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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.
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.)
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Præstens side
Høst
Hvert år i september holder vi i alle landets kirker
høstgudstjeneste – en takkefest for høsten, der giver
os brød på bordet.
Den dag står kirkerne pyntet med neg og efterårsblomster, og børnene bærer i procession frugter,
grøntsager og andre høstgaver ind i kirken og lægger
dem i nærheden af alteret; det er offergaver til fordel
for fattige og nødlidende.
Traditionen er mange hundrede år gammel og har
rødder i en tid, hvor det på det nærmeste var et
spørgsmål om liv eller død at få en ordentlig høst
i hus; var der forråd nok til den kommende vinter
eller måtte man gå vintermørket i møde med udsigt
til gnavende sult og syge børn?
Bonden kunne yde sit med at gøde, pløje og så,
men så rakte hans indflydelse ikke længere, herefter måtte han forlade sig på naturens kræfter; på om
der kom sol og regn i tide og i passende mængder.
Året igennem afløste hos bonden bekymring og fortrøstning hinanden over vejrforholdene, og høsten
var det dramatiske højdepunkt - afgørelsens stund:
”Hvor meget blev det til?”
Hvor mennesker må forlade sig på kræfter vi ikke
er herrer over, har vi gennem alle tider og kulturer
skabt os traditioner og skikke til at håndtere dette
uvishedens livsvilkår.
Dette gælder også de gamle høsttraditioner på
landet; de dramatiserer det faktum, at folkenes livshorisont var spændt ud mellem trussel om død og
undergang på den ene side, og håb om overlevelse og
trivsel på den anden.
I Dansk Folkemindesamling kan man finde en hel
række af sådanne høstskikke.
Fx gjaldt det – når mejningen nærmede sig afslutningen - for høstfolkene om at fange og binde husbonden inden han forlod marken. Man truede spøgende med at hugge hovedet af ham, hvis han ikke
lovede at give et gilde; man gav ham flere hatte eller
kasketter på og huggede dem så af én for én med leerne, indtil han til sidst indvilgede i at holde gildet.
Et andet eksempel: Den første ret, der blev serveret ved høstfesten var grød. Det var skik, at efter
høstfolkene var bænket i folkestuen, kom en af pigerne ind med et stort fad, som i stedet for at indeholde grød strøet med kanel, var hvidt sand strøet
med tørvesmuld. Pigen snublede med vilje over dørtrinnet og tabte derved ”grøden” på gulvet, hvorpå
hun - undskyldte sin klodsethed, og beklagede at

høstfolkene nu var nødt til at tage til takke med alle
de overdådige retter, som derefter sattes på bordet.
Dette er blot to eksempler på en hel række skikke,
der alle havde det til fælles, at de på symbolsk vis
først fremmanede den trussel om død, der var en del
af landmændenes dagligdag for derefter at eliminere
truslen i den befrielse og glæde, som den
vellykkede høst har givet dem.
Bonden truedes spøgende med halshugning, hvis han ikke havde høstet
afgrøder nok til at invitere høstfolkene til gilde; men det havde han til
alt held, og derfor blev der holdt gilde.
Høstfolkene stilles i udsigt at skulle æde
sand og tørvesmuld, men ups! Det var
sørme ærgerligt, at de nu blev de nødt
til at leve af alle de overdådige retter,
som fadeburene bugnede med.
Her efter endt høst, hvor forrådet var
sikret for den kommende vinter, blev
der overskud til at spøge med den trussel om død,
der året igennem var årsag til angst.
Disse skikke havde altså - det umiddelbart komiske til trods - et alvorligt sigte; de tjente til en psykologisk bearbejdelse af den angst for sultedøden, som
altid lå og gnavede i jorddyrkernes bevidsthed.
Disse høstskikke forsvandt helt i begyndelsen af
1900-tallet.
Men i kirkerne fejrer vi stadig høstgudstjeneste.
Selv i byerne, hvor der ikke findes en eneste gård
i sognet, pynter man stadig kirken op med neg ( som er købt ude på et landbrug uden for byen, der
tjener en ekstra skilling ved at opbinde gammeldags
neg – til brug ved høstgudstjenester i kirkerne!), og
børnene bærer stadig afgrøder ind og lægger ved alteret ( - høstgaver, der i byerne er indkøbt i det lokale
supermarked og stukket dem skyndsomst i hånden
af præsten ude i våbenhuset lige før gudstjenesten).
Såvel i byerne som på landet, foretrækker vi den
goé gammeldags høst-oppyntning af kirken – som
ikke lader antyde, at landbruget er blevet industrialiseret og kun en meget lille del af befolkningen er
beskæftiget ved landbruget – men har referencer til
den tid, hvor agerdyrkningen hovedsageligt var baseret på små selvforsynende landbrug.
Hvorfor iscenesætter vi en sådan retro-gudstjeneste?
Hvorfor holder vi ikke i stedet for en takkegudstjeneste, der afspejler vores egen industrielle virkelighed.
Jeg tror, det er fordi, det gamle høstdrama siger os
noget om ethvert menneskes elementære livsvilkår.
Høsten har fået en symbolsk betydning for os; den

er en poetisk iscenesættelse af vort eget livsdrama.
I Fadervor beder vi bønnen: ”giv os i dag vort
daglige brød” – og høstgudstjenesten er en takkefest
for høsten - kornet, der giver det daglige brød.
I vores liv, hvor sulten ikke lurer på den anden side
af døren, bliver ”det daglige brød” et symbol på alt,
hvad der behøves for livets opretholdelse og trivsel.
Når vi takker for det daglige brød,
takker vi for den befrielse fra afsavn og
den overvindelse af elendighed, der er
blevet os til del i årets løb, hvad enten
denne er materiel eller åndelig.
Martin Luther giver en række eksempler på hvad det daglige brød er. Det er:
”mad, drikke, klæder, sko, hus, hjem,
mark, kvæg, penge, ejendom, from ægtefælle, fromme børn, fromme medarbejddere, from og retsindig øvrighed, god regering, godt vejr, sundhed, tugt og ære, gode
venner, trofaste naboer og alt, hvad her
nævnes kan!”
Vi genkender vort eget livsdrama i høstdramaet,
for som vore forfædre var det, er også vi ”på Herrens
mark” med hensyn til selv at skaffe os det nødvendige til vore livs opretholdelse og trivsel.
For selv om vi ikke sulter, er vort liv også truet;
som vore forfædre må også vi erkende, at livet er
skrøbeligt og når som helst kan tages fra os.
Vi kan som vore forfædre lægge vore kræfter i at
stable en god tilværelse på benene, men når alt kommer til alt, står det ikke til os, om det lykkes; som
landbrugerne måtte forlade sig på naturens kræfter,
må også vi i den sidste ende forlade os på livets giver,
når det gælder spørgsmålet om, hvilke frugter vi skal
høste af vort liv.
Som det fremgår af Martin Luthers eksempler
på, hvad det daglige brød er, så er alt det, der virkelig
er noget værd, også samtidig præcis dét, vi ikke selv
kan skaffe os; det vi dybest set lever af: Kærlighed,
glæde, sundhed osv. det modtager vi som gratis gaver, eller vi får det ikke – det står ikke til os, vi kan
kun håbe og tro.
Derfor holder vi høstgudstjeneste, som vi gør;
iscenesættelsen af høstdramaet i kirkens rum, med
jordens afgrøder har samme symbolske betydning
for os, som høstskikkene havde det for vore forfædre.
Høstgudstjenesten er en psykologisk bearbejdelse
af den dødsangst, ethvert menneske før eller siden i
sit liv vil stifte bekendtskab med, og så er den en tak
til den Gud, der indtil nu har holdt os i live med det
daglige brød.
Glædelig høst!
Sognepræst Li Have Otterstrøm
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Nyt fra menighedsrådene
Den nye graverstruktur er kommet godt i gang
og den sidste ansættelse af gravermedhjælper er
på plads med ansættelsen af Kent Magaard Jensen. Kent skal primært arbejde på Tranekær Kirkegård men også hjælpe i Bøstrup og Tullebølle.
Den nye vej ved Snøde Kirke er færdig, så
man nu kan køre fra landevejen op til en ny-anlagt P-plads nord for kirkegården. Herfra kan
man uden at skulle gå på trapper komme frem
til kirken. Samtidig er der anlagt ny plads til
affaldscontainer.
Valg til menighedsrådet i
Hou-Stoense-Snøde
Menighedsrådet for Hou-Stoense-Snøde valgte
i 2016 kun at have en toårig funktionsperiode,
derfor skal der være valg igen i år. Der afholdes
orienterings- og opstillingsmøde tirsdag den
11. september kl. 19.00 i Nordlangelandshallens cafeteria. Vi opfordrer til, at I møder op og
gør jeres indflydelse gældende. Der er nogle, der
holder op, så der er også brug for nye kræfter.
Lægprædikanter på prædikestolen
Ved gudstjenesten i Snøde Kirke
den 9. september kl. 14.00 går
Michael Thierry, formand for
Hou-Stoense-Snøde Menighedsråd, på prædikestolen.
Michael skriver om initiativet:
”Ikke for at prædike, men for
Michael Thierry at sige noget om vores forhold
til kirken. Det er starten på
et tiltag, der hvert år giver to ikke-præster adgang til prædikestolen. Og hvorfor så det? Helt
sikkert ikke, fordi man har fundet nogen, der
er bedre til at prædike. Mest fordi der kunne
være en idé i at begynde et andet sted end den
traditionelle udlægning af bibelens tekst. En
lægprædikant er fri til at begynde, hvor han/
hun vil. Og måske kunne det være noget, der
tiltrak medborgere, der ikke normalt kommer
i kirken”.
4

”De 13 kroge i Stoense”
… er titlen på kommende udstillinger af
kirkekunst i Stoense
Kirke. Det er ikke
ligetil at få lov til at
bore kroge ind i væggen på en middelalderkirke. Men det
er lykkedes. Og det
skal fejres med en åb-

ningsudstilling i kirken den 23. september kl.
14.00. Tanken er at skabe to udstillinger om
året. En efterårsudstilling og en påskeudstilling. Hver udstilling vil blive åbnet med en kort
utraditionel gudstjeneste, der forsøger at vise, at
der er andre måder at forkynde det kristne budskab på end gennem ordet: Billedet, musikken,
skulpturen. Initiativet er taget, fordi vi på den
måde håber at få flere i tale.
Det er vores håb, at vi fremover kan lokke
dygtige kunstnere til at hænge kirkekunst op

