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Hvad skal jeg gøre ved...
Fødsel: Jordemoderen anmelder fødslen til præsten eller kordegnen i moderens bopælssogn. Gifte for-
ældre 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 forældremyn-
dighed, 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 navn-
givning 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 vi-
else, 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.). 
Tilmelding til konfirmandundervisning og konfirmation kan ske på følgende hjemmeside:
www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding. 
Begge forældre skal underskrive med NemID. For mere information kontakt konfirmationssognet.

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.
Attester: Attester udstedes ved henvendelse til bopælsognets præst, kirkekontor eller kan bestilles på 
www.borger.dk. Legitimation skal forevises.
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Pinse er som sæbebobler, fin og flygtig, en 
stemning af glæde og lethed. 

Vi kender følelsen, men har måske ikke forbun-
det den med pinse. Det kan være den følelse, der 
fylder en, når man har været ved lægen og fået at 
vide, at ens blodtryk er faldet, eller det kan være, 
man har været i byen med veninderne eller på en 
fornøjelig fisketur med gutterne, eller barnebar-
net har tvunget et smil frem hos en, eller man 
er blevet nyforelsket, eller man har gået en tur i 
den smukke nyudsprungne bøgeskov, eller man 
fik lettet sit hjerte hos en god ven, eller man er 
blevet forliget med sin ægtefælle, eller man har 
fået bekræftet, at man er gravid, ja, så er det, at 
man mærker denne befriende følelse af glæde og 
lethed; man ranker ryggen og ens gang bliver lidt 
svævende og lidt hurtigere. En mur er faldet, en 
vej har åbnet sig, en lysning har vist sig. Det er 
pinse, kærlighedens ånd har ramt en.

Det var sådan disciplene havde det den første 
pinse, dengang i Jerusalem. De sad inden døre, 
knugede og usikre og forvirrede. Men da denne 
forunderlige følelse, - denne hellige ild, et pust 
fra Himlen, - da den kom, genvandt de modet 
og styrtede glade ud af huset. De fik munden 
på gled, nu skulle det glædelige budskab fortæl-
les.  Ligesom når vi har oplevet noget skønt og 
brænder efter at fortælle og dele det med andre.

Budskabet, som disciplene bare måtte ud 
med, er, at Gud forbarmer sig over os menne-
sker. Det betyder, at hver og én, der tror og 
bliver døbt, modtager Guds velsignelse og til-
givelse og dermed den fulde ret til at være til i 
denne verden med samt tilsagnet om, at høre 
Gud til helt ind i evigheden. Det er store sager, 
som det kan tage et helt liv at fordøje. Men vi 
fornemmer straks glæden ved de dejlige og for-
jættende ord. Vi mærker et strejf af en engels 
vinge, når vi ser et barn modtager den hellige 
dåb, og blive et Guds barn. Og vi mærker en let 
brise, når vi lettede forlader alterbordet. Det er 
Gud Helligånd, der rører os.

Man siger, at hjertet smelter, når man må 
overgive sig til glæden trods alt, hjertet har væ-
ret koldt som is, men af uransagelig grunde tøer 
man op, og så er det, at hjertet smelter og man 
giver efter for glæden, alligevel. Man taler også 
om forløsning, når en uoverensstemmelse over-
vindes og forholdet genoprettes. Det er det, der 
sker i pinsen, når vi føler og forstår, at vort for-
hold til Gud er et venskabsforhold, ja, et kærlig-
hedsforhold. Afstanden til Gud ophæves. Gud 
holder sig ikke væk i majestætisk ophøjethed, 
vred og fornærmet. Gud har ikke et stenhjerte, 
men et blødt hjerte. Han kommer os nær ved 
at sende os den hellige ånd, kærlighedens ånd, 
som rører og bevæger og trøster. Så når vi går 
ned fra døbefonten og nadverbordet bevæger vi 
os lidt friere, for vi er lettet for bekymring for 
barnet og lettet for skyld og tunge tanker.

Pinsens lethed kommer også frem i sproget. 
Budskabet skal forkyndes på alverdens sprog. 
Men med risiko for at blive kaldt national-
chauvinist, vil jeg alligevel påstå, at pinsefejrin-
gen er særlig festlig på dansk. Og det hænger 
sammen med det særlige ved det danske sprog 
og brugen af vokaler i pinsen. 

Vokalernes sang skaber stemning og musik 
og afspejler således indirekte ordenes betyd-
ning. Generelt har ord med bagtungevokaler 
en tung og mørk betydning. Tænk på a: aflad, 
afmagt, amen, andægtig, autoritet, eller o: blod, 
glorie, kjortel, komplot, klokke, moral, eller u: 
gusten, judas, muld, trussel, tugt, udstøde, ud-
sone, ulykke, uro. En særlig stemning møder vi 
i ord som kød, støv; dåre, gråd, ånd. 

Men i pinsen dominerer fortungevokalerne i 
og y med medbetydninger i retning af lys, let og 
fin. Tænk på ord som fri, himmel, hvid, kime, 
smil, spirituel, fryd, ja, tusindfryd. Tænk på or-
dene i de dejlige pinsesalmer. Livslyset indvars-
ler vor pinselilje-tid med sommer skær og blid, 
og Paradis rimer på vor Herres pris, det vifter 
hjemligt og lufter lifligt; og livets flod risler yn-
dig ved vor fod. Det er en herlighed uden lige i 
Gud Faders himmerige, synger vi. 

Sådan understøtter det danske sprog på for-
underligste måde pinsebudskabet. 

I pinsens sprogdragt mødes himmel og jord, 
for det ånder himmelsk over støvet, støv og ånd, 
lyd og mening forenes. Lydene bliver til spiri-
tuel musik og dermed til vidnesbyrd om, at det 
kosmiske åndedrag på guddommelig vis kan 
gennembryde støvet – både i den ekvilibristiske 
poesi, i gudstjenestens velsignelse og i hverda-
gens stille lidenskab. 
Frydelig Pinse!

Hanne Davidsen, sognepræst i 
Rudkøbing-Simmerbølle pastorat

Pinsens lethed

Præstens side
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Nordlangeland pastorat

Nyt fra menighedsrådene
I påsken blev den tredje nye messehagel taget i 
brug i Hou Kirke. Maggi Søgaard har dermed 
på fornemste vis forsynet kirken med tre flotte 
messehagler i farverne: hvid, grøn og lilla, så 
hele kirkeåret næsten er dækket ind. På to dage 
om året kan man anvende en rød, men det er 
der ikke planer om at få lavet.

Menighedsrådene har fået lov til at sælge Snøde 
Hesselbjerg Stubhave efter lempeligere regler 
end normalt. Det betød, at man kunne udbyde 
de 1,5 ha. fredet skov i en budrunde. Af de to 
modtagne bud har man valgt det største, og 
handlen skal nu formelt på plads.

Kirkesanger Jens Jørgen Søgaard og organist 
Lars Kjærsgaard har påtaget sig at få oprettet 
et kirkekor i pastoratet. Det bliver et lejligheds-
kor, hvor man som sanger melder sig til ca. 4 
øvegange og en gudstjeneste, hvor koret med-
virker. Første gang bliver ved pastoratets fælles 
gudstjeneste 2. pinsedag den 10. juni kl. 11.00 
i Bøstrup Kirke. 

Formålet med at få et kor er at styrke menig-
hedssangen og hjælpe os til at lære nye salmer. 
Vi håber at kunne have et kor til at medvirke på 
den måde tre-fire gange pr. år. Hvis man gerne 
vil synge med, kan man kontakte kirkesanger 
Jens Jørgen Søgaard på tlf. 22 29 41 58 eller en 
af præsterne.

Kirkevandring
Søndag den 7. juli afholdes 
den traditionelle kirke-
vandring sammen med 
Longelse, Fuglsbølle og 
Skrøbelev Sogne. Vi be-
gynder i Hou Kirke kl. 
14.00. Vi starter med en 
kop kaffe og en miniguds-
tjeneste, inden vandretu-

ren går forbi Hønsebjerg og gennem Mørkholt 
Skov til Svenskerstenen på Steensgårds marker 
ved Andemose. Her hører vi lidt om baggrun-
den for mindestenen, inden vi via Steensgård 
går tilbage til Hou Kirke. Turen er på ca. 7,5 
km i alt, og der vil være mulighed for at blive 
kørt tilbage fra Steensgård. Tilbage ved kirken 
serveres en sandwich i Forpagterboligen.
Pris for deltagelse 40 kr. pr. person.
Tilmelding til sognepræst Hans Henrik  
Merrild, tlf. 62 55 12 64, mail: hhm@km.dk el-
ler sognepræst Peter M. Møberg tf. 62 50 22 50, 
mail: pemm@km.dk senest torsdag den 4. juli.

