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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 i perioden fra uge 37 til uge 18. 
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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Den bedste gudstjeneste

Hvad er den bedste gudstjeneste? Jeg ved ikke, 
hvor ofte andre bliver stillet det spørgsmål, men 
jeg er selv blevet stillet det nogle gange. Og min 
hukommelse har hver gang måttet kaste sig ud 
i en febrilsk selvransagelse i jagten på en eller 
anden gudstjeneste, der retfærdigvis ville kunne 
fremhæves som særligt god og vellykket. Nor-
malt kommer jeg da også i tanke om én, hvor 
enten organisten har bidraget med et excepti-
onelt fint og reflekteret orgelspil, eller præsten 
holdt en på én gang udfordrende og opløftende 
prædiken eller hvor stemningen blev båret af en 
stor, engageret og medlevende menighed. Kort 
sagt hvor en eller flere af de elementer, som er 
med til at gøre gudstjenesten til en god oplev- 
else, har været helt i top. I sig selv er sådanne 
spørgsmål ikke hverken irrelevante eller forfejl- 
ede. Både for præst og menighed giver det tvært-
imod god mening at spørge sig selv, hvad det er, 
der gør gudstjenesten god, og hvordan man gør 
den endnu bedre. Alligevel fristes jeg ofte til at 
svare på en måde, der ville sprænge rammerne 
for spørgsmålet, nemlig: at den bedste gudstje-
neste er den kommende søndags gudstjeneste.

Problemet med spørgsmålet er nemlig, at det let 
får flyttet opmærksomheden fra det mere til det 
mindre væsentlige. Det væsentlige er ikke som 
sådan alt det, der sker ved den enkelte gudstje-
neste. Det væsentlige er derimod det liv, guds-
tjenesten bryder ind i. Derfor kan et koldt og 
klamt kirkerum, en vredladen graver, en ufor-
beredt, stivfingret organist, en tonedøv kirke-
sanger og en salvelsesfuld og dårlig prædikant 
godt gøre gudstjenesten til en dårlig oplevelse. 
Det har imidlertid ikke noget at sige i forhold til 
det væsentligste i gudstjenesten. Det væsentlig-
ste finder man nemlig ikke i gudstjenesten selv 
men udenfor. Det væsentligste i gudstjenesten 
er ikke noget man efterfølgende kan tage med 
sig som et godt minde. Det findes i fremtiden, i 
håbet og forventningen. Selvom det lidt kække 
svar, at den bedste gudstjeneste er kommende 

søndags gudstjeneste, derfor undviger det le-
gitime og nødvendige spørgsmål om den gode 
gudstjenestefejring, får det alligevel fremhævet 
noget afgørende. Nemlig at gudstjenesten lever 
og ånder for noget, der ligger uden for den selv, 
at den har sit indhold og sin mening ikke i sig 
selv men i det liv, den bryder ind i og præger, i 
forventningen.

Hvad er det så for et liv, gudstjenesten bryder 
ind i? Det er naturligvis det mærkelige, forun-
derlige men undertiden også vanskelige menne-
skeliv, som vi alle sammen kender på hver vores 
måde. Det er et liv, der på forskellig måde er 
udfordret og begrænset. Blandt de forskellige 
kirkelige traditioner er der én, der særligt tyde- 
ligt illustrerer disse begrænsninger og udfor-
dringer, også i de perioder af vores liv, hvor vi 
ikke mener at mærke nogen: nemlig søndagen, 
hviledagen. Hviledagen nyder i vore tider stor 
popularitet. Dens tiltrængte pause fra en stresset 
og hektisk hverdag giver os mulighed for at kob-
le fra, at skrælle al staffagen, alt det overflødige 
og ligegyldige væk og bare koncentrere os om 
det væsentlige. Hviledagen kan imidlertid også 
antage en helt anden karakter, hvis den iagt- 
tages med samme nidkærhed, som for eksempel 
jøderne på Jesu tid iagttog sabbatten. Forestil jer 
konsekvent og betingelsesløst ved hviledagens 
begyndelse at skulle lægge et hvilket som helst 
arbejde, I var i gang med, til side. Nogle gange 
ville afbrydelsen være problemløs. Andre gange 
ekstremt ubelejlig og utilfredsstillende. I livet 
kan vi en gang om ugen vælge at leve med en 
sådan ubelejlighed – eller lade være – men på et 
tidspunkt bliver vi ikke længere spurgt. Døden 
kan komme lige så ubuden og ubelejligt, som 
hviledagen ind imellem gør det.

Hviledagen er altså ikke kun en tiltrængt pause 
fra hverdagens stress. Det er samtidig en tilbage-
vendende påmindelse om, at vi engang skal dø. 
Og lige netop denne dag fejrer vi gudstjeneste. 
Med sine ritualer bliver gudstjenesten en trods-
ig protest mod døden og utilstrækkeligheden. 

En obsternasig forkyndelse af det håb, der i sid-
ste ende udspringer af Jesu opstandelse fra de 
døde. Et håb, der forkyndes ikke så meget på 
grund af gudstjenestens tankevækkende og in-
spirerende udførelse, men fordi den uafladeligt 
fejres søndag efter søndag. I al sin menneskelige 
ubehjælpsomhed bliver gudstjenesten et tegn på 
livets, glædens og håbets sejr over døden. Derfor 
går jeg heller ikke til gudstjeneste, fordi jeg får 
noget særligt ud af det. Ikke fordi jeg finder den 
tankevækkende eller opløftende eller fordi det 
giver mig en god oplevelse. (Selvom man vitter-
ligt ind imellem får alt det ud af at gå til guds-
tjeneste). Jeg går til gudstjeneste fordi det er en 
stædig og trodsig protest mod døden, pessimis-
men og håbløsheden, fordi det er en lussing i an-
sigtet på synd, død og Djævel. Og næste søndags 
gudstjeneste er den bedste, fordi den endnu ikke 
er overstået, fordi den endnu ikke er indhentet 
af tiden og forgængeligheden. Den lever endnu 
i håbet, i forventningen om, at næste søndags 
gudstjeneste engang ikke blot vil være et kort 
indbrud i et kort og ufuldkomment liv men den 
evige gudstjeneste, der besegler syndens, dødens 
og Djævelens endegyldige nederlag.

Præstens side

Peter M. Møberg
Sognepræst i Nordlangeland Pastorat
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Nordlangeland pastorat

Nyt fra menighedsrådene

Den nye liturgi
Biskoppen har godkendt vores ønske om at 
forsøge med et lidt ændret forløb af vore guds-
tjenester. Tilladelsen er givet for et år, så det 
hele skal evalueres næste år til pinse. To hoved-
tanker ligger bag ændringerne: 
1. Mere aktiv deltagelse i gudstjenesten. 
Det sker ved, at vi i fællesskab beder ind- 
gangs- og udgangsbøn, samt siger trosbekend- 
elsen, Fadervor og Den apostolske Velsignelse 
(efter prædikenen) i kor. 
2. Et lettere forståeligt sprog. Det sker ved, at 
vi anvender mere nutidigt formulerede bøn-
ner, læser tekster i en mere nutidig oversættelse  
fra Den Nye Aftale, og der gives en kort intro-
duktion til læsningen af tekster fra Det gamle 
Testamente og breve fra Det nye Testamente. 
Endelig har vi også indkøbt 90 eksemplarer 
af ”100 Salmer”, som er nye salmer, som vi vil 
gøre brug af. 
Vi prøver også et noget anderledes nadverritual.
Kommentarer og spørgsmål er meget velkomne 
undervejs. Sedler med beskrivelse af gudstjenes-
tens forløb findes i alle kirkerne. 

Kirkekor 
Kirkekoret, som er et lejlighedskor, er kommet 
godt fra start. Der var 10 sangere med i første 
omgang, og de sang ved gudstjenesten 2. pinse-
dag. De næste gange, der skal medvirke et kor,  
bliver ved høstgudstjenesterne søndag den 22. 
september og ved gudstjenesterne første søndag 
i advent.

Månedens salme
I et forsøg på at få indsunget nogle af de nye sal-
mer i det nyindkøbte tillæg ”100 Salmer” vil vi 
fremover have en fast månedens salme ved vores 
gudstjenester. De kommende månedens salme 
bliver:

Konfirmandopstartsgudstjeneste  
 
Søndag den 15. september kl. 14.00. Vi håber, 
at mange vil være med til at byde årets konfir-
mander velkommen og give dem en festlig be-
gyndelse på undervisningsforløbet.

På grund af en ny aftale med skolen begynder 
konfirmandundervisningen allerede ugen før og 
fortsætter modsat de tidligere år også efter på-
ske. Forløbet vil fortsat byde på både en fælles 
dag for alle konfirmanderne og en udflugt.

Kortræf og gospelkoncert i 
Snøde Kirke 

Lørdag den 21. september kl. 16.00. KORET 
og Snøde Kirke får besøg af gospelkoret ”Go-
spel D`light” fra Herning. Gospel D`light er 
et kor på ca. 25 korsangere. Korets repertoire 
spænder fra smukke salmer til gospelmusik-
kens energi. Det bliver en eftermiddag hvor 
Gospel D`light vil, som navnet siger, synge 
gospel for os. Derudover vil KORET synge, 
og sammen vil begge kor synge både gospel 
og andet godt til ørerne. Kom til en sensom-
mereftermiddag med herlig musik, hvor I for-
håbentlig for en stund glemmer tid og sted.  
Der er gratis adgang.

September: 809 Du lagde i det mindste frø 
(Høstsalme af Michael Nielsen).

Oktober: 838 Ser ud over landet med skoven 
(Allehelgenssalme af Lisbeth Smedegaard An-
dersen).

November: 872 Vi synger for dig, Herre Gud, 
Helligånd (Takkesalme af Sten Kaalø).
Melodierne til alle tre salmer er skrevet af Erling 
Lindgren.

Budgetter 2020
De foreløbige budgetter for 2020 er afleveret og 
udover almindelig drift indgår der et ønske om 
at få penge til at renovere ydermuren i Bøstrup 
Sognehus. Muren har en del revner, som skal 
repareres. 

Syn og kommende opgaver
Det årlige syn af kirkerne har været afholdt, og 
vore kirker og kirkegårde er i god stand. 
I Tranekær arbejdes der på et større projekt med at 
flytte kirkegårdsmuren længere væk fra landevejen. 
Dels for at sikre medarbejdere og kirkegængere en 
mere sikker vej fra P-pladsen til kirkegården og 
dels fordi muren er i dårlig forfatning, og vi kan 
spare penge på vedligehold ved at få den fornyet. I 
Hou undersøges muligheden for at få stynet alleen 
langs kirkegården.