Høstgudstjenester
Vi har i år haft en ualmindelig lang, varm og tør sommer. Det var helt sikkert til glæde for
mange turister, men det er ikke alt, det tørre vejr har været godt for. Mange af os kunne se ud på
gule og tørre græsplæner, og tørken gik naturligvis også ud over årets høst. Det blev på en måde
en påmindelse om, hvor afhængige vi trods al vores teknologi og videnskab er af naturen. Derfor giver det rigtig god mening, at vi også her i vores moderne tidsalder fejrer høstgudstjeneste
og siger tak ikke bare for høsten men i det hele taget for alle de gode vilkår, vi har i vores del af
verden og samtidig ikke glemmer dem, der ikke har det så godt som os. Derfor samles der ind
ved årets høstgudstjenester. Der er tre høstgudstjenester i pastoratet:
Søndag den 16. september kl. 14.00 er der børnehøstgudstjeneste i Hou Kirke. Alle opfordres til at medbringe noget af årets høst. Det kan være æbler, gulerødder, blomster eller
lignende. Efter gudstjenesten serveres en lille forfriskning og så bliver der afholdt auktion over
bidragene, og pengene går til hospitalsklovnene.
Søndag den 30. september er der høstgudstjeneste kl. 10.00 i Snøde Kirke og kl. 14.00
i Bøstrup Kirke. Efter gudstjenesten i Bøstrup Kirke er alle velkomne til kaffe i sognehuset.
Begge pastoratets organister vil medvirke ved begge gudstjenester og blandt andet spille et par
stykker firehændigt orgelmusik.

Nordlangeland pastorat
på de 13 kroge. Denne første udstilling er dog
lokalskabt. Emnet er en af de mest markante
kirkekunstformer man kender, nemlig ikonmaleriet. Dog ikke kun i traditionel udgave. Men
også ikonen som inspirationskilde til mere moderne udtryk.
Som man kan se, er Stoense Kirke ikke længere en traditionel middelalderkirke indeni.
Bænkene er taget ud. To af vinduerne er blevet
til glaskunst m.m. Så det er ikke tilfældigt, at
kirken er valgt til formålet. Og da nu krogene er
der, er det hensigten med årene at anskaffe værker, der kan hænge på krogene, når der ikke er
udstilling. Før var det almindeligt, at velhavere,
taknemmelige og de, der søgte syndsforladelse,
donerede kunst til kirken. Hvordan vi får krogene besat, må vi se på. Og hvis de tre kategorier ikke længere findes - arbejde på.

Håndarbejdsklub
Fra og med mandag den 24. september 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
Læsekreds i konfirmandstuen i
Tullebølle
Nu begynder tiden at nærme sig for den første
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.
Torsdag den 27. september kl. 19.00: 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 kl. 19.00: 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.
Bøgerne kan lånes fra en af bibliotekets bogkasser i Tullebølle Præstegård. Spørgsmål og tilmelding hos Marianne Porsby: tlf.: 20 77 75 48
mail: lillehus8@hotmail.com. Tilmelding er
ikke nødvendig.

Konfirmandindskrivningsgudstjeneste
Søndag den 7. oktober kl. 14.00 er der konfirmandindskrivningsgudstjeneste i Bøstrup
Kirke. Vi håber, at rigtig mange vil være med
til at byde årets konfirmander velkommen og
give dem en festlig begyndelse på konfirmandundervisningsforløbet.
Halloween i Stoense
Fredag den 19. oktober kl. 15.00 inviteres atter til græskarhovedudskæring i laden hos Ulla
og Erik Nogel, Stoensevej 38. Børnene skærer
græskarhoveder, og der serveres kaffe og saftevand. Husk varmt tøj og redskaber til at udhule
og skære i græskarrene med. Kl. 16.30 går vi op
til Stoense Kirke til en kort gudstjeneste.
En god tradition som afslutning på efterårsferien. Tilmelding ønskes af hensyn til indkøb
af græskar. Tilmelding til Hans Henrik Merrild
tlf. 62 55 12 64 eller hhm@km.dk senest den
16. oktober.
Præstegårdscafé
Caféen i konfirmandstuen i
Tullebølle Præstegård begynder igen torsdag den 25. oktober. Derefter vil der hver torsdag fra kl. 14.30 til
16.00 være mulighed for at høre et spændende,
sjovt, tankevækkende oplæg af lokale eller mindre lokale personligheder, få et stykke kage, en

kop kaffe og en snak med sidemanden. Eftermiddagene slutter med fællessang fra højskolesangbogen. Alle er velkomne til nogle hyggelige
eftermiddage i konfirmandstuen.

Gospelworkshop og koncert
Lørdag den 27. oktober inviteres alle interesserede til Gospelworkshop i Bøstrup Sognehus.
Workshoppen begynder kl. 12.00 og frem til
kl. 15.00 indøves der 3-4 sange, som skal synges
sammen med gospelkoret Salos ved gospelkoncerten kl. 16.00 i Bøstrup Kirke.
Workshoppen ledes af Fie Lund Sørensen,
leder af koret Salos. Der kræves ingen særlige
forudsætninger udover lysten til at synge.
I pausen mellem workshop og koncert serveres en kop kaffe/te.
Det er gratis at deltage, tilmelding til organist
Sabina Lundegaard på mail tabssina@sol.dk eller
sms til 28 90 45 47 eller til Hans Henrik Merrild
mail: hhm@km.dk eller tlf. 62 55 12 64.
Lørdag den 27. oktober kl. 16.00 er der gospelkoncert i Bøstrup Kirke med koret Salos og deltagere fra dagens gospelworkshop i Bøstrup Sognehus. Velkommen til en glad koncert. Fri entre.
Musik og fortælle-arrangement for
børn i Tullebølle Kirke
Onsdag den 31. oktober kl. 9.30 kommer
Tullebølle Kirke forhåbentlig til at genlyde af
glade barnestemmer. Vi har indbudt børn fra
områdets dagtilbud til arrangementet, men alle
børn i pastoratet mellem 0 – 3 år er meget velkomne. Gennem musik og fortælling vil vi høre
og synge om, hvordan Gud skabte verden med
dyrene, planterne og til sidst mennesket. Der
vil være en lille forfriskning til børnene efterfølgende.
Allehelgen
Søndag den 4. november er det allehelgens søndag. Traditionen tro oplæses navnene på dem, der
siden sidste år er døde, bisatte eller begravede i vore
sogne. Der er i år gudstjeneste i alle seks kirker:
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Kl. 10.00 i Snøde og Bøstrup
Kl. 11.15 i Stoense og Tranekær
Kl. 16.00 i Hou og Tullebølle
Der udleveres gravlys ved alle gudstjenester,
som man kan tage med ud på kirkegården.
Forud for gudstjenesten i Hou bydes der fra kl.
15.00 på en kop kaffe i forpagterboligen og efter
gudstjenesten i Tullebølle serveres en kop kaffe
i våbenhuset.

Natkirke
Torsdag den 8. november kl. 20.00-22.00 er
der natkirke i Stoense. Dette års tema bliver
”Talenter”. Vi skal høre Thomas Bernt Henriksen fra Steensgård fortælle, hvordan han

opfatter ”Talenter” og kunstner Gitte Buch fra
Sydlangeland vil også medvirke og fortælle om
den proces man er i, når man skal udfolde sit
kunstneriske talent. Koret og vore kirkemusikere medvirker sammen med elever fra Musikefterskolen i Humble.
Vi prøver i år at samle programpunkterne
i små blokke, så der bliver god tid til også at
dyrke det sociale aspekt eller blot finde tid til
stilhed og eftertanke. Det plejer at være lidt
af en ”myldreaften” i kirken, hvor man kan
komme og gå som man vil i løbet af aftenen,
men mange foretrækker at være med til det hele.
Velkommen til en stemningsfuld aften i Stoense Kirke.

Julekoncert med Kurt Ravn
Tranekær Musikforening
og Hou-Stoense-Snøde
Menighedsråd arrangerer julekoncert med Kurt
Ravn i Stoense Kirke
torsdag den 29. november kl. 19.30.
Kurt Ravn er kendt
som skuespiller og sanger.
Han bliver akkompagneret af Carl Ulrik Munk Andersen og Birgitte
Lindum.
Vi skal høre stemningsfulde julemelodier, ligesom der bliver mulighed for at synge med på
julens sange.
Billetter à kr. 50 hos Birger Printz, mail: anniprintz@gmail.com eller tlf. 30 34 19 14.
Adventssanggudstjeneste i Tranekær
Traditioner er vigtige og vores juletraditioner
holder vi fast ved. Derfor bliver der også i år
adventssanggudstjeneste i Tranekær 1. søndag
i advent den 2. december kl. 16.00. Her bliver
der mulighed for at vi i fællesskab synger vore
favorit-julesalmer, idet alle kan foreslå fra salmebogens mange julesalmer.

Julekrybbeværksted
Sidste år blev der fremstillet en meget fin julekrybbe til Tullebølle Kirke i julekrybbeværkstedet
i konfirmandstuen i Tullebølle Præstegård. Der er dog stadigvæk plads til et par ekstra engle,
et æsel, nogle får og måske en krofatter. Derfor vil vi gerne igen i år invitere interesserede børn
evt. sammen med forældre eller bedsteforældre til at komme og være med til at lave nogle flere
figurer til kirkens julekrybbe. Hans Kjær vil igen i år være klar til at hjælpe med inspiration og
gode råd.
Julekrybbeværkstedet finder sted i konfirmandstuen i Tullebølle Præstegård
24. november kl. 14.00 – 17.00
1. december kl. 14.00 – 17.00
Der vil hver gang være lidt kaffe, saftevand og kage til de gæve julekrybbebyggere.
Julekrybben stilles frem ved en familiegudstjeneste i Tullebølle Kirke første søndag i
advent den 2. december kl. 10.00.
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Foredrag i Bøstrup Sognehus
Efterårets højskoleaftner i Bøstrup Sognehus,
Bøstrupvej 37, har følgende program:
Onsdag den 3. oktober kl. 19.30: Journalist Samuel Rachlin. Emne: Mig og Stalin.
Onsdag den 31. oktober kl. 19.30: Sanger
Dario Campeotto m. pianist. Emne: Sang, historie og sjove anekdoter.
Onsdag den 14. november kl. 19.30: Kaj
Bach Pedersen. Emne: Sirius-patruljen.
Onsdag den 28. november kl. 19.30: Helle
Lynge med sang og musik og Hans Henrik
Merrild læser en historie.
Alle foredrag kr. 175, enkeltstående foredrag
kr. 75. Kaffe/te og kage 25 kr. pr. gang.