Tullebølle Bibelcamping 
Fra fredag den 19. til lørdag den 27. juli.
Temaet for årets bibelcamping er ”Jesus lever”
Campingpladsen ligger på den gamle 
fodboldbane ud mod Skolevej. Møderne af-
holdes 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 vo-
res Facebook ”Tullebølle Bibelcamping” eller 
på vores hjemmeside: www.tullecamping.dk/.
For yderligere oplysninger kontakt
Birgit Mogensen, Skolevej 17, Tullebølle 
tlf.: 62 50 20 98

Menighedsrådene har drøftet gudstjenestefor-
men og i lyset af, at Fyns Stift giver mulighed 
for at være liturgisk frisogn, er der udarbejdet 
forslag til en ændret form eller afvikling af vore 
gudstjenester. I skrivende stund mangler bi-
skoppens godkendelse, men det er planen, at 
den ændrede liturgi bringes i anvendelse før-
ste gang ved gudstjenesten 2. pinsedag den 10. 
juni, hvor koret også kan hjælpe med til, at vi 
får lært nye korsvar. I første omgang er det på 
forsøgsstadiet, så liturgien skal evalueres, når 
der er gået nogle måneder.

Udflugt til Ladby og Mesinge
Tirsdag den 4. juni 
I år går Hou-Stoense-Snøde-udflugten til 
Ladby, Kerteminde og Mesinge. Turen be-
gynder (NB: Ændret afgangstidspunkt!) kl. 
10.30 fra Hou Kirke, kl. 10.35 Lohals Havn, 
kl. 10.40 Stoense Kirke, kl. 10.50 Snøde Kirke.
Kl. 13.15 får vi en rundvisning på Ladby-mu-
seet. Der bliver kaffe på Hotel Tornøes, Ker-
teminde og kl. 16.00 skal vi besøge Mesinge 
Kirke. Kl. ca. 18.15 afsluttes med middag på 
Generalen i Tranekær. Vi forventer at være til-
bage ved Hou Kirke ca. 20.30. 
Tilmelding senest torsdag den 23. maj til Lene 
Møller Dam på tlf. 26 84 64 78. Pris 250 kr.

Pinsefrokost
Anden pinsedag den 10. juni er der fælles guds-
tjeneste for hele pastoratet kl. 11.00 i Bøstrup 
Kirke. Her medvirker det nystartede lejligheds-
kor for første gang, ligesom den nye gudstjene-
steliturgi tages i brug.
Efter gudstjenesten er der frokost i sognehuset, 
hvor der vil blive orienteret om baggrunden og 
tankerne bag den nye gudstjenesteform. Der 
serveres smørrebrød og tilmelding er nødvendig 
til Marianne Porsby, tlf. 20 77 75 48 mail: lille-
hus8@hotmail.com eller Lene Møller Dam tlf. 
26 84 64 78 mail: lenemollerdam@gmail.com 
senest den 5. juni.



5

Nordlangeland pastorat Nordlangeland pastorat

Sommerkoncerter i Stoense Kirke

Lørdag den 10. august kl. 15.30 giver sopranen 
Gemma Summerfield og hendes faste akkom-
pagnatør Sebastian Wybrew koncert i Stoense 
Kirke. Gemma Summerfield er en ung kunst-
ner med et ”løfterigt potentiale og en forbløf-
fende modenhed” og ikke mindst ”en særdeles 
dramatisk stemme.” Hun roses tillige for sin 
tydelige tekstudtale og skifter med lethed fra 
tysk til fransk, fra engelsk til finsk og tilbage til 
tysk i de forskellige sange. Summerfield får sin 
danske debut på Langeland.

Lørdag den 17. august kl. 15.30 afholdes årets 
sidste sommerkoncert i Stoense Kirke. Her 
medvirker cellist Camille Thomas, der akkom-
pagneres af Julius Drake. Også Camille Thomas 
er en ung lysende stjerne på musikhimlen.
Begge koncerter er de eneste som kunstnerne 
giver i Danmark.
Se mere på www.langeland.dk, hvor man også 
kan købe billetter.

Koncert i Tullebølle Kirke
Onsdag den 28. august kl. 19.00
Det norske mandekor BRAGEKORET gav 
koncert i Tullebølle for 6 år siden, nu gæster de 
igen Langeland og kan opleves ved koncerten i 
Tullebølle Kirke. Koret ledes af Kjell Paulsen og 
synger et bredt udvalg af norske og internatio-
nale klassikere.

Hesselbjerg Musikfestival
I år arrangerer Hesselbjerg Musikfestival fem 
koncerter i vore kirker i dagene 18.-21. juli, li-
gesom musikerne medvirker ved en særlig mu-
sikgudstjeneste i Snøde søndag den 21. juli kl. 
10.00. Se programmet for koncerten her på si-
den.

Hesselbjerg Musikfestival 2019 
 
   Program: 
 
 
Torsdag den 18. juli kl. 20: 
          Barokkoncert med Duo1702 og barokfagottist Jane Gower 
     Bøstrup Kirke 
 
Fredag den 19. juli kl. 17: 
          ”Lullabies for Lost Children” med sopran Ly Tran og NEKO3 
     Tranekær Kirke 
 
Lørdag den 20. juli kl. 13: 

”Italienisches Liederbuch” med mezzosopran Nana Bugge Rasmussen, baryton Teit 
Kanstrup, pianist Louise Schrøder og musikformidler Mathias Hammer 

     Tranekær Kirke 
 
Lørdag den 20. juli kl. 20: 
          Koncert med Duo Askou//Andersen og klarinettist John Kruse 
     Stoense kirke 
 
Søndag den 21. juli kl. 10: 
          Musikgudstjeneste  
     Snøde Kirke 
 
Søndag den 21. juli kl. 14: 

”Den Nye Høstkrønike” med mezzosopran Nana Bugge Rasmussen, accordeonist Frode 
Andersen og blokfløjtenist Louise Hjorth 

     Snøde Kirke 
 
 
 
 
Entré 50 kr. (fri entre til gudstjenesten) 
Partoutbillet: 150 kr. 
Børn gratis 
 
www.hesselbjergmusikfestival.dk 
www.facebook.com/hesselbjergmusikfestival 
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Fælles udflugt til Flensborg for 
Nordlangelands Pastorat
Torsdag den 22. august 

I 2018 var det 100-året for afslutningen af  
1. Verdenskrig og i 2020 kan vi fejre 100-året 
for genforeningen. Derfor er det i år oplagt med 
en tur til Flensborg. Vi tager færgen fra Bøjden, 
og der vil være mulighed for at købe kaffe og 
rundstykker undervejs. 
Vi skal besøge industrimuseet Kobbermølle, 
hvor vi vil få en rundvisning og hvor vi også 
kan spise vores medbragte sandwich. Kobber-
møllen, der først lukkede i 1962, var oprinde-
ligt et hammerværk grundlagt af Christian IV 
til forarbejdning af kobber og messing bl.a. til 
hans mange bygningsværkers kobbertage. 
Derfra kører vi til Flensborg, hvor sognepræst 
ved Helligåndskirken Jacob Ørsted vil fortælle 
om kirken og om, hvordan det er at være dansk 
kirke syd for grænsen. Helligåndskirken funge-
rer som en slags "dansk domkirke" for de 43 
danske menigheder i landsdelen. 
Fra Flensborg kører vi til Den gamle 
Grænsekro, hvor vi spiser aftensmad, inden vi 
vender tilbage til Langeland. 

Opsamling efter følgende plan:
6.45 afgang Hou 
6.55 opsamling Stoense
7.00 Snøde
7.10 Bøstrup
7.20 Tranekær 
7.30 Tullebølle

Det er MEGET vigtigt, at vi kører fra 
Tullebølle 7.30, da vi skal være ved færgen 
kl 8.45. 

Dagens program:
11.15 frokost i Kobbermølle 
12.15 omvisning i Industrimuseet 
14.10  vi går fra bussen til Helligåndskirken på 

gågaden i Flensborg 
15.00 rundvisning i kirken
16.00  vi går til bussen og kører til Den gamle 

Grænsekro
17.30  middag på Den gamle Grænsekro, drik-

kevarer betaler man selv
19.00  vi kører mod Langeland og forventer at 

være i Tullebølle ca. 21.30

HUSK PAS
Pris for turen 350 kr
Bindende tilmelding senest torsdag 
den 8. august til Lene Møller Dam på 
tlf.: 26 84 64 78 eller 
mail: lenemollerdam@gmail.com eller 
Marianne Porsby på tlf.: 20 77 75 48 eller 
mail: lillehus8@hotmail.com

Læsekreds i konfirmandstuen i  
Tullebølle
Læsekredsen begynder igen til efteråret. Vi læ-
ser en roman til hver gang, som vi så mødes og 
taler om. Man behøver ikke deltage hver gang.
Der er planlagt to gange i efteråret: 
Torsdag den 19. september kl. 19.00: Til 
denne gang læser vi romanen Ud og stjæle heste 
af den prisbelønnede norske forfatter Per Pet-
terson. Ifølge anmelderne er Pettersons beskri-
velser så fuldkomne, at hverdagslivet forvandles 
til magi. I romanen følger vi Trond, der som 67 
årig bosætter sig langt inde i de norske skove. 
Her midt i ensomheden tænker han tilbage på 
en skæbnesvanger sommer 52 år tidligere, hvor 
han boede under lignende forhold sammen 
med sin far. Det giver anledning til nogle af de 
store eksistentielle spørgsmål om kærlighed og 
svigt, sandhed og død, om forholdet mellem far 
og søn, men fortalt i et glasklart sprog fuld af 
poesi, livsvisdom og humor. 
Torsdag den 7. november kl. 19.00: Til denne 
gang læser vi romanen En amerikaners lidelser af 
Siri Hustvedt. I romanen møder vi flere gene-
rationer af den norsk-amerikanske familie med 
psykiateren Erik som omdrejningspunkt. Erik 
og hans søster Inga finder nogle af deres fars ef-
terladte breve, som bringer dem på en rejse til-
bage i historien. Det viser sig, at faderen åben-
bart har gemt på nogle dystre hemmeligheder. 
Ingas datter Sonia kæmper med traumer efter 
angrebet på World Trade Center og tabet af sin 
far, Ingas mand. Pludselig begynder der også at 
dukke ukendte truende personer op.