Minikonfirmander
 
I efteråret får eleverne i 3. og 4. klasse på Nord-
skolen et tilbud om at deltage i et minikon-
firmandforløb. Første gang er torsdag den 29. 
august og hele forløbet afsluttes med familie-
gudstjeneste i Hou Kirke søndag den 10. 
november kl. 10.00. Undervisningen foregår i 
Hou Kirke og i Forpagterboligen og vil byde på 
bibelhistorie, sang, leg og små kreative opgaver. 
Ud over præsterne vil Lisbet Borum Reuss også 
hjælpe med undervisningen.
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Søndag den 6. oktober kl. 14.00. Ved guds-
tjenesten i Hou Kirke er det ikke præsten, der 
vil udlægge teksten. I stedet får vi besøg af ”Re-
bellen” Ole Sørensen, leder af socialpsykiatrien 
på Langeland. Ole Sørensen vil dele sine tanker 
over søndagens tekst med os. Efter gudstjene-
sten vil der være mulighed for kirkekaffe og en 
snak med Ole Sørensen og hinanden, om det vi 
har hørt.
 

Halloween i Stoense 
 
Traditionen tro inviteres pastoratets børn også 
i år til udskæring af græskarhoveder. Det sker 
fredag den 18. oktober kl. 15.00 hos Ulla og 
Erik Nogel, Stoensevej 38. Efter udskæring af 
græskar er der kage og saftevand/kaffe før vi 
går over i Stoense Kirke til en kort familieguds-
tjeneste kl. 16.30. Tilmelding til Hans Henrik 
Merrild senest den 15. oktober på tlf. 62 55 12 
64 eller mail: hhm@km.dk. 

De 13 Kroge i Stoense Kirke 
Bible Journaling-udstilling

Bible Journaling er en lidt anderledes og kreativ 
måde at reflektere over bibeltekster på. Der er 
sikkert en del, som kender til det at sidde og 
tegne kruseduller, når man enten lytter til eller 
læser noget. Bible Journaling er lidt det samme. 
Her tegner eller maler man ved siden af – og un-
dertiden også i – den tekst, man er i gang med 
at læse. Resultatet er naturligvis helt individuelt 

Kirkekor 

Der inviteres igen til deltagelse i et lejlighedskirkekor, 
som skal medvirke ved høstgudstjenesterne søndag 
den 22. september. Forud for gudstjenesterne vil der 
være fire øvegange. Det bliver denne gang torsdage 
fra kl. 16.00 – 18.00 i Bøstrup Sognehus på følgen-
de datoer: 29. august, 5., 12. og 19. september.  
Der er ligeledes mulighed for at deltage i lejlighedskor, 
der skal medvirke ved gudstjenesterne første søndag i 
advent. Koret vil øve i Bøstrup Sognehus følgende tors-
dage fra 16.00 – 18.00: 7., 14., 21. og 28. november.  
Ønsker man at deltage i koret, melder man sig til hos 
korleder Jens Jørgen Søgaard på tlf. 22 29 41 58 eller 
mail: ivitaq@gmail.com eller hos en af præsterne.

Musik og fortælle-arrangement 
for børn i Tullebølle Kirke 
 
Onsdag den 25. september kl. 09.30. I Tullebølle 
Kirke afholdes igen et arrangement for alle børn i 
dagplejealderen. Vi har indbudt dagplejerne i Lange-
land Midt til arrangementet, men alle børn i pasto-
ratet er meget velkomne. Alle vore sanser vil komme 
i brug, når vi skal høre om, hvad der skete, dengang 
de første mennesker gik rundt i Paradis, og hvorfor i 
alverden de ikke blev der. Der vil være en lille forfrisk-
ning til børnene efterfølgende.

 

Lægprædikant

 

Høstgudstjenester 
Søndag den 22. september bliver der to 
høstgudstjenester. Kl. 10.00 i Tullebølle og kl. 
14.00 i Stoense. Kirkerne plejer at være smukt 
pyntede og dermed understreges det, som er 
formålet med høstgudstjenesterne – nemlig 
taknemmelighed og glæde. Til yderligere at 
understrege dette vil kirkekoret medvirke ved 
begge gudstjenester. Der foretages indsamling 
til fordel for Red Barnets arbejde. Efter gudstje-
nesterne er der kirkekaffe i våbenhuset.

Søndag den 29. september kl. 14.00 er der 
familiehøstgudstjeneste i Hou. Her indbydes 
alle børn og deres forældre og bedsteforældre 
til at komme og gerne medbringe en høstgave 
i form af frugt eller grønt eller andet godt, som 
kan bortauktioneres efter gudstjenesten. Pen-
gene fra auktionen går til Hospitalsklovnenes 
arbejde.

”Rebellen” Ole Sørensen. Foto: Kim Rune Jessen.
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Torsdag den 7. november kl. 19.00. Til den-
ne gang læser vi romanen En amerikaners lidel-
ser  af Siri Hustvedt. I romanen møder vi flere 
generationer af den norsk-amerikanske familie 
med psykiateren Erik som omdrejningspunkt. 
Erik og hans søster Inga finder nogle af deres 
fars efterladte breve, som bringer dem på en rej-
se tilbage i historien. Det viser sig, at faderen 
åbenbart har gemt på nogle dystre hemmelig-
heder. Ingas datter Sonia kæmper med traumer 
efter angrebet på World Trade Center, hvor hun 
mistede sin far, Ingas mand. Pludselig begyn-
der der også at dukke ukendte truende perso-
ner op. Siri Hustvedts fortælling bliver en lang 
understregning af, at vi alle sammen rummer et 
både-og. Vi er ikke nødvendigvis altid dem, vi 
giver os ud for at være. Der vil være bogkasser 
fra biblioteket, som man kan låne bøgerne fra.

Natkirke

Årets natkirke-arrangement i Stoense Kir-
ke finder sted torsdag den 14. november fra  
kl. 20.00 til 22.00. Temaet er i år ”Barmhjer-
tighed”. Dette vil blive belyst gennem sang og 
musik og korte oplæg ved bl.a. Ulrik Bremholm 
og skoleleder Betina Greve fra Nordskolen. Vore 
kirkemusikere og KORET v. Bibi Bechmann 
medvirker ligeledes. Sognepræst Hans Henrik 
Merrild binder aftenen sammen. Undervejs er 
der mulighed for at forsyne sig med kaffe og 
kage. Man er velkommen til at tage del i så me-
get af aftenen, man har lyst til, men erfaringen 
viser, at mange rigtig godt kan lide at være med 
til hele denne anderledes aften i kirken.

Håndarbejdsklub

Fra og med mandag den 30. september vil der 
hver mandag fra kl. 09.30 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

Præstegårdscafé

Caféen i konfirmandstuen i Tullebølle Præstegård 
begynder igen torsdag den 24. oktober. Deref-
ter 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. Vi håber, at 
mange vil komme og være med til nogle hyggelige 
eftermiddage i konfirmandstuen. 

Foredrag i Bøstrup Sognehus

Efterårets højskoleaftner i Bøstrup Sogne-
hus, Bøstrupvej 37, har følgende program: 
Onsdag den 2. oktober kl. 19.30: Tidl. Ge-
neralsekretær for Dansk Flygtningehjælp An-
dreas Kamm. Emne: Når verden flytter sig.  
Onsdag den 23. oktober kl. 19.30: Radiovært 
og journalist Nis Boesdal. Emne: Klap hesten og 
nyd udsigten.
Onsdag den 6. november kl. 19.30: For-
fatter Heidi Kølle Andersen fortæller 
om sin bog ”Døden kom med ål” (Op-
levelser fra barndommen i Bagenkop).  
Onsdag den 20. november kl. 19.30: Sanger 
Michael Winckler. Et juleprogram, hvor han 
hylder sin far Gustav Winkler. 
Alle foredrag: kr. 175. Enkeltstående foredrag: 
kr. 75. Kaffe/te og kage: 25 kr. pr. gang. Til-
melding er nødvendig til: Tove Pedersen, tlf. 
2440 0356 / 6259 1848 eller til Else Svendstrup 
Holm tlf. 2158 3414 / 6259 1465. Husk at mel-
de fra, hvis man bliver forhindret, da der ofte er 
venteliste.

og kan spænde fra netop simple kruseduller til 
små kunstværker. Uanset hvad er formålet det 
samme: nemlig at fordybe sig i tekstens betyd-
ning. Ved efterårets udstilling kan man opleve 
eksempler på Bible Journaling. Vi har bedt en 
række kunstnere give deres bud på en sådan 
kreativ bibellæsning. Der vil være gudstjeneste 
med efterfølgende fernisering i Stoense Kirke 
den 13. oktober kl. 19.00. Udstillingen vil 
være åben i hele uge 42.

Eftermiddagsgudstjenester i 
Tranekær og Bøstrup 
 
Søndag den 1. september kl. 16.00 i  

Tranekær Kirke Rebellens kor medvirker  
ved gudstjenesten.  
Søndag den 27. oktober i Bøstrup Kirke 
Kirkekoret medvirker ved gudstjenesten.

Læsekreds i konfirmandstuen 
i Tullebølle

Læsekredsen begynder igen her i efteråret. Vi 
læser en roman til hver gang, som vi så mødes 
og taler om. Man behøver ikke deltage hver 
gang. I efteråret mødes læsekredsen:

Torsdag den 19. september kl. 19.00. Til den-
ne gang læser vi romanen Ud og stjæle heste af 
den prisbelønnede norske forfatter Per Petter-
son. Ifølge anmelderne er Pettersons beskrivel-
ser 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.
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Nordlangeland pastorat

Møllehavehuset – Bøstrup 
Præstegård

Søndagssalon følgende søndage kl. 15.00-17.00:
8. og 22. september
6. og 20. oktober
10. og 24. november
For mere information besøg hjemmesiden  
www.møllehavehuset.dk 

Menighedsrådsmøder 

Hou-Stoense-Snøde Menighedsråd
Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00 i Bøstrup 
Sognehus.
Tirsdag den 26. november kl. 14.00 i Forpagter-
boligen, Hou.

Tullebølle-Tranekær-Bøstrup-
Menighedsråd:
Tirsdag den 8. oktober kl. 19.00 i Bøstrup  
Sognehus.
Tirsdag den 19. november kl. 19.00 i Bøstrup 
Sognehus.