Nordlangeland pastorat
Tilmelding er nødvendig til Tove Pedersen, tlf. 24 40 03 56 / 62 59 18 48 eller Else
Svendstrup Holm tlf. 21 58 34 14 / 62 59 14 65.
Husk at melde fra, hvis man bliver forhindret, da der ofte er venteliste.

Vejviser

Møllehavehuset – Bøstrup Præstegård
Søndagssalon følgende søndage
kl. 15.00-17.00:
Den 2. og 23. september
Den 7. og 28. oktober
Den 11. og 25. november
Se nærmere på hjemmesiden
www.møllehavehuset.dk

☎

Menighedsrådsmøder
Hou-Stoense-Snøde Menighedsråd:
Tirsdag den 25. september kl. 14.00 i Forpagterboligen, Hou
Tirsdag den 23. oktober kl. 20.30 i Forpagterboligen, Hou
Tirsdag den 20. november kl. 14.00 i Forpagterboligen, Hou
Tullebølle-Tranekær-Bøstrup Menighedsråd:
Tirsdag den 9. oktober kl. 19.00 i Bøstrup Sognehus
Tirsdag den 13. november kl. 19.00 i Bøstrup
Sognehus

Fællesmøder:
Tirsdag den 23. oktober kl. 19.00 i Forpagterboligen, Hou
Gudstjenester på plejehjemmene
Stigtebo:
Onsdag den 26. september kl. 10.15.
Onsdag den 24. oktober kl. 10.15.
Onsdag den 28. november kl. 10.15.
Tullebøllecenteret:
Onsdag den 26. september kl. 14.30. Altergang.
Onsdag den 24. oktober kl. 14.30.
Onsdag den 28. november kl. 14.30. Altergang.

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
Møderne bliver holdt i præstegårdens konfirmandstue og er offentlige.
BEMÆRK: På grund af ombygning og renovering af Præstegården flyttes Menighedsrådsmøderne til Beboerhuset fra og med 29. august 2018.
• Onsdag den 1. august 2018 kl. 17.00 (starter med syn i Skrøbelev)
• Onsdag den 29. august 2018 kl. 17.00
• Onsdag den 26. september 2018 kl. 17.00
• Onsdag den 10. oktober 2018 kl. 17.00
• Onsdag den 21. november 2018 kl. 17.00
Dagsorden til møderne vil være fremlagt 5 dage før i de 3 kirkers våbenhuse,
ligesom referat fra møderne kan læses i menighedsrådets mappe sammensteds.
Desuden vil man kunne læse såvel dagsordener som referater på www.longelsekirke.dk

Longelse Præstegård skal ombygges og renoveres, inden vor nye sognepræst, kan flytte ind.
Ombygningen omfatter en ny og større ”konfirmandstue” med tilhørende faciliteter, så som et
lille køkken, nye toiletforhold og depot/ garderobe. Præstegårdens beboelses del renoveres og
isoleres efter nye krav til boligen, ligesom køkken
og toilet/bad bringes up to date. Ombygningen
og renoveringen går i gang snarest og vil forhåbentlig være færdig omkring årsskiftet.
Vor nye sognepræst vil få anvist en midlertidig bolig ved tiltrædelsen og indtil den ”nye”
Præstegård er klar.

Babysalmesang
Efterårets Babysalmesang starter tirsdag den
28. august og kører over de næste 8 uger
(÷efterårsferien).
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Vi mødes i Skrøbelev kirke disse tirsdag
formiddage kl. 10-11, hvor vi med fagter, dans,
balloner, gyngende tæpper, musik og sang har
en dejlig stund med de små nye verdensborgere
og byder dem velkommen i vores kirke.
Afsluttende hygger vi os med en fælles snak
over en kop kaffe og lidt sundt.
Tilmelding til sognepræst Louise Kiær,
mail: louki@km.dk – sms på 29431059, eller
til kirketjener Charlotte K. Carstensen, mail:
ckic@km.dk, sms på 21748925

Høstgudstjenester
Der er Børnehøstgudstjeneste i Longelse kirke søndag den 16. september kl. 11.30.
Børneklubben medvirker traditionen tro ved at bære korn og frugt ind og synge for os.
Fælles Høstgudstjeneste i Skrøbelev kirke søndag den 23. september kl.10.00.
Rudkøbing Sangkreds medvirker ved gudstjenesten.
Vi glæder os meget til at høre koret synge i vores smukt høstpyntede kirke.

Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat
Menighedsrådet inviterer til gratis Spil Dansk koncert
i Longelse kirke torsdag d. 1. november kl. 19.00.

Duoen ”Elsborg & Maribo” giver en festlig koncert i Longelse kirke, alle er velkomne.
Duo’en ElsborgMaribo
På godt 2 år er ElsborgMaribo stormet frem på den danske musikscene og har markeret sig som en duo, der ikke er til at komme
udenom. I 2017 var Elsborg & Maribo nomineret til hele to priser
ved Dansktop Prisen 2017, som årets Dansktop Gruppe og til ”Familie Journals Læserpris”.
Elsborg & Maribo har spillet sammen i mere end 10 år, Det er
blevet til flere albumudgivelser, og en lang række optrædener som
f.eks. “Sommersang i Mariehaven”, og Sommersang på Sjælland og
ikke mindst på den populære sydfynske ø-festival Love IN, Skarø. Duoen indspiller, skriver og
udgiver selv deres musik og med en aldersforskel på mere end 30 år, udgør Mette Elsborg og
Erik Maribos duo en unik og spændende konstellation, der resulterer i musik med rødder i alt
fra dansktoppen og country/folkemusik til viser, blues og rock ’n’ roll. Selv kalder de det musik
fra hjerte til hjerte, efter en kommentar fra en hospice beboer.

Allehelgen i kirkerne
Allehelgen fejrer vi i vores kirker med oplæsning
af navnene på dem, vi har mistet i årets løb.
Det foregår søndag den 4. november i
• Fuglsbølle kirke kl. 10.00
• Longelse kirke kl. 17.00
• Skrøbelev kirke kl. 19.00
Efter gudstjenesterne vil der blive serveret en
kop kaffe i våbenhuset, med mulighed for en
lille snak med præst og kirketjener, ligesom der
bliver mulighed for at besøge sit gravsted og
sætte en blomst og tænde et lys.
De familier, der har mistet en af deres kære
i det forgangne år, vil få tilsendt en invitation.
Jagtgudstjeneste
Det er 4. gang vi i samarbejde med Spodsbjerg
Jagtforening inviterer til Jagtgudstjeneste i
Longelse kirke.
Det bliver onsdag den 7. november kl. 19.00.
Igen i år skal vi nyde Broby Blæsernes dejlige
spil på de smukke jagthorn.

Efterfølgende mødes vi til fælles kaffebord i
Longelse Beboerhus.

Tak til vikarierende sognepræst
Louise Kiær
Menighedsrådet takker Louise Kiær for den
opbakning og gå på mod, du trådte ind med,
på stillingen som vikarierende sognepræst i vore
3 sogne. Du har på allerbedste vis taget dig af
vore sognebørn. Hvornår du skal fratræde, er
endnu ikke fastlagt, men vi ønsker dig alt mulig held og lykke fremover.
Ny sognepræst i Longelse
Menighedsrådet har indstillet en ansøger til
stillingen som ny sognepræst i vore 3 sogne.
Der dog endnu ikke nogen afgørelse fra Kirkeministeriet og Stiftet.

Kirkemusiker-koncert
Det er en stor glæde, at vores dygtige kirkemusikere igen i år har sagt ja til at gi´ os en koncert.
Det bliver en koncert med sang og spil i forskellige genrer. Der vil indgå både orgel, violin,
guitar og messingblæser i koncerten, og der vil
blive sunget solo og desuden en lille korsats med
alle musikere.
Sæt kryds i kalenderen søndag den
25. november,
kl. 16.00 i Bagenkop kirke
kl. 19.00 i Skrøbelev kirke.
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Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat
Vejviser
Børn & Undervisning
Konfirmanderne starter undervisning torsdag den
25. oktober kl. 8.10-9.40. Fortsætter hver torsdag indtil uge 14.
Juniorkonfirmanderne starter torsdag den 27. september kl. 14.45-16.15
(Tilmelding senest 13/9). Børneklubben starter fredag den 7. september kl. 15.00-16.30
og fortsætter vinteren igennem. Babysalmesang starter tirsdag den 28. august kl. 10.00-11.00
i Skrøbelev kirke og fortsætter tirsdage frem til 24. oktober.
Tilmelding til BØRNEKLUB og BABYSALMESANG sker til sognepræsten på tlf. 29431059
eller til kirketjeneren på tlf. 21748925.