Der vil være bogkasser fra biblioteket, som man 
kan låne bøgerne fra. Mere information i næste 
kirkeblad.
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Nordlangeland pastorat

Friluftsgudstjeneste i fritidsparken
Søndag den 25. august kl. 17.00 
Igen i år flyttes gudstjenesten ud i det grønne. 
Fritidsparkens Forening opsætter telt, borde og 
bænke. Tag eventuelt en pude eller et tæppe 
med at sidde på. Basic Big Band under ledelse 
af Claus Bjerregaard vil stå for musikken under 
gudstjenesten og vil også spille lidt bagefter. 
Efter gudstjenesten serverer menighedsrådet 
grillede pølser og brød. Ønsker man andet til-
behør er man velkommen til at medbringe det. 
Hvis vejret er dårligt, flyttes arrangementet ind 
i kirken.

Minikonfirmander
I år vil eleverne i 3.-4. klasse på Nordskolen 
blive tilbudt minikonfirmandundervisning. 
Forløbet vil byde på bibelhistorie, kreative op-
gaver, leg og en udflugt. Minikonfirmanderne 
vil derudover også skulle medvirke ved en fa-
miliegudstjeneste. Vi håber, at rigtig mange af 
eleverne vil være med til nogle spændende, sjove 
og lærerige torsdag eftermiddage i Forpagterbo-
ligen i Hou.

Møllehavehuset
Saloner følgende søndage kl. 15.00 – 17.00:
Den 2. juni – Hans Hauge: Om Løgstrup 
i Hitlers Tyskland 1930-35.
Se mere på www.møllehavehuset.dk

Menighedsrådsmøder
Hou-Stoense-Snøde Menighedsråd
Tirsdag den 18. juni kl. 14.00 i 
Forpagterboligen, Hou
Tirsdag den 27. august kl. 14.00 i 
Forpagterboligen, Hou

Tullebølle-Tranekær-Bøstrup Menighedsråd
Tirsdag den 11. juni kl. 19.00 i Bøstrup 
Sognehus
Tirsdag den 13. august kl. 19.00 i Bøstrup 
Sognehus

Nordlangeland pastorat

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

Hou-Stoense-Snøde Sogne:
Formand for menighedsrådet: 
Michael Thierry, 
Hesselbjergvej 43, 5953 Tranekær
☎ 62 55 26 22, m.thierry@mail.dk
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: Sanne Nogel Lørup, 
☎ 61 30 13 70,  
info@himmeloghav-lohals.dk 

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

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

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

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

Kirkebil: HUSK du kan bestille kirkebil til alle gudstjenester i pastoratet. 
Bestilles hos Byens Taxi tlf. 62 51 10 80



8

Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat

Puslestund under Babysalmesang.

Vores små er begejstrede for 
døbefonten

Går man ind i Fuglsbølle Kirke en middag-
stund med lav sol, mødes man at et sandt 

farvespil: glasmosaikkerne spejler sig på både 
vægge og alter, og stemningen er intens. Under 
Kristus står der: I ham er sandelig Guds kærlig-
hed fuldkommet. -Det er det, det handler om: 
at turde kærligheden, også der hvor det gør 

ondt. Både at give og tage imod.

To tilfredse og trætte babyer efter 
Babysalmesang. Her det Emma og Viktor.

Hvem ejer Gudstjenesten? 
Under den overskrift var vi 4 fra 

menighedsrådet, som tog til Vissenbjerg 
lørdag d. 24. marts.   

Der var en temadag om kirkens liv, og vi blev 
meget inspirerede. Oplægget havde spørgsmål 
som: Hvad kan undværes i en gudstjeneste? 
Hvad er umisteligt? Hvad skal ændres? Hvor 
meget skal bestemmes lokalt- og hvem er ”lo-
kalt”? Susana, Heidi, Klaus og jeg blev enige 
om at vi ville bruge nogle af de muligheder, 

som biskoppen fortalte, at vi allerede har tilla-
delse til. Ud fra den inspiration har jeg formet 
de 4 Gå-TIL Gudstjenester, som I kan læse om 

på s. 10. M.Ring

Vore konfirmander i en hyggestund hos 
en fra holdet

Nogenlunde sådan har sognet set præstegår-
den det sidste halve års tid. Og indeni har der 

været travlt:

Huller overalt skulle repareres, 
kæmpe udfordring klaret!



9

Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat

Longelse Præstegård.
Præstegården er under en stor renovering, snart 
færdig til fremvisning.
Det er vel snart 20 år siden jeg var med til den 
første snak om udvidelse af konfirmandlokalet, 
men det blev ved snakken.
Det næste store projekt blev den gamle præste-
gård, som stadig lå ved siden af. Den var i meget 
dårlig stand og dyr at vedligeholde, så man star-
tede en proces om at få lov til at rive den ned.
Efter af den gamle gård var fjernet, blev der i 
nogle år snakket om at bygge et nyt sognehus 
på den tomme plads; arkitekt–tegninger blev 
udfærdiget og lå klar, men der var desværre 
ingen penge.
Så gik der igen nogle år, og vi overvejede om vi 
i stedet skulle bygge helt nyt; det kunne lade sig 
gøre, nu hvor vi skulle have ny præst, eller om 
der skulle en stor renovering til.
Det blev den helt store renovering vi valgte, 
både af økonomiske grunde og for historiens 
skyld. Alle gulve op, og nogle vægge ned, fordi 
fundamentet som væggene stod på var væk. Der 
har været mange overraskelser undervejs, som 
vi synes, vi har fået det bedste ud af. Vi har haft 
et godt samarbejde med arkitekt og ingeniør, og 
med håndværkerne, som har gjort et stort godt 
stykke arbejde.
En stor tak til alle, som har medvirket til dette 
såvel medarbejdere som private personer. Alle 
har været ret loyale til at give en hånd med, også 
ved flytning af kontor til vores midlertidige 
adresse på Siø; det skal nu igen retur.
Der skal også lyde en stor tak til vores nye præst 
Marianne Ring for den store tålmodighed, hun 
har haft med at bo på Siø i et halvt år, selvom vi 
bare snakkede om et par måneder ved 
ansættelsen.
Også en stor tak til Kurt Poulsen for lån af 
hoved-bygningen på Siøgård. Nu er det så tiden 
til at vise vores flotte resultat frem for sogne-
børnene; dette gøres den 12. april.   Med venlig 
hilsen Formanden

vandreturen. I år går den forbi Hønsebjerg 
gennem Mørkholt skov til Svensker-stenen 
på Steensgårds marker. Her hører vi lidt 
om baggrunden for mindestenen, inden vi 
vender tilbage til en sandwich i Forpagter-
boligen. Turen er på ca. 7,5 km i alt og der 
vil være mulighed for at blive kørt tilbage 
fra Steensgård.
Pris for deltagelse 40 kr. pr person.
Tilmelding til præsten P.M. Møberg 
tlf. 6250 2250, mail: pemm@km.dk e
ller præsten H.H.Merrild, tlf. 6255 1264, 
mail: hhm@km.dk senest tors. d. 4. juli

Morgensang er dejligt –både når man går 
alene og nynner, og når man synger sam-
men. Har du lyst til at begynde dagen 
med fællessang og en bid morgenbrød med 
kaffe, så kom en onsdag morgen i en af vore 
kirker.
Onsdag d. 17. juli i Skrøbelev, 31. juli i 
Fuglsbølle, 7. august i Longelse, alle dage kl. 9. 

Aftensang har også sin charme; vi holder 
aftensang i Præstegårdens have, søndag d. 
14. juli, søndag d. 28. juli og søndag d. 4. 
august. Regner det, går vi indenfor. Hver 
gang kl. 20.

Aftengudstjeneste med masser af musik og 
sang søndag d. 21. juli: Ikke alle er vi til 
Langelands Festival, men vi kan godt li' 
musik alligevel. I Skrøbelev Kirke kl. 19. 

Webmaster. Charlotte Kihri har fået 
udvidet sit ansvarsområde, så hun nu også 
er webmaster. Det betyder at I kan finde 
flere oplysninger på vores hjemmeside, 
www.Longelsekirke.dk og på Facebook. 

Åbent hus i Longelse Præstegård.
Kom og se det færdige resultat af ombygningen! 
Vi inviterer alle i vore sogne til Åbent Hus 
fredag d. 12. april kl. 14 -17. Vi byder på kaffe 
og småkage undervejs!

