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Langelands provstikontor,
Det Gamle Rådhus, Torvet 1A,
5900 Rudkøbing,
Telefon 51 71 09 90
langeland-aeroe.provsti@km.dk
Provst Trille Brink Westergaard,
Langegade 2, Lindelse præstegård,
5900 Rudkøbing,
Telefon 20 46 36 44
tubw@km.dk
Provstisekretær Joan Harding
Gotfredsen
Telefon 51 71 09 90
jhg@km.dk.
Træffes på kontoret tirsdag og
torsdag kl. 9.00-15.00
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Hvad skal jeg gøre ved...

Præstens side
Midt i den mørke vinter: En vikar kommer forbi!
I tre måneder er der en præstevikar
i Rudkøbing og Simmerbølle kirker. I skrivende stund er der endnu
over en måned til indsættelsen den
10. november, men når læserne får
dette blad i hånden, er det formodentlig et vel overstået faktum!
Jeg hedder Vibeke Hammerum og
skal overtage præstedelen af provst
Trilles arbejde frem til den 31.
januar. Jeg rundede de halvfjers
i foråret og blev derfor vippet ud
af mit embede som sognepræst i
Svanninge sogn ved Faaborg og –
ikke mindst – af ”min” højtelskede
præstegård! Det var bestem ikke
noget, jeg havde glædet mig til,
men sådan er betingelserne nu
engang for tjenestemandsansatte
præster. - Jamen, de unge skal
også have en chance, kunne man
indvende! Selvfølgelig skal de det,
men problemet er, at der i disse
år ikke er så mange at tage af!
Derfor er biskop Tine Lindhardt
om sig, når én af ’de gamle’ går af,
for måske kan hun få dem med i
vikarkorpset!
’Når en dør lukkes i, åbnes en ny’,
lyder en banal sandhed. Sandheder
er ofte banale, men det bliver de jo
ikke ringene af! Biskoppens tilbud
kunne jeg ikke sige nej til, og efter
tre måneder som
vikar i Næsby
kirke ved
Odense er
jeg som en
bedre trækfugl fløjet til
Langeland
for at overvintre. Det vil

sige, jeg bor i øjeblikket i Nyborg,
så der bliver lidt kørsel frem og
tilbage på de bugtede veje!
Mit kendskab til Langeland
stammer først og fremmest fra friog feriedage på Ristinge strand,
hvor nogle venner har sommerhus.
Gennem årene har jeg taget turen
dertil utallige gange. Jeg har set
meget af Sydlangeland, hvorimod
jeg kun har været på nordøen
nogle få gange. Nu skal jeg til at
lære øen at kende i den mørke tid
og møde nye folk! Det glæder jeg
mig til, og inden vi får set os om
begynder de hyggelige julearrangementer.
Der er bare et lille problem, synes
jeg: Julemåneden har ændret
karakter i de senere år! Julekoncerter, julefrokoster og -afslutninger
er ikke noget nyt, men nu er det
næsten som om, at al juleglæde
fyres af inden den 24. december!
Familierne samles nok engang om
sulemaden Juleaften og i juledagene, men den 27. december
ryddes bulen for julestads, for
nu orker man ikke mere. I stedet
forbereder folk sig til nytårsaften,
med alt hvad der hører sig til. Jeg
har absolut intet imod julearrangementer, men jeg
synes at det er
synd, at selve
juleperioden
er blevet kastreret! Før i
tiden pyntede
man op til jul
umiddelbart
før juleaften,
og juletræet og

anden pynt blev først taget ned til
helligtrekonger. Man var således i
jule-modus i hele perioden! I kirkeligt regi strækker julen sig stadig
fra juleaften til og med Helligtrekonger, hvor højtiden afsluttes
med fortællingen om de vise
mænd, der følger stjernen til Betlehem. I gamle dage var der folkelige
traditioner omkring helligtrekonger, som stadig holdes i hævd i
mange lande. Herhjemme er det
nu forretningerne, der dirigerer,
hvornår og hvordan vi skal fejre
vore højtider. Og det er en skam!
Men logistikken skal være i orden;
Der skal produceres, markedsføres, leveres og sælges i butikkerne!
Derfor køber vi julestads i oktober
og påskeæg to måneder før påske,
med risiko for, at når vi endelig er
fremme ved selve højtiden, hænger
den folk ud af halsen!
Herhjemme har flere kirker forsøgt sig med helligtrekongersspil
eller -optog, og det er en oplagt
mulighed for hele familien at være
sammen! Men det er ingenting
imod, hvad man kan opleve i det
katolske lande!
For et par år siden tog jeg et par
dage til Krakow i (og ikke ”på”!)
Sydpolen for at rekognoscere til
en senere sognerejse. Jeg ramlede
ind i deres helligtrekongerdagsfejring, og hele den indre by sydede
af mange optog! Voksne og børn
havde først været i kirke og bagefter gik de i syngende gennem gaderne, iført farvestrålende papkroner og med div. kor og musikere i
fortroppen. De sang de smukkeste
sange, som jeg selvfølgelig ikke

forstod et kvæk af, men det lød
bare så godt! Jeg blev faktisk lidt
misundelig over, at de tog afsked
med julen ved sammen at glæde
sig over helligtrekongersevangeliet, som lader betlehemsstjernen
sprede det glædelige budskab om
Jesu fødsel til alverdens folkeslag.
Sådan forstået er Helligtrekongers
bagjul en inkluderende begivenhed!
I 2020 er der helligtrekongersgudstjeneste i Rudkøbing kirke
den 5. januar, og hvis man ikke
kan komme i kirke, kunne man
eventuelt tænde et af de trearmede
helligtrekongerslys, hvis man ellers
kan finde dem! Jeg har undertiden
set dem på julemarkeder, men normalt plejer Danmissions butikker
at sælge dem!
I ønskes en glædelig jul og et godt
nytår, når vi kommer dertil!
Vibeke Hammerum
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Nordlangeland Pastorat
Nyt fra
menighedsrådene

Advent og jul i Nordlangeland Pastorat

Budgetter 2020

Første søndag i advent

Tredje søndag i advent

Den 1. december:

Den 15. december:

Budgetterne for 2020 er blevet
færdigbehandlet. Der er blevet
bevilget penge til både renovering
af ydermurene i Bøstrup Sognehus samt en flytning af den del af
kirkegårdsmuren i Tranekær, som
vender ud mod landevejen. Så der
vil være et par større anlægsopgaver i det kommende år. I alt får
menighedsrådene ansvar for at
forvalte lige godt og vel 5 millioner kr. i 2020.

Ny liturgi
Det er den generelle oplevelse,
at der er blevet taget vel imod
den nye liturgi og at det fungerer godt. Kommentarer er altid
velkomne. Se også muligheden
for at deltage i studiekreds om
gudstjenesten i januar, februar og
marts.

Valg i 2020
Der skal være valg til menighedsrådene i 2020. Der er kommet ny
valglov, som der vil blive orienteret om i løbet af foråret. Her
skal der blot lyde en opfordring
til dels at overveje, om man vil
være kandidat til en plads i et
af menighedsrådene, samt til at
slutte op om de møder der bliver
afholdt i løbet af 2020. Det første
orienteringsmøde er lovmæssigt
fastlagt til den 12. maj 2020.
Den 15. september 2020 skal der
afholdes valgforsamling.
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Hou Kirke kl. 10.00 og
Tranekær Kirke kl. 14.00
Adventstiden begynder med to festlige gudstjenester, hvor vores lejlighedskor medvirker. Koret vil
blandt andet synge nogle af de kendte og elskede
christmas carols. Der vil også være mulighed for
at ønske nogle af sine favoritter blandt de mange
advents- og julesalmer.

Bøstrup Kirke kl. 10.00 og
Tullebølle Kirke kl. 11.15
Snøde Kirke kl. 16.00

Anden søndag i advent
Den 8. december:
Tullebølle Kirke kl. 10.00,
Snøde Kirke kl. 11.15 og
Stoense Kirke kl. 19.00
Musikgudstjenesten i Snøde Kirke fejrer i år 40 års
jubilæum. Det bliver samtidig også afslutning på en
lang og elsket tradition. ”Koret” under ledelse af Bibi
Bechmann har nemlig ikke ønsket at fortsætte. Vi siger
tak, fordi ”Koret” igennem så mange år har været med
til at synge julen ind og håber mange vil komme og
nyde denne sidste julemusikgudstjeneste med KORET.
Hou Kirke kl. 19.00
Trods sin barske historie er Lucia blevet en fast del af
adventstraditionerne mange steder. Ved denne gudstjeneste vil Lucia også blive husket. Nordskolens elever
vil gå luciaoptog med lys og sang ved denne stemningsfulde aftengudstjeneste.