Fællesmøde
Tirsdag den 22. oktober kl. 19.30 i Bøstrup 
Sognehus.

Gudstjenester på plejehjemmene

Stigtebo:
Onsdag den 25. september kl. 10.15
Onsdag den 30. oktober kl. 10.15
Onsdag den 27. november kl. 10.15

Tullebøllecenteret:
Onsdag den 25. september kl. 14.30. Altergang.
Onsdag den 30. oktober kl. 14.30.
Onsdag den 27. november kl. 14.30. Altergang.

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
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Longelse - Fuglsbølle - Skrøbelev pastorat

Vi har modtaget:

Om sangaftenerne i  
Præstegården

”Vellykket premiere!  
Jeg deltog i den første Aftensang i Longelse 
Præstegårds nye konfirmandstue, og vil takke 
for et godt initiativ. Det blev en meget vellyk-
ket aften – på alle måder.

De sangglade deltagere oplevede, at det hyggelige 
samvær i sofaerne, den gode stemning samt glæ-
den ved at synge fra Højskolesangbogen (indenfor 
mange forskellige kategorier) gjorde det til en her-
lig afslutning på søndagen. Anbefalet! T.S.

Om grundlovsmødet i Longelse 
Præstegårds have d. 5. juni 2019

”Solen skinnede fra en 
skyfri himmel, og ter-
mometret viste 30 gr., da 
vi startede eftermidda-
gen op med fællessang 
i præstegårdens store 
have. Folketingskandi-
dat Jørgen Nielsen hav-

de trods valgdagen tid til at aflægge besøg og 
holdt en god grundlovstale for os. Som noget 
nyt var der kagekonkurrence, og bordet bugne-
de med rabarbermuffins, lagkager, banankage, 
cookiekage, roulade og tærte.

Sognepræst Marianne og Klaus fra Menigheds-
rådet var de ”strenge” og retfærdige dommere, 
og deres valg faldt på en smuk kage med læk-
re mousse´er. Næste års dommere har allerede 
meldt sig! 

Vi nød kagerne og vor kaffe, i skyggen, alt imens 
en flok dygtige og meget musikalske unge men-
nesker fra Langelands Efterskole spillede og sang 
for os. Børnene muntrede sig med spil i haven, 
mens vi nynnede med på musikken, og enkelte 
fik også rørt dansefødderne. En helt igennem 
dejlig sommerlig grundlovsdag i præstegårdsha-
ven, tak! H.H. 

Blomsterbuketterne på de  
næste sider:

Også vore haver bugner af frodighed, også fra 
haverne høster vi. 

I Præstegårdenshaven er det især blomster, som 
kan hentes ind. Graverne holder de store bede 
på gårds pladsen så smukt, at blomsterne derfra 
pynter hele præstegården op. Se med her! 

Mvh. Marianne.

Baby, Børn og Ungdom

Babysalmesang starter op igen onsdag d. 21. 
august, kl. 10.00-11.00 i Skrøbelev Kirke.

Børneklub mødes igen efter sommerferien fre-
dag d. 5. september kl. 15.00 – 16.30 i præ-
stegårdens konfirmandstue.

Minikonfirmander torsdag kl. 14.30 til 16.15. 
Vi begynder d. 3. oktober.

Konfirmander fra Skrøbelev, Fuglsbølle og 
Longelse, torsdag morgen: Vi begynder d. 12. 
september. Fra Kassebølle, onsdag morgen.

NYT NYT: 

Vi har lavet et par skilte, som man kan læse 
fra bilen, når man kører forbi Præstegården og 
Longelse Kirke. Så kan I let se hvornår der fore-
går noget. Vi udtænker noget lignende til Skrø-
belev og Fuglsbølle.
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Høstgudstjeneste:

Longelse d. 8. sep. kl. 11.15.  
Skrøbelev d. 22. sep. kl. 10, Fuglsbølle d. 22. 
sep. kl. 11.15. Efter den gode sommer, med 
både regn og sol, er det tid at stoppe op og takke 
for frugtbarheden i vort land. Takke for høsten, 
takke for livet. Synge fest-sange for Skabervær-
ket - og Skaberen. Vi holder høstgudstjeneste i 
hver af vore kirker, så du kan vælge den, du føler 
dig mest hjemme i. Har du et ønske til en særlig 
høstsalme, så send mig en sms. Mvh Marianne

Evaluering af Gå-til  
gudstjenesterne

Tirsdag d. 24. september kl. 19.30-21.00 i 
Longelse Præstegård. Hen over sommeren har vi 
holdt 4 anderledes, kortere, mere ”frie” gudstjene-
ster. Nu er det til at evaluere. Hvad var godt, hvad 
var skidt? Synes du at vi skal skifte en af vores al-
mindelige gudstjenester ud med den nye type, en 

søndag om måneden? Over en kop kaffe hører vi 
hinandens tanker om ”vores” gudstjenester.

Lyst til en læse-oplevelse  
sammen?

Aften: Tirsdag d. 10. sep. kl. 19.30-21.00. 
Eftermiddag: Onsdag d. 25. sep. kl. 14 - 15.30. 
(Hvis I er flere som følges, kan I tage kirkebilen). 
Har nogen lyst, så mød op i Præstegården den 
10.9 aften eller den 25.9 eftermiddag. Så kan 
du være med til at vælge hvad vi skal læse, og 
hvordan vi skal dele oplevelsen. Jeg låner ”klas-
sesæt” til gruppen, så det koster ikke noget. Før-
ste gang læser jeg en novelle højt, så er vi i gang!  
Vel mødt, Marianne Ring.

Sangaften i præstegården

Tirsdag d. 1. oktober kl. 19.30-20.30 og 
Torsdag d. 14. oktober, kl. 19.30-20.30.  
Efterårets sange venter på at blive sunget! Vi 
gentager sommerens sangaftener disse efterårs-
aftener; sang og hygge, lidt anekdoter, kaffe og 
kage. Velkommen. 

Esben Just Koncert i  
Longelse Kirke

Onsdag d. 16. oktober kl. 19.30. Den musikal-
ske og underholdende sanger og pianist Esben 
Just har et hjerte, som banker for Langeland; det 
kan vi glæde os over ved denne koncert, som er 
blevet til i et samarbejde mellem kirken og Li-
ons Club Langeland. Esben vil give os en varm 
musikalsk oplevelse her på starten af den kolde 
sæson, og entreen går ubeskåret til Lion Clubs 
hjælpearbejde. Kom og få varmen, klap i takt 
til det svingende pianobeat, som Esben tryller 
frem, og vær med til at sprede lyset og glæden 
ud over øen ved de årlige uddelinger. Entré kr. 
100. som går til hjælpearbejdet.

Jagtgudstjeneste

Onsdag d. 23. oktober kl. 19.00. I år kan vi fej-
re 5 års jubilæum for vore jagtgudstjenester, som vi 
holder i samarbejde med Spodsbjerg Jagtforening 
og Brobyblæserne. Vi får jagthornene at høre, må-
ske spiller de et nummer fra hvert år ,og kirken er 
pyntet med jagtens gaver. Efter gudstjenesten byder 
jagtforeningen på kaffebord i Longelse Beboerhus.
Velkommen! 
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Allehelgen

Søndag d. 3. november, kl. 10.00 i Skrøbelev, 
kl. 16.00 i Longelse, kl. 19.00 i Fuglsbølle. 
Allehelgen er en dag, hvor vi i kirken mødes og 
mindes vore afdøde. Kirken har gennem tiderne 
været ramme om vore store følelser, både kærlig-
hed, sorg og savn, og endnu i dag står den her, og 
åbner sig for os. Til Allehelgen synger vi savnets 
og håbets salmer, vi hører de gamle læsninger, 
samt navne og dødsdatoer på dem, vi mistede i år. 

 

 
Kirkemusiker koncert i  
Skrøbelev kirke

Søndag d. 17. november kl. 19.00. Den festlige 
koncert, som vore dygtige kirkemusikere på Syd-
og Midtlangeland gennem flere år har arrangeret 
for os, kan vi også glæde os til i år. Tilsammen 
spænder de over mange instrumenter, et stort re-
pertoire og godt humør. Kom og vær med til at 
nyde det hele! Gratis adgang. Kirkekaffe:

Der indbydes til 
stående kirkekaffe.

Longelse 
- Fuglbølle - 
Skrøbelev: 
Kirkekaffe i våben-
huset efter hver 
gudstjeneste.

Longelse - Fuglsbølle - Skrøbelev pastorat

Vejviser
Følg os på vores hjemmeside: 
www.longelsekirke.dk, hvor webmasteren 
bl.a. lægger billeder op og beskriver kom-
mende arrangementer og gudstjenester.

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

Præstens friweekender: 14.- 15. 
september, 12.- 13. oktober, 23.- 24. 
november. Embedet passes af Nordlan-
gelands præster, Hans Henrik Merrild 
og Peter Møberg.

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:
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

Plejehjemsgudstjenester

September:

Rudkøbing Plejehjem d. 10. september  
kl. 10.30 ved Hanne Davidsen.

Danahus d. 10. september kl. 14.00  
ved Hanne Davidsen.

Oktober:

Rudkøbing Plejehjem d. 1. oktober  
kl. 10.30 ved Trille B. Westergaard.

Danahus d. 1. oktober kl. 14.00  
ved Trille B. Westergaard.

November:

Rudkøbing Plejehjem d. 19. november  
kl. 10.30 ved Marianne L. Ring.

Danahus d. 19. november kl. 14.00  
ved Marianne L. Ring.

Menighedsrådsmøder

Onsdag d. 18. september kl. 17.00. 
Onsdag d. 23. oktober kl. 16.30. 
(efterfølgende jagtgudstjeneste). 
Onsdag d. 20. november kl. 17.00. Dags-
ordener samt referater lægges ud på kirkens 
hjemmeside www.longelsekirke.dk under 
Information / Menighedsrådsmøder.
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xxxStrynø pastorat

Vejviser
Sognepræst: Andreas Skjoldborg  
Knudsen, Strynø Præstegård,  
Kirkevej 18, 5900 Rudkøbing.
☎ 30 93 78 74. Mail: askn@km.dk

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. 
☎ 23 30 48 02. Mail: bped@km.dk

Kirkeværge: Helga Rasmussen,  
Møllevejen 8. ☎ 62 51 37 51.

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

Regnskabsfører: Kaj Christoffersen, 
Tryggelev 20, 5932 Humble.