Grundlovsmøde i Præstegårdsha-
ven: D. 5. juni kl 14
Også i år holder vi Grundlovs-fest i Longelse.
Årets musikalske oplevelse er 8 unge musikere 
fra Musiklinien på Langelands Efterskole. De 
vil komme med harmonika, melodia, akustisk 
guitar og bas, og give os prøver på deres egne 
numre samt mere kendte sange. De vil også 
hjælpe os med et par fælles sange, og vi kan 
glæde os til at opleve de unge mennesker.

Årets taler er Jørgen Nielsen, folketingskandi-
dat for Det Konservative Folkeparti (Når bladet 
her udkommer, ved vi hvordan det gik.) Han bor 
i Rudkøbing og betegner kort konservatisme 
som: Pligt til at klare sig selv, men hjælp til de 
svage, som ikke kan. Støtte til det erhvervsliv, 
som gør en indsats for samfundet.
Fælles kagebord. Som noget nyt i år indbyder 
vi til kagekonkurrence. Bag din bedste kage og 
mød dommernes mening! Lille gave til vinde-
ren, og vi spiser derefter alle af hinandens kager 
til kaffe og kage. (En sønderjysk ting, som præsten 
har med sig, supergodt!)
Kirkevandring. Søndag den 7. juli afholdes den 
traditionelle kirkevandring sammen med Nord-
langelands sogne. Da vor sognepræst har ferie i 
den uge, begynder vi med en fælles sogne-guds-
tjeneste i Hou kirke kl. 14. Derefter begynder 
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”Hvad går du til?”
”Jeg går til håndbold.”
”Jeg går til yoga.”
”Jeg går til fodbold.”
”Jeg går til gudstjeneste.”
”Hvad? Går du til gudstjeneste? -Hvad vil det sige?” 

”Lige dét, jeg sir': jeg går til gudstjeneste! 
Der møder jeg andre, som også går til gudstje-
neste. Og jeg er ved at lære dem at kende – vi 
samles, falder til ro, vi hører klassisk musik. Vi 
lytter til stærke ord om livsmod og mening og 
tænker over tingene. Så synger vi og drikker 
måske lidt vin og spiser lidt livs-brød… kobler 
godt af ræset. Bagefter snakker vi over kaffen i 
våbenhuset. Det varer en halv times tid, og er 
en gang om måneden. Det passer lige til mig: 
jeg bliver ikke forpustet, jeg skal ikke skifte 
tøj, jeg skal bare gå derhen, og så sker der lidt 
forskelligt fra gang til gang… selvom det på en 
måde også er det samme. Meget afslappende!” 

Gå-TIL Gudstjenester. Skal du også til at lære 
din egne kunstneriske sider lidt bedre at kende? 
Der hvor idéerne og livsmodet vokser fra? Det 
sted i dig hvor Helligånden bobler med nyt liv, 
nye tanker og håb. Din dybe side. Hvor du ikke 
bare er dig, kød og blod, muskler, fedt og hvad 
har vi, men også er ånd, et menneske skabt i 
Guds billede?
Jeg har skåret i den klassiske gudstjeneste, så 
der ikke er så mange ord og så mange salmer i 
Gå-TIL gudstjenesterne. De er lige til at gå-til!                     
Der er musik uden salmer undervejs, der er stil-
hed, et par minutter i fuldstændighed stilhed, 
kun nærvær fylder rummet, der er papir, du kan 
skrive egne tanker på. Der er mødet med Guds 
storhed, i ord, vin og det lille brød, der er ro 
og respekt om dig som menneske. Du kan gå 
til Gå-TIL gudstjenester en gang om måneden. 
Foreløbig har jeg planlagt de her dage:
Søndag d. 2. juni kl. 10 i Fuglsbølle,
Søndag d. 21. juli kl. 10 i Skrøbelev,
Søndag d. 4. august kl. 10 i Longelse,
Søndag d. 1. september kl. 10 igen i Fuglsbølle.

Vejviser
www.longelsekirke.dk 

Sognepræst Marianne Ring,  
Longelsevej 5, 5900 Rudkøbing 
☎ 62 50 10 69, mobil 25 72 20 50,  
mail: malr@km.dk 
Træffes efter aftale.

Friweekend. Sognepræsten har lang 
friweekend d. 5-6-7 april. Pastor 
Hans Henrik Merrild passer embedet, 
62551264, hhm@km.dk

Kordegn: Birgitte E.M.Møller, 
bemm@km.dk ☎ 62 51 12 70.  
– træffes onsdag 9-12 & torsdag  
14.00-17.00 på Kordegnekontoret, Det 
gamle rådhus på Torvet. 

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

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

Kirketjener og webmaster:
Charlotte Kihri, kihri@email.com
☎ 21 74 89 25 

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

Kirkeværge: 
Klaus Egeberg 
klausegeberg@gmail.com
☎ 21 62 81 10

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

Kirkebil: Byens Taxi, ☎ 62 51 10  80

Præsten ferie: 
Fra d. 23. juni til d. 13. juli incl. 
holder jeg ferie. M. Ring

Til efteråret holder vi en aften, hvor vi taler om 
jeres erfaringer med disse anderledes, kortere og 
mere koncentrede gudstjenester. Mere om det i 
næste blad. M. Ring

Pinse Ånd.
Fisk. Kutter. Havn. Fiskefilletter. 
Biskop Jan Lindhardt lærte os at fisk er for pin-
sen hvad lam er for påske og and og flæskesteg 
for jul. Fisken svømmer frit, den har sin ånd 
med sig, kan søge ind i dybet, hvor den vil. Som 
Hellig-Ånden. Den er liv og giver liv. 
Vi fejrer Pinse både søndag og mandag, 
søndag i Longelse, mandag i Skrøbelev, 
hhv. kl. 10 og 11.15 

Børneklubben. Vores rare børneklub fortsætter 
i september. Vi sender breve ud til jer, og laver 
opslag på hjemmesiden; i næste kirkeblad skri-
ver vi mere. God sommer! 

Babysalmesang til efteråret. Vi er godt i gang 
med Babysalmesang for foråret; næste hold be-
gynder onsdag d. 21. august, kl. 10 -11 i Skrø-
belev Kirke. Vi sender indbydelser ud, når tiden 
nærmer sig. 
Se også vores hjemmeside og opslag i Øboen. 
Kh Charlotte sanger og Marianne præst
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Frokost på ”Sønderly”
28.marts kl. 12:30
Menighedsrådet er vært ved en hyggelig påskefrokost 
på ”Sønderly” og alle er meget velkomne. Det uanset 
om man plejer at være med eller ej i vinterens ”sam-
menkomst for voksne”. Det er torsdag d. 28. marts 
kl. 12.30. Menighedsrådet betaler for maden og man 
betaler blot selv for drikkevarer. God mad, ikke for 
meget og kaffe/te og kage, lidt sang og hyggeligt sam-
vær. Mere herom i marts-udgaven af ”Strønyt”.
Tilmelding senest torsdag d. 21.marts til Helga tlf. 62 
51 37 51 eller Elisabeth tlf. 62 51 58 60.
Vel mødt!
Strynø menighedsråd

Familiegudstjeneste
7. april kl. 14:00
Søndag den 7. april inviteres til familiegudstjene-
ste. Vi markerer dagen hvor Jesu mor, Maria, af en 
engel blev vidende om at hun skulle blive gravid og 
føde Guds søn. Denne fantastiske fortælling ligger til 
grund for denne eftermiddags samling i Strynø kirke. 
I julemånederne har familie- og børnegudstjenesterne 
været godt besøgt, og vi vil i tråd hermed gøre denne 
dag hyggelig og vedkommende for hele familien i alle 
aldre. Vi glæder os til at se jer alle!

Koncert-gudstjeneste og 
fællesspisning Skærtorsdag
18. april kl. 16:00
Da der blandt Strynøboerne findes mange musikalske 
talenter, hvoraf en del allerede har deltaget ved arran-
gementet ”De ni læsninger” i december, planlægger vi 
at fejre påsken på en lignende måde. Vi vil i løbet af 
februar samle alle interesserede sangere og musikere til 
i fællesskab at øve en række rytmiske værker for kor, 
solister og orkester.. Interesserede skal henvende sig til 
sognepræst Andreas Knudsen på 3093 7874. Når vi 
når til påsken vil vi tidlig Skærtorsdag aften invitere 
alle indenfor i Strynø kirke og dele vores musikalske 
begejstring med jer. Efter koncertgudstjenesten har vi 
en anderledes menu på programmet, idet vi i kirke-
rummet vil indtage et påskemåltid, som appellerer til 
både krop og sjæl. Der er fri entre til både koncert og 
måltid. Glæder os virkelig meget til at løfte taget på 
Strynø kirke!

Konfirmation
4. maj kl. 10:30
Vi er så heldige at have Freja, som skal konfirmeres her 
på Strynø til maj. Hele øen, og alle jer i øvrigt som vil 
med til fest, inviteres til konfirmationsgudstjeneste. Vi 
kan være 300 i kirken, så I må komme i god tid for at 
få en plads. Vi holder festgudstjenesten på en lørdag, 
så vi kan nå både færgen og en hel weekends fest!