Nordskolens juleafslutning
i Stoense Kirke
Torsdag den 19. december kl. 11.00
Børn og lærere samles for at markere juleferiens begyndelse. Forældre, bedsteforældre og alle andre er også
meget velkomne til at deltage i denne korte, festlige og
stemningsfulde juleafslutning.

Nordlangeland Pastorat

Fjerde søndag i advent
Den 22. december:
Tranekær kl. 10.00 og Stoense
kl. 11.15

Gudstjenester i
juledagene
Juleaften er der gudstjeneste i
alle vore seks kirker som følger:
Kl. 14.00 i Tranekær og Snøde
Kl. 15.15 i Tullebølle og Stoense
Kl. 16.30 i Bøstrup og Hou
Første juledag er der guds
tjeneste:
Kl. 10.00 i Tullebølle og Hou
Kl. 11.15 i Tranekær og Snøde
Anden juledag er der
gudstjeneste:
Kl. 10.00 i Stoense
Kl. 11.15 i Bøstrup

Nytårsgudstjenester
Nytårsaften er der
g udstjeneste:
kl. 16.00 i Hou Kirke. Efter
gudstjenesten er der mulighed
for at nyde et glas champagne og
ønske hinanden et godt nytår.
kl. 22.30 i Tranekær Kirke.
Nytårsdag er der to
g udstjenester:
kl. 11.00 i Snøde Kirke
kl. 16.00 i Tullebølle Kirke
Ved begge gudstjenester er der en
lille servering.

Månedens salme

Foredrag i Bøstrup S
 ognehus

I de næste tre måneder bliver
månedens salme også fra
100 Salmer, så vi kan få lært
endnu flere nyere salmer.
I december bliver det nr. 819:
”Så hør dem da endnu en
gang” skrevet af Lars Busk
Sørensen og med melodi af
Per Nedergaard Hansen
I januar bliver det nr. 802:
”Når vinterstorme hærger” af
Inge Hertz Aarestrup og med
melodi af Erik Sommer.
I februar bliver det nr. 851
”Hvem er Gud?” Af Iben
Krogsdal og ligeledes med
melodi af Erik Sommer.

Vinterens højskoleaftner i Bøstrup Sognehus, Bøstrupvej 37,
har følgende program:

På YouTube kan man finde
alle melodier til 100 Salmer
indspillet, hvis man vil øve
sig lidt hjemmefra.

Helligtrekongers
gudstjeneste
i Tullebølle Kirke

Onsdag den 15. januar kl. 19.30: Tidligere chefredaktør
Arne Mariager: Et godt grin
Onsdag den 5. februar kl. 19.30: Sangskriver Bjarne Lisby:
Giro 413 – Lyden af søndag
Onsdag den 26. februar kl. 19.30: Sognepræst Jacob Ørsted:
Fra Helligåndskirken til Garnisonskirken
Onsdag den 11. marts kl. 19.30: Forfatter Gitte Holtze fortæller
om sin ”Vandretur fra Mexico til Canada - en tur på 4.265 km.
Alle foredrag kr. 175, enkeltstående foredrag kr. 75.
Kaffe/te og kage 25 kr. pr. gang.
Tilmelding er nødvendig til Tove Pedersen, tlf. 2440 0356 /
6259 1848 eller Else Svendstrup Holm tlf. 2158 3414 / 6259 1465.
Husk at melde fra, hvis man bliver forhindret, da der ofte er
venteliste.

Jagtgudstjeneste i Bøstrup Kirke
Tirsdag den 28. januar kl. 19.00
Sydøstfynsblæserne blæser igen til den traditionelle jagtgudstjeneste i Bøstrup Kirke. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet
på kaffe i sognehuset. Hvad enten man er jæger eller ej, er man
velkommen til at tage del i både den festlige gudstjeneste og det
efterfølgende kaffebord i sognehuset.

Søndag den 5. januar
kl. 19.00
Helligtrekongersaften er der
en familievenlig gudstjeneste i Tullebølle Kirke. Efter
gudstjenesten vil spejderne
gå i optog fra kirken med
tændte lamper. Alle er
velkomne til at følge med til
konfirmandstuen i præstegården, Bygaden 69, hvor der
vil være boller og varm kakao
til alle.
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Nordlangeland Pastorat
Fastelavn i Bøstrup Kirke
Søndag den 23. februar kl. 14.00

Kyndelmisse i Tranekær
Kirke
Søndag den 2. februar kl. 19.30
Kyndelmissegudstjenesten er en
stemningsfuld aftengudstjeneste,
der midtvejs gennem vinteren indbyder til refleksion og eftertanke.
Gudstjenesten fejrer håbet om,
at mørket og kulden engang får
ende, og at lyset og foråret engang
vender tilbage. Dette håb formidles gennem musik, læsninger og
stilhed. Harpenisten Anette Gøl
medvirker ved gudstjenesten.
Efter gudstjenesten er der hyggeligt samvær i Tranekær Beboerforeningshus, hvor der vil være kaffe,
te, pandekager og fællessang. Alle
er velkomne!

Håndarbejdsklub
Hver mandag fra kl. 9.30 til
11.30 er der 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!
Håndarbejdsklubben fortsætter til
og med mandag den 16. december og begynder igen mandag den
6. januar 2019.
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Fastelavn fejres traditionen tro med
en gudstjeneste i Bøstrup Kirke
for børn og voksne i alle aldre,
med eller uden udklædning. Efter
gudstjenesten er der fastelavnsfest i
sognehuset med slik, fastelavnsboller og alt, hvad dertil hører. Derudover får vi i år også besøg af Den
Blå Heks. Den Blå Heks er ikke
uhyggelig, men til gengæld har hun
ærmet fuldt af fantastiske historier.

Studiekreds om g
 udstjenesten
Der er grøde i gudstjenestefornyelsen rundt omkring i Folkekirken. Der er mange steder, hvor
man er begyndt at eksperimentere med gudstjenesten – ligesom
vi også har gjort det her i Nordlangeland Pastorat. Den bølge
af liturgisk fornyelse, der på den
måde er gået hen over landet, fik
i 2016 biskopperne til at nedsætte
fire faggrupper, der skulle undersøge, hvordan gudstjenesten
er blevet ændret rundt omkring.
Arbejdet i disse faggrupper resulterede for nyligt i fire hæfter om
forskellige sider af gudstjenesten.
Med udgangspunkt i disse hæfter
vil vi i løbet af studiekredsen
spørge os selv, hvilken betydning
de mange forskellige variationer
i gudstjenesten har, hvorfor vores
gudstjeneste egentlig ser ud, som
den gør, og hvad en gudstjeneste i
det hele taget er?

Alle er velkomne til at deltage.
Studiekredsen løber over tre
onsdage:
Onsdag den 22. januar
kl. 19.00-21.30 i konfirmandstuen ved Tullebølle Præstegård, Bygaden 69
Onsdag den 19. februar
kl. 19.00-21.30 i forpagterboligen ved Hou Kirke, Houvej 30.
Onsdag den 18. marts
kl. kl. 19.00-21.30 i Bøstrup
sognehus, Bøstrupvej 37

Læsekreds i konfirmandstuen i Tullebølle
Præstegårdscafé
Til og med den 12. december er
der hver torsdag café i konfirmandstuen i Tullebølle Præstegård
fra kl. 14.30 til 16.00. I det nye år
begynder caféeftermiddagene igen
torsdag den 9. januar.
Alle er velkomne til at komme ind
i varmen, få en kop kaffe og et
stykke kage og høre et spændende,
interessant, morsomt og måske
overraskende indslag fra både
lokale og mindre lokale personligheder. Eftermiddagen sluttes med
sang fra højskolesangbogen.