Høstgudstjeneste

Søndag den 29. september 2019 kl. 10.00. 
Traditionen tro konverterer vi en gudstjenes- 
ten i september til høstgudstjeneste. Vi fejrer 
høstgudstjeneste, fordi vi i september befinder 
os i den såkaldte skabelsesperiode, hvor man 
markerer glæden over jordens mangfoldighed 
og sætter ekstra fokus på ansvaret for vores blå 
planet. Vi vil derfor ved denne gudstjeneste 
sætte fokus på glæden ved skaberværket og vo-
res fælles ansvar for at tage vare på det.

Aftensangsgudstjeneste

Søndag den 13. oktober 2019 kl. 19.00.  
Ved aftensangsgudstjenestenden 13. oktober 
er en anledning til at synge årstids-salmer og 
- sange fra bla. Højskolesangbogen. Menig-
hedsråd, organist og præst har sammensat et 
program for fællessang, som dækker et ud-
pluk af efterårets sange og salmer. Vi begyn-
der denne søndags aftensangsgudstjeneste kl. 
19.00.

Koncert med sang og fortælling

Fredag den 22. november 2019 kl. 19.00. 
Inviterer Strynø kirke til en aften med sang og 
fortælling. Sognepræst Martin Wemmelund fra 
Sct. Jørgens kirke i Svendborg vil fortælle om 
Grundtvigs julesalme Velkommen igen, Guds 
engle små. Hvad betyder englene hos Grundt-
vig? Hvorfra kommer inspirationen til englene 
i salmen? Og hvordan kan netop de slukke ju-
lesorgen? Bel Canto koret (billedet) fra Svend-
borg – under ledelse af dirigent Tine Pugesgaard 
–  medvirker ved arrangementet. Mød op og vær 
med til at synge julen ind. Alle er hjertelig vel-
kommen. Strynø menighedsråd.

”Sammenkomst”  
- begynder snart igen

Sammenkomst for pensionister og andre voks-
ne begynder på ny sidst i september. Vi hygger 
os med kaffe og hjemmebag, en sang eller to 
og et endnu ikke fastsat tema. Se nærmere om 
tid og sted i september-udgaven af Strønyt. På 
gensyn! Helga og Elisabeth.

Allehelgengudstjeneste

Søndag den 3. november 2019 kl. 10.00.
Kom og vær med til Strynø sogns Allehelgen- 
gudstjeneste søndag den 3. november kl. 10.00. 
Den første uge i november-kalenderen mar-
kerer hele tre datoer; allehelgensaften, hallow-
een og allehelgensdag. Men der er tale om tre 
forskellige dage med hver sit indhold og be-
tydning. Allehelgen og halloween er ikke det 
samme. Der er derimod tale om to helt for-
skellige højtider. I katolsk tid lå allesjælesdag på 
dagen efter allehelgen, altså den 2. november. 
Her bad man for de døde, som var i Skærsil-
den, om, at deres tid dér måtte blive kort. 
Men ved Reformationen i Danmark afskaffe-
de man allesjælesdag og nøjedes med at min-
des de døde i årets løb på allehelgenssøndag. 
Det er det vi også i år vil gøre her på Strynø. 
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xxxRudkøbing – Simmerbølle pastorat

Høstgudstjenester

Der holdes høstgudstjenester søndag den 22. 
september kl. 10.00 i Rudkøbing kirke og 
kl. 11.30 i Simmerbølle kirke. Kirkerne vil 
være smukt pyntede. Gudstjenesternes tema er 
Taknemmelighed. Vi kan glæde os til at synge de 
mange dejlige høstsalmer. 

Rytmisk gudstjeneste

Søndag den 27. oktober kl. 16.00. Holder vi 
en rytmisk gudstjeneste i Rudkøbing kirke. Tid-
ligere kirkesanger, Valle Hansen, sammensætter 
et lille band, der spiller ved gudstjenesten. To-
nen og stemningen bliver derfor en lidt anden. 
Temaet for gudstjenesten er Hænder.

Alle Helgen

Rudkøbing og Simmerbølle kirker indbyder 
til Alle Helgens gudstjenester søndag den 3. 
november kl. 10.00 i Rudkøbing kirke og 

kl. 11.30 i Simmerbølle kirke. Ved gudstjene-
sterne nævnes navnene på de, der er døde, be-
gravet eller bisat fra Rudkøbing og Simmerbølle 
kirker. Der vil være lystænding, og kirkekoret 
medvirker ved begge gudstjenester.

Indsættelse

Søndag den 10. november. Indsættes Vibeke 
Hammerum i Rudkøbing kirke som præstevi-
kar i Rudkøbing-Simmerbølle pastorat. Efter 
gudstjenesten inviteres alle til frokost i sogne-
huset. Hendes ansættelse løber fra november til 
og med januar. 

Familiegudstjeneste

Søndag den 24. november kl. 14.00. Slutter vi 
kirkeåret af med en familiegudstjeneste i Rud-
købing kirke. Årets minikonfirmander vil med-
virke ved gudstjenesten ved bl.a. at ’bære’ hele 
kirkeåret ind i procession og undervejs i gudstje-
nesten kort fortælle om de tre kristne højtider. 
Efter gudstjenesten er der samvær i Rudkøbing 
Sognehus.

Ny præst i Rudkøbing- 
Simmerbølle pastorat

Provst Trille B. Westergaard har fået bevilget 
studieorlov i november, december og janu-
ar (læs mere herom andetsteds i bladet). Det 

betyder, at vi kan hilse hendes vikar, Vibe-
ke Hammerum, velkommen søndag den 10. 
november ved en festlig indsættelse i Rud-
købing kirke. Vibeke Hammerums opgaver 
bliver primært at varetage gudstjenester og kir-
kelige handlinger samt undervise konfirman-
der. Hun står også til rådighed for sjælesørge-
riske samtaler. Vi glæder os til samarbejdet! 
Rudkøbing og Simmerbølle menighedsråd

Jeg glæder mig! 

Jeg hedder Vibeke Hammerum og fyldte 70 i 
foråret. Hvad præstegerningen angår er jeg en 
af de sene konvertitter! Mine unge/yngre år blev 
tilbragt i luftfarts- og rejsebranchen. Jeg var 47, 
da jeg blev teologisk kandidat fra Københavns 
Universitet, og godt et halvt år senere blev jeg 
ordineret i Odense Domkirke til et vikariat på 
Midtfyn! Jeg har været præst på Fyn i 22 år, 
deraf de 21 som sognepræst i Svanninge-Falsled 
på Sydfyn. Efter pensioneringen flyttede jeg til 
Nyborg, hvor jeg er ved at finde mig til rette. Jeg 
glæder mig til at tilbringe nogle måneder som 
præstevikar i Rudkøbing-Simmerbølle pastorat!  
Sognepræst Vibeke Hammerum.

Kaffe-På-Kanden- 
Eftermiddage

Vi indbyder til tre Kaffe-På-Kanden-Eftermid-
dage i efteråret. Alle foregår i Rudkøbing Sogne-
hus (Det gl. Rådhus), og det er altid kl. 14.30 
– 16.00. Der kan bestilles taxa til arrangemen-
terne (Byens Taxa: 62 51 10 80). Det er gratis, og 
alle er velkomne.

Onsdag den 11. september kommer foredrags-
holder og fortæller Esther Rützou og fortæller 
en interessant kærlighedshistorie. Hun skriver 
om sin historie, som hun kalder Trone og Trods 
– fortællingen om et middelalderskilsmissedrama: 
”I 1193 blev den danske prinsesse Ingeborg gift 
med den franske konge Philip Auguste. Gift – 
og forstødt på brudenatten. Men Ingeborg rej-

Vibeke Hammerum
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ste ikke bare sådan hjem. Hun var dronning af 
Frankrig, basta! Det blev til 20 års skilsmisse-
drama med mordforsøg og røveriske overfald, 
pavelig indblanding, bandlysning – ja, alt hvad 
hjertet kan begære af drama – indtil Philip til 
sidst gav op og tog Ingeborg tilbage. Stædighed 
betaler sig!”

Onsdag den 2. oktober kommer Else Wols-
gård, leder af Rudkøbing Byhistoriske Arkiv, og 
fortæller om Rudkøbing kirkegård. Overskriften 
for foredraget er: Rudkøbing kirkegård er fuld 
af historier. Om foredraget skriver hun: ”For de 
fleste er kirkegården et velkendt, fredfyldt sted, 
hvor man kommer for at se de gravsteder, der 
rummer minder om mennesker, man har kendt. 
Men den er meget mere end det. Hvordan det 
gik til, at Rudkøbing fik sin ”assistens” kirke-
gård, hvilke interessante personer ligger begra-
vet der og meget mere, vil man få at høre om.”

Tirsdag den 12. november kommer sognepræst 
Vibeke Hammerum (vores vikarpræst fra no-
vember-januar) og fortæller om sin vej til præ-
stegerningen. Hun kalder sit causeri I himlens 
tjeneste. Om causeriet skriver hun: ”Jeg kalder 
min fortælling ”I himlens tjeneste”, fordi jeg har 
været ansat i et luftfartsselskab – dog ikke som 
stewardesse - og i min studietiden arbejdede jeg 
på Meteorologisk Institut, og endelig kom jeg så 
i evangeliets tjeneste!” 

Kirkelig Kafé for Kultur og  
Kristendom

Vi indbyder til tre arrangementer i efteråret. De 
to foregår i Rudkøbing sognehus mellem kl. 
19.00-ca. 21.30, men vi begynder i Bio Lan-
geland. Alle tre arrangementer er gratis, og alle 
er velkomne.

Mandag den 9. september kl. 19.00 skal vi i 
biografen og se den Oscar-vindende film ”Ba-
bettes Gæstebud”, der blev instrueret af Gabriel 
Axel i 1987. Efterfølgende vil sognepræst Li 
Have Otterstrøm (Sydlangeland) fortælle lidt 
om filmen og lægge op til en samtale om de 
forskellige temaer, filmen præsenterer. Har 
man tid og lyst, kunne man evt. inden filmfor-
visningen læse/genlæse Karen Blixens novelle 
af samme navn, som filmen jo bygger på. Der 
er mulighed for i biografen at købe et glas vin 
eller anden drikkelse. Menighedsrådet sørger 
for lidt godt til.