Strynø pastorat

Vejviser
Sognepræst:  Andreas Skjoldborg Knud-
sen, Strynø Præstegård,
Kirkevej 18, 5900 Rudkøbing.
☎ 62 51 53 46

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, Mølle-
vejen  8. ☎ 62 51 37 51.

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

Regnskabsfører: Kaj Christoffersen, 
Tryggelev 20, 5932 Humble.

Folkekirken på Langelandsfestival
20.–27. juli
Når blandt andre D.A.D., Gnags og Nik & Jay besø-
ger Langelandsfestivalen til juli, har også Folkekirken 
slået teltpløkkene i teltpladsen og er sommerklar til 
alt mellem himmel og jord. Igen i år er Folkekirkens 
tilstedeværelse ikke alene betinget af, at en række præ-
ster bakker aktivt op om deltagelsen, men især interes-
serede frivillige udgør grundstammen i den folkelige 
kirkes tilstedeværelse. Derfor vil vi igen i år opfordre 
alle interesserede, præster som frivillige, til at befolke 
det kirkelige telt. Ring eller skriv til Andreas Knudsen 
(3093 7874 / askn@km.dk), som koordinerer messe- 
og festival-deltagelse i Fyns stift. Der bliver rig mulig-
hed for både at deltage som gæst på festivalen og møde 
sommer-danskerne i Folkekirkens telt.

Da skolerne på Strynø markerede 
juleafslutningen i Strynø kirke 
blev der sendt mange og varme 
julehjertetanker til familie og ven-
ner. Her sender vi dem videre til 
alle jer fra alle os på Strynø!

Fra alle os...
...til alle jer!

INFO MANGLER

STEMNINGSFULD LØRDAGSKON-
CERT I STRYNØ KIRKE
24. august kl. 16.00
For præcis 100 år siden, søndag den 24.
august 1919, blev der i Strynø kirke afholdt en
kirkekoncert med ikke mindre end to violin-
ister og organist H. Mortensen.

I anledning af hundredåret for denne kon-
cert har Strynø kirkes menighedsråd spurgt 
organist Peter Arendt fra Haslev, om han 
vil gentage koncerten lørdag den 24. august 
2019.

der stod i Strynø Kirke i 1919 og i det hele 
taget prøve at genskabe lidt af stemningen 
fra den tids kirkekoncerter. I koncerten vil 
der desuden blive indlagt et par fællessalmer 
sunget på de melodier, man brugte i 1919.

Peter Arendts egen morfar, Gunner Engberg, 
blev præst i kirken to år efter denne kon-
cert i 1921-25. ‘Mine fem år i paradis’ kaldte 
Engberg altid sidenhen sin tid som præst på 
Strynø i tyverne. Og Strynøs legendariske 
organist Alfred spillede – to år før han blev 
fastansat ved kirken – som en af sine første 
tjenester til Peters forældres bryllup den 28. 
august 1945 – da var Alfred kun 17 år.

Strynø Kirkes velkendte og vellidte organist, 
Alfred Petersen, er tidligere blevet fejret på 
behørig vis i Strynø kirke. Sidst ved sit 60 års 
jubilæum i 2007. Dengang var der musikalsk 
underholdning og fællesang i den store stil. 
Børn fra Strynø skole, violinist Bjarne Kors-
gaard og pianist Carl Aage Eliasen samt jubi-
laren selv på klaver diverterede i anledningen. 

Koncerten den 24. august i år er således 
dedikeret til både hundredåret for opførelsen 
samt til minde om organist Alfred Petersen. 
Der er gratis adgang, og koncerten begynder 
kl. 16.

MØD FOLKEKIRKEN PÅ LANGE-
LANDSFESTIVALEN
23.-27. juli
Årets Langelandsfestival løber af stablen i 
uge 30. Folkekirken slår teltpløkkene i fra 

GUDSTJENESTE I DET FRI
28. juli kl. 10.00
Det bliver fantastisk godt vejr på Strynø 
Kirkevej den 28. juli og der bliver højt til 
loftet, når gudstjenesten denne søndag flytter 
ud i præstegårdshaven. Vi synger sommer-
salmer akkompagneret af harmonika, klaver 
og fuglesang. Når vi fejrer gudstjeneste under 
åben himmel denne morgenstund folder vi 
klapstolene ud og hygger os på de medbragte 
tæpper. Der serveres kaffe og morgenbrød 
efter gudstjenesten. Og til dem der vil strække 
benene kan en havevandring anbefales.

og med tirsdag den 23. og er til stede med 
fuldt program til og med lørdag den 27. juli. 
Folkekirkens tilstedeværelse igen i år er et 
udtryk for kirkens ønske om at møde men-
nesker på sommerlandets festivaler - at være 
synlige og nærværende i det brede og brogede 
folkelige liv. I folkekirkens telt vil der foregå 
forskellige aktiviteter, som er tilpasset festi-
vallivets tempo og tankerum, og som alle er 
sammensat og gennemført af frivillige deltag-
ere fra Folkekirkens fællesskaber på Fyn.

Langelandsfestivalen er med sine ca. 35.000 
deltagere Danmarks mest besøgte festival og

kekiren har været at finde på feFolk stivalen
siden 2015. Både festivalarrangørerne og 
Folkekirken har nydt godt at samarbejdet i 
de foregående år og glæder sig til at byde alle 
velkommen på årets festival. Folkekirkens telt 
er åbent fra kl. 10 til 19.30.

Det bliver ikke en 1:1 rekonstruktion af det 
100 år gamle koncertprogram. Med titler som 
Sørgemarch, Krigsmarch, Orfeus’  klage, An-
dante funebré og Åses Død kunne koncerten 
blive vel mørk og trist. Men de fleste af det 
gamle koncertprograms numre kommer med.

Peter Arendt vil sammen med sin datter, 
oboisten Freja Katrine Arendt blandt andet 
spille populære stykker som Bulls Sæter-
jentens Søndag, Schumanns Träumerei og 
Griegs Åses Død og Beethovens Sørgemarch. 
Indimellem vil Peter fortælle om det orgel, 

Langelandsfestivalen er med sine ca. 35.000 
deltagere Danmarks mest besøgte festival 
og Folkekirken har været at finde på festiva-
len siden 2015.Både festivalarrangørerne og 
Folkekirken har nydt godt af samarbejdet i 
de foregående år og glæder sig til at byde alle 
velkommen på årets festival. Folkekirkens telt 
er åbent fra kl. 10 til 19.30.
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Plejehjemsgudstjenester
Juni:
Rudkøbing Plejehjem 4. juni kl. 10.30 ved Trille B. Westergaard
Danahus 4. juni kl. 14.00 ved Trille B Westergaard

Juli:
Rudkøbing Plejehjem 9. juli kl. 10.30 ved Hanne Davidsen
Danahus 9. juli kl. 14.00 ved Hanne Davidsen

August:
Rudkøbing Plejehjem 20. august kl. 10.30 ved Marianne L. Ring
Danahus 20. august kl. 14.00 ved Marianne L. Ring

Kirkekaffe:
Der indbydes til kirkekaffe:
Rudkøbing:
30. juni og 18. august – begge dage i sognehuset
Simmerbølle: 
30. juni i annekset

Rudkøbing – Simmerbølle pastorat

SÆRLIGE GUDSTJENESTER
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Udflugt til Fredericia 27. juni
I år går turen til Fredericia. Først skal vi se  
Christianskirken, der i særlig grad er kendt på 
grund af kirkens smukke alterparti udført af 
Bjørn Nørgaard. Derefter tager vi på en orien-
teringstur i bussen, hvor vi både ser den spæn-
dende historiske del af byen, men også det helt 
nye byområde, som skyder op langs havnefron-
ten. Kanalbyen, som området hedder, afløser 
tung kemisk industri, kraftværk og anden in-
dustri på havnen. Vi ser også udsigten over den 
dejlige sandstrand midt i Fredericia og med Fyn 
i baggrunden. Undervejs forlader vi bussen ved 
Landssoldat Pladsen og går op på det impo-
nerende voldanlæg, som er Nordeuropas mest 
velbevarede. Her får man en fin fornemmelse 
af, hvorfor det var netop her, det lykkedes af 
vinde en af Danmarks få krigssejre. Frokosten 
indtager vi på Restaurant Oven Vande Ved Volden. 
Derefter fortsætter vi til det smukke keramik-
museum, CLAY, hvor man kan gå rundt på 
egen hånd og f.eks. se den aktuelle udstilling 
”Ceramic Momentum”, der præsenterer inter-
national moderne keramik, eller man kan gå 
ned i ”Skatkammeret”, der rummer perler fra 
235 års dansk design - og industrihistorie – her-
under Den kongelige Porcelainsfabrik. Ende-
lig samles vi i Glaspavillonen til en kop kaffe. 
På hjemturen kører vi igennem den skønne  
Hindsgavl Dyrepark.