Læsekredsen fortsætter i det nye
år. Vi læser en roman til hver gang,
som vi så mødes og taler om. Man
behøver ikke deltage hver gang.
I foråret mødes læsekredsen:
Torsdag den 6. februar kl.
19.00: Til denne gang læser vi den
prisbelønnede roman Luftspejling
38 af den finlandssvenske forfatter
Kjell Westö. Romanen udspiller
sig i Helsingfors i 1938. Tidens
storpolitiske splittelser genfindes i
”onsdagsklubben”, der består af advokaten Claes Thune og en række

gamle venner. Thunes brud med
sin smukke kone Gabi har kastet
ham ud i en livskrise. Samtidig
har han lige ansat en ny sekretær,
den sammensatte og lidt gådefulde
Mathilde Wiik. Mathilde Wiik
forsøger at fortrænge et ophold i en
interneringslejr som 16 årig under
den finske borgerkrig, men en dag,
onsdagsklubben mødes på Thunes
kontor, genkender hun pludselig
en stemme fra fortiden. En anmelder karakteriserer romanen som
en fortælling om: ”hvordan det er
at tilhøre en forfulgt minoritet, og
hvad der kan ske, hvis ingen tør

Nordlangeland Pastorat
sige fra, når tolerance og frisind
knægtes.”
Torsdag den 5. marts kl. 19.00:
Til denne gang læser vi romanen
Dette burde skrives i nutid af Helle
Helle. Romanens hovedperson,
Dorte, bor til leje i Glumsø i nærheden af stationen. Hun pendler
hver dag til København, hvor
hendes forældre fejlagtigt tror, hun
går på universitetet. Imidlertid
holder hun i stedet til i Scala eller
på Lyrikcafeen med digteren Hase.
Hun forsøger også selv at skrive
men ikke med den store succes, da
hun hele tiden bliver forstyrret af

fortiden og godstogene fra Gedser,
der buldrer gennem natten. Med
sit stramme og indholdsmættede
sprog får Helle Helle tydeligt beskrevet det truende sammenbrud
uden nogensinde at sige det lige
ud. Som en anmelder beskriver
det, ser vi kun toppen af isbjerget.
Mere end nogensinde udfolder
Helle Helle sit talent for at kredse
om tilstanden lige før sammenbruddet i en fængslende og stærkt
underspillet prosa.
Der vil være bogkasser fra biblioteket, som man kan låne bøgerne
fra.

Menighedsrådsmøder
Koncertforedrag

Møderne er ikke planlagt endnu,
følg med på hjemmesiden
www.pastoratet.dk, hvor man også
kan læse referater fra møderne.

Sæt kryds i kalenderen ved
den 25. marts 2020, hvor
der i Bøstrup Sognehus vil
blive et koncertforedrag
om Johannes Jørgensen ved
Jens Stage. Nærmere i næste
kirkeblad

Gudstjenester på
plejehjemmene
Stigtebo:
Tirsdag den 24. december
kl. 11.00
Onsdag den 29. januar kl. 10.15
Onsdag den 26. februar kl. 10.15

Møllehavehuset –
Bøstrup Præstegård
Søndagssalon følgende søndage
kl. 15-17:
Søndag den 8. december: Julestue
Se nærmere på hjemmesiden
www.møllehavehuset.dk

Tullebøllecenteret
Søndag den 22. december
kl. 15.00.
Onsdag den 29. januar kl. 14.30.
Altergang.
Onsdag den 26. februar kl. 14.30.

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

Vejviser
www.pastoratet.dk
Sognepræster
Hans Henrik Merrild (kbf)
Houvej 32, 5953 Tranekær
Tlf. 62 55 12 64, hhm@km.dk
(fri mandag)
Peter M. Møberg
Bygaden 69, 5953 Tranekær
Tlf. 62 50 22 50, pemm@km.dk
(fri mandag)
Sekretær: Jane Sand Merrild,
Tlf. 62 55 12 64, jsme@km.dk
Tullebølle-Tranekær-Bøstrup
Sogne:
Formand for menighedsrådet:
Henrik Nielsen,
Frellesvigvej 19, 5953 Tranekær,
Tlf. 62 59 17 39,
birk425@mail.dk
Regnskabsfører: Hanne Tved,
Smedegade 10, 5953 Tranekær,
Tlf. 21 47 30 78,
htved@hotmail.com
Kirkegårdskontor Tullebølle-
Tranekær-Bøstrup Kirkegårde
Bygaden 68A, 5953 Tranekær
Sekretær Lone M. Jensen
Tlf. 20 47 40 24
(Mandag til fredag
kl. 9.00 - 9.30)
kirtul@live.dk
Tullebølle Kirke:
Graver: Svend Jørgen Jensen,
Tlf. 51 16 51 66
(bedst tirsdag til fredag),
kirtul@live.dk
Kirkeværge: Agnete Fugmann,
Tlf. 20 33 50 91,
netefugmann@gmail.com

Tranekær Kirke:
Graver: Svend Jørgen Jensen,
Tlf. 51 16 51 66
(bedst tirsdag til fredag)
tranekaerkirke@gmail.com
Kirkeværge: Niels Vous,
Tlf. 22 15 00 55, vous@mail.dk
Bøstrup Kirke:
Graver: Keld Kristensen,
Tlf. 20 40 08 18 (bedst tirsdag til
fredag) boestrupkirke@gmail.com
Kirkeværge: Ulla Frederiksen,
Tlf. 29 90 82 67
Hou-Stoense-Snøde Sogne:
Formand for menighedsrådet:
Michael Thierry,
Hesselbjergvej 43, 5953 Tranekær
Tlf. 62 55 26 22,
m.thierry@mail.dk
Regnskabsfører: Grete Eshøj,
Østerhusevej 17, 5953 Tranekær,
Tlf. 62 55 11 86,
grete@dlgpost.dk
Snøde Kirke:
Graver: Keld Kristensen
Tlf. 20 40 08 18
(bedst tirsdag til fredag),
graversnoede@gmail.com
Kirkeværge: Kirsten Jensen
Tlf. 21 23 93 75,
kirstenlund@c.dk
Stoense Kirke:
Graver: Johnny Pedersen,
Tlf. 23 74 91 90,
graverhouvej@mail.dk
Kirkeværge: Sanne Nogel Lørup,
Tlf. 61 30 13 70,
info@himmeloghav-lohals.dk
Hou Kirke:
Graver: Johnny Pedersen,
Tlf. 23 74 91 90,
graverhouvej@mail.dk
Kirkeværge: Lene Møller Dam,
Tlf. 26 84 64 78,
lenemollerdam@gmail.com
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Longelse - Fuglsbølle - Skrøbelev Pastorat
Særlige Gudstjenester og koncerter
1. søndag i advent

3. søndag i advent

4. søndag i advent

Kl. 19.30 i Skrøbelev Kirke:
Julemusikgudstjeneste med tre
kor.:
Lone Nordahl er korleder for de
tre kor, Mandskor Kvindekor og
et blandet kor OG hun er organist
i vore kirker. Lone og Marianne
præst har arbejdet sammen om
denne julemusikgudstjeneste, hvor
adventskransens første lys tændes
og de fine fortællinger om den
glæde, vi snart venter, begynder.
Efter musikgudstjenesten serverer
vi Gløgg og kage i våbenhuset.
Vær Velkommen!

Kl. 10.00 i Skrøbelev Kirke:
Lucia.En advents- gudstjeneste
som får besøg af årets Lucia-kor.

Kl. 16 i Skrøbelev Kirke:
Lille- Lille juleaften
for familier som ikke kan være
sammen juleaften og alligevel ikke
vil snydes for højtideligt samvær
inden middagen.

Juleevangeliet står hos evangelisten
Lukas. Hans symbol er en tyr, og
her var vi ham fra prædikestolen i
Maribo Domkirke.

Kl. 16 i Skrøbelev: Vi byder
det ny år velkommen
Vi byder det nye år velkommen og nyder også her
kransekage og et glas med
bobler.

Årets Nytårskoncert
løber i år af stabelen mandag
d. 13. januar kl. 19.30 i
Skrøbelev Kirke. Det bliver
et brag af en koncert, som
vi bare kan glæde os til. Det
er musik som vækker fest og
glæde i sindet! Det er Langeland Brassband, som spiller
under ledelse af Mads Lunde.
I Pausen serverer vi en lille
forfriskning. Velkommen.

Adventsmøde
Kom til eftermiddags-hygge i Præstegården! Julepyntet præstegård,
kaffebord med kage, julegodter,
salmer og sange. Vi mødes og
hygger os, præsten fortæller om
forskellige jul i hendes præsteliv
ligesom I måske også har et par
minder at dele. Onsdag d. 4.
december kl. 14.30. Bestil gerne
kirkebil.

Gå til gudstjeneste

2. søndag i advent

Julespil

Juleaften

Kl. 13.30 i Longelse Kirke:
Børnegudstjeneste med
k rybbespil.
Efter gudstjenesten er der mulighed for at fortsætte sammen med
præsten og byens andre sognebørn til Juletræsfesten i Longelse
Beboerhus

Tirsdag d. 17. december kl. 16
Igen i år byder vi og vore junior
konfirmander på Julespil i Rudkøbing Kirke. Hanne Davidsen står
for instruktion, Lene Munch og
Marianne præst er hjælpere, kostumer tager Janne Riis Peitersen sig af.
Resten står minikonfirmanderne for!
Kom og oplev dem folde sig ud i den
skønne gamle julefortælling.

I vore tre kirker, kl. 13 i Fuglsbølle, kl. 14.30 i Longelse og kl. 16
i Skrøbelev..
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Nytårsdag

Nytårsaften
Kl. 15.30 i Longelse: Vi synger de
gamle år ud, hører opmuntrende
alvorsord og ønsker hinanden
Godt Nytår med et glas Champagne og kransekage i våbenhuset.