Døbte
Longelse:
10. juni 2018
Markus Johansson Windahl Halle,
Østergade 54 , 1, 5900 Rudkøbing
Fuglsbølle:
29. april 2018
Bellis Emily Andersson Petersen,
Viebæltet 12, 5900 Rudkøbing

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,
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☎ 62 51 10 80

Strynøxxx
pastorat
”I blev kaldet til ét håb, én Herre, én tro, én dåb, én Gud og alles Fader, som er over alle,
gennem alle og i alle” (Efes. 4,4-6)
Vi er vant til fra de allestedsnærværende medier,
at ordene kværner løs. Ofte slår vi koncentrationen til eller fra, orker ikke rigtig at høre efter. Men så kan der indimellem komme nogle
ord, som fanger os sådan, at vi bliver nødt til at
stoppe op. Måske bliver vi provokeret af ordene,
fordi de modsiger os og vores trang til at glatte
ud og søge konsensus.
Et sådant ord kunne være Jesu ord fra Johannesevangeliet: ”Jeg er vejen, sandheden og
livet”. Det er et ord, som udfordrer os. Når man
påstår, at noget er sandt, må der samtidig være
noget, der ikke er det. Det kræver noget at stå
fast og holde fast, når det, der siges, støder og
provokerer andre. Men hvis det virkelig betyder
noget for en, kan man ikke lade være med at
sige det.
Kirken er sat til at forkynde, at Jesus Kristus
er vejen, sandheden og livet. Den kan ikke
undlade at gøre det, hvis den vil være troværdig i forhold til sit eget budskab og i forhold til
mennesker, kristne som ikke-kristne. Undlader
kirken at forkynde dette for mennesker, som vil
høre og også for dem, som ikke vil høre, ophører den med at være kirke. Så har den reduceret
sig selv til en religionsanstalt eller til en kulturel
institution.Alligevel kan man høre også fremtrædende folk indenfor kirken påstå, at der er
flere veje til Gud, at kristne ikke har patent på
den sande vej til Gud og meget mere i samme
stil. På den måde har man relativeret evangeliet
og gjort det til et mere eller mindre harmløst
spørgsmål om mening, holdning, smag og behag. Hip som hap. Man har forfalsket evangeliet. Jesus er ikke i tvivl om, hvem han er. Det
burde man i ærlighedens navn respektere – enig
eller uenig.
Når man opsøger den kristne kirke kan man
med fuld ret forvente, at budskabet står klart
og tydeligt. Så skal der leveres – ikke i form af
ufarlige og ligegyldige floskler og ”sandheder”,

men i form af det evangelium, som utvetydigt
peger på Jesus Kristus som den, der fører os til
Gud. Kristendommen er en tolerant religion.
Her er frihed og ingen tvang. Men når det gælder den absolutte sandhed – det er den kristne
tros påstand, at en sådan findes – er der ingen
vaklen. Dette forhindrer os på ingen måde i at
møde andre på medmenneskelig vis, så længe vi
ikke fornægter vort eget ståsted. Det forhindrer
os ikke i samtale og dialog, når vi respekterer
forskellen.
Selvom der ikke er flere, men kun én sand
Gud, en treenig Gud Fader, Søn og Helligånd,
er det ikke det samme, der siges om denne Gud
i kristendom og islam. Derfor er det også misvisende at tale om, at vi tror på den samme Gud.
Det er at foregøgle en enighed på et punkt, hvor
vi i redelighedens navn ikke kan være enige. Vi
forventer ikke at andre, skal opgive deres tro,
men vi vil gerne fortælle dem om den kristne
tro og den glæde, vi mærker i mødet med
Kristus, som har åbenbaret, hvem Gud er, og
hvordan han er.
Når vi mener at kende Sandheden (med stort
S) om Gud og om mennesker, betyder det ikke,
at vi skal gå rundt og slå andre i hovedet med
denne sandhed. Det er jo ikke en sandhed, vi
har ejerforhold til, men en sandhed vi bøjer os
for. Men vi skal heller ikke skjule den for os selv
eller for andre. Jesus har sagt om den sandhed
Han er og som han er kommet til verden for
at forkynde, at den gør fri. Den stiller os frit.
Den er uden tvang. Frihed er sandhedens kendetegn. Den giver os et sted at stå, den viser os,
hvad vi kan bygge vort liv på i liv og død.
				Erik Ransby

Ny præst på Strynø
Som det sikkert er de fleste bekendt, har biskoppen på Fyn besluttet, at Strynø også i fremtiden
vil få sin egen præst med bopæl i øens præstegård.
Den kommende præst bliver ansat på halv tid.
Stillingen har været opslået, og det forventes, at en kommende præst – om alt går vel – vil
kunne tiltræde omkring 1. november. Indtil det
sker er sognepræst Hanne Davidsen, Rudkøbing,
konstitueret som kirkebogsførende sognepræst
med bistand fra de øvrige præster på Langeland.
Se Vejviser nedenfor.

Vejviser

Konstitueret sognepræst: Hanne
Davidsen, Rudkøbing Præstegård,
Østergade 2, 5900 Rudkøbing.
62 51 13 75 / 21 33 03 75
Mail: hda@km.dk. Mandag fridag.

☎

Menighedsrådsformand: Henning
Madsen, Søndrevej 22, 5943 Strynø
62 51 46 61.

☎

Graver: Claus Aagaard, Ringgaden 2,
5943 Strynø.
30 27 69 99. Træffes tirsdage 9-14.

☎

Kordegn: Birgit Pedersen.
Mail: bped@km.dk. 23 30 48 02.

☎

Kirkeværge: Helga Rasmussen, Mølle62 51 37 51.
vejen 8.

☎

Kasserer: Elisabeth Gregersen,
Dommervænget 3, 5943 Strynø.
31 95 58 60.

☎

Regnskabsfører: Kaj Christoffersen,
Tryggelev 20, 5932 Humble.
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Rudkøbing-Simmerbølle pastorat
Velkommen til Trille Brink Westergaard
Med starten af august kunne vi i Rudkøbing sogn
sige velkommen til Trille Brink Westergaard.
Trille har i mange år været sognepræst i Lindelse, men er nu kommet til Rudkøbing, som
sognepræst. Trille skal arbejde sammen med vores nuværende sognepræst, Hanne, som fortsat
er den kirkebogsførende sognepræst.
Vi glæder os meget til samarbejdet.
Vibeke Westphal, formand for menighedsrådet
Nye tider i Rudkøbing-Simmerbølle
pastorat
Den 1. august tog vi afsked med sognepræst Erik
Ransby, der skulle fungere som vikar indtil biskoppen fandt en løsning på, hvordan Midtlangeland
skulle betjenes efter, at sognepræsterne Lene Kjær
Andersen og Annalise Bager rejste. Det er nu faldet
på plads – endelig! Den nye ordning bliver således:
Provst Trille Brink Westergaard skal fungere som
sognepræst i Rudkøbing-Simmerbølle pastorat
50%. De resterende 50% af sin tid er hun provst for
Langeland-Ærø Provsti. Den nye præst, som snart
tiltræder i Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat
skal gøre 25% tjeneste i Rudkøbing-Simmerbølle
pastorat. Hvilke konsekvenser det vil få for andre
sogne og pastorater på Langeland kan man læse om
andetsteds i dette blad. Jeg vil blot her sige, at jeg ser
frem til det nye samarbejde med såvel Trille Brink
Westergaard som den nye præst fra Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat. Det er dejligt med gode
kollegaer, og jeg er sikker på, at samarbejdet vil ske i
gensidig respekt og til glæde for både menighedsråd
og menigheder.
Sognepræst Hanne Davidsen
Kaffe-På-Kanden-Eftermiddage
Der indbydes til tre Kaffe-På-Kanden-Eftermiddage i konfirmandstuen i Rudkøbing (indgang ved Ruestræde) til efteråret.
Vi mødes kl. 14.30 - ca. 16.00, synger en
sang, får en kop kaffe med lidt godt til, hører et
foredrag eller en god fortælling. Der kan bestilles gratis taxa (Byens Taxa: 62 51 10 80). Alle
er velkomne.
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På programmet er:
Onsdag den 19. september: Fortæller og forfatter Esther Rützou fra Fåborg kommer og fortæller ”En meget lang næse – og andre historier
fra Evald Tang Kristensens samling.” Om foredraget skriver hun:
I slutningen af 1800-tallet travede
Evald Tang Kristensen den jyske
hede tynd for at lytte til – og nedskrive – eventyr, sagn, skæmtehistorier og viser. Hans arbejde for bevarelse af de forskellige fortællinger
er internationalt anerkendt. I dette foredrag fortæller
jeg en række af de sjoveste historier og lidt om indsamleren og de mennesker, han mødte på heden.

sen. Med afsæt i mine
billeder får I en lille
rejsebeskrivelse
af
en helt speciel rejse.
Både de bibelske steder, men også oplevelsen af det moderne Gethsemane Have
Israel gjorde indtryk.

Onsdag den 17. oktober: Tidligere lærer og
’Grønlandsfarer’ fra Langeland, Lilly Christensen, kommer og fortæller om emnet: ”Tro og
overtro på Grønland”. Efter mange år som lærer i Grønland har hun lært befolkningen rigtig
godt at kende. Om foredraget skriver hun:
Selv om Grønland er et kristent land ligesom Danmark, er
fortællingerne om det grønlandske
trosliv helt forskelligt fra vores.
Naturen er meget barsk og ubønEn tupilak hørlig, og grønlænderne tænker
helt anderledes end os. De er meget opmærksomme og spirituelle, indordner sig under vanskelige forhold og er meget seje og kreative.
Det afspejler sig også i deres måde at håndtere det
åndelige på.

1. 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 fordring.
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.

Onsdag den 14. november kommer vores lokale
fotograf Tommy ’Post’ Jensen og viser os billeder.
Denne gang ikke fra Rudkøbing. Han har været
på rejse helt til Israel og selvfølgelig haft kameraet med. Så denne gang handler det om bl.a.
Jerusalem, Bethlehem og Genezareth Sø – stednavne vi kender fra vores bibelhistorie. Så kom
og se hvor det skete og få genopfrisket nogle af
de gode fortællinger. Om foredraget skriver han:
Det var en stor oplevelse at være i ”Det hellige
Land” og ligesom gå i Jesu fodspor. Jeg glæder
mig til at dele mine billeder og indtryk fra rej-

Kirkelig Kafé for Kultur og Kristendom
Menighedsrådenes aktivitetsudvalg præsenterer
to spændende foredrag i det nye sognehus, Det
gl. Rådhus, Torvet 1 A i Rudkøbing. Det er kl.
19.00, og der er gratis adgang. Alle fra hele Langeland og omegn er velkomne.
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2. Et billedforedrag om Rembrandts
fortolkning af Den Barmhjertige
Samaritaner
Onsdag den 24. oktober kl. 19.00 holder dr.
theol. og tidligere lektor ved Aarhus Universitet, Ole Davidsen, foredrag
om emnet: Fortælling og
billede. Et billedforedrag
om Rembrandts fortolkning af lignelsen om Den
Barmhjertige Samaritaner.
Om foredraget skriver Ole Davidsen:
Fortællingen om samaritaneren, der hjælper offeret for et røverisk overfald, er blevet indbegrebet af
den uselviske næstekærlighed. Et barmhjertighedens
ikon, der næsten tigger om at blive visualiseret som
tegning, radering eller oliemaleri. Flere malere
har arbejdet med motivet. I dette foredrag skal vi
se nærmere på den hollandske maler Rembrandts
livtag med fortolkningen af denne kendte lignelse.
Koncert i Simmerbølle Kirke
Der er koncert i
Simmerbølle kirke
onsdag d. 26. september kl. 19.30.
Violinist, Alexander Kølbel spiller
mesterværker af J. S. Bach. Alexander Kølbel begyndte sine studier på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og har siden studeret på Menuhin
Akademiet i Schweiz, og i Moskva hos den legendariske violinprofessor Y. Tchougaeva. Alexander
Kølbel er ansat som 1. violinist i Det Kgl. Kapel
og DR Symfoniorkesteret. Som passioneret kammermusiker har han de sidste somre optrådt ved
adskillige internationale festivaller, og er leder af
den nye, danske kammermusikfestval, “ Kammermusik ved fjorden”.
Ved koncerten i Simmerbølle Kirke vil A. Kølbel opføre solosonater og partitaer af J. S. Bach.
Der er fri entre.
Koncert i Rudkøbing kirke
Vi indbyder til et brag af en koncert i Rudkøbing kirke onsdag den 21. november kl. 20.00.