Torsdag den 10. oktober gæster Holger Lissner, 
salmedigter og tidligere sognepræst i Sdr. Bjert, 
Rudkøbing. Holger Lissner er stadig en meget 
aktiv salmedigter, og vil præsentere nogle af sine 
salmer og fortælle, hvorfor han skrev dem, hvad 
der ligger bag, og lære os melodierne, så vi kan 
synge dem og bruge dem. Og måske genfinde os 
selv i dem. Så der lægges op til en skøn sangaften 
med hans dejlige og livsnære sange og salmer.

Tirsdag den 19. november gæster dr. phil. i 
dansk litteratur Erik A. Nielsen Rudkøbing. 
Han vil holde foredrag om emnet: Bibelen som 
billedbog. Om foredraget skriver han: ”Skønt 
Bibelen, som vi kender den, er blevet skrevet 
over en årrække af mange hundrede år, går der 
alligevel én lang og sammenhængende fortæl-
ling igennem den. I gamle dage forklarede man 
det ved at sige, at Bibelen er skrevet af Helligån-
den. Måske er den påstand ikke så tosset, som 
den kan lyde i moderne øren. I al fald er Bibelen 
skrevet af mennesker, som havde den dybeste 
respekt for helligteksten, og som kendte det ek-
sisterende meget nøje, når de føjede nye tekster 
ind i sammenhængen. I al fald er der opstået en 
meget betagende række af billeder, der hænger 
sammen fra skabelsesberetningen i 1. Mosebog 
til Johannes-Åbenbaring i slutningen af Det 
Nye Testamente. Og med Jesus som den mid-
te, alt det andet samler sig omkring. Foredraget 
handler om denne bibelske poesi og dens virk-
ninger i Danmark.”

Esther Rützou

Holger Lissner
Foto: Christian Roar Petersen

Erik A. Nielsen
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Kristen meditation i  
Rudkøbing kirke

Der indbydes igen til kristen meditation hver 
torsdag kl. 17.00-17.30 i Rudkøbing kirke. Alle 
er velkomne. Meditationen ledes af Tilde Louise 
Carlsen og Søren Baun Jeppesen, der begge er 
bosiddende på Langeland. De har stor erfaring 
med kristen meditation og har tidligere igangsat 
kristne meditationsgrupper i bl.a. Øster Skernin-
ge kirke og Vor Frue kirke i Svendborg. Janne 
Riis Peitersen, formand for aktivitetsudvalget.

Kirkekaffe:

Der indbydes til kirkekaffe:

Rudkøbing: 1. september, 13. oktober,  
10. november og 24. november - i sognehuset

Simmerbølle: 17. november i annekset (hvor 
man tager imod Vibeke Hammerum).

 
Studiekreds

Der startes en studiekreds op onsdag den 4. sep-
tember kl. 19.30 i konfirmandstuen i Rudkøbing 
Præstegård, Østergade 2 (indgang fra Rude Stræde). 
Man samles om emnet MENING og IDENTITET. 
Studiekredsen ledes af dr. theol. Ole Davidsen. Sam-
talerne tager udgangspunkt i Svend Brinkmanns 
bog: Ståsteder – 10 gamle ideer til en ny verden. 
Man mødes i alt 6 gange i løbet af efteråret. Det 
er gratis.

Undervisning

Konfirmander:

Ørstedskolen: Konfirmandundervisning tilbydes 
elever på 7. klassetrin, og den ligger torsdag morgen 
kl. 08.00-9.30. Første mødegang er 12. september. 
Kassebølle Friskole: Der tilbydes konfirmandunder-
visning for elever på 7. klassetrin onsdag kl. 08.15-
09.45. Første mødegang er onsdag 11. september.

Konfirmation: 

Der tilbydes konfirmation i Rudkøbing og Sim-
merbølle kirker St. Bededag 8. maj og søndag 
10. maj 2020.

Minikonfirmander

Ørstedskolen: Der tilbydes alle børn på tred-
je klassetrin minikonfirmandundervisning. 
Første gang er torsdag den 3. oktober. Bør-
nene vil blive hentet i bus ved Ørstedsko-
len og kørt til konfirmandstuen i præstegår-
den i Rudkøbing. Undervisningen varetages 
af Hanne Davidsen og Lene Munch Larsen. 
Kassebølle Friskole: Der tilbydes minikonfir-
mandundervisning for elever på 3.-4. klassetrin 
til foråret. Undervisningen varetages af Marianne 
L. Ring. Undervisningen afsluttes med opførelse 
af Påskespillet, der instrueres af Hanne David-
sen. Herom mere i næste nummer af kirkebladet.

Kor

Første uge i september 
begynder en ny korsæ-
son i Rudkøbing Kirke 
med kortilbud for både 
unge og voksne. Ung-
domskoret er for unge 
piger og drenge i alde-
ren ca. 12-18 år. Der er en lille prøve forbun-
det med at blive optaget i ungdomskoret. Ung-
domskoret øver hver torsdag kl. 16.00-17.00. 

Sangere i ungdomskoret tjener 125 kr. ved 
deltagelse i gudstjenester og lignende. Ung-
domskoret medvirker 1-2 gange om måne-
den ved søndagsgudstjenesterne i kirken. 
Kirkekoret er et blandet kor for voksne. Kir-
kekoret øver hver tirsdag aften kl. 19.30-21.15. 
Første korprøve er tirsdag den 3. september. 
Motetkoret er et blandet kor, hvis primære opga-
ve er at medvirke ved højmesserne i Rudkøbing 
Kirke. Sangere i motetkoret synger ca. hver anden 
søndag. For tilmelding eller yderligere informati-
on, kontakt organist og korleder, Tine Pugesgaard, 
tlf. 23301868, mail: Tine.p.org@gmail.com

Flaglaug ved kirke og  
sognehus – noget for dig?

Vi savner, at der flages ved kirke og sognehus på 
nogle af de officielle flagdage. F.eks. er det trist, 
at vi ikke kan flage hele dagen påskedag ved kir-
ken, og det er ærgerligt, at vi ikke flager hele 
dagen 5. maj osv. Det er der flere, der har be-
mærket, og menighedsrådet er enige heri. Men 
vi mangler nogle frivillige, der vil tage opgaven 
på sig. Så kunne du tænke dig at være med i en 
gruppe af gæve folk, der hejser flag op og ned 
ved sognehus og kirke på udvalgte dage, er du 
meget velkommen til at kontakte sognepræst 
Hanne Davidsen, hda@km.dk, 21330375.

Nyt fra menighedsrådene

Rudkøbing menighedsråd:

Menighedsrådsmøder: 3. september, 22. ok-

Legekassen 
 
Find info om Legekassens aktiviteter på dens 
Facebookside.
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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  
Mail: 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.
Studieorlov i november, december og 
januar.

Sognepræst:
Vibeke Hammerum, vikar 7/11 2019 – 
31/1 2020. ☎ tlf. 20 87 61 12
Træffes efter aftale. Mail: vrh@km.dk

Kordegn: Birgitte E. M. Møller, Torvet 1a, 
5900 Rudkøbing. ☎ 62 51 12 70  
Mail: bemm@km.dk. 

Træffetid onsdag 9.00-12.00 og torsdag 
14.00-17.00. Udover disse tider kan der 
rettes henvendelse til sognepræsterne.  

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

Kirkegårdsleder: Ole Lundager  
Hansen, ☎ 62 51 17 65.  
Mail: rudkoebingkirkegaard@mail.dk  
Træffetid kl. 09.00-10.00 på kontoret,  
Rue 12, 5900 Rudkøbing.

Regnskabsfører Benny Rasmussen, 
Tordenskjoldsvej 21, 5700 Svendborg
 
Kirkebil: Byens Taxi  
☎ 62 51 10 80

Rudkøbing Menighedsråd:
Formand: Conny Mortensen  
☎ 28 86 95 97
Kirketjener: Lene Munch Larsen 
☎ 20 34 56 57, mandag fri.
Mail: lml.kirketjener@gmail.com
 
Kirkeværge: Kjeld Madsen
☎ 40 24 52 01
 
Mailadresse til Rudkøbing Menigheds-
råd er følgende: 7741@sogn.dk

Simmerbølle Menighedsråd:
Formand: Annika Viulm, ☎ 27 52 14 85
simmerboellemenighedsraad@gmail.com
Kirketjener: Lisa Pihl Jensen, 
☎ 20 28 04 54
Mail: lpj.kirketjener@gmail.com
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 

tober og 13. november – alle dage kl. 17.00-
21.00 i Rudkøbing Sognehus.  
Mange har bemærket, at bænkene i Rudkøbing 
kirke klistrer. Men det gøres der noget ved nu! 
Bænkene renoveres og males på ny. Det bety-
der, at kirken lukkes pr. 1. februar 2020. Det 
vil sandsynligvis tage 10 uger at gøre bænkene 
klar til brug

Simmerbølle menighedsråd: 
 
Menighedsrådsmøder: 4. september, 9. okto-
ber og 27. november – alle dage kl. 16.00-
18.00 i annekset ved Simmerbølle kirke.

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. Alle kor på Langeland er inviteret til 
at deltage. Kaffe, kage og gratis adgang. Arrangør: 
Foreningen Norden for Svendborg og Langeland.

Folkeuniversitet i Sognehuset

Overlæge, dr. med. og tidligere formand for Etisk 
Råd, Ole Hartling, kommer til Langeland og hol-
der et meget interessant foredrag med titlen Det 
sorgfulde liv – kan vi mere, end vi magter. Han 
vil komme ind på sorgens baggrund og væsen, 
ligesom han også vil tale om aktiv dødshjælp som 
en teknologisk løsning på eksistentielle spørgs-
mål. Det sker torsdag den 5. september kl. 
15.00-17.00 i Rudkøbing Sognehus. Entre 50 
kr. Arrangør: Folkeuniversitetet på Langeland.

Indre Mission

5/9  Møde v. Brian Madsen, Vejle  
12/9  Bibelstudie  
19/9  Sangaften v. Lene Rønne Pedersen  

26/9  Filmaften  
10/10  Møde v. Lasse Holmgård Iversen,  
 Bibellæser-Ringen  
31/10  Bibelstudie  
7/11  Møde v. Arne Olesen, Fredericia  
14/11  Møde v. Birger Reuss Schmidt,  
 Hillerød  
21/11  Bibelstudie  
29/11  Åben By Night 

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

Kirkegårdsdriften på Humble, Kædeby og 
Ristinge kirkegårde er overgået til anlægsgart-
ner firmaet 3A.

Det vil dog hovedsalig stadig være de kendte 
ansigter I møder på kirkegårdene, Anette  
Zawada og Bo Valentin.