Vi fortsætter vores prøvetid
med en anderledes gudstjenesteform, som vi er ved at
finde frem til. Færre salmer,
færre ord, stilhed til egne
tanker undervejs, musik
efter prædikenen. Vi vil gå
efter at lægge dem den sidste
søndag i hver måned,
kl. 10, i Fuglsbølle. I december er sidste søndag d. 29.12,
i januar er det d.26.01. I
februar springer vi over, for
i stedet at holde Fastelavnsgudstjeneste for Voksne i
Skrøbelev, kl. 11.15.

Longelse - Fuglsbølle - Skrøbelev Pastorat
Kyndelmisse
Søndag d. 2. februar kl. 17
Aftengudstjeneste med middag på Skrøbelev Gods
Denne særlige dag i vinteren hvor
vi er halvvejs –halvvejs gennem
spisekammeret, halvvejs gennem
vinteren. Den gamle tradition er
kendt i sange som Sneflokke kommer
vrimlende, og Det er hvidt herude,
og vi holder lys-messe i Skrøbelev,
synger og mærker roen, tænder lys

og føler fællesskabet. Efter gudstjenesten går vi over på Skrøbelev
Gods og spiser middag i Riddersalen. I år er prisen er forhandlet
MED et glas vin! Kr. 195, incl et
glas vin eller kr 150, uden vin. Tilmelding senest lørdag d. 25. januar
til Marianne præst, 2572 2050

Fastelavn for voksne – Søndag d. 23. februar kl. 11.15
Skal du faste fra noget i år? Er der
noget i dit liv, som kræver særligt
fokus, kræver en særlig indsats af
dig? Så kan Fastelavn for voksne
måske være et måde at hente styrke
på. De tekster, vi læser fra biblen
i den periode handler om at møde

modgang uden at bukke under –
selvom modgangen kan være stærk.
Sangene, vi synger, kender til onde
tider og fristende løsninger, men viser vej igennem. Første gang er Fastelavns Søndag i Skrøbelev Kirke,
søndag d. 23. februar kl. 11.15.

Filmaftener i Præstegården:
Vi har den dejligste stue med
sofaer og spisebord, vi har et stort
lærred og en god filmfremviser.
Endelig har vi også lyst til at være
sammen på tværs af alder og hverdag – så hvorfor ikke arrangere
filmaftener med fællesspisning i
Præstegården?
Vi viser tre film. De to er helt
egnede også til (mellemstore) børn,
den sidste er nok mest for voksne.
Vi laver en gang gryderet, I betaler
25 kr pr næse/ børn 15,- og får
dertil også en vand. Når vi har
spist, sætter vi os tilrette og ser
filmen. Efter filmen taler vi om
handlingen. De tre film har alle
vundet Gabriel-prisen, som er et
trofæ der årligt deles ud på folkekirkens landsmøde: prisen gives for

den bedste, mest tankevækkende/
hjertevarme/vedkommende film.
Filmene er:
Superbror.
Vises d. 24. januar kl. 18.15-21
(først middag) Send sms med
antal personer til Marianne præst,
25722050, senest dagen før.
Kæmpen.
Vises onsdag d. 26. februar
kl. 18.15-21 (først middag)
Send sms med antal personer
til Marianne præst, 2572 2050,
senest dagen før
De usynlige.
Vises torsdag d. 26. marts,
kl. 18.15-21.
På gensyn fra Aktivitetsudvalget,
Susana, Klaus og Marianne præst

Nye hæk-planter på Skrøbelev Kirkegård
Sommeren 2017 var hård ved
vore kirkegårde. Mange hække
og træer led nød, og mange gik
ud. Vi lod dem hvile henover
sommeren 2018, for at se hvilke,
der kunne komme sig. Da det
stod klart, blev der lagt en plan:
udskiftning af udgåede planter og omplantning af sunde
planter.
De sidste uger har vore gartnere
således haft travlt. Over 600
hækplanter skulle graves op, de
fleste for at blive kasseret, enkelte for at give plads til nye. Vi
har plantet de gamle sammen,

for helhedsindtrykkets skyld. Så
var det tid at få nye i jorden, og
det var en hektisk proces, som
krævede alle 3 graveres effektive
indsats: 500 små hækplanter fra
planteskolen lå med ren rod, og
skulle sættes i jorden indenfor
to døgn. Med fælles hjælp og en
håndsrækning kom de alle på
plads, og nu kan vi glæde os at
de sætter sig, og giver kirkegården dens gamle velholdte
indtryk igen.
Typen, vi har plantet, er i øvrigt
langsomt voksende thuja, som
løbende beskæres efter behov.
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Longelse - Fuglsbølle - Skrøbelev Pastorat
Marias nyfødte
sover.
et menneske
midt i verden

Kirkeklokkerne ringer
godhed ned til os.
ind til os.
menneske-underet

Kom til os milde Herre.
kom til os med din fred

Den evige salighed
jubelen.
guldverdenen
og så
de små.
de små.
kirken

Vejviser
Følg os på vores hjemmeside:
www.longelsekirke.dk, hvor webmasteren bl.a. lægger billeder op
og beskriver kommende arrangementer og gudstjenester.
Sognepræst
Marianne Ring,
Longelsevej 5, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 50 10 69,
mobil 25 72 20 50,
mail: malr@km.dk
Træffes efter aftale.

Kristi fred har altid været der
og vil altid være der.
hvorfor er det sådan

Kordegn:
Birgitte E.M.Møller,
bemm@km.dk
Tlf. 62 51 12 70.
– træffes onsdag 9-12 &
torsdag 14.00-17.00 på
Menighedsrådsformand:
Karl Kristian Rasmussen,
karl.kristian@mail.dk
Tlf. 51 36 25 74
Graver:
Jeffrey Raymond,
jetr@km.dk · Tlf. 29 42 03 05
Kirketjener:
Charlotte Kihri,
kihri@email.com · Tlf. 21 74 89 25

Læseoplevelser
Vores læsekreds er godt i gang. Vi
mødes og læser samme bog. Vil du
hoppe på, kan du det. Ring og hør
om næste tidspunkter, til Marianne præst 25722050

Årets Kultur-tur
er på tegnebrættet; datoen ligger
klar: Lørdag d. 21. marts. Sæt
kryds i kalenderen og læs mere om
dagens program i næste kirkeblad.
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I efterårsferien fik jeg mulighed
for tre døgns o
 phold på
Birgittinerk lostret ved Maribo.
Jeg faldt over nogle digte, som bevægede mig. Jan Stolt hed digteren.
Og jeg læste dem i Maribo Domkirke. Lidt af oplevelsen får I her.
mvh. Marianne Ring
Løven er evangelisten Markus´symbol. Det er Markus, som skriver
om de små børn, at de hører til hos
ham, at vi ikke må forhindre dem i
at føle sig hjemme hos ham

Menighedsrådsmøder:
Næste møde er Onsdag d. 22. januar kl. 17 i Præstegården. Mødet
er for alle interesserede. Vi skal
have valg om et år; kunne det være
noget for dig at sidde i menighedsrådet, så kom gerne og få et
indtryk af hvad det går ud på.

Konfirmand-gudstjeneste
Konfirmander holder aftengudstjeneste: Torsdag d. 20. februar kl.
19 i Skrøbelev. Kom og syng med!

Gravermedhjælp:
Jens Berner Nørgaard,
jenzhip@gmail.com
Tlf. 30 52 48 08
Kirkeværge:
Klaus Egeberg · Tlf. 21 62 81 10
klausegeberg@gmail.com
Regnskabsfører:
Kaj Christoffersen,
Tryggelev 20 5932 Humble
doka@christoffersen.mail.dk
Tlf. 62 56 10 35
Kirkebil:
Byens Taxi · Tlf. 62 51 10 80

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

DET NYE KIRKEÅR
– FØRSTE SØNDAG
I ADVENT
søndag den 1. december
10.00 & kl. 14.00
Kom og vær med i Strynø kirke
når vi fejrer kirkens nytår den 1.
december. Vi tænder lys i mørket
og rykker sammen på bænkene.
Kl. 10.00 fejrer vi højmesse og
kl. 14.00 er der adventsgudstjeneste for små og store.
Anden søndag i Advent kl. 16.00
er der de ni læsninger på programmet. Vi vil synge så mange
julesange, vi kan nå i tiden medens vi venter på juleaften.

FASTELAVN
Søndag den 23. februar 2020
kl. 14.00
Fastelavnsgudstjenesten i Strynø
kirke inviterer alle - udklædte som
civile - til fest. Fastelavn kommer
af plattysk og betyder aftenen
inden fasten. Karneval derimod
stammer fra latin og betyder
“farvel til kødet” – en henvisning

KYNDELMISSE
søndag den 2. februar kl. 16.00
I 2020 falder kyndelmisse på en
søndag, og i den anledning bliver
der mulighed for at komme i god
tid og tænde stearinlys i kirken i
timen frem til gudstjenesten. Vi vil
forsøge at oplyse kirken kun med
levende lys.