Jazzsangerinden Miriam Mandipira gæster
Rudkøbing kirke. Hun er
ubestridt Danmarks nye
jazzdronning, og dannede
tilbage i 2010 ”Her Danish Friends”. Miriams yndlingsnumre spænder
lige fra traditionel jazz over de store amerikanske
evergreens til soul, gospel, blues og sange fra Sydafrika og Zimbabwe, som hun kommer fra. Hun
har en meget flot stemme, som hun behersker fra
det bløde dybe til det krystalklare høje. Det kommer lige fra hjertet, og går til hjertet. I 2016 vandt
hun prisen Best Blues Artist Award – bedste danske
bluessangerinde.
Koncerten arrangeres i samarbejde med
Mikkel Oldenburg, Langelands Jazzklub.
Der er fri entre.

Studiekreds om K.E. Løgstrup
Der indbydes til studiekreds om den danske filosof K.E. Løgstrups tanker og ideer. Ole Davidsen
leder studiekredsen og udvælger i fællesskab med
studiekredsdeltagerne artikler og centrale kapitler
fra hans forfatterskab. Der kan også inddrages tekster af andre forfattere, der har ladet sig inspirere
af Løgstrup. Studiekredsen er åben for alle, og der
kræves ikke nogen forkundskaber. Studiekredsen
mødes 6 gange i løbet af efteråret i Rudkøbing præstegårds konfirmandstue, Østergade 2 (indgang fra
Ruestræde) kl. 19.30-21.30. Vi ses til formøde onsdag, den 5. september, hvor Ole Davidsen indleder
med en kort introduktion, og vi i fællesskab aftaler
litteratur og mødeaftener nærmere.
Undervisning
Konfirmander
Konfirmandundervisningen begynder i uge 43.
Der undervises torsdag kl.8.00-9.30 i Rudkøbing præstegårds konfirmandstue. Første gang
er torsdag den 25. oktober. Der er sendt brev ud
til alle elever på 7. klassetrin på Ørstedskolen
om tilmelding. Også elever fra Kassebølle Friskole er blevet kontaktet. De undervises i Annekset ved Simmerbølle kirke onsdag morgen.
Første gang er onsdag 24. oktober.

Tilmeldingsfrist er 15. september og tilmeldingssedlen afleveres/sendes til kordegnekontoret, Torvet 1 A, 5900 Rudkøbing.
Juniorkonfirmander
Der inviteres til juniorkonfirmandundervisning
i konfirmandstuen i Rudkøbing, Østergade 2.
Første gang bliver torsdag den 27. september kl.
14.45-16.15. Undervisningen varetages af sognepræsterne Hanne Davidsen og den i skrivende
stund endnu ikke udnævnte sognepræst for Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat – godt hjulpet af kirketjener Lene Munch Larsen. Der er
udsendt invitationer. Tilmelding til Juniorkonfirmand-undervisningen skal afleveres senest
den 13. september i Rudkøbing præstegård,
Østergade 2 eller til sekretariatet (kontaktlæreren) på Ørstedskolen. Børnene vil blive
transporteret i bus til undervisningen – fra skole
til præstegård. Vi ser frem til nogle hyggelige,
sjove og indholdsrige timer sammen. Vi glæder
os til høstgudstjenesten for børn 7. oktober kl.
14.00 i Rudkøbing kirke og så selvfølgelig til opførelsen af Julespillet i kirken for bl.a. Ørstedskolens indskoling og alle børnehaver i Rudkøbing!
Korundervisning
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, Det nye Sognehus.
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 enog 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
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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 - 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.

Legekassen på Kassebølle Friskole
Legekassen er en legestue for børn i alderen 0-6
år i følgeskab med en voksen. Vi er en god stor
gruppe, der mødes fast
hver onsdag formiddag
i tidsrummet fra 8.3012.30 og leger, synger,
spiller guitar, klippe klister og hygger os sammen.
Herud over laver vi
mange andre løse aftaler
og udflugter på ugens
øvrige dage. Legestuen
er et samarbejde mellem Kassebølle Friskole og
Simmerbølle Kirke. Vi lægger vægt på traditi14

onerne, årets gang og
tilrettelægger temaer og
aktiviteterne efter det.
Når vi mødes, holder vi
altid fast en rundkreds
med fællessang og leg;
vi spiser frugt sammen,
og snakker om den aktivitet, man har mulighed for at være med til - det
står børnene helt frit om de gerne vil være med
eller bare lege selv. Legekassen har til huse på
Kassebølle Friskole. Vi har vores eget store hyggelige rum, propfyldt med spændende legetøj.
Her spiser vi også vores madpakker sammen,
inden vi går hjem.
Engang imellem låner vi skolens hal, eller går
på legepladsen, ligesom
vi også ofte
drager
på
fælles udflugter i det blå.
Ex. Bondeg å rd sbe søg ,
børneaktiviteter i kirken,
bibliotek,
strandtur og hesteridning. Alle har et stykke
frugt med til det fælles fad plus deres madpakker. Det koster 10kr pr gang - dette dækker
aktiviteter og kaffe/ the til de voksne. Kom og
vær med - alle er mere end velkomne. Kontakt
Rikke Vædele: tlf. 29242436 Eller find os på
Facebook under legestuen LEGEKASSE.

Særgudstjenester
Høstgudstjenester
Søndag den 23. september kl. 10.00 i Rudkøbing kirke og kl. 11.30 i Simmerbølle kirke
fejrer vi, at høsten er kommet i hus. Kirkerne
vil være smukt pyntet, og vi skal synge mange
af de dejlige høstsalmer. Gudstjenesten ledes af
sognepræst Trille Brink Westergaard.
Søndag 7. oktober kl. 14.00 er der familiehøstgudstjeneste i Rudkøbing kirke ved sognepræst

Hanne Davidsen. Temaet for gudstjenesten er
”Det store i det små”. Vi undrer os over, at et
ganske lille frø kan rumme så meget frodighed
i sig. Gudstjenesten indledes med en procession, hvor børnene går ind i kirken med frugt
og grønt o. lign., der stilles på et bord i koret.
Efter gudstjenesten er der kaffe, saftevand og
kage i sognehuset, Det gl. Rådhus, hvor børnenes gaver udloddes. Det indkomne beløb doneres til et velgørende formål. Af hensyn til kaffen
kræves tilmelding til det efterfølgende arrangement. Tilmelding via juniorkonfirmandundervisningen eller til Hanne Davidsen, hda@
km.dk, tlf. 62511375/21330375.

Alle Helgens-gudstjenester
Rudkøbing og Simmerbølle kirker indbyder til
en særlig Alle Helgens gudstjeneste søndag den
4. november kl. 10.00 i Rudkøbing kirke og kl.
11.30 i Simmerbølle kirke. Ved gudstjenesterne
nævnes navnene på de, der er døde, begravet eller bisat fra Rudkøbing og Simmerbølle kirker.
Der vil være lystænding, og kirkekoret medvirker ved begge gudstjenester. Sognepræst Hanne
Davidsen prædiker.
Nyligt døbte
Vi har sagt velkommen til:
Rudkøbing sogn:
Emma-Sofia Daza Skov
Jessica Weingardt Kristensen
Benedikte Eloise Babette S Schmidt
Arthur Haldor Ødegård Rose
Simmerbølle sogn:
Saga Sofia Bjergsø Højgaard
Kirkekaffe
Menighedsrådene indbyder til kirkekaffe følgende dage:
Rudkøbing kirke:
16. september i kirken
28. oktober i Rådhuset, hvor provst Trille Brink
Westergaard vil holde et oplæg om emnet: At
give lov eller lovgive – om bl.a. burkaforbud og
omskærelse af drengebørn.

Rudkøbing – Simmerbølle pastorat
11. november i kirken
Simmerbølle kirke:
21. oktober i Annekset

Korenes medvirken ved gudstjenester
Kirkens forskellige kor medvirker ved følgende
gudstjenester i Rudkøbing kirke:
Motetkoret: 2/9, 16/9, 30/9, 14/10,11/11, 25/11
Kirkekoret: 4/11 og 2/12
Ungdomskoret: 7/10 og 18/11
Nyt fra Simmerbølle menighedsråd
Gudstjenestetidspunkt ændret
Simmerbølle menighedsråd har ændret tidspunktet for søndagsgudstjenesten i Simmerbølle kirke. Før var det 11.15, nu er det 11.30.
Ændringen er sket, for at præst og kirkebetjening har mulighed for at komme til tiden efter
afholdt gudstjeneste i Rudkøbing.
Valg til Simmerbølle menighedsråd
Det nuværende menighedsråd blev valgt for en
2-årig periode, og den er nu snart gået. Derfor
skal der være valg til Simmerbølle menighedsråd
efteråret 2018. Datoer for informations – og opstillingsmøde samt frist for indlevering af kandidatlister er ikke i skrivende stund fastlagt. Men
disse vil blive offentliggjort i Øboen snarest.
Menighedsrådsmøder
Rudkøbing menighedsråd holder møde:
26/9, 31/10 og 28/11 alle dage kl. 19.00 i sognehuset, Det gl. Rådhus.
Simmerbølle menighedsråd holder møde:
25/10 og 7/11 begge dage kl. 16.00 i Annekset
ved Simmerbølle kirke.
Plejehjemsgudstjenester
September:
Rudkøbing Plejehjem onsdag den 12. september
kl. 11.30 ved Trille Brink Westergaard
Danahus tirsdag 25. september kl. 14.00 ved
Hanne Davidsen

Oktober:
Rudkøbing Plejehjem tirsdag den 16. oktober
kl. 10.30 ved Hanne Davidsen
Danahus tirsdag den 16. oktober kl. 14.00 ved
Hanne Davidsen
November:
Rudkøbing Plejehjem tirsdag den 13. november
kl. 10.30 ved NN
Danahus tirsdag den 13. november kl. 14.00
ved NN

Kordegn: Birgitte E. M. Møller, Torvet 1a,
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.

