Marianne Olsen tlf. 20141265
eller arne.marianne@os.dk senest 4/6.

Pris kr. 200 pr person.
Tilmelding til Doris og Kaj Christoffersen,
telefon 62 56 10 35 / 51 37 02 83 senest d. 20
juni 2018.

Sognetur for Sydlangelands Pastorat
30. juni 2018
- En fin mulighed for at tilbringe en hel dag i
selskab med vores nye præst J
Turen går til Øster
Skerninge Kirke, hvor
vi vil se og høre om den
smukke blå kirke. Torben Poulsen har lovet
at fortælle om kirken
og altertavlen. Torben
har tidligere været præst på Nordlangeland.

Gudstjenester på Humble plejecenter
13/6 15.00:
Allan Madsen
11/7 15.00:
Li Have Otterstrøm
8/8 15.00:
Allan Madsen

Vi fortsætter til Fattiggården i Svendborg, hvor
der indtages et let måltid. Derefter er der rundvisning på Fattiggården.
Turen går videre, hvor I vil se lidt af Sydfyn
og Tåsinge. Kaffen indtages et hemmeligt sted.
Til slut spises der aftensmad på Bagenkop Kro
kl. 18.00. Efter endt spisning kører bussen retur og læsser af.
Der startes opsamling fra Bagenkop kl. 9:00
og der samles op fra Bagenkop til Rudkøbing.
Tidspunkter og hvor vil stå i Øboen når tiden
nærmer sig.

Gudstjenester på Lindelse plejecenter
26/6 14.00: 	
Trille Brink Westergaard –
med altergang
24/7 14.00:
Li Have Otterstrøm
21/8 14.00:
Allan Madsen.
Alle er velkomne – også til kaffen bagefter! En
god mulighed for jer, der ikke kan klare trapperne op til kirken.

Kontemplativ Messe
Humble Kirke 4. juni 17.00
Kontemplativ Messe er en gudstjeneste bygget
op omkring den kristne meditation, vi normalt
har i ca. en halv time om mandagen. Der bliver
ud over meditationen også liturgiske bønner og
tekster samt sunget salmer. Men det er en lidt
anderledes gudstjeneste, der også varer lidt længere end normalt om mandagen.
Kirkehøjskole om Lina Sandell og
hendes sange
Konfirmandstuen i Humble 6. juni 19.00
Lina Sandell har skrevet nogle af vores mest
kendte og elskede salmer, som Blot en dag, Ingen er så tryg i fare og Bred dine vide vinger. Men
nogle tænker sikkert: Hvem var denne kvinde,
som kunne skrive sådan om troen, i en tid hvor
kvinder normalt ikke var på arbejdsmarkedet;
og som vi – mere end 100 år senere – stadig
synger og genkender os i? «Folkets sange er dets
teologi» siger Per Harling i bogen om Lina! Og
præstedatteren Carolina Wilhelmina Sandell
Berg, kunne finde udtryk for noget alment
menneskeligt, som vi kan spejle os i, om vi som

Sydlangelands kirker
Lina måtte igennem svære sygdomsperioder eller konverserede med konger og dronninger eller ledende missionsskikkelser. Vi er igen i en ny
tid, hvor åbenheden overfor troens sprog og den
åndelige verden til stadighed bliver større – som
på Lina’s tid; så hvem ved? Kom og syng med –
Kom og lyt. Kirkebil og kaffe!

Altergang i Kædeby
Da vi har haft en del gudstjenester i Kædeby,
som vi har kaldt aftensang, er der dukket det
moment op, at vi så aldrig har altergang i Kædeby
– derfor vil vi i sommerens løb afholde aftengudstjenester som højmesser, det vil bare sige, at
der altså er altergang den 1. juli og 5. august,
hvor den nye præst fra syd er liturg. Der vil dog
stadig blive serveret kaffe efter højmessen! Kirkebil og kaffe!
Morgengudstjenester i Ristinge
I år vil vi forsøge at afholde et par gudstjenester
om morgenen kl. 8 i Ristinge, men bare et par af
sommerens søndage. Efter gudstjenesten vil MR
sørge for et let morgenbord med rundstykker og
kaffe. Der er selvfølgelig: Kirkebil og kaffe!
Åben Præstegård i Humble:
”Menneskefiskeren” - Torsdag den 28. juni
kl. 14.30
I den åbne præstegård skal vi beskæftige os
med Simon Peter, den mest fremtrædende
karakter af Jesu efterfølgere. Mange spørgsmål melder sig: Har Peter noget at sige os
i dag? Er der stadig fiskere i Kirken? Skal
vi overhovedet ”fiske”? Kirkebil og kaffe i
privaten!
Anekdoter og historier” - Torsdag den
30. august kl. 14.30
Denne eftermiddag kommer til at stå i humorens tegn, hvor præsten fortæller vitser og
morsomme oplevelser fra sit liv som præst og
menneske- fisker. Kirkebil og kaffe i privaten!