SAMMENKOMST
– FOR PENSIONISTER
OG ANDRE VOKSNE
Tirsdag d. 3.12. kl. 14.45 på
Strynø skole
Denne gang er der kaffe og
æbleskiver, og så er det tid til
pakkespil. Medbring en gave
til ca. 20,- hvis du vil lege
med. Vel mødt til en hyggelig
eftermiddag.
Helga og Elisabeth

Menighedsrådsformand:
Henning Madsen,
Søndrevej 22,
5943 Strynø.
Tlf. 62 51 46 61.
Graver:
Claus Aagaard,
Ringgaden 2,
5943 Strynø.
Tlf. 30 27 69 99.
Træffes tirsdage 9-14.
Kordegn:
Birgit Pedersen.
Tlf. 23 30 48 02.
Mail: bped@km.dk
Kirkeværge:
Helga Rasmussen,
Møllevejen 8.
Tlf. 62 51 37 51.

til den 40 dage lange faste, som
starter lige efter fastelavn. I dag
er fastelavn primært en fest for
børnene, men sådan har det ikke
altid været. Oprindeligt og indtil
langt op i 1800-tallet var fastelavn
en voksenfest, hvor de voksne drak
alkohol i rigelige mængder, spiste
kød, festede, dansede og klædte sig
ud og slog katten af tønden, ofte

Kasserer:
Elisabeth Gregersen,
Dommervænget 3,
5943 Strynø.
Tlf. 31 95 58 60.
Regnskabsfører:
Kaj Christoffersen,
Tryggelev 20,
5932 Humble.

NYTÅRSAFTEN I STRYNØ KIRKE
tirsdag den 31. december kl. 23.30
Menighedsrådet inviterer til nytårsandagt
med champagne og kransekage.

til hest og med en levende kat i
tønden. Der blev festet i flere dage,
inden fasten for alvor satte ind
askeonsdag.
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Gudstjenesteliste
December

Hou

1.

8.

15.

22.

24.

25.

26.

29.

31.

1. s. i advent

2. s. i advent

3 s.i advent

4. s. i advent

Juleaften

Juledag

2. juledag

Julesøndag

Nytårsaften

16.30 M

10.00 M

10.00* PM

19.00* M

Stoense

19.00 M

Snøde

11.15 M

Bøstrup
Tranekær

11.15 PM
16.00* M

14.00 M

10.00 PM

14.00 PM

14.00 * PM

Tullebølle
Rudkøbing

10.00 HD

Simmerbølle

11.30 HD

Strynø

10.00 og
14.00*K

Longelse

15.15 M

10.00 PM
10.00 M

11.15 PM

10.00 VH

10.00 *HD/
DNL

10.00VH

19.00*HD

10.00 PM
11.15 M

15.15 PM

11.15 PM

16.30 PM

10.00 PM

14.00/16.30 HD

10.00 HD

15.15 HD

11.30

22.30* M
11.15 PM
10.00 VH

10.00 HD

23.30*K

13.30* MR

14.30 MR

15.30 MR

Skrøbelev

19.30* MR

10.00* MR

Lindelse

16.00* TO

10.00 TO

Humble

14.00* TO

11.30 TO

16.00 MR

10.00 TO

13.00 MR

11.15 MR

16.00 MR

10.00 MR

14.00 TO

11.30 TO

15.30 TO

14.30 TO

Kædeby

10.00 TO

Ristinge

12.00 TO
15.00 LO

10.00 LO
10.00 LO

16.00*LO
14.00 TO

Magleby
Bagenkop

11.15 M

16.00 K

10.00 MR

Fodslette

10.00 M

16.00*K

Fuglsbølle

Tryggelev

16.00* M

19.00* LO

10.00 MR
11.15 MR
11.30 TO
14.00 LO

11.30 LO

23.30*LO

13.30 LO

10.00 LO

12.00 LO
16.30 LO

10.00 TO
10.00 LO

11.30 LO

K= Andreas Skjoldborg Knudsen, D = Hanne Davidsen, M=Hans Henrik Merrild, N= Knud Nielsen, LO = Li Have Otterstrøm, PM = Peter M. Møberg,
MR = Marianne Ring, W= Trille Brink Westergaard, VH= Vibeke Hammerum, TO = Tonny Aagaard Olesen
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Gudstjenesteliste
Januar

Februar

1.

5.

12.

19.

26.

2.

9.

16.

23.

Nytårsdag

Hellig 3 konger

1. s. e. hellig 3
konger

2. s. e. hellig 3
konger

3. s. e. hellig 3
konger

S.s. e. hellig 3
konger

Septuagesima

Seksagesima

Fastelavn

11.15 M

10.00 PM
10.00 PM

10.00 M

11.15 M
11.15 M

11.15 PM
16.00 PM

19.00* PM

10.00 VH

10.00 HD

14.00* VH

11.15 M
11.15 PM

19.30* PM
11.15 M

10.00 M

10.00*HD

10.00 VH

11.30 VH

11.30 VD

10.00 K

17.00* HD

10.00 M

10.00* W

16.00* TO

11.30 TO
10.00 TO

10.00 W
11.30 W

16.00* K

14.00* K
10.00

10.00 MR
10.00 MR

10.00 HD

19.00* W

11.15 MR
14.00 PM

14.00* PM

10.00 PM

11.30 VH

10.00 K

16.00 MR

10.00 M

10.00 M
10.00 M

11.00 PM

10.00 M

11.15 MR
17.00* MR

14.00 LO
10.00 TO

11.15* MR
11.30 TO

16.00 TO

19.00* TO

14.00* TO
10.00 TO

19.00 TO
19.00 TO

19.00 TO

10.00 LO

16.00*LO

14.00 LO
11.30 LO

11.30 TO

10.00 LO

11.30 LO

14.00 LO

10.00 LO

16.00LO

10.00 LO

10.00 LO
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Rudkøbing – Simmerbølle Pastorat
Særlige gudstjenester i december
Julegudstjeneste tirsdag den
3. december kl. 9.00 i Rudkøbing kirke. Der er julegudstjeneste ved præstevikar Vibeke
Hammerum for dagplejebørn.
Forældre og bedsteforældre
og andre interesserede er også
velkomne.

Hanne Davidsen. Gudstjenesten
følger formen for ”De Ni Læsninger”, det vil sige, at forløbet er
en vekslen mellem læsning, fælles
salmesang, korsang, musik og
bøn. Efter gudstjenesten er der
kirkekaffe i sognehuset.

Julegudstjeneste tirsdag den
10. december kl. 11.00 i Rudkøbing kirke. Der er julegudstjeneste for Værkstedgårdens
brugere med familie og venner
ved præstevikar Vibeke Hammerum.

Luciaoptog søndag den 15.
december kl. 19.00 i Simmerbølle kirke ved sognepræst Hanne
Davidsen. Der er adventsgudstjeneste med Luciaoptog af børn fra
Kassebølle Friskole i Simmerbølle
kirke. Efter gudstjenesten er der
kirkekaffe i annekset.

De Ni Læsninger søndag
den 15. december. Kl. 10.00 i
Rudkøbing kirke ved sognepræst

Årets Julespil opføres i Rudkøbing kirke tirsdag den 17. december kl. 16.00 for forældre, familie,

venner og andre interesserede
og onsdag den 18. december
kl. 9.30 for Ørstedskolens
indskoling og kl. 10.30 for
børnehaverne i Rudkøbing.
Juleafslutning fredag den
20. december kl. 9.00 i
Simmerbølle kirke. Der er
julegudstjeneste for Kassebølle Friskole ved sognepræst
Marianne Ring. Forældre
og bedsteforældre er meget
velkomne til skolens juleafslutning i kirken.
Juleafslutning fredag den
20. december kl. 10.00.
Der er julegudstjeneste i
børnehøjde for Simmerbølle
Børnehave, dagplejere og Legekassen i Simmerbølle kirke
ved sognepræst Marianne
Ring. Også børnenes familier
er hjerteligt velkomne til at
være med.
Julesalmer søndag den 22.
december kl. 10.00 i Rudkøbing kirke. Ved gudstjenesten
introduceres nogle af de mere
ukendte julesalmer. Gudstjenesten ledes af præstevikar
Vibeke Hammerum.
JULEAFTEN, den 24. december er der julegudstjeneste
i Rudkøbing kirke kl. 14.00
og kl. 16.30 og i Simmerbølle
kirke kl. 15.15 – alle ved sognepræst Hanne Davidsen
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Særlige guds
tjenester i januar
og februar
Spejdernes Nytårsparade
søndag den 12. januar kl.
14.00. Ved denne gudstjeneste i Rudkøbing kirke markeres spejdernes opstart ved en
kort gudstjeneste ved præstevikar Vibeke Hammerum.
Familiegudstjeneste torsdag
16. januar kl. 16.30 i Rudkøbing kirke ved sognepræst
Hanne Davidsen. Gudstjenesten markerer afslutningen
på minikonfirmandforløbet.
Efterfølgende er der fællesspisning i Rudkøbing sognehus.
Lysgudstjeneste søndag den
2. februar, Kyndelmisse, kl.
17.00 i Rudkøbing kirke ved
sognepræst Hanne Davidsen.
Ved lysgudstjenesten vil der
være lystænding, sang, stille
musik og refleksion over nogle
af Hildegard von Bingens
malerier. Medvirkende: Steen
Poulsen på guitar (fra Svendborg), kirkens kor og organist
Tine Pugesgaard.
Konfirmandgudstjeneste
27. februar kl. 19.30 i
Simmerbølle kirke ved
Marianne Ring
Alle er velkomne til ungdomsgudstjenesten i Simmerbølle
kirke.