Gudstjenesterne i november afholdes af den
nye sognepræst i Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev
pastorat, som vi i skrivende stund ikke kender
navnet på.

☎

Indre Mission - Bethesda
6/9 Møde v/ Dan Hessellund
20/9 Møde v/ Thomas Bjerg Mikkelsen,
Menighedsfakultetet
Kontakt: Birgit Mogensen, tlf. 62502098
Hvor ikke andet er anført, er møderne i
Bethesda kl. 19.30.

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.

☎

Sognepræst: Trille Brink Westergaard,
Lindelse præstegård, Langegade 2,
5900 Rudkøbing,
62 57 15 07 /
20 46 36 44. Mail: tubw@km.dk.

☎

☎

Organist: Tine Pugesgaard
Sagers Allé 1, 5900 Rudkøbing.
Mail: tine.p.org@gmail.com
23 30 18 68.

Kirkegårdsleder: Ole Lundager
Hansen,
62 51 17 65,
rudkoebingkirkegaard@mail.dk
træffetid kl. 9.00-10.00 på kontoret,
Rue 12, 5900 Rudkøbing.

☎

Regnskabsfører Benny Rasmussen,
Tordenskjoldsvej 21, 5700 Svendborg
Kirkebil: Byens Taxi 62511080
Rudkøbing Menighedsråd:
Formand: 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: Lisa Pihl Jensen,
lpj@langelandkommune.dk,
20 28 04 54
Kirkeværge: Thorkild Wamsler,
23 29 74 90

☎

☎
☎

Info om aktiviteter m.m. i Rudkøbing og Simmerbølle kirker kan findes på F
 acebook: Rudkøbing-Simmerbølle Pastorat
eller på pastoratets hjemmeside www.Rudkøbing-Simmerbøllekirker.dk
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Sydlangelands
xxx kirker
Sigurd Barret og vaskebjørnen Snapper
kommer i Magleby Kirke søndag
den 18. november kl. 14.00

Sigurd fortæller Bibelhistorier. Han kommer med sange og fortællinger, der er gribende, uhøjtidelige og hylende morsomme.
Sigurd og vaskebjørnen Snapper er i storform, og I kan glæde
jer til en koncert, der med respekt for det kristne budskab
sætter gang i kirken, tankerne og ikke mindst føddernes vippen
til musikken. Det bliver med andre ord svært at sidde stille, når
Sigurd og tøjdyret Snapper spiller og synger og laver sjov og
ballade med stof til eftertanke. Et lokalt børnekor kommer og
synger sammen med Sigurd og Snapper.
Billetter kan købes på nembillet.dk
Pris kr. 100,- pr. voksen - børn gratis.

Fodslette -, Tryggelev -, Bagenkop -, og Magleby Kirker
inviterer til

Høstfest for hele familien
Søndag d.16. september
Kl. 10.00 er det festgudstjeneste i den høstpyntede Magleby Kirke,
hvor Salos-koret medvirker. Efter gudstjenesten ”danses” vi ud af
kirken og føres af Tåsinge Folkedansere til Magleby Forsamlingshus,
hvor festlighederne fortsætter med bl.a.
*Auktion over de indleverede høstgaver
*Børneboder med spændende præmier
*Høstbuffet samt underholdning og musik til spisningen.
Overskuddet fra høstfesten går til Skolefeerne Helle Hestbæk
og Marianne Brun til hjælp til børn og unge på Langeland.
Alle er hjertelig velkomne!

Eftermiddagsmøde
– Åben præstegård i Humble
Som regel sidste torsdag i måneden kl.14:30
Torsdag den 27.september skal vi have «En
smag af Norge», hvor præsten og præstefruen byder på de seneste laksehistorier og en rejseberetning fra sommerens Norgesrejse, desuden bliver
der også en bid laks og lidt lefse og kvikako.
Torsdag den 25.oktober skal vi se lidt på
«Amerikanske billeder», som bliver en social-realistisk betragtning af situationen i USA – der
bliver desuden «smores» og amerikanske snacks.
Torsdag den 22.november skal vi under
overskriften: «Det er en Tysker!» møde en tysker, der fortæller om kirkelivet i folkekirken i
Tyskland – der bliver vel også lidt bockwurst og
hentydninger til Matador.»
Høstgudstjenester og Hverdagstjenester i Humble og Lindelse Sogn:
Søndag den 2.9 – kl.19 har vi i Kædeby Kirke
"Gud & Grill" – eller det vi traditionelt kalder
Høstgudstjeneste, og bliver så med grill udenfor
kirken fra kl.18.
Det gentager vi den 30.9 i Ristinge Kirke,
hvor man igen griller fra kl.18.
Der vil desuden være Høstgudstjeneste i Lindelse Kirke den 9.9 kl.10.
1. oktober har vi igen Kristen Meditations
Gudstjeneste i Humble Kirke kl.17. Den er
bygget op omkring den ugentlige Kristne Meditation, som vi afholder hver mandag kl.17 i
Humble Kirke, men er med lidt flere tekster og
enkle salmer.
I november vil vi så have ”Spaghettigudstjeneste”, fredag den 16/11 i Humble kirke kl.17
– det er en børnegudstjeneste med efterfølgende
servering af spaghetti – alle børn fra Humble
skole bliver inviteret.
Manden med arret
Foredrag i Lindelse Præstegård 6/9 kl. 19.00
Han har taget turen fra pusher og hidsig slagsbror til narkoman i behandling med statsfi-
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nansieret heroin. Og herfra – som den første i
Odense – taget springet til at komme fri af både
stoffer og medicin. Det er 4 år siden. I dag er
Peter Bang engageret i at hjælpe andre misbrugere på ret kurs og for at skaffe penge til det
arbejde, holder han foredrag rundt om i landet,
også i udlandet.

Koncert Bagenkop kirke
25. november 16.00
ALLE Sydlangelands dygtige kirkemusikere
holder stor koncert.
Kom og oplev de mange instrumenter og det
store repertoire, de tilsammen dækker.

Stender, der fortæller om: ”Folkekirken skal
ikke gå på listefødder! Lad os igen være stolte af
kristendommen”. Og i november kan vi tilbyde
både gospelkoncert i Lindelse Kirke og Humble
Musikefterskoles koncert i Humble kirke den
24/11 – og da tændes også byens juletræ.

Foredragsaftener i Humble og Lindelse
Vi har i aktivitetsudvalget besluttet at afholde
foredragsaftener hver den første onsdag i måneden for fremtiden. Foredragsaftnerne er for
alle videbegærlige i sognene – unge som gamle.
De er bygget op omkring undervisning – men
der vil også være tid til kaffe og diskussion. Vi
afholder som regel aftnerne med foredrag eller
musik i konfirmandstuerne i Humble og Lindelse – eller i kirkerne, og det begynder altid
kl. 19. - Der kan naturligvis bestilles ”kirkebil”,
og vi regner med at være færdige kl.21:30. Den
6.september i Lindelse skal vi møde "Manden
med arret”. Den 3.oktober i Humble skal vi
møde den tidl. bispekandidat Poul Joachim

Gudstjenester på Humble plejecenter:
12.september kl.15:00 ved Allan Madsen
10.oktober kl.15:00 ved Allan Madsen
21.november kl.15:00 ved Li Have Otterstrøm
Der er altergang ved alle gudstjenester.
Gudstjenester på Lindelse plejecenter:
18.september kl.14:00 ved Li Have Otterstrøm
16.oktober kl.14:00 ved Allan Madsen
20.november kl.14:00 ved Li Have Otterstrøm
Der er altergang ved alle gudstjenester.
En god mulighed for at komme til gudstjeneste,
hvis det kniber med trapper og bænke i kirken.
Alle er velkomne, også til kaffebordet bagefter.

Koncert med gospelkoret
SoulSingers fra Odense.
27. november i Lindelse Kirke
kl. 19.30.
Det er tredje gang, vi får besøg af
det fantastiske gospelkor.
Kæmpe kor med energi, sjæl,
kraftfuld musik og lækre korsangere med base i Bykirken,
Odense. Korleder Janne Wind.
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Juniorkonfirmander
Børn, der går i 3. klasse indbydes til at blive Juniorkonfirmander.
I Juniorkonfirmand-undervisningen går vi på opdagelse i, hvad
Kristendommen er; vi hører fortællinger fra Bibelen, leger, maler,
synger, laver drama, går på skattejagt i kirken og meget mere.
For undervisningen står sognepræst Li Have Otterstrøm.

Undervisningen foregår i Humble Præstegård på tirsdage
kl. 14.15 – 15.45 i perioden d. 24./10. 2018 - d. 13./3. 2019.
Der organiseres transport fra Humble Skole til præstegården.

Nærmere oplysninger fås af Li Have Otterstrøm lhl@km.dk - tlf. 24911077;

Alle Helgens gudstjeneste
Søndag d. 4. november i:
Magleby Kirke kl. 15.00
Bagenkop Kirke kl. 17.00
Fodslette Kirke kl. 19.00
Ved Alle Helgens gudstjenesten mindes vi vore døde.
Vi tænder lys og læser navnene op på dem,
som er døde siden sidste Alle Helgens Dag.
Alle Helgens gudstjenesten er en liturgisk gudstjeneste,
hvor musikstykker, fællessang og læsninger fra Bibelen og
litteraturen gensidigt belyser hinanden.
For Gudstjenesten står organist Axel Novak og sognepræst Li Have Otterstrøm.
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Lindelse Kirke har fået ny graver
1/6 startede Allis
Stæhr som graver
hos os. Hun kommer fra en lignende
stilling i Sønderjylland. Allis er oprindelig fra Sydlangeland, men har været
væk fra øen i mange
år. Vi glæder os til
et frugtbart samarbejde. Hjertelig velkommen til Allis!
Samtidig hilser vi også Torben Hansen velkommen som vores gravermedhjælper. Torben er
sikkert kendt af de fleste, bosiddende i Tryggelev.
Vi ser frem til et godt samarbejde.
Farvel og TAK!
Alle ved nu, at pr. 1/8 er Humble og Lindelse lagt
sammen til ét - Humble-Lindelse pastorat – med
sognepræst Allan Madsen som fælles præst. I ved
også, at jeg er stoppet i Lindelse og i stedet har
en 50% præstestilling i Rudkøbing-Simmerbølle
sammen med mit provsteembede. Endelig ved I,
at jeg er blevet boende i Lindelse præstegård. Det
er der flere grunde til: Et hensyn til mig, men
også en mulighed for i god ro og orden at få truffet beslutning om, hvilken af de to præstegårde
i Humble-Lindelse pastorat, der skal nedlægges.
Jeg bliver boende, men ikke som præst i Lindelse. Jeres præst er nu Allan Madsen, og jeg
beder jer tage lige så godt imod ham, som I har
taget imod mig!
Godt 27 år som præst i Lindelse. Det har været gode år, fyldt med jer: Dejlige mennesker
og samarbejdspartnere. Jeg har haft det privilegium at følges med jer en stund i de store glæder og de store sorger, i den grå hverdag, i de
mørke og de lyse stunder. Jeg har, så langt evnen rækker, forsøgt at bringe små glimt af Guds
lys, kærlighed, rummelighed og tilgivelse ind i
vores fælles liv – i mange sammenhænge, men
ikke mindst ved søndagsgudstjenesten, som er
omdrejningspunktet for al kristendom og alt