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
20 14 12 65
Olsen,
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.

☎

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: Allis Stæhr,
mandag.

MAGLEBY, BAGENKOP,
TRYGGELEV, FODSLETTE SOGNE:
Sognepræst Li Have Otterstrøm.
Træffes i Magleby præstegård og på
62 56 10 77 eller 24 91 10 77.
Mail: lhl@km.dk. Fri mandag.

☎

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,
30 31 59 32. 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

☎ 23 38 87 05. Fri
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Kirkerne på Langeland
& Strynø
xxx

Hou kirke

Kirken bygget i 1873.
Alterbillede af Julius Paulsen.
Kirkeskib.
Sognepræster Hans Henrik Merrild og Peter M. Møberg
Kirken er åben fra 8.00 - 17.00.

Snøde kirke

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

Stoense kirke

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

Middelalderkirke, oprindelig herredskirke
for Langelands Nørre herred. Karakteristiske
billedkvadre indsat i murene, blandt andet det
smukke Jesusportræt. Prædikestolen er udført
af Hans Gudewerth den Yngre i 1634. På kirkegården hviler Constance Leth, som Grundtvig forelskede sig i, mens han
var huslærer på Egeløkke.
Sognepræster Hans Henrik
Merrild og Peter M. Møberg
Kirken er åben fra 8.00 17.00.

Tranekær kirke

Den nuværende kirke er opført ca. 1450 i gotisk
stil og senere ombygget og forsynet med spir.
Slotskirken tilhørte tidligere Tranekær gods,
hvilket er grunden til den karakteristiske gule
farve. Der er gravkapel mod syd fra 1670 med
prægtig dobbeltportal af marmor og sandsten
med jerngitter.
Sognepræster Hans Henrik Merrild og Peter
M. Møberg
Kirken er åben fra 8.00 - 17.00.

Kirkerne på Langeland & Strynø

Tullebølle kirke

Middelalderkirke placeret midt i Tullebølle by. Romansk kor og skib,
gotisk sakristi og sengotisk tårn og våbenhus. Prædikestol senrenæssance
fra 1632 og nygotisk altertavle med korsfæstelsesmaleri af F. Storck fra
1866.
Sognepræster Hans Henrik Merrild og Peter M. Møberg
Kirken er åben fra 8.00 - 17.00.

Rudkøbing kirke

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

Strynø kirke

Simmerbølle kirke

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

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

Skrøbelev kirke

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

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

Lindelse kirke

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

Fuglsbølle kirke

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

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

Tryggelev kirke

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

Kirkerne på Langeland
& Strynø
xxx

Humble kirke

Kirken i korsform er Langelands største. Den er en tidligere herredskirke
fra middelalderen, og har også været underlagt den nærliggende herregård Skovsgaard; under alteret findes tilmuret gravkapel for familien
herfra. Kirkens to klokker er fra 1430 (Langelands ældste) og 1630.
Altertavlen er fra 1863, malet af F. Storck, og forestiller Thorvaldsens
Kristusfigur. Prædikestolen er opsat i slutningen af forrige århundrede,
ejendommeligt nok i kirkens nordside; den indeholder trærelieffer fra
1650. Kirkens orgel har 14 stemmer og er opsat i kirken i 1985.
Sognepræst Allan Madsen, mobil: 24 24 24 71. Humble Kirke er åben fra
8:00 - 17:00 - om mandagen Kristen Meditation.

Kædeby kirke

Opført 1885 efter samme tegninger som Ristinge.
Glasmosaik i vindue i apsis.
Sognepræst Allan Madsen, mobil: 24 24 24 71.
Kirken er kun åben i forbindelse med gudstjenester.

Bagenkop kirke

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

Magleby kirke

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

Ristinge kirke

Opført i 1880 for midler tilvejebragt ved salg
af tidligere kapellangård. Altertavlen malet af
Johannes Kragh og opsat 1912, motivet er Matth. 11,28.
Sognepræst Allan Madsen, mobil: 24 24 24 71
Kirken er kun åben i
forbindelse med gudstjenester.
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Juni

August

Juli

Kirker:

3.
1.s.e.trin.

10.
2.s.e.trin.

17.
3.s.e.trin.

24.
4.s.e.trin.

1.
5.s.e.trin.

8.
6.s.e.trin.

15.
7.s.e.trin.

22.
8.s.e.trin.