Rudkøbing – Simmerbølle Pastorat
Plejehjemsgudstjenester
December:
Rudkøbing Plejehjem: 19/12 kl.
10.30 ved Hanne Davidsen
Danahus: 19/12 kl. 14.00 ved
Hanne Davidsen
Januar:
Rudkøbing Plejehjem 7/1 kl. 10.30
ved Vibeke Hammerum
Danahus 7/1 kl. 14.00 ved Vibeke
Hammerum
Februar:
Rudkøbing Plejehjem 18/2
kl. 10.30 ved Marianne Ring
Danahus 18/2 kl. 14.00 ved
Marianne Ring

Nyt fra menighedsrådet
Som man har kunnet læse
i dagspressen, har vi længe
haft problemer med klæbende
bænke i Rudkøbing kirke. Det
bliver der nu gjort noget ved.
Vi forventer - hvis biskoppen
tillader det - at kirken lukkes
fra 3. februar og 4 måneder
frem. Det betyder, at der ikke
kan holdes gudstjeneste i Rudkøbing kirke. Gudstjenesterne
vil derfor fra 9. februar blive
holdt i Rudkøbing sognehus og
muligvis på sigt i andre lokaliteter i byen. Bisættelser holder
vi i Simmerbølle kirke.

To herlige julekoncerter
i Rudkøbing kirke
LANGELANDS BRASSBAND
Mandag den 2. december kl.
19.30 er der traditionen tro
julekoncert med Langelands
Brassband i Rudkøbing kirke.
Bandets dirigent er Mads
Lunde. Vi kommer til at høre
mange af de dejlige klassiske
julesalmer; men også nogle af
populære julemelodier fra bl.a.

England og U.S.A vil klinge
i smukke arrangementer i det
hyggelige kirkerum. Mon ikke
også Mads Lunde undervejs vil
krydre koncerten med kanel
og juledrys i form af muntre
julehistorier? Det plejer han
da! Alle er velkomne, og det er
gratis.

Kirkekaffe
Rudkøbing:
15/12 i sognehus (vi ønsker hinanden glædelig advent og jul)
1/1 i våbenhus (vi ønsker hinanden godt nytår med et glas
champagne og en kransekage)
9/2 i sognehus (vi byder Trille
Westergaard velkommen tilbage
efter orlov)

Simmerbølle:
15/12 i anneks (vi ønsker hinanden glædelig advent og jul)
1/1 i våbenhus (vi ønsker hinanden godt nytår med et glas
champagne og en kransekage)
9/2 i anneks (vi byder Trille
Westergaard velkommen tilbage efter orlov)

ODIN-KORET
Torsdag den 12. december kl.
19.00 i Rudkøbing Kirke vil
ODIN-KORET underholde
med kendte og ukendte julesange fra nær og fjern.
Koret fra Odense ledes af orga-

nist og korleder Svetlana Prip
og består af ca. 35 sangere.
Det har eksisteret i mere end
40 år.
Der er fri entré ved koncerten
og alle er velkomne.
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Rudkøbing – Simmerbølle Pastorat
Teater om H.C. Ørsted kom og vær med!

Kaffe-På-KandenEftermiddage
Der indbydes til to Kaffe-På-
Kanden-Eftermiddage i Rudkøbing Sognehus (Det gl. Rådhus)
Torvet 1 A. Møderne foregår i den
store sal på 1. sal – der er elevator,
så man nemt kan komme op.
Vi mødes kl. 14.30 - ca. 16.00
(dog december-eftermiddagen
slutter først 16.30), synger en
sang, får en kop kaffe med lidt
godt til, hører et foredrag eller en
god fortælling. Der kan bestilles
gratis taxa (Byens Taxa:
62 51 10 80). Alle er velkomne.

Program:
Tirsdag den 10. december
kommer Helle Ravn og fortæller
om ”Nisser”. Hun har studeret
dem nøje og skrevet flere artikler
om dem: Hvor stammer de fra,
hvem er de egentlig, hvad betyder
de, og hvorfor er mange stadig
den dag i dag vilde med nisser?
Og her kommer en opfordring:
TAG SELV EN NISSE MED,
og fortæl DIN nisses historie.
Foruden Helle Ravns foredrag vil
der selvfølgelig være almindelig
adventshygge med sang, skønt
kaffebord og
udlodning af
julestjerner og
juledekorationer
+ optræden af
kirkens kor.
Så velmødt til
et hyggeligt
adventsarrangement.
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Tirsdag den 18. februar
kommer formanden for H.C.
Ørstedselskabet i Rudkøbing,
Troels Krøyer, og fortæller om
H.C. Ørsted. H.C. Ørstedselskabet blev stiftet i 2004 for at
gøre børn og unge interesserede
i naturvidenskab. Selskabet
uddeler hvert år på Ørsteds fødselsdag 14. august forskerpriser
og studielegater. Men hvem var
han egentlig, denne Ørsted? Det
skal vi høre om. Desuden vil
Krøyer demonstrere nogle små
morsomme forsøg, som var væsentlige for Ørsteds enestående
opdagelse af elektromagnetismen. Så kom og hør om manden
og hans betydning. Et oplysende
foredrag krydret med mange
muntre anekdoter.

Åben Himmel – Foreningen til
Kirkespillets Fornyelse forbereder
opførelse af et splinternyt teaterstykke om H.C. Ørsted, som skal
opføres i Rudkøbing kirke. Anni
Printz fra Nordlangeland skriver
stykket, og Uta Motz fra Svendborg skal instruere det. Folk fra
Langeland skal opføre det!
Anledningen er, at vi i 2020 kan
fejre H.C. Ørsteds banebrydende
opdagelse af elektromagnetismen.
Så har du lyst til at være med
i forberedelse og opførelse af
det nye stykke som skuespiller,
sminkøse, sanger, kostumier, musiker, scenemedhjælper, lysmand
(M/K) eller lydmand (M/K),
PR-medarbejder, kaffebrygger
eller kagebager m.m., så mød op
til infomøde mandag den 24.
februar kl. 19.00 i Rudkøbing
sognehus. Her vil Anni Printz,
Uta Motz og Hanne Davidsen
(formand for Åben Himmel og
projektleder) være til stede og
fortælle om projektet, og man
får mulighed for at komme med
ideer og evt. melde sig som skuespiller eller hjælper.
Vi forventer, at der er premiere
lørdag den 14. november.
Denne dag indledes med et seminar, hvor biskop Tine Lindhardt,
dogmatikprofessor Niels Henrik
Gregersen og astrofysiker Jens
Olaf Pepke Pedersen kommer
og taler og debatterer forholdet
mellem TRO og VIDENSKAB.
Mere herom senere; men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Nyt fra sognepræst
Hanne Davidsen
Jeg, sognepræst Hanne Davidsen, fraflytter præstegården,
Østergade 2 i Rudkøbing omkring 1. februar 2020. Vi har
besluttet os for at blive boende
på Langeland og har derfor
købt hus i Rudkøbing. Efter
35 år i tjenestebolig skal jeg og
min mand for første gang bo
i egen bolig. Det glæder vi os
til. Men det skal også siges, at
vi i den grad har nydt at bo i
den meget smukke bindingsværksbolig. Det har været et
privilegium. Jeg beholder mit
præstekontor i præstegården,
hvor jeg fortfarende kan
modtage besøgende. Så der vil
stadig være lyserøde pelargonier i vinduerne og ofte lys i
huset. Jeg går først på pension
1. oktober 2020, hvor jeg så vil
være fyldt 66 år. Men derom
senere.