Sydlangelands kirker
kirkeligt nærvær, hvad enten I kommer eller ej.
Husk, at tilbuddet altid er der. Husk, at man
går derfra som et frit og opløftet menneske med
Guds løfter under sig og Guds velsignelse over
sig. I kirken deles de største gaver ud!
I har givet mig grå hår og mange smilerynker. I har givet mig med- og modspil, mest det
første. I har varmet mit hjerte. I har mødt mig
med venlighed, tillid og respekt. Alt det takker
jeg af hjertet for!
Efter at jeg blev provst har jeg været mindre
i sognet. Ingen kan være to steder på en gang.
Mine besøg og min deltagelse i det lokale liv
blev begrænset. Det nytter ikke at beklage det
– sådan er det at være provst. I stedet vil jeg
sammen med jer glæde mig over, at I nu igen
har fået en fuldtidspræst, der er præst med hud
og hår. I skal dele ham, ja, men I har også delt
mig med Tryggelev og Fodslette.
Pas på jeres kirke og jeres gudstjeneste! I har
en præst, fordi I er kirke. Vær kirke og brug kirken. Kristendommen er ikke en selvfølge, men
en gave og en velsignelse. Den største trussel
mod kristendommen kommer ikke fra mennesker med en anden tro. Den kommer fra vores
egen ligegyldighed. TBW

Lokalhistorisk arkiv for Humble, Lindelse og Tryggelev-Fodslette Sogne
Der bliver arrangementer i oktober og november.
Mere når program foreligger. Se evt. hjemmesiden:
www.lokalarkiver.langelandkommune.dk
Fælles Høstfest på Sydlangeland
Som startskuddet på samarbejdet i det nye Sydlangeland Pastorat, er de fire Kirker: Bagenkop,
Tryggelev, Fodslette og Magleby gået sammen
om at holde en stor høstfest i Magleby Forsamlingshus søndag d. 16. september (-se annoncen
side 16).
Ved høstfesten afholdes auktion over indleverede høstgaver; hele høstfestens overskud
går til Skolefeerne, der hjælper børn og unge
på hele Langeland.
Vi opfordrer derfor alle, der har mulig-

hed for det, til at bidrage med høstgaver til
auktionen – såvel afgrøder som ikke spiselige gaver. Høstgaverne kan afleveres i Magleby præstegård til og med d. 15. september,
og vi kommer gerne ud og henter dem efter aftale. Høstgaverne kan også medbringes til høstgudstjenesten i Magleby Kirke
d. 16. september kl. 10.00.
Sognepræst Li Have Otterstrøm.

Vejviser

SYDLANGELAND PASTORAT
Sognepræst Li Have Otterstrøm.
Træffes dagligt i Magleby præstegård og på
62 56 10 77 eller 24 91 10 77.
Mail: lhl@km.dk. Fri mandag.

☎

HUMBLE-LINDELSE PASTORAT:
Sognepræst Allan H. Madsen
Humble præstegård
Ristingevej 24, 5932 Humble
62 57 20 20 Mail: alhm@km.dk
Fri mandag.

☎

Humble 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 menighedsråd:
Formand: Eva Terndrup,
Kirkeværge: Jerry Jensen,
62 57 17 02

☎ 30704959

☎

Regnskabsfører: Benny Rasmussen,
62 22 72 88

☎

Graver: Allis Stæhr,
mandag.

Konfirmander
Alle børn, der går i 7. klasse på Ørstedskolen
eller Magleby Fri- og efterskole har fået brev om
konfirmationsforberedelsen, der begynder her i
efteråret. Går du i skole et andet sted, eller har
du ikke fået brev, men vil gerne forberedes/konfirmeres, så kontakt en af præsterne.

☎ 23 38 87 05. Fri

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.

☎

☎
☎

☎

☎

62 57 10 77.
Kirkebil:
Bestilles senest dagen før.
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Ny struktur for det kirkelige
liv på Langeland
xxx
Befolkningstallet stiger i de store byer og falder støt på landet, også på Langeland. Når mennesker flytter sig, må
kirken følge med. Det indebærer, at der gradvist flyttes præsteressourcer.
Hos os betyder det, at vi pr. 1/8 2018 har en
halv præstestilling mindre på Langeland – og at
opgaverne derfor fordeles anderledes. Nogle
steder i form af en ny struktur, andre steder
ved at præsterne får nogle opgaver udenfor deres eget pastorat.

Fra 1/8 er præsteembedet på Strynø en selvstændig halvtidsstilling, hvoraf ca. 20% udgør
forpligtelser udenfor pastorat efter nærmere aftale med biskoppen. Embedet har været opslået,
og vi håber på, at det bliver besat inden årets
udgang.

Sogne og menighedsråd ændres ikke.

Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat består
uændret, men den kommende præst (der i bedste

Sognene er som de har været siden middelalderen (bortset fra Bagenkop, der er et ”nyt” sogn).
Hvert sogn har som udgangspunkt sit eget menighedsråd, men to eller flere menighedsråd
kan vælge at slå sig sammen, som det er tilfældet mange steder. Det afgør menighedsrådene
selv uafhængigt af præstenormeringen
Pastoraterne ændres – nogle steder.
Et pastorat er det eller de sogne, som er fælles
om en eller flere præster. Det er på det sydlige
Langeland, at der er dannet nye pastorater i
denne omgang:
Sydlangeland pastorat består fra 1/6-18 af Magleby, Bagenkop, Tryggelev og Fodslette sogne.
Sognepræst er Li Have Otterstrøm.
Humble-Lindelse pastorat er oprettet fra 1/818. Sognepræst Allan Madsens embede var før
fordelt med 75% til Humble og 25% til Lindelse. Nu er han 100% i det samlede pastorat.
Den hidtidige præst i Lindelse, Tryggelev og Fodslette, Provst Trille Brink Westergaard, er pr.
1/8-18 ansat som 50% sognepræst i RudkøbingSimmerbølle pastorat, hvor sognepræst Hanne
Davidsen fortsætter som hidtil.
Strynø forbliver et selvstændigt pastorat. Hidtil
har sognepræsten hér tillige været 50% sognepræst i Rudkøbing-Simmerbølle pastorat.
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fald begynder 1/9) vil have en bistandsforpligtelse
på 25% til Rudkøbing-Simmerbølle pastorat.
Nordlangeland pastorat består uændret med
fælles sognepræster, Hans Henrik Merrild og
Peter Møberg. Pga. faldende befolkningstal vil
præsterne være pålagt en lille bistandsforpligtelse til Midtlangeland.
TBW

SYMF
Hvis ordet ”SYMF” ikke umiddelbart får en klokke til at ringe, er det ikke så mærkeligt. Det
er et tiltag, som Langeland-Ærø Provsti først for nylig er blevet en del af. Alligevel er det ikke så
mystisk, som det måske lyder. Det er navnet på folkekirkens skoletjeneste på Syd- og Midtfyn.
SYMF er én af en lang række skoletjenester over hele landet. Formålet for skoletjenesterne er at
bidrage til god og spændende kristendomsundervisning i grundskolen. Det gør de blandt andet
ved at udvikle undervisningsmateriale, som bliver stillet gratis til rådighed for skolerne, eller ved
at arrangere kulturelle arrangementer, som skoleklasserne ligeledes indbydes til at deltage i, og
endelig ved at tilbyde nogle gode rammer for et besøg i den lokale kirke. Alle materialerne er udviklet, så de lever op til folkeskolens faglige mål, og de er netop oplysende og ikke forkyndende.
Derfor henvender de sig til alle uanset religion eller livsanskuelse.
SYMF har indtil for nylig dækket Fåborg, Svendborg og Midtfyns provstier men fra august er
også Ærø-Langeland Provsti kommet med. I hvert fald for et års tid. Det betyder, at alle skolerne
på Ærø og Langeland frit kan benytte sig af skoletjenestens tilbud. Og hvis man går ind på skoletjenestens hjemmeside (www.symf.dk), kan man få indtryk af, hvor alsidigt og spændende deres
tilbud er. Der er undervisningstilbud til alle klassetrin, og ofte lægger projekterne op til tværfagligt
samarbejde. Det kan være med dansk, musik eller endda idræt eller matematik. Det kan både være
nogle af de fundamentale bibelhistorier, der er i fokus, eller de eksistentielle eller etiske spørgsmål
eller forholdet til andre kulturer og andre religioner.
Vi håber, at samarbejdet med SYMF må bidrage til, at skoleeleverne på Langeland og Ærø må få
en spændende, oplysende og tankevækkende undervisning i kristendom. Set ud fra et kirkeligt
perspektiv er vi naturligvis interesserede i, at folk må få et så godt kendskab til kirke og kristendom som muligt. Men kristendomsfaget er også en særdeles vigtig del af den almene dannelse.
Kirken og kristendommen har på afgørende vis præget vores samfund, så uden en forståelse for,
hvad kirke og kristendom er, er det svært at forholde sig til det danske samfund på et oplyst
grundlag. Af begge grunde er det derfor rigtig godt, at skolerne på Langeland og Ærø nu får
mulighed for at benytte sig af de ressourcer, SYMF stiller til rådighed.