Programmet er:
8.30: Afgang fra busterminalen  
(Ringvejen i Rudkøbing)
10.00-11.00: Besøg i Christianskirken med guide
11.00-12.30: Guidet tur i bus
13.00-14.00: Frokost på Oven Vande Ved Volden
14.30: CLAY museum -  
15.30: Kaffe i Glasspavillonen.
16.30: Afgang fra CLAY
17.30: Hjemme igen

Turen koster 200 kr., og der betales ved ind-
stigning i bussen. Tilmelding til turen sker til 
sognepræst Hanne Davidsen, 21330375 eller på 
mail hda@km.dk, senest 20. juni.

Pinsespil i Simmerbølle kirke
I år er så turen kommet til Pinsespillet – 
vi skifter jo mellem Påskespil og Pinsespil 
i Simmerbølle kirke. Friske og modige børn 
fra 3. og 4. klassetrin fra Kassebølle Friskole 
kaster sig frejdigt ud i opgaven. Vi glæder os 
til at vise Pinsespillet for hele skolen 
torsdag den 6. juni kl. 10.00 og samme 
dag kl. 16.00 for forældre, familie og folk 
fra sognet. Hanne Davidsen har skrevet 
stykket, Janne Riis Peitersen står for 
kostumerne og kirketjener Lene Munch 
Larsen er pædagogisk og praktisk medhjælp.

Koncerter i Rudkøbing Kirke

Sommerkoncert
med Den Danske Salmeduo

Torsdag d. 18. juli kl. 20.00
Stemningsfulde nyfortolkninger af danske 
salmer i et møde mellem den nordiske folke-
tones enkelhed, den klassiske musiktraditi-
ons nænsomhed og jazztraditionens legende 
improvisationer. Christian Vuust, saxofon og 
klarinet, Hans Esbjerg, klaver.

Sommerkoncert
med sopran, Maria Lantz og organist/
pianist, Tine Pugesgaard.

Torsdag d. 15. august kl. 20.00:
“Sommeren og den evige kærlighed”. Et 
blomstrende og romantisk program med 
musik af bl.a. Debussy og Strauss.

Rudkøbing – Simmerbølle pastorat Rudkøbing – Simmerbølle pastorat

Foto: Thomas Mølvig
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Kirkens kor
Første uge i september begynder en ny korsæ-
son i Rudkøbing Kirke med kortilbud for både 
unge og voksne.

Ungdomskoret er for unge piger og drenge i 
alderen ca. 12-18 år. Der er en lille prøve for-
bundet med at blive optaget i ungdomskoret. 
Ungdomskoret øver hver torsdag kl. 16-17. 
Første korprøve er torsdag d. 5. september. 
I ungdomskoret synger vi for det meste fler-
stemmigt, både rytmiske og klassiske sange. 
Vi arbejder med udvikling af sangstemmen og 
med evnen til at høre sin egen stemme som en 
del af en klanglig helhed. Sangere i ungdoms-
koret tjener 125 kr ved deltagelse i gudstjene-
ster og lignende. Ungdomskoret medvirker 1- 2 
gange om måneden ved søndagsgudstjenesterne 
i kirken.

Kirkekoret er et blandet kor for voksne. 
Vi synger primært kirkemusik i forskellige 
genrer, men også gerne sange af mere verdslig 
karakter, når lejlighed byder sig, f.eks. ved den 
årlige Tårnsangerdag og ved arrangementer i 
sognehuset. Kirkekoret øver hver tirsdag aften 
kl. 19.30-21.15. Første korprøve er tirsdag 
d. 3. september.

Motetkoret er et blandet kor, hvis primære 
opgave er at medvirke ved højmesserne i Rud-
købing Kirke. Sangere i motetkoret synger ca. 
hveranden søndag. Vi holder prøve forud for 
højmessen, men det er en forudsætning, at san-
gerne også selv kan øve sig hjemme. Ved høj-
messen bidrager koret med flerstemmig salme-
sang og et musikalsk indslag.

For tilmelding eller yderligere information, 
kontakt organist og korleder Tine Pugesgaard 
– se vejviseren.

Kor på Torvet og i Sognehuset

Der bliver en stor kor-optræden på Torvet 
og/eller i Sognehuset lørdag den 7. september kl 14.30. Anledningen er at Foreningen Norden 
har 100 års jubilæum i år. Overalt i Norden synges de samme 3-4 nordiske sange den samme 
lørdag. Alle kor på Langeland er inviteret til at deltage. Der vil være et tilsvarende arrangement i 
Svendborg på Torvet om formiddagen kl. 10, ligesom der vil være udsendelser i radioen i løbet af 
dagen. Korene optræder med forskellige nordiske sange, og der vil også være fællessange mellem 
koroptrædenerne. En tale eller to vil også være på programmet.
Kaffe, kage og gratis adgang.

Arrangør: Foreningen Norden for Svendborg og Langeland

Indre Mission
Indre Mission - Bethesda 
6/6 Bibelstudie 
14/6 Fællesspisning kl. 18.00, derefter møde  
v. Bjarne Hvidberg 
19/7 - 27/7 Bibelcamping i Tullebølle 
22/8 Bibelstudie 
29/8 Møde 

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

Nyt fra menighedsrådene
Rudkøbing menighedsråd:
Ny kirketjener: Vi byder Lisa Pihl Jensen vel-
kommen som fast kirketjener ved Rudkøbing og 
Simmerbølle kirker. Vi har i en periode haft gavn 
af hendes arbejde som vikar, og glæder os over, at 
hun får en fast deltids tilknytning til kirkerne. 
Vi ser frem til et forsat godt samarbejde.
Samtidig er det dejligt, at vores anden faste kir-
ketjener, Lene Munch Larsen, har sagt ja til en 
opnormering af sin stilling, så hun nu er 100% 
ansat ved de to kirker.

Formandsskifte: Formanden for menigheds-
rådet, Vibeke Westphal, er fraflyttet sognet 
og dermed udtrådt af menighedsrådet. Conny 
Mortensen er valgt som ny formand, Janne 
Riis Peitersen er valgt som ny næstformand, og 
Kjeld Madsen er valgt som ny kirkeværge 
(sidder ikke i menighedsrådet).
Kommende møder: 19. juni, 14. august begge 
dage kl. 17.00-20.00 i sognehuset

Simmerbølle menighedsråd:
Kommende møder: 6. juni og 7. august begge 
dage kl. 16.00-18.00 i annekset.
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Vejviser
Gælder begge sogne
www.rudkøbing-simmerbøllekirker.dk

Præster 
Sognepræst kbf.:  
Hanne Davidsen, Rudkøbing Præste-
gård, 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, ☎ 20 46 36 44. 
Mail: tubw@km.dk.

Kordegn: Birgitte E. M. Møller, Torvet 1a,  
5900 Rudkøbing, ☎ 62 51 12 70,
bemm@km.dk. Træffetid onsdag 9.00-
12.00 og torsdag 14.00-17.00. Udover 
disse tider kan der rettes henvendelse til 
sognepræsterne, dog ikke mandag.  

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

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

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

Rudkøbing Menighedsråd:
Formand: Conny Mortensen  
☎ 28 86 95 97
Kirketjener: Lene Munch Larsen 
☎ 20 34 56 57, mandag fri.
Kirkeværge: Kjeld Madsen
☎ 40 24 52 01

Simmerbølle Menighedsråd:
Formand: Annika Viulm, ☎ 27 52 14 85
simmerboellemenighedsraad@gmail.com
Kirketjener: Lisa Pihl Jensen, lpj@lange-
landkommune.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  Facebook: Rudkøbing-Simmerbølle  Pastorat 
eller på pastoratets hjemmeside www.Rudkøbing-Simmerbøllekirker.dk 

Landsindsamlingen til fordel 
for Folkekirkens Nødhjælp 

Søndag d. 10. marts deltog Simmerbølle og 
Rudkøbing sogne i den årlige landsindsamling 
til fordel for Folkekirkens Nødhjælp.  I år var 
indsamlingens tema: Klimaløsninger i verdens 
fattigste lande. 
Som indsamlingsleder var det en fornøjelse at 
møde en flok motiverede og engagerede unge 
mennesker, som troppede op med godt humør 
på indsamlingsdagen og meldte sig som ind-
samlere.  I alt fik vi hjælp af 6 konfirmander 
og 10 elever fra Langelands Efterskole samt én 
garvet indsamler.  De to sogne var inddelt i 16 
indsamlingsruter.  Af dem havde vi mulighed 
for at dække de 7, da de unge mennesker fore-
trak at gå to eller tre sammen. 
I løbet af de to timer, indsamlingen varede, blev 
der puttet 3.756,50 kr. i indsamlingsbøsserne, 
mens der i det samme område blev indbetalt 
1.080,00 kr. via mobilepay.  Det samlede resul-
tat for de to sogne blev således 4.936,50 kr. 
På vegne af Folkekirkens Nødhjælp vil jeg gerne 
sige en stor tak til alle bidragsydere på ruterne, 
som gjorde det flotte resultat muligt – og ikke 
mindst tak, fordi der blev taget så godt imod 
vores indsamlere. De havde fået så gode oplevel-
ser med sig, så de alle på nær én gerne vil kon-
taktes igen til næste års indsamling.  Tilbage fra 
indsamlingen sad et hold piger fra Efterskolen 

med kage på tallerkenen og en sodavand i hån-
den og evaluerede formiddagens oplevelser: ”Vi 
havde slet ikke troet, at det ville blive så fed en 
oplevelse at gå og ringe på hos folk - men alle 
var de så søde mod os!” udbrød en af dem, mens 
de andre nikkede bekræftende. 
Et ønske for næste års sogneindsamling d. 8. 
marts 2020 vil være, at vi til den tid vil være i 
stand til at dække alle ruter.  Så skulle der være 
én eller anden blandt kirkebladets læsere, som 
nu sidder med et ønske om evt. at give en hånd 
med som indsamler, er man meget velkom-
men til at kontakte mig på tlf. 9799 1168 eller 
e-mail: poul.erik@tdcadsl.dk.  En henvendelse 
er ganske uforpligtende.  Man tilkendegiver 
kun, at man gerne må kontaktes i god tid inden 
d. 8. marts med opfordring til at melde sig som 
indsamler. 