Rudkøbing – Simmerbølle Pastorat
Juleindsamling til Børnesagens Fællesråd
At hjælpe socialt udsatte og invitere dem ind i fællesskabet er en
del af vores folkekirkelige selvforståelse og en væsentlig grund til, at
vi i kirken vedkender os et ansvar
i forhold til FN’s Verdensmål og
engagerer os i kampen mod børnefattigdom.
Omkring 64.500 børn i Danmark
lever i fattigdom, og vi er langt fra
at opfylde FN’s Verdensmål for
bæredygtig udvikling frem mod
2030, herunder særligt princippet
om halvering af relativ fattigdom i
henhold til nationale definitioner.
Det er et problem, fordi en
opvækst i fattigdom er ekskluderende, stigmatiserende, indskrænkende og hæmmer den fulde
samfundsdeltagelse. Og fattigdom
går desværre i arv, således at 7 ud
af 10 børn med forældre på over-

førselsindkomst selv kommer på
overførselsindkomst, når de bliver
voksne.
De fattige har vi altid hos os,
hedder det i Det Nye Testamente.
Det betyder, at de har krav på
vores opmærksomhed, også her
og nu.
I kirken vil vi derfor støtte Børnesagens Fællesråds juleindsamling,
der placerer FN’s Verdensmål i en
konkret sammenhæng. Overskuddet fra årets julekollekt går
til børn i nød, der får hjælp til at
holde jul med indhold, som de
fleste af os tager som en selvfølge:
Ande- eller flæskesteg, hyggeligt
samvær og gaver under træet.
Vi håber, at I vil dele julen og
dens overskud med udsatte børn
gennem indsamlingen til Børnesagens Fællesråd.

Indre Mission – Bethesda
5/12

Adventshygge kl. 19.00
Evangelisk Alliance bedeuge:

8/1

Evangeliekirken, Ringvejen 4

9/1

Bethesda, Ahlefeldtsgade 27

16/1

Bibelstudie

23/1

Møde

30/1

Sangaften

4/2
Generalforsamling
		
Kontakt: Birgit Mogensen, tlf. 62502098
Hvor ikke andet er anført, er møderne
kl. 19.30 i Bethesda, Ahlefeldtsgade 27

Vejviser
Gælder begge sogne
www.rudkøbingsimmerbøllekirker.dk
Præster
Sognepræst kbf.:
Hanne Davidsen, Rudkøbing
Præstegård, Østergade 2,
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 13 75 / 21 33 03 75
Mail: hda@km.dk.
Træffes bedst tirsdag-fredag
11.00-12.00.
Tlf. Mandag fri.
Sognepræst:
Trille Brink Westergaard,
Lindelse præstegård,
Langegade 2, 5900 Rudkøbing
Tlf. 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. tlf. 20 87 61 12
Træffes efter aftale.
Mail: vrh@km.dk
Kordegn: Birgitte E. M. Møller,
Torvet 1a, 5900 Rudkøbing
Tlf. 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
Tlf. 23 30 18 68
Mail: tine.p.org@gmail.com

Kirkegårdsleder:
Ole Lundager Hansen
Tlf. 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
Tlf. 62 51 10 80
Rudkøbing Menighedsråd:
Formand:
Conny Mortensen
Tlf. 28 86 95 97
Kirketjener:
Lene Munch Larsen
Tlf. 20 34 56 57, mandag fri.
Mail:
lml.kirketjener@gmail.com
Kirkeværge:
Kjeld Madsen
Tlf. 40 24 52 01
Mailadresse til Rudkøbing
Menighedsråd er følgende:
7741@sogn.dk
Simmerbølle Menighedsråd:
Formand:
Annika Viulm
Tlf. 27 52 14 85
simmerboellemenighedsraad@
gmail.com
Kirketjener:
Lisa Pihl Jensen,
Tlf. 20 28 04 54
Mail:
lpj.kirketjener@gmail.com
Kirkeværge:
Thorkild Wamsler,
Tlf. 3 29 74 90
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Humble – Lindelse Pastorat
Indsættelse af Tonny
Aagaard Olesen
bind. Megen af min tid har
jeg også brugt som formidler
ved foredrag og undervisning
på folkeuniversiteterne rundt
i hele landet. For treethalvt år
siden tog jeg den beslutning
at uddanne mig til præst, og i
sommer blev jeg så færdig på
pastoralseminariet. Humble-Lindelse bliver derfor mit
første embede.
Jeg ser frem til at møde jer alle
og fungere som jeres præst.
Præstegerningen er for mig at
kald. Jeg ser det som en gave at
kunne være med til at forkynde
det kristne budskab og gerne i
et sprog og en form, så alle kan
være med. Jeg sætter også en
stor ære i at kunne være der for
mennesker, i de forskellige livsfaser, man møder dem i. Jeg vil
gerne være en åben og favnede
præst, der med det kristne budskab kan sætte vores daglige liv
i perspektiv,

Hilsen til kirkebladet!
Mit navn er Tonny Aagaard
Olesen. Jeg er den nye præst,
som skal vikariere i Humble og
Lindelse sogne, og det ser jeg
meget frem til.
Jeg bor i Rønninge præstegård
ved Langeskov, hvor min hustru
er præst. Jeg er far til Sif (18
år), Sofus (16 år), Hedvig (3 år),
og når kirkebladet udkommer,
skulle jeg gerne være blevet far
til endnu en lille én. Af gode
grunde har jeg ikke mulighed
18

for at flytte til Langeland, men
jeg vil alligevel bestræbe mig på at
være synlig i sognene, ligesom jeg
kommer til at arbejde på præstekontoret i Humble præstegård,
hvor jeg vil være til at finde i dagtimerne eller efter aftale.
Præstegerningen er ny for mig. Jeg
har bag mig et langt virke som forsker i dansk litteratur, kirkehistorie
og filosofi, hvor jeg. bl.a. har været
med til at udgive og kommentere
Søren Kierkegaard skrifter i 55

Langeland er for mig et endnu
uudforsket sted. Jeg er oprindelig nordjyde, og inden jeg kom
til Fyn for snart 6 år siden boede jeg i en årrække i København. Jeg glæder mig til at lære
stedet og sognene at kende. Jeg
har min første gudstjeneste ved
min indsættelse den 1. december – 1. søndag i advent, ved
det nye kirkeårs begyndelse.
På glædeligt gensyn!
Tonny Aagaard Olesen

Første søndag i advent –
1.december bliver Tonny Aagaard
Olesen indsat i Humble og
Lindelse sogne som sognepræst.
Humble kirke kl. 14.00
hvor der efterfølgende vil
være gløgg og brunkager.
Lindelse Kirke kl. 16.00
med efterfølgende kaffe og
klejner i konfirmandstuen.
Menighedsrådet byder hjertelig
velkommen til Tonny Aagaard
Olesen.

Julens Gudstjenester
Der holdes julegudstjenester
24. december på følgende
tider.
Kædeby kirke

Kl. 10.00

Ristinge kirke

kl. 12.00

Lindelse kirke

Kl. 14.00

Humble kirke

Kl. 15.30

Humble – Lindelse Pastorat
Plejehjemsgudstjenester
December
Humble Plejecenter
onsdag d. 18 kl. 14.30
Li Have Otterstrøm
Lindelse Plejecenter
fredag d 20 kl 14
Li Have Otterstrøm
Januar
Lindelse Plejecenter
tirsdag d. 21 kl. 14.00
Tonny Aagaard Olesen
Humble Plejecenter
onsdag d. 22 kl 14.30
Tony Aagaard Olesen

Nytårsgudstjeneste
Første nytårsdag –
1. januar 2020 er der nytårs
gudstjeneste i Lindelse kirke
kl. 16.00 og kl. 19.00 i Kædeby
kirke.
Kom og vær med til at byde
det nye år velkommen.
Der bydes på bobler og
k ransekage efterfølgende.

Februar
Lindelse Plejecenter
tirsdag d. 25 kl. 14
Li Have Otterstrøm
Humble Plejecenter
onsdag 26 kl. 14.30
Li Have Otterstrøm

Kyndelmisse
(Lysgudstjeneste)
Søndag d. 2. februar
kl. 16.00 er der kyndelmisse
gudstjeneste i Humble kirke
kl. 16.00 og i Kædeby kirke
kl. 19.00
Vi skal fejre at vi nu er halvt
igennem vinteren.

Vejviser
Sognepræst
Tonny Aagaard Olesen
Træffes på tlf. 24 24 24 71
Humble menighedsråd:
Formand:
Hanne Elnegaard,
Tlf. 51 51 61 35
Kirkeværge, Kædeby:
Michael Drost,
Tlf. 29 88 87 22
Kirkeværge, Ristinge:
Marianne Olsen,
Tlf. 20 14 12 65
Kirkeværge, Humble:
Henny Munk Larsen,
Tlf. 28 11 50 45
Regnskabsfører:
Benny Rasmussen,
Tlf. 62 22 72 88
Vedr. kirkegårdene
Kontakt kirkeværgen for
den enkelte kirkegård.
Kirketjener:
Lisa Pihl Jensen
Tlf. 3 24 24 78

Lindelse menighedsråd:
Se kontaktoplysninger
under Humble.