Kirken på Langelandsfestivalen
Deltagerne på Langelandsfestivalen kunne i
år glæde sig over exceptionelt godt og varmt
vejr. De kunne også endnu en gang glæde sig
over folkekirkens telt på festivalen. Det er ved
at være en tradition, at man også her på Langeland kan møde folkekirken, når man er på
festival. I kirketeltet blev der naturligvis fejret
gudstjeneste men ellers var der i hverdagene
også mulighed for at deltage i forskellige kreative aktiviteter og konkurrencer. Ligesom der
naturligvis også var mulighed for bare at slappe
lidt af eller at tale om stort og småt. Nedenfor
ses nogle stemningsbilleder fra kirketeltet på
årets Langelandsfestival.
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Provstirejse
xxx
”Oplev Flandern: Kunst og Kirke – Historie og Hygge”
Turen er en fælles provstitur for alle
på Langeland og Ærø, og er organiseret i et samarbejde mellem
Langeland-Ærø Provsti, Historiske
Rejser, der ejes af Anders Bager
Eriksen (der i øvrigt er opvokset på
Langeland, for hans mor er tidligere sognepræst Annalise Bager) og
Jesper Bus, mangeårig vognmand
på Ærø. På denne tur deltager
præsterne Hanne Davidsen, sognepræst i Rudkøbing og Simmerbølle
og Jeppe Sørensen sognepræst i
Ærøskøbing og Tranderup.
Alle har ønsket at tilrettelægge denne helt særlige tur for hermed at give Ærøboere og Langelændere en god oplevelse. Vi håber, vi med dette
initiativ har indledt en ny tradition.
Flandern er det nordlige Belgien, hvor sproget
og byerne er hollandsk i sit præg. På denne rejse
bor vi i den charmerende og livlige kanal-, og
universitetsby Gent. I byen møder man byens
glorværdige storhed som centrum for den internationale tekstil, gobelin og kornhandel i form
af de flotte tårne, kanalhuse og kirker, hvor
store kunstnere som Van Eyck, Rubens og Van
Dyck har udsmykket. Vi bor centralt i byen og
kører afsted herfra til besøg i andre byer som
Bruxelles, der udover at være Europas hovedstad byder på fantastiske pladser som Grand
Place, Kunstbjerget med den fantastiske udsigt, kunstnere som Matisse og Magritte samt
store fornemme parker og bygninger i stilen
Art Nouveau. I Antwerpen med en af verdens
største havne fokuserer vi først og fremmest
på kunstneren Rubens, Diamantkvarteret og
den helt fantastiske katedral. På vores besøg i
Brügge er det rendyrket kanalstemning, bryg22

Foredrag: Tirsdag 8. januar kl. 19.00 holder Anders Bager foredrag
i Rudkøbing præstegårds konfirmandstue, Østergade 2 (indgang fra Ruestræde).
Her vil han fortælle nærmere om turens destinationer samt informere
om de praktiske ting.
Turen gennemføres i dagene 16.-22.juni 2019 i den tidlige del af sommeren.
Tilmelding begynder d. 15. september, og foregår via sognepræst
Hanne Davidsen tlf. 62 51 13 75 / 21330375 eller på mail: hda@km.dk
Pris: 7.199 kr.

geribesøg og igen mulighed for store kunstnere
som Michelangelo og Hans Memling. På vores
dag til Ypres er det 1.verdenskrig og historiens rædsler, der står i centrum. Med besøg på
prisvindende museer, i skyttegrave og på kirkegårde samt mindeceremonien “Last Post” om

aftenen i Ypres sættes et eftertænksomt punktum for den hårde skæbne, Belgien har måttet
gennemgå. På vej hjem besøger vi byen Lier,
hvor Christian II boede, da han var flygtet fra
Danmark, og som også har kanalstemning og
smukke torve at byde på.

Nyt sognehus
xxx
Det gl. Rådhus – Det nye Sognehus
klar til indvielse
For flere år siden blev jeg citeret i Øboen for
at sige, at indvielsen af Det gamle Rådhus til
Rudkøbing Sognehus ville finde sted en dejlig
sommerdag, men jeg turde ikke sætte årstal på.
Nu er dagen så endelig kommet til den officielle
indvielse for inviterede gæster. Det bliver en sensommer dag efter den varmeste og tørreste sommer i mands minde – nemlig 1. september 2018.
For Langelands borgere bliver der åbent hus
den 7. september kl. 15.30-17.30. Menighedsrådet vil byde på en lille forfriskning og ser
frem til en festlig åbning. Se nærmere herom i
Øboen. Alle er velkomne!
Det har været en meget lang vej for at nå hertil. Der har været udfordringer for både håndværkere og arkitekter, ligesom menighedsrådet
har været udfordret på et så stort projekt.
Resultatet er blevet rigtigt godt. Det er et
gammelt fredet hus, hvor Slots- og Kulturstyrelsen har været med ind over i alle bygningsmæssige beslutninger. Nogle ting kunne måske være
ønsket anderledes, men det har ikke kunnet lade
sige gøre netop på grund af fredningen; men det
er vel netop charmen ved et gammelt hus.
Økonomisk er vi kommet i mål takket være
midler fra A.P. Møllers fond og lån fra Fyens
Stift. Det har kostet mange penge, men forhåbentlig bliver huset også til gavn for andre me-

nighedsråd på Langeland, for husets mødelokaler og den store sal kan de øvrige menighedsråd
låne efter anmodning.
Der er så småt begyndt at være liv i huset, da
både vores egen kordegn og provst og provstisekretær flyttede ind i slutningen af juli måned,
ligesom kirketjenerne også har deres daglige
gang – og deres kontor – i huset.
Menighedsrådet og organisten har også kontor i huset. På 2. sal er der fælles lokaler til brug
for aktiviteter for juniorkonfirmander og for kor
til at øve i. Det bliver dejligt, at få det hele samlet
under samme tag og ikke spredt over hele byen.
Vi glæder os til at vise huset frem og til at
tage det rigtigt i brug.
På menighedsrådets vegne,
Vibeke Westphal, formand

Nu - næsten

Før
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Gudstjenesteliste
xxx
September

November

Oktober

Kirker:

2.
14.s.e.
trin.

9.
15.s.e.
trin.

16.
16.s.e.
trin.

23.
17.s.e.
trin.

30.
18.s.e.
trin.

7.
19.s.e.
trin.

14.
20.s.e.
trin.

21.
21.s.e.
trin.

28.
22.s.e.
trin.

4.
Allehelgen

11.
24.s.e.
trin.

18.
25.s.e.
trin.

25.
s.s.i
kirkeåret

Hou

Ingen

Ingen

14.00* M

Ingen

Ingen

11.15 M

Ingen

Ingen

10.00 PM

16.00* M

Ingen

10.00 PM

Ingen

11.30 PM

Ingen

Ingen

14.00* M

Ingen

10.00 M

Ingen

10.00 M

Ingen

11.15 M

Ingen

11.15 PM

Ingen

Snøde

Ingen

14.00*

Ingen

Ingen

10.00*
PM

Ingen

11.15 PM

Ingen

Ingen

10.00 M

11.15 PM

Ingen

10.00 M

Bøstrup

Ingen

Ingen

10.00 M

Ingen

14.00*
PM

14.00*
PM/M

Ingen

Ingen

11.15 PM

10.00 PM

Ingen

10.00 M

Ingen

Tranekær

Ingen

10.00 M

Ingen

10.00 M

Ingen

Ingen

10.00 PM

Ingen

Ingen

11.15 PM

Ingen

11.15 M

Ingen

Tullebølle

10.00 PM

Ingen

11.15 M

Ingen

Ingen

10.00 PM

Ingen

11.15 M

Ingen

Ingen

11.15 M

Rudkøbing

10.00 D

10.00 D

10.00 W

14.00* D

10.00 W

10.00 D

10.00* W

10.00* D

10.00* D

10.00 W

10.00 D

Simmerbølle

Ingen

11.30 D

Ingen

11.30* W

Ingen

11.30 D

Ingen

19.00* D

Ingen

11.30* D

Ingen

11.30 W

Ingen

10.00 K

Ingen

15.30 W

Ingen

Ingen

10.00 K

Ingen

10.00 K

Ingen

10.00 K
eller NN

Ingen

NN

Ingen

14.00 NN

Ingen

11.30*
NN

Ingen

Ingen

11.15 NN 10.00 NN

Ingen

11.15 NN

17.00 NN

Ingen

16.00 M

11.15 NN

Fuglsbølle

Ingen

10.00 NN

Ingen

14.00 NN

Ingen

10.00 NN

Ingen

10.00 NN

Ingen

Ingen

Ingen

Skrøbelev

Ingen

11.15 NN

Ingen

10.00
NN*

11.30 W

Ingen

11.15 NN

Ingen

10.00 NN 19.00 NN

Ingen

10.00 NN

Lindelse

Ingen

10.00*
AM

Ingen

19.00 O

Ingen

Ingen

10.00 AM

Ingen

10.00 AM 11.30 AM 10.00 AM

Ingen

11.30 O

Humble

10.00 AM

Ingen

10.00 AM

Ingen

Ingen

10.00 AM

Ingen

10.00 O

Ingen

10.00 AM

Ingen

10.00 AM

Ingen

Kædeby

19.00*
AM

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

19.00 AM

Ingen

Ingen

Ingen

19.00 AM

Ingen

Ingen

Ingen

Ristinge

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

19.00*
AM

Ingen

Ingen

Ingen

19.00 AM

Ingen

Ingen

Ingen

19.00 O

Tryggelev

Ingen

11.30 O

Ingen

Ingen

10.00 O

Ingen

Ingen

11.30 O

Ingen

Ingen

10.00 O

Ingen

10.00 O

Fodslette

Ingen

Ingen

Ingen

10.00* O

Ingen

Ingen

14.00 AM

Ingen

Ingen

19.00 O

Ingen

Ingen

Ingen

Magleby

11.30 AM

Ingen

10.00 O*

Ingen

Ingen

11.30 AM

Ingen

Ingen

10.00 O

15.00 O

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

10.00 O

Ingen

11.30* O

Ingen

Ingen

11.30 AM

Ingen

11.30 O

17.00 O

Ingen

10.00 O

Ingen

Stoense

Strynø
Longelse

Bagenkop

10.00* D 10.00* W

16.00* PM 10.00 PM

10.00 NN 11.30 NN
Ingen

AM = Allan Madsen, D = Hanne Davidsen, K = Knud Nielsen, M =Hans Henrik Merrild, NN = Ny præst, O = Li Have Otterstrøm,
PM = Peter M.Møberg, W = Trille Brink Westergaard