Poul Erik Mikkelsen
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Sydlangeland Pastorat

 

Pinse under åben himmel 
Tag madkurven med til Pinsegudstjeneste                                                      

i Bagenkop Havn.                                                                              

Søndag d. 9. juni kl. 11.30 
 

Pinsegudstjenesten holdes i de ”Røde 
huse” på havnen. 

Vi tænder op i grillen, så den er klar til 
tilberedning af den medbragte frokost 
efter gudstjenesten. 

Vi byder på kaffe og kage. 
 

 

 

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.

Bagenkop menighedsråd: 
Formand: Dorthe Grabentinn, 
☎ 23 81 95 33
Kirkeværge: Tove Egmose, 
☎ 62 56 16 74
Regnskabsfører: Kaj Christoffersen, 
☎ 62 56 10 35 eller 51 33 10 35
Graver, Bagenkop: 
Peder Kølle, ☎ 21 14 30 51

Magleby menighedsråd: 
Formand: Jens Schrøder, ☎ 51 55 34 33

Regnskabsfører: Kaj Christoffersen, 
☎ 62 56 10 35 eller 51 33 10 35
Graver, Magleby: René Jespersen, 
☎ 30 31 59 32

Tryggelev og Fodslette menighedsråd:
Formand: Helge Dinesen, ☎ 61 68 41 64
Kirkeværge: Anne Toftemann Knudsen, 
☎ 31 24 81 66
Regnskabsfører: Kaj Christoffersen, 
☎ 62 56 10 35 eller 51 33 10 35
Graver Tryggelev og Fodslette: Willy 
Edvardsen, ☎ 62 57 20 02 / 20 61 93 09. 
Fri mandag. 

Kirkebil: ☎ 62 57 10 77. 
Bestilles senest dagen før. 

Pinse under åben himmel 
Tag madkurven med til Pinsegudstjeneste

i Bagenkop Havn. Søndag d. 9. juni kl. 11.30 
Pinsegudstjenesten holdes i de ”Røde huse”  

på havnen. Vi tænder op i grillen,  
så den er klar til tilberedning af den  

medbragte frokost efter gudstjenesten. 
Vi byder på kaffe og kage. 

Der er højt til loftet i en kirke – det er fordi det høje loft 
symboliserer ”himlen” i både konkret -og overført betyd-
ning. Derfor giver det god mening at holde gudstjeneste 
under åben himmel. I Sydlangeland Pastorat flytter vi tre 
gudstjenester ud i det fri denne sommer: Pinsegudst-
jeneste i Bagenkop Havn, Morgenmadsgudstjeneste i 
Magleby Præstegårdhave og Skumringsgudstjeneste 
ved sø og eng. Vi tager chancen og håber på godt vejr! 

I tilfælde af  regn, rykker gudstjenesterne ind i tørvejr. 
Menighedsrådene i Sydlangeland Pastorat. 

Ud med Kirken!
 ud under åben himmel...
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xxxSydlangeland Pastorat Bagenkop-, Magleby-, Tryggelev- og Fodslette kirker

 

Morgenmad og gudstjeneste 

under åben himmel 
søndag d. 21 juli i 

Magleby præstegårdshave 

Vi serverer morgenmad med hjemmebagte boller 
i Maglebys smukke præstegårdshave kl. 09.30.                                                                          
Kl. 10.00 holder vi gudstjeneste i haven.                      
Der er borde og stole. 

I tilfælde af dårligt vejr rykker vi ind i præstegården 
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Foto: Kirkeskibet Ernst
Dette er, hvad jeg indtil videre ved om Ernst.
Til Slut: Her på Langeland er der en stolt tradi-
tion angående kirke skibe. I Bagenkop kølhales 
kirkeskibene i Bagenkop og Magleby hvert sy-
vende år og bringes på plads igen ved en tradi-
tionsrig fest.

Lars Nørager Larsen

Sommer i Humble og Lindelse
Da vi i Humble menighedsråd de sidste 4 må-
neder har bestræbt os på at klare de nye opga-
ver i Lindelse sogn, som er blevet os pålagt, og 
gerne vil gøre det på samme gode måde som i 
Humble sogn, har vi desværre ikke haft tid til 
at arrangere sognemøder, foredrag og koncerter 
hverken i Humble eller Lindelse sogn. 
Derfor håber vi at nogle af jer sognebørn har 
lyst til at komme med input, gode ideer (gerne 
på mail til undertegnede) til kommende arran-
gementer i efteråret/vinteren, udover dem vi 
selv har i 
støbeskeen. 
Jeg ønsker jer alle en god sommer!

Menighedsrådsformand 
Hanne Elnegaard

Om Kirkeskibe
Et kirkeskib er en skibsmodel ophængt i en 
kirke. Kirkeskibet i Humble Kirke hedder 
Ernst, herom senere. 
I Danmark er det en udbredt tradition at ud-
smykke kirker med en skibsmodel. Omkring 
hver anden danske kirke har en eller flere skibs-
modeller hængende eller stående. De kaldes ofte 
votivskibe, men de færreste er gaver (votiver), 
så derfor foretrækkes betegnelsen kirkeskib, 
selvom det giver mulighed for forveksling med 
bygningsdelen kirkeskib. Kirkeskibe kendes fra 
alle europæiske områder med tilknytning til 
havet, men ingen steder er de så udbredt eller 
traditionen så levende som i Danmark. I de tid-
ligere danske områder i Nordtyskland, Sydsles-
vig og Holsten er traditionen også ret udbredt. 
At det skyldes det danske tilhørsforhold, ses af, 
at mange af modellerne stadig bærer Danne-
brog. I Europa findes votivskibe fra 1400 tallet.
Det ældste danske menes at være modellen i Ho 
kirke fra 1600-1610.

Kirkeskibe findes over hele landet, men ingen 
steder er de mere populære end på Fanø. Søn-
derho Kirke har rekorden med 15 registrerede 
modeller og Nordby Kirke ligger nr. 2 med 8 
registrerede skibe. Kirkeskibet er oftest en vo-
tivgave, dog ikke i Danmark. 

Der er visse forudsætninger der skal være op-
fyldt, for at et skib kan være et votivskib. En 
votivgave er et løfte til Gud om, at man vil give 
gaven, hvis man overlever et skibsforlis eller en 
anden livslivstruende situation.

Der skal foreligge en forhåndsaftale om gaven, 
og man mener ikke, der er nogen af de Danske 
kirkeskibe der opfylder denne definition.
Der er fremsat en mindre striks definition af 
et votivskib: Her gives skibsmodellen som tak-
nemmelighedsgave af en sømand, der har over-
levet et skibsforlis og som selv bygger modellen 
af det forliste skib.

Efter denne definition findes der et ægte votiv-
skib i Danmark, nemlig kutteren Jenny Sko-
mager i Helligåndskirken i Hvide Sande. Den 
er både bygget og skænket af en sømand, som 
overlevede et forlis i Østersøen i december 1961.
Der er flere teorier om kirkeskibe:
Skibet er et gammelt symbol for menigheden og 
kirken, der med Kristus ved roret klarer sig på 
tilværelsens stormfyldte hav.

Da skikken er mest udtalt i byer og egne med 
maritime traditioner som Fanø, Rømø, Marstal 
og Ærøskøbing, hvor der kan være 6-7 skibsmo-
deller i samme kirke, kan det også være, at man 
på denne måde har forsøgt at beskytte skibene og 
deres mandskab mod havets farer. Det store skib 
var dels det største, mægtigste og kostbareste, 
man havde på den tid. Det pryder derfor mange 
byvåben og findes også som kalkmalerier. Dels 
har det store rum i kirken altid heddet skibet.

Danske søfolk har under deres rejser set votiv-
skibe i de katolske kirker i Sydeuropa uden at 
kende baggrunden for dem og tænkt, sådan 
et må vi også have. Det kan være søfolkenes 
standsgaver. De rige kunne donere dyre al-
tertavler, mens de fattige søfolk i det mindste 
kunne pynte deres kirke med husflidsarbejde.
I øvrigt er det en uskreven regel, at kirkeskibe 
gives til kirken som gave — det er ikke noget 
kirken anskaffer.