Lindelse Kirkegård.
Som bekendt overtog Humble Menighedsråd 
forvaltningen af Lindelse Sogn og dermed også 
kirkegården.

Mange af jer har ikke kunnet undgået se maski-
ner arbejde på kirkegården.

Baggrunden er følgende:
Kirkegården har gennem flere år trængt til re-
novering, idet rigtig mange af gravstederne var 
udløbet og skulle nedlægges. Nu er der sløjfet 
50 gravsteder. Der er planeret, ryddet og sået 
græs medmere. Nu fremstår kirkegården åben 
og lys og kan holde i mange år uden for mange 
udgifter. Nu skal kirkegården holdes vedlige af 
graver og medhjælper, som klarer det flot.
Henny Larsen/kirkeværge

Sognepræsten i Humble og 
Lindelse sogne!

Sognepræst Allan Madsen har valgt at fratræde 
sin stilling som sognepræst i Humble og Lindelse 
sogne, hvilket biskoppen har imødekommet.

Vi i Humble/Lindelse menighedsråd takker for 
samarbejdet og ønsker Allan Madsen god vind 
fremover.

Indtil videre passes embedet af Li Have Ot-
terstrøm, Sydlangeland pastorat, og Andreas 
Skjoldborg Knudsen, Strynø pastorat, med 
hjælp fra øvrige præster.

Humble – Lindelse pastorat

Høst Gudstjenester i September

1. 1. september kl. 19.00 i Kædeby Kirke

2.  8. september kl. 14.00 i Lindelse Kirke

3.  15. september kl. 10.00 i Humble Kirke

4.  29. september kl. 19.00 i Ristinge Kirke

I Kædeby Kirke medvirker kirkekoret og der er 
Kirkekaffe og kage. 

I Lindelse Kirke medvirker Sygehuskoret. Ef-
terfølgende inviterer menighedsrådet til kaffe 
og kagebord i konfirmandstuen.



17

xxx xxx

Vejviser

Sognepræst Vakant
Kontakt: Andreas Skjoldborg
Kirkevej 18, Strynø,
☎ 30 93 78 74. Mail: askn@km.dk
Li Have Otterstrøm, træffes dagligt i 
Magleby Præstegård ☎ 24 91 10 77
Mail: lhl@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

Vedr. kirkegårdene
Kontakt kirkeværgen for den enkelte 
kirkegård.

Kirketjener:
Lisa Pihl Jensen
☎ 23 24 24 78

Lindelse menighedsråd: 
Se kontaktoplysninger under Humble.

Regnskabsfører: Benny Rasmussen, 
☎ 62 22 72 88

Graver Lindelse: Allis Stæhr, 
☎ 23 38 87 05 - Fri mandag.
Mail: lindelsekirkegaard@outlook.com

Stof til Kirkebladet: 
Menighedsrådsformanden 
Hanne Elnegaard

Humble – Lindelse pastorat Humble – Lindelse pastorat

I Humble Kirke medvirker Saloskoret. Der-
efter inviterer menighedsrådet til let frokost 
i konfirmandstuen, på Ristingevej 24. Til-
melding modtages på 2014 1265 – Marianne 
Olesen.

I Ristinge Kirke medvirker Kirkekoret. Vi 
starter udenfor kl.18.00 med at byde på grill-
pølser og brød og lidt drikkelse. Derefter af-
holdes der høstgudstjeneste kl. 19.00

Allehelgen 3. november!

Afholdes i Lindelse Kirke kl. 16.00 

Afholdes i Humble Kirke kl. 19.00 
Med efterfølgende varm suppe m/brød og en 
tår at drikke i våbenhuset! Vi skal mindes dem 
vi har mistet! 

Kirkemusiker koncert i Humble 
Kirke 17. november kl. 16.00
 
Igen i år vil de Sydlangelandske kirkemusikere 
give koncert. Kom og oplev de mange instru-
menter og deres store repertoire, de tilsammen 
dækker. Glæd Jer til en stor oplevelse. Der er 
gratis adgang!

Lindelse Sognetur

Den 25.5 gik Lindelse Sognetur, som aftalt sidste 
år, til Moesgård Museum (MOMU) i Århus. Vi 
var 42 forventningsfulde og glade mennesker. 
Turen startede på Lindelse Kirkeplads, hvor VSB 
med Kim ved rattet hentede os kl. 07.30. 
Under kørslen var der information om dagen for-
løb. Der var naturligvis pause i solskinnet, med 
kaffe, rundstykker med pålæg og alle fik strakt be-
nene. Ved ankomsten havde vi travlt, da vi havde 
et par unge mennesker, der ventede på os, for at 
vise os herlighederne. Og det var en fantastisk 
oplevelse. Vi kan ikke lade være med at nævne, at 
MOMU er blandt de 10 bedste museer i verden. 
Så var der dejlig mad, og herefter tid til på egen 
hånd at fordybe sig i udstillingerne, ligesom omgi-
velserne udenfor blev besøgt flittigt. Kl 16.30 gik 
det hjemad mod Langeland med en bus fuld af 
trætte og tilfredse deltager. Mange takkede hjerte-
ligt for turen, som havde givet dem en oplevelse de 
havde nydt. Rigtig mange spurgte til en lignende 
tur til næste år. Ca halvvejs hjemme var der igen 
en lille pause med kaffe og hjemmebagt kage. Her 
gik snakken lystigt om alle oplevelserne. Tilbage 
på Kirkepladsen kl 19.30 var alle enige om, at det 
havde været en fantastisk dag, flere bl a, Leo Ras-
mussen, Chr Faber-Rod og Anders Peter Holt ud-
trykte begejstring for turen og arrangementet. Og 
alle sagde på forhåbentlig gensyn til næste år, til en 
tur til et nyt og spændende sted. Så nu er forvent-
ningerne store til, hvad vi finder på til næste år. 
Også Kim fik roser med på vejen, han havde været 
en dejlig rolig og uhyre hjælpsom chauffør.
Eva Terndrup og Lone Bundgaard.
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Sydlangeland pastorat

Sognetur den 15. juni.

Der var 55, der valgte at deltage i Sydlange-
land Pastorats sorgnetur.

Turen gik til Horne, hvor menighedsrådsformand 
Hanne Wolfsberg fortalte om Horne kirke – den 
eneste rundkirke på Fyn. Vejrguderne var ikke helt 
med os, men humøret var højt på hele turen. Vi 
spiste medbragt mad i Madpakkehuset ved Gå-
sebjergsand for derefter at køre til Fåborg Arrest. 
Det var spændende at se arresthuset og høre om 
hvordan det var at opholde sig der. Herefter gik tu-
ren til Skovlyst i Svanninge Bakker hvor kaffen og 
lagkagen blev nydt. Inden vi sluttede helt af med 
at spise på Aisa House i Svendborg, kørte Bjarne 
Bergholdt os rundt på Sydfyn, hvor vi så mange 
kønne steder og Bjarne fortalte inspirerende om 
området.

Pinsegudstjeneste med grill

Der var god stemning og vejret var med os ved 
årets Pinsegudstjeneste på Bagenkop Havn,

 
Morgenmads-gudstjeneste

Søndag den 21. juli var der morgenmads- 
gudstjeneste i Magleby Præstegårdshave. 
Trods vejerguderne valgte at vise hvad de kun-
ne om lørdagen, var de bedre stemt om sønda-
gen. Før gudstjenesten blev der serveret dejlige 
hjemmebagte boller m.m. til kaffen. Det var 
hyggeligt at sidde i haven og høre fuglene fløjte 
om kap til organistens spil. 

Alle Helgens gudstjeneste

 
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. Vi slutter af med at gå ud til gravene og 
lægge blomsterbuketter på dem. Alle Helgens 
gudstjenesten er en liturgisk gudstjeneste, hvor 
musikstykker, fællessang og læsninger fra Bibe-
len og litteraturen gensidigt belyser hinanden.  
I Tryggelev Kirke medvirker Kirkekoret under 
ledelse af Lone Nordal.

Fodslette -, Tryggelev -, Magleby - og Bagenkop Kirker

Søndag d. 3. november i: 
Magleby Kirke kl. 17.00  
Bagenkop Kirke kl. 19.00  
Tryggelev Kirke kl. 13.00

Høstfest for hele familien

Søndag den 1. september. Kl. 10.00 er der 
familiegudstjeneste i den høstpyntede Magleby 
Kirke, hvor Salos-koret medvirker. Efter guds-
tjenesten fortsætter festlighederne i Magleby 
Forsamlingshus med fx: Auktion over de indle-
verede høstgaver, sjove børneboder med spæn-
dende præmier,lækker Høstbuffet samt kaffe og 
kage. Pris voksne 50 kr. – børn er gratis. 

Tilmelding: Li Have Otterstrøm mail: lhl@
km.dk. Tlf. 24911077 senest d. 25. august. 
Overskudet fra høstfesten går ubeskåret til Nat-
teravnene på Langeland. Vi opfordrer alle til 
at bidrage med høstgaver til auktionen – såvel 
afgrøder, som ikke spiselige gaver. Høstgaverne 
kan medbringes til gudstjenesten, eller afleveres 
på Magleby Præstegård til og med d. 31. august. 
Vi kommer gerne og henter dem efter aftale.
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xxxSydlangeland pastorat

Vejviser

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. 

Syng Nyt… 
Lær de nye salmer at kende! 

Vi mødes tre aftener i efteråret og synger på livet 
løs af salmerne fra det nye salmebogstillæg ”100 
salmer”, der udkom i 2016. Sangaftenerne fore-
går i Fodslette Kirke på onsdagene: d. 26. sep-
tember, d. 24. oktober og d. 14. november kl. 
19.00 – ca. 21.00. Vi serverer kaffe og kage til.

Juletræsfest for børn i  
Magleby Præstegård

Lørdag den 7. december kl. 14.00. Vi leder efter 
nisserne på loftet, synger julesange, danser om 
juletræet, hygger og spiser æbleskiver, og måske 
er der godteposer til børnene! Det er gratis at 
deltage, og tilmelding er nødvendig fordi der 
er begrænset deltagerantal. Tilmelding sker 
til sognepræst Li Have Otterstrøm mail: lhl@
km.dk /telefon: 24911077 senest den 25. no-
vember. Alle er hjerteligt velkomne!