Dagens
evangelium

Lukas
12.13-21

Lukas
14.25-35

Lukas
15.11-32

Mattæus
5.43-48

Mattæus
16.13-26

Mattæus
19.16-26

Mattæus
10.24-31

Mattæus
7.22-29

Hou

10.00 M

ingen

10.00 M

11.15 PM

ingen

10.00 M

ingen

ingen

Stoense

11.15 M

ingen

11.15 M

ingen

10.00 M

ingen

11.15 M

Snøde

ingen

11.15 PM

ingen

10.00 PM

ingen

11.15 M

Bøstrup

ingen

ingen

11.15 PM

ingen

11.15 M

Tranekær

ingen

10.00 PM

ingen

10.00 M

Tullebølle

10.00*PM

ingen

10.00 PM

Rudkøbing

10.00 R

10.00*D

Simmerbølle

ingen

29.
9.s.e.trin.
Lukas
12.32-48/
18.1-8

5.
12.
19.
26.
10.s.e.trin. 11.s.e.trin. 12.s.e.trin. 13.s.e.trin.
Mattæus
11.16-24

Lukas
7.36-50

Mattæus
12.31-42

Mattæus
20.20-28

10.00 M

ingen

ingen

11.15 PM

ingen

ingen

ingen

10.00 M

ingen

ingen

10.00 PM

ingen

10.00*M

ingen

ingen

11.15 PM

ingen

ingen

ingen

10.00 M

ingen

11.15 M

ingen

ingen

10.00 PM

ingen

ingen

11.15 PM

ingen

11.15 PM

ingen

ingen

10.00 PM

ingen

ingen

11.15 M

ingen

10.00 PM

ingen

10.00*PM

ingen

11.15 M

ingen

ingen

17.00*PM

10.00 R

10.00 R

10.00 D

10.00 R

10.00 D

10.00*R

10.00 D

10.00 D

19.00*D

ingen

11.15 R

ingen

ingen

11.15 D

ingen

11.15 D

ingen

11.15 NN

ingen

11.15 NN

15.30 R

ingen

ingen

ingen

10.30 R

ingen

10.30*R

ingen

15.30 D

ingen

15.30 NN

ingen

ingen

ingen

10.00 K

11.15 K

ingen

17.00*K

ingen

ingen

17.00 K

11.15 K

ingen

10.00 K

10.00 K

ingen

Fuglsbølle

10.00 K

ingen

ingen

11.15 K

ingen

ingen

14.00 M

ingen

ingen

10.00 K

ingen

ingen

11.15 K

Skrøbelev

11.15 K

ingen

10.00 K

10.00 K

ingen

9.00 PM

ingen

ingen

10.00 K

11.15 K

11.15 K

ingen

10.00 K

Lindelse

10.00 AM

ingen

8.30 AM

10.00 W

11.30 LO

ingen

15.00 D

ingen

14.00*W

ingen

19.00 W

8.30 AM

9.00 W

Tryggelev

ingen

9.30*LO/W

ingen

ingen

10.00 LO

ingen

ingen

11.30 LO

ingen

ingen

11.30 AM

ingen

ingen

Fodslette

ingen

ingen

10.00 LO

ingen

ingen

14.00 LO

ingen

ingen

10.00 LO

ingen

ingen

11.30 AM

ingen

Humble

11.30 AM

10.00 AM

ingen

10.00 LO

11.30 LO

19.00 LO

11.30 LO

ingen

Kædeby

14.00 AM

ingen

ingen

ingen

19.00*LO

ingen

ingen

ingen

ingen

19.00*LO

ingen

ingen

ingen

Ristinge

ingen

ingen

ingen

8.00*AM

ingen

ingen

ingen

ingen

19.00 LO

ingen

ingen

ingen

8.00*AM

Magleby

ingen

ingen

14.00 LO

ingen

ingen

ingen

10.00 LO

ingen

ingen

11.30 LO

ingen

ingen

ingen

Bagenkop

ingen

11.30*LO/W

ingen

11.30 AM

ingen

11.30 LO

ingen

10.00 LO

ingen

10.00 LO

ingen

ingen

11.30 AM

Strynø
Longelse

10.00 AM 10.00 AM

10.00 NN 10.00 NN 10.00 NN

10.00 AM 10.00 AM 10.00 AM

AM=Allan H.Madsen, D=Hanne Davidsen, K=Louise Kiær, M=Hans Henrik Merrild, PM=Peter M.Møberg, LO=Li Have Otterstrøm,
R=Erik Ransby, W=Trille Brink Westergaard, NN=Vikar.
Særlige gudstjenester mærket med * er omtalt under de enkelte sogne Kirkebil: Se venligst i de enkelte kirkesognes vejvisere.