Humble Kirkes kirkeskib hedder Ernst. Ernst 
er en korvet, længde 190 cm. Højde 190 cm. 
Skroget er fundet på den gamle, nu nedrevne 
præstegårds loft omkring 1910. Den er på-
sat rigning og udsmykning af skibsfører Hans  
Jensen Boje. Ernst er herefter givet til kirken af 
sognepræst Brasen (1909 – 1926) i 1920.
Senest er Ernst restaureret i 1991 af Fiskeskip-
per Lind Hansen, Bagenkop.

Humble – Lindelse pastorat
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xxx xxx

Konfirmand tilmelding
Alle der gerne vil følge konfirmandundervis-
ningen 2019-2020 og konfirmeres i Humble 
og Lindelse går ind på www.folkekirken.dk/
livets-begivenheder/konfirmation/konfirmand-
tilmelding og melder sig til

Lørdagsdåb i pastoratet:
Lørdag den 17.august kl.10 i Humble Kirke
- andre dåbskandidater kan også melde sig på.
Alle er velkomne til gudstjenesten!

Vi minder om, at der er kirkebil til alle 
kirkens arrangementer!

Vejviser

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  
Olsen, ☎ 20 14 12 65
Kirkeværge, Humble: Henny Munk 
Larsen, ☎ 28 11 50 45
Regnskabsfører: Benny Rasmussen, 
☎ 62 22 72 88

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

Lindelse menighedsråd: 
Se kontaktoplysninger under Humble.

Regnskabsfører: Benny Rasmussen, 
☎ 62 22 72 88

Graver Lindelse: Allis Stæhr, 
☎ 23 38 87 05.  
Fri mandag.

Stof til Kirkebladet:
Menighedsrådsformanden

Humble – Lindelse pastorat Humble – Lindelse pastorat

Gudstjenester på plejehjemmene
Humble Plejehjem kl. 15:00
12. juni (AHM) 
10. juli (AHM)
14. august (LO)

Lindelse Plejecenter kl. 14:00
18. juni (AHM)
16. juli (LO)
20. august (AHM)
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Kirkerne på Langeland & Strynø Kirkerne på Langeland & Strynø 

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 - 16.00.

Bøstrup kirke
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 kir-
kegården hviler Constance Leth, som Grundt-
vig forelskede sig i, mens han 
var huslærer på Egeløkke.
Sognepræster Hans Henrik 
Merrild og Peter M. Møberg.
Kirken er åben fra 8.00 - 
16.00.

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 - 16.00.

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 fra 8.00 - 16.00.

Snøde kirke
Langelands højst placerede kirke. Bygget i mid-
delalderen. 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 søn-
nen 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 fra 8.00 - 16.00.
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Kirkerne på Langeland & Strynø 

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 - 17.00.

Skrøbelev kirke
Middelalderkirke indviet 
til Skt. Nikolaus. Blev 
ombygget i sengotisk tid, 
men har bevaret en ræk-
ke 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 Marianne Ring. 
Kirken åben 8.00 - 17.00.

Tullebølle kirke
Middelalderkirke placeret midt i Tullebølle by. Romansk kor og skib, 
gotisk sakristi og sengotisk tårn og våbenhus. Prædikestol senrenæssance 
fra 1632 og ny gotisk altertavle med korsfæstelsesmaleri af F. Storck fra 
1866.
Sognepræster Hans Henrik Merrild og Peter M. Møberg.
Kirken er åben fra 8.00 - 16.00.

Rudkøbing kirke
Købstadskirke fra 1200-tallet. 
Alterudsmykningen er kopi af Aabykruci-
fikset 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 - 18.00.

Strynø kirke
Opført i 1867. Våben-
huset er eneste bevare-
de levn af den gamle 
kirkebygning fra 1589. 
Altertavle malet 1881 af 
marinemaleren J.E.C. 
Rasmussen, Marstal og 
forestiller Jesu forklarelse på bjerget. 
Sognepræst Andreas S. Knudsen.
Kirken åben 7.00 - 18.00.
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Kirkerne på Langeland & Strynø Kirkerne på Langeland & Strynø 

Lindelse kirke
Romansk fra ca. 1200 med sengotiske tilføjel-
ser. 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 præste-
gård syd for kirken.
Sognepræst Allan Madsen. 
Kirken er åben, når graveren 
er på kirkegården.

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 Marianne Ring.
Kirken åben 8.00 - 17.00.

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

Tryggelev kirke
Middelalderkirke med romansk skib og sen-
gotisk 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.

Fodslette kirke
Beliggende i Langelands mindste sogn, 
opført omkring 1250, men stærkt beskadi-
get under svenskekrigene (1657-60), siden 
genopført af adelsfamilien til Hjortholm. 
Altertavlen er et smukt sengotisk billed-
skærerarbejde med Madonna med barnet i 
centrum.
Sognepræst Li Have  
Otterstrøm
Kirken er åben, når graveren 
er på kirkegården.
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Kirkerne på Langeland & Strynø 

Ristinge kirke
Opført i 1880 for midler tilvejebragt ved salg 
af tidligere kapellangård. Altertavlen malet af 
Johannes Kragh og opsat 1912, motivet er Mat-
th. 11,28.
Sognepræst Allan Madsen, mobil: 24 24 24 71
Kirken er kun åben i 
forbindelse med guds-
tjenester.

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.

Humble kirke
Kirken i korsform er Langelands største. Den er en tidligere herredskirke 
fra middelalderen, og har også været underlagt den nærliggende herre-
gård 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.

Bagenkop kirke
Fiskerlejets kirke og Langelands yngste kir-
ke, 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.



Gudstjenesteliste

Juni Juli August
2. 9. 10. 16. 23. 30. 7. 14. 21. 28. 4. 11. 18. 25.

Kirker: 6. s. e. p. Pinsedag 2. pins Trinitatis 1. s. Tr. 2. s. e. Tr. 3. s. e. Tr. 4. s. e. Tr. 5. s. e. Tr. 6. s. e. Tr. 7. s. e. Tr. 8. s. e, Tr. 9.s. e. Tr. 10. s. e. Tr.

Hou 10.00 M 11.15 M - - - 10.00 M 14.00*M - - 11.15 M - - 10.00 M -

Stoense 11.15 M - - 10.00 PM - - - 10.00 PM - - 11.15 M - - -

Snøde - 10.00 M - - 11.15 PM 11.15 M - - 10.00*PM - - 10.00 M - 10.00 PM

Bøstrup 11.15 PM - 11.00*PM - - 11.15 PM - 11.15 PM - 10.00 M - - 11.15 M -

Tranekær 10.00 PM 11.15 PM - - 10.00 PM - 10.00 M - - - 10.00 M - - -

Tullebølle - 10.00 PM - 11.15 PM - 10.00 PM - - 10.00* 
Jakob Olesen - - 11.15 M - 17.00*PM

Rudkøbing 10.00 W 10.00 D 10.00 D 10.00 W 18.30* W 10.00* D 10.00 D 10.00 D 10.00 D 10.00 D 10.00 W 10.00 W 10.00*W 10.00 W

Simmerbølle 11.30 W 11.30 D - 11.30 W - 19.00*D - 11.30 D - 11.30 D - 11.30 W - 11.30 W

Strynø - 10.00 K - 10.30 K - - 10.00 K - - 10.00* K - 10.00 K - -

Longelse - 10.00 MR - - 14.00 PM -
Guds- 

tjeneste
i Hou  
Kirke  

kl. 14.00 
med kirke-
vandring.

11.15 MR 19.00 MR - 10.00 MR - - 11.15 MR

Fuglsbølle 10.00 MR - - 10.00 MR - - - - 10.00 MR - - 14.00 M -

Skrøbelev - - 11.15 MR - - 14.00 M - 10.00 MR - - 11.15 MR - -

Lindelse - 9.00 AM - 11.30 LO - 10.00 AM - 10.00 AM - 8.00 LO - 11.30 LO - 10.00 AM

Humble 10.00 LO - - - 10.00 AM - 11.30 AM - 14.00 LO - 19.00 LO - 11.30 LO -

Kædeby 19.00 AM - - - - - 19.00 AM - - - - - - -

Ristinge - 10.00 AM 10.00 AM - - 8.00 AM - - - - - - - 8.00 AM

Tryggelev 11.30 LO - - 10.00 LO - - 11.30 AM - - - - - 19.30* LO -

Fodslette - - 10.00 LO - - 11.30 AM - - - 11.30 LO - 10.00 LO - -

Magleby - 10.00 LO - - 11.30 AM - - - 10.00* LO - 10.00 LO - - -

Bagenkop - 11.30* LO - 19.00 LO - - - 11.30 AM - 10.00 LO - 19.00 LO - 11.30 AM

AM=Allan Madsen, M=Hans Henrik Merrild, MR=Marianne Ring, LO=Li Have Otterstrøm, D=Hanne Davidsen,
W= Trille Brink Westergaard, K=Andreas Knudsen, PM=Peter M. Møberg. 

Særlige gudstjenester mærket med * er omtalt under de enkelte sogne  Kirkebil: Se venligst i de enkelte kirkesognes vejvisere.