Kirkemusikker-koncert 

Vore dygtige kirkemusikkere afholder deres 
årlige koncert den 17. november i Humble  
Kirke kl. 16.00 og i Longelse Kirke kl. 19.00. 
Gå ikke glip af denne chance for at nyde det 
store talent vore musikkere har at byde på. 

Kirkekaffe

Vi byder på kirkekaffe og en småkage i kirken 
efter søndagens seneste gudstjeneste i Sydlange-
land Pastorat. 

Plejehjemsgudstjenester

September:  
Humble Plejecenter onsdag d. 11. kl. 15.00 
Andreas Skjoldborg Knudsen

Lindelse Plejecenter tirsdag d. 17. kl. 14.00 
Li Have Otterstrøm

Oktober: 
Humble Plejecenter onsdag d. 9. kl. 15.00 
Andreas Skjoldborg Knudsen

Lindelse Plejecenter tirsdag d. 15. kl. 14.00 
Li Have Otterstrøm

November: 
Humble Plejecenter onsdag d. 13. kl. 15.00 
Li Have Otterstrøm

Lindelse Plejecenter tirsdag d. 19. kl. 14.00 
Andreas Skjoldborg Knudsen

Konfirmationsforberedelse 
2019 - 2020

For Sydlangeland Pastorat samt Humble/Lin-
delse Pastorat. Konfirmanderne starter under-
visning hos sognepræst Li Have Otterstrøm 
torsdag d. 12. september kl. 08.00 i Magleby 
Præstegård. For nærmere oplysninger kontakt 
venligst Li Have Otterstrøm mail: lhl@km.dk 
eller på tlf. 24911077. Elever fra Ørstedsskolen 
får tilsendt brev. Elever fra andre skoler kan hen-
vende sig til præsten.

Juniorkonfirmandundervisning 
2019 - 2020

For nærmere oplysninger kontakt sognepræst 
Andreas Skjoldborg Knudsen via email: 
askn@km.dk eller på tlf. 62515346.

Fodslette -, Tryggelev -, Magleby - og Bagenkop Kirker
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Rebellens kor på Bornholm

Rebellens kor til folkemøde  
på Bornholm

Folkemødet på Bornholm er et politisk arran-
gement, der har fundet sted siden 2011. Under 
uformelle former, hvor politikerne møder bor-
gere, erhvervsfolk, foreninger og organisationer, 
debatteres samfundets muligheder og udfor-
dringer. Rammerne for udvikling af demokra-
tiet er hermed sat. Hele arrangementet strækker 
sig over 4 dage i midten af juni og foregår i Al-
linge. Folkemødets events bliver afholdt i telte, 
på skibe, på restauranter, under åben himmel 
mv. Det er et stort arrangement, hvor mere end 
100.000 mennesker hvert år møder op. 

Vi i Rebellens kor er utrolig taknemmelige for, 
at vi fik muligheden for at opleve hele Dan-
marks politik-festival på nært hold. Ole Søren-
sen “Rebellen fra Langeland” har selv været til 
folkemøde mange gange, og det var hos ham 

ideen opstod. Han er meget stolt af koret og 
vil gerne vise hele Danmark, hvad vi kan på 
Langeland. I udsatterådet blev det endeligt be-
sluttet, at Rebellens kor skulle deltage, og Ole 
bevilligede penge til turen. Planlægningen gik 
i gang, og der blev lejet en hyggelig spejder-
hytte ved Due Odde samt en bus med chauffør. 

På folkemødets første dag skulle vi optræde ved 
organisationen LAP (landsforeningen af nuvæ-
rende og tidligere psykiatribrugere). Vi stuvede 
os sammen i et lille telt, sang et bredt repetoire 
af sange og fortalte lidt om vores historie un-
dervejs. Der var mange glade mennesker og 
en rigtig god stemning. Bagefter var vi hver 
især rundt på pladsen og opleve de forskellige 
events. Næste dag skulle vi optræde ved “EN 
AF OS”, som er en national oplysningskam-
pagne, der har til formål at afstigmatisere psy-
kisk sygdom i Danmark. Her sang vi under 
åben himmel i det flotteste solskinsvejr. Der 
var masser af folk, og vi var ydermere så hel-

dige, at flere langelændere kom forbi for at høre 
os og bakke os op. 

Senere på dagen skulle vi optræde på en scene 
i et telt ved Landdistrikternes fællesskab. En 
rigtig stor oplevelse, hvor flere fra Langeland 
kommune var repræsenteret sammen med en 
række medlemskommuner. Vi er meget stolte 
af den store anerkendelse og de rosende ord, vi 
fik med på vejen herfra.

Ud over Folkemødet fik vi også tid til at se 
Bornholm. Vi besøgte Ekkodalen, som er Dan-
marks længste sprækkedal, og Hammershus, 
som er en ruin af en middelalderborg. Turen 
gik også til den unikke bjergby Gudhjem samt 
den idylliske havneby Svaneke.

Vi havde fem rigtig gode dage på “øen i søen” 
med et stærkt sammenhold, og vi er alle enige 
om, at det var en meget lærerig og livsbekræf-
tende oplevelse. 

Hammershus - Nordeuropas største borgruin.
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 Rebellens kor på Bornholm  Provstirejse

Folkemødet 2019.

Optræden ved landdistrikternes fællesskab og optræden ved LAP.

Provstirejse for alle!

I juni måned i år gik turen til Flandern. Det 
blev en dejlig, oplevelsesrig og interessant 
tur, hvor vi bl.a. så smukke kirker, romanti-
ske kanalbyer og ikke mindst de interessante 
krigskirkegårde fra 1. verdenskrig. I Ypres 
oplevede vi en genbegravelse af kaptajn 
Winston, og vi overværende den bevægende 
The Last Post- ceremoni. Turen blev arran-
geret i samarbejde med Historiske Rejser. 

Vi ønsker at gentage successen til næste år. 
Denne gang vil det være provst Trille Brink 
Westergaard, der - sammen med Anders 
Bager Eriksen (rejseleder) - arrangerer rej-
sen. Turen kommer til at gå østover til det 
vestlige Polen, med base i Wroclaw, der er 
udnævnt til Årets europæiske destination 
2018. Det bliver den 21.-26. april. Der kom-
mer mere information i det næste nummer 
af kirkebladet, men man kan godt allerede 
nu melde sig til. Kontakt Trille B. Wester-
gaard, tubw@km.dk, 20 46 36 44.
Hanne Davidsen.

Ypres med de flotte tårne fra Klædehallen (tv.) 
og Martin Katedralen (th). De er som hele 
byen genopbygget efter 1. verdenskrigs ødelæg-
gelser. Foto fra wikipedia.
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På studieorlov i Indien & Kalender Kalender

Jeg har fået bevilliget 3 måneders studieorlov 1. november 19 til 31. januar 20. 
Orloven skal bruges på at besøge min mors barndomshjem i Tamil Nadu distriktet 
i det syd-østlige Indien. 
Mine morforældre var missionærer dér hele deres arbejdsliv. Min morfar, Johan 
Andersen, rejste ud i 1897. Han lærte tamilsk og hindi og kunne begå sig på andre 
indiske (og europæiske) sprog. Han oversatte bl.a. Det nye Testamente til tamilsk. 
Han var på flere måder forud for sin tid – der var den engelske kolonitid. Han 
mente, man skulle lade sig inspirere af indisk tradition og kultur f.eks. når man 
byggede huse og kirker i stedet for at bygge i europæisk stil. Det var vigtigt for 
ham, at missionsarbejdet skulle føre til en rent indisk kirke. Han havde været med 
til at oprette en stor drengekostskole (som min mormor senere kom til at lede). Nu 
oprettede han et teologisk college, og havde den glæde at ordinere mange indiske 
præster. Ud fra navnene tror jeg, at nogle af de nuværende præster er efterkommere 
af disse. Jeg håber selvfølgelig at møde dem. 
Min mormor, Caroline, var læreruddannet, en fjern slægtning til min morfar og 18 
år yngre. Hun rejste ud i 1917. Pga. 1. verdenskrig kunne hun ikke sejle. I stedet tog 
hun med den nybyggede transsibiriske jernbane – igennem revolutionens farlige 
Rusland – og derfra videre fra det nordlige (og også urolige) Kina gennem Asien til 
det sydlige Indien. Desværre har vi ingen beretninger om den noget specielle tur for 
en uge pige. Vi ved kun, at det tog ½ år. 
Hun blev lærer på drengekostskolen, som min morfars første kone, Anna, dengang 
ledede. Anna døde i 1920 af kopper, og et par år efter blev mine morforældre gift. 
Ud over det nævnte var der på missionsmarken bl.a. et spedalskhedshospital og et 
enkehjem (fattige enker er stadig i livsfare i området). Begge eksisterer endnu. Siden 
er der kommet mere til, f.eks. en pigekostskole. Hospitalet gør et stort forebyggende 
arbejde bla. ved at uddanne barfodslæger, der arbejder ude blandt de mest udsatte. 
Min mor blev født i 1923 og boede de første 16 år af sit liv i Indien. Hun rejste med 
familien til Danmark, da min morfar skulle på pension i 1939. Hun var en glim-
rende fortæller, så alle de eksotiske beretninger om stedet, hendes forældres enorme 
indsats og hendes barndom og ungdom fyldte meget i min barndom – sammen 
med andre kostvaner end mine jævnaldrende. 
Min morfar var optaget af Gandhis ideer og rejste langt for at høre den store mand

Min mor var 8, da hun første gang så ham – og blev skuffet: Han var lille, halvnø-
gen og trak på en ged. 

Hun voksede op som 3-sproget, talte flydende dansk, engelsk og tamilsk. Hun og 
hendes lillesøster gik på dansk kostskole næsten en dagsrejse væk fra missionsstatio-
nen. Klimaet var bedre oppe i bjergene end nede på den tropiske busksteppe. Hun 
blev sygeplejerske, fordi hun ville tilbage og hjælpe. Men så dukkede min far op. 
Nu rejser jeg derud. Jeg skal bo på missionsstationen, som for nylig er helt overtaget 
af inderne selv. Det ville have glædet både min mor og hendes forældre. Jeg ved 
endnu ikke præcist, hvad jeg skal arbejde med, men jeg håber at kunne lære og gøre 
nytte på samme tid. 
Under mit fravær passes mit præstembede af sognepræst Vibeke Hamme-
rum. Provsteembedet varetages af tidl. provst, sognepræst Per Aas Christen-
sen, Tåsinge. Mvh. Trille Brink Westergaard

Sted: Dato: Klokkeslæt: Overskrift
Bøstrup Sognehus 29. august Kl. 16.00 Lejlighedskor.
Magleby Kirke 1. september Kl. 10.00 Høstgudstjeneste og høstfest /Magleby forsamlingshus.
Kædeby Kirke 1.september Kl. 19.00 Høstgudstjeneste med kirkekaffe og kirkekoret medvirker
Konfirmandstuen i Rudkøbing Præstegård 4. september Kl. 19.30-21.30 Studiekreds om Mening og Identitet ved dr. theol. Ole Davidsen.
Rudkøbing sognehus 5. september Kl. 15.00-17.00 Dr. med. Ole Hartling: Det sorgfulde liv – kan vi mere, end vi magter?
Bøstrup Sognehus 5. september Kl. 16.00 Lejlighedskor.
Rudkøbing sognehus og Torv 7. september Kl. 14.30 -16.20 Kor og fællesang markerer Foreningen Nordens 100 års jubilæum.
Lindelse kirke 8. september Kl. 14.00 Høstgudstjeneste med efterfgl. Kaffebord i konformandstuen. Sygehuskoret medvirker.
Bio Langeland 9. september Kl. 19.00-22.00 Babettes Gæstebud vises. Efterfølgende samtale om filmen med sognepræst Li Have Otterstrøm.
Konfirmandstuen, Longelse Præstegård 10. september Kl. 19.30-21.00 Læse-oplevelse.

De danske missionærer i området. Min morfar, mormor, mor og 2 små tvil-
lingebrødre yderst til højre.
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Kalender

Sted: Dato: Klokkeslæt: Overskrift
Rudkøbing sognehus 11. september Kl. 14.30-16.00 Kaffe-På-Kanden: Fortæller Esther Rützou: Trone og Trods – fortælling om et middelalderligt skilsmissedrama.
Bøstrup Sognehus 12. september Kl. 16.00 Lejlighedskor.
Humble kirke 15. september Kl. 10.00 Høstgudstjeneste med frokost i konfirmandstuen på Ristingevej 24. Saloskoret medvirker.
Bøstrup Sognehus 19. september Kl. 16.00 Lejlighedskor.
Konfirmandstuen i Tullebølle Præstegård 19. september Kl. 19.00 Læsekreds.
Konfirmandstuen, Longelse præstegård 24. september Kl. 19.30-21.00 Evaluering af Gå-til gudstjenesterne.
Tullebølle kirke 25. september Kl. 09.30 Musik og fortælle arrangement for børn.
Konfirmandstuen,Longelse Præstegård 25. september Kl. 14.00 -15.30 Læse-oplevelser.
Fodslette Kirke 26. september Kl. 19.00 Syng Nyt!
Ristinge kirke 29. september Kl. 19.00 Høstgudstjeneste hvor der startes kl. 18.00 med grillpølser. Kirkekoret medvirker.
Konfirmandstuen i Tullebølle Præstegård 30. september Kl. 09.30 Håndarbejdsklub begynder.
Konfirmandstuen,Longelse Præstegård 1. oktober Kl. 19.30-20.30 Sang aften.
Rudkøbing sognehus 2. oktober Kl. 14.30-16.00 Kaffe-På-Kanden: Leder af Byhistorisk Arkiv Else Wolsgård: ”Rudkøbing kirkegård er fuld af historier.”
Bøstrup Sognehus 2. oktober Kl. 19.30 Foredrag v. Andreas Kamm.
Hou kirke 6. oktober Kl. 14.00 Lægprædikant Ole Sørensen.
Rudkøbing sognehus 10. oktober Kl. 19.00-21.30 Sangaften med salmedigter Holger Lissner.
Stoense kirke 13. oktober Kl. 19.00 Ferniseringsgudstjeneste.
Longelse Kirke 16. oktober Kl. 19.30 Esben Just koncert.
Stoense Kirke 18. oktober Kl. 15.00 Halloween.
Longelse Kirke 23. oktober Kl. 19.00 Jagtgudstjeneste. Efterfølgende Kaffebord i Beboerhuset, Longelsevej 10A.
Bøstrup Sognehus 23. oktober Kl. 19.30 Foredrag v. Nis Boesdal.
Konfirmandstuen i Tullebølle Præstegård 24. oktober Kl. 14.30 Præstegårdscafé begynder.
Fodslette Kirke 24. oktober Kl. 19.00 Syng Nyt!
Rudkøbing kirke 27. oktober Kl. 16.00 Rytmisk gudstjeneste med temaet ”Hænder”.
Tryggelev Kirke 3. november Kl. 13.00 Alle Helgens gudstjeneste med Kirkekoret under ledelse af Lone Nordal. 
Magleby Kirke 3. november Kl. 17.00 Alle Helgens gudstjeneste
Humble kirke 3. november Kl. 19.00 Allehelgen. Vi mindes vores afdøde. Der serveres varm suppe i våbenhuset efterfølgende.
Bagenkop Kirke 3. november Kl. 19.00 Alle Helgen gudstjeneste – kaffe bagefter.
Bøstrup Sognehus 6. november Kl. 19.30 Foredrag v. Heidi Kølle Andersen.
Bøstrup Sognehus 7. november Kl. 16.00 Lejlighedskor.
Konfirmandstuen i Tullebølle Præstegård 7. november Kl. 19.00 Læsekreds.
Rudkøbing sognehus 12. november Kl. 14.30-16.00 Kaffe-På-Kanden: sognepræst Vibeke Hammerum: I himlens tjeneste.
Bøstrup Sognehus 14. november Kl. 16.00 Lejlighedskor.
Fodslette Kirke 14. november Kl. 19.00 Syng Nyt!
Stoense Kirke 14. november Kl. 20.00 Natkirke.
Humble kirke 17. november Kl. 16.00 Kirkemusiker koncert. Alle kirkemusikere på Sydlangeland, giver koncert!
Skrøbelev Kirke 17. november Kl. 19.00 Kirkemusikerkoncert.
Rudkøbing sognehus 19. november Kl. 19.00-21.30 Dr. phil Erik A. Nielsen: Bibelen som billedbog.
Bøstrup Sognehus 20. november Kl. 19.30 Foredrag v. Michael Winkler.
Bøstrup Sognehus 21. november Kl. 16.00 Lejlighedskor.
Rudkøbing kirke 24. november Kl. 14.00 Familiegudstjeneste med temaet: ”Kirkeåret”.
Bøstrup Sognehus 28. november Kl. 16.00 Lejlighedskor.
Magleby Præstegård 7. december Kl. 14.00 Juletræsfest for børn – tilmelding senest d. 25. november.



1. Sep. 8. Sep. 15. Sep. 22. Sep. 29. Sep. 6. Okt. 13. Okt. 20. Okt. 27. Okt. 3. Nov. 10. Nov. 17. Nov. 24. Nov.

Kirker: 11. s. e. Tr. 12. s. e. Tr. 13. s. e. Tr. 14. s. e. Tr. 15. s. e. Tr. 16. s. e. Tr. 17. s. e. Tr. 18. s. e. Tr. 19. s. e. Tr. Allehelgen 21. s. e. Tr. 22. s. e. Tr. s.s.i kr.

Hou - 11.30 PM - - 14.00* M 14.00* M - 11.30 M - 16.00* M 10.00* M - -

Stoense 10.00 PM - - 14.00* M - - 19.00* M - - 11.15 M - - 10.00 M

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

Bøstrup - - 14.00* 
PM/M - - 10.00 PM - - 16.00* PM 10.00 PM - - 11.15 M

Tranekær 16.00* PM - - - 10.00 PM - 10.00 M - - 11.15 PM 19.00 M - -

Tullebølle - 10.00 PM - 10.00* M - 11.15 PM - 10.00 M - 16.00* PM - 10.00 PM -

Rudkøbing 10.00* HD 10.00 HD 10.00 W 10.00* 
Høst 10.00 MR 10.00 HD 10.00* W 10.00 W 16.00* HD 

Rytmisk 10.00* HD
10.00* 

HD+VH 
Indsættelse

10.00 VH 14.00* HD

Simmerbølle - 11.30 HD - 11.30* HD 
Høst - 11.30 HD - 11.30 W - 11.30* HD - 19.00* VH -

Strynø 10.00 K - 10.00 K - 10.00 K*
Høstgudstj. -

19.00 K*
Aftensangs-

gudstj.

10.00
Knud 

Nielsen
- 10.00* K

Allehelgen - 10.00 K -

Longelse - 11.15 MR* 
Høst - - - 10.00 MR - - - 16.00* MR 11.15 MR - 14.00 M

Fuglsbølle 10.00 MR* - - 11.15 MR*
Høst - - 14.00 M - 11.15 MR 19.00* MR - - -

Skrøbelev - - 19.00 PM 10.00 MR*
Høst 11.15 MR - - 10.00 MR - 10.00* MR - 11.15 MR -

Lindelse - 14.00* K
Høstgudstj. - 10.00 LO - 14.00 LO - 14.00 LO - 16.00* K

Allehelgen - 13.00 K -

Humble 14,00 K - 10.00* LO 
Høstgudstj. - 14.00 K - 10.00 K - 11.30 LO 19.00* K

Allehelgen 10.00 MR - -

Kædeby 19.00* K 
Høstgudstj. - - - - 19.00 LO - - - - - - -

Ristinge - - - - 19.00* K
Høstgudstj. - - - 19.00 LO - - - 19,00 LO

Tryggelev - 10.00 K - 10.00 LO
Høstgudstj. - - 11.30 LO - 13.00* LO 

Allehelgen - - 11.30 LO

Fodslette - - 14.00 LO
Høstgudstj. - - 11.30 LO - - 10.00 LO - - - 10.00 LO

Magleby
10.00* LO 
Høstgudstj. 

og fest
- - 11.30 LO - - 11.30 K - - 17.00* LO

Allehelgen 10.00 LO - -

Bagenkop - 11.30 K - 14.00 LO
Høstgudstj. - 10.00 LO - 19.00 LO - 19.00* LO 

Allehelgen - 10.00 LO -

Gudstjenesteliste

K= Andreas Skjoldborg Knudsen, HD = Hanne Davidsen, M=Hans Henrik Merrild, LO = Li Have Otterstrøm, PM = Peter M.Møberg, MR = Marianne Ring, W= Trille Brink Westergaard,  
VH= Vibeke Hammerum.     Særlige gudstjenester mærket med * er omtalt under de enkelte sogne  Kirkebil: Se venligst i de enkelte kirkesognes vejvisere.

 September Oktober November

-