Eftermiddagsmøde
onsdag 15. januar
kl. 15.00- 16.30 i
konfirmandstuen,
Ristingevej 24, Humble
Vores nye præst Tonny Aagaard
Olesen kommer og fortæller lidt
om sig selv, sit tidligere virke og
vejen til præstegerningen.
Der serveres kaffe og kage.

Fastelavnsgudstjeneste
Lindelse kirke
Søndag 23. februar kl. 14.00.
Efter gudstjenesten slås der katten
af tønden. Der er præmier til kattekongen og kattedronningen.
Efterfølgende er der kaffebord i
konfirmandstuen.

Graver Lindelse:
Allis Stæhr,
Tlf. 3 38 87 05
Fri mandag.

Mail:
lindelsekirkegaard@outlook.com

Regnskabsfører:
Benny Rasmussen,
Tlf. 62 22 72 88
Stof til Kirkebladet:

Menighedsrådsformanden
Hanne Elnegaard
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Sydlangeland Pastorat
Julehygge
i Bagenkop Kirke
2. søndag
i advent

4. søndag
i advent
Julens salmer
og sange

Juletræsfest for børn
i Magleby Præstegård

Fejrer vi i ved at tænde
det andet lys i advents
kransen, og ved efter
gudstjenesten at hygge
os med gløgg og æble
skiver.

Vi tænder det sidste lys i
adventskransen og holder
musikgudstjeneste i Fod
slette Kirke kl. 16.00, hvor
vi varmer op til juleaften
ved at synge vore elskede
julesalmer og – sange.

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.

Lad gavepapir – og julekort,
marcipanen og juletravl
heden passe sig selv for en
stund og kom og syng med
og luk juleglæden ind!

Tilmelding til sognepræst
Li Have Otterstrøm
mail: lhl@km.dk
telefon: 24 91 10 77
senest d. 1. december

Lørdag d. 7. december kl. 14.00

Nytårsgudstjeneste – Nytårsnat
Lad os gå ind i det nye år sammen!
Vi begynder kl. 23.30 med en kort
festgudstjeneste – og er klar til at
ønske hinanden Godt Nytår!
med Champagne og kransekage
når Rådhusklokkerne slår tolv.
Der må gerne hoppes ned fra
kirkebænkene – hvis bentøjet altså
kan holde….
Alle er hjerteligt velkomne!
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Fodslette-, Tryggelev-, Magleby- og Bagenkop Kirke
Vejviser

Syng Nyt…
Lær de nye salmer at kende!
Vi begynder det nye år med at
samle tråden op fra efterårets
velbesøgte sangaftener, og synger
videre på salmerne fra det nye
salmebogstillæg ”100 Salmer”.

På torsdagene: d. 30. januar,
d. 27. februar og d. 26. marts.

Sangaftnerne foregår i Tryggelev
Kirke kl.19.00 – ca. 21.00.

Sognepræst
Li Have Otterstrøm

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

Vi serverer kaffe og kage i pausen.
Alle er hjerteligt velkomne!

Kyndelmissegudstjeneste og suppe
i Tryggelev Kirke
Søndag d. 2. februar kl. 16.00

Kirkekaffe
Vi byder på kirkekaffe og en
småkage i kirken efter søndagens
seneste gudstjeneste i Sydlangeland
Pastorat.

Bagenkop menighedsråd:
Formand:
Dorthe Grabentinn
Tlf. 23 81 95 33
Kirkeværge: Tove Egmose
Tlf. 62 56 16 74
Regnskabsfører:
Kaj Christoffersen
Tlf. 62 56 10 35 eller 51 33 10 35
Graver, Bagenkop:
Peder Kølle
Tlf. 21 14 30 51
Magleby menighedsråd:
Formand: Jens Schrøder
Tlf. 51 55 34 33
Regnskabsfører:
Kaj Christoffersen
Tlf. 62 56 10 35 eller 51 33 10 35
Graver, Magleby:
René Jespersen
Tlf. 30 31 59 32

Vellykket høstfest
i Magleby

Plejehjemsgudstjenester:
December:
Lindelse Plejecenter tirsdag d. 20
Humble Plejecenter onsdag d. 18

kl. 14.00
kl. 14.30

Li Have Otterstrøm
Li Have Otterstrøm

Januar
Lindelse Plejecenter tirsdag d. 21. kl. 14.00	TO
Humble Plejecenter onsdag d. 22. kl. 14.30	TO

Februar
Lindelse Plejecenter tirsdag d. 25. kl. 14.00
Humble Plejecenter onsdag d. 26. kl. 14.30

Li Have Otterstrøm
Li Have Otterstrøm

Vi begyndte med høstgudstjeneste i Magleby Kirke, hvor
Salos-koret bidrog til at løfte
stemningen. Festlighederne fortsatte i Magleby Forsamlingshus,
hvor ca. 80 deltog i høstbuffeten.
Herefter afholdtes auktion over
de indleverede høstgaver.
Høstfesten gav et overskud på
9.000 kr. som i år er gået til
Natteravnene på Langeland.

Tryggelev og Fodslette
menighedsråd:
Formand:
Helge Dinesen
Tlf. 61 68 41 64
Kirkeværge:
Anne Toftemann Knudsen
Tlf. 1 24 81 66
Regnskabsfører:
Kaj Christoffersen
Tlf. 62 56 10 35 eller 51 33 10 35
Graver Tryggelev og Fodslette:
Willy Edvardsen
Tlf. 62 57 20 02 / 20 61 93 09
Fri mandag.
Kirkebil:
Tlf. 62 57 10 77.
Bestilles senest dagen før.
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Samvittighed forbudt?
Samvittighed forbudt?
Redaktionen har modtaget nedenstående foredrag, som sognepræst i
Tullebølle og Tranekær (1955-90) Anton Christoffersen holdte engang
i 1960’erne. Foredraget trækker tråde både til 2. verdenskrig, hvis
afslutning næste år har 75 års jubilæum, lige så vel som til reformationen, hvis 500 års jubilæum vi kunne fejre for et par år siden. Vi bringer
første del af foredraget om Claude Eatherly og Adolph Eichmann i
dette kirkeblad og sidste del om Martin Luther i det næste.
Claude Eatherly
Alle, der har alderen til det, husker
sommeren 1945. Den fred og den
frihed vi fik skænket en dejlig
forårsaften i maj, gjorde denne
sommer usædvanlig skøn. Bøgetræerne var grønnere, havet mere
blåt og pigerne kønnere, bare fordi
Danmark var frit. I vor frihedsberuselse skænkede meget få af os det
en tanke, at 2. verdenskrig stadig
rasede på det grusomste. Omme
på den anden side af jordkloden
kæmpede amerikanerne og japanerne. Da spillede USA et trumfkort ud. I de første dage af august
1945 nedkastedes verdens to første
atombomber over Hiroshima
og Nagasaki. Med en frygtelig
virkning men altså også med den

Anton Christoffersen ved sin afskedsgudstjeneste i pinsen 1990
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gode virkning, at den japanske
overkommando gav op, så freden,
verden havde sukket efter, blev
virkelighed.
Atombomben eksploderede i et
lysglimt stærkere end tusind sole.
Men da paddehatteskyen hævede
sig, var flyvemaskinerne på vej
hjem til basen og togtets leder, major Claude Eatherly kunne melde,
at jobbet var udført. Få dage senere
kunne fredsbudskabet høres i
radioen. Da der bød sig flyvelejlighed, tog Eatherly en sviptur til
det besatte Japan. Her så han også
Hiroshima.
Da skete der noget med major
Claude Eatherly. Indtil da havde
krigen været ”et job”, et beskidt
stykke arbejde, der skulle gøres.
Hiroshima havde været et vigtigt
mål i krigens store skakspil. Nu
så han med egne øjne en uddød,
grotesk forvreden ørken, hvor der
før havde været en storby fuld af
levende mennesker. Han fik at
vide, at 200.000 af Hiroshimas
indbyggere døde den sensommermorgen, da han kastede a-bomben.
Major Eatherly talte ikke med
nogen i flere dage. Man mente, det
var kamptræthed. Som den eneste
af alle deltagerne i de to atombombardementer lod Eatherly sig ikke
fejre som en helt. Da Eatherly afmønstrede i 1947, vendte han hjem

og prøvede at glemme. Om natten
plagedes han af onde drømme og
angstanfald. Sovepiller og whisky
hjalp kun en overgang. Han så i
drømme Hiroshima-ofrenes fortrukne ansigter. Han sender penge
til Hiroshima. Han forsøger at
tage sit eget liv. Han begår kriminalitet – ikke for udbyttets skyld
– men i håb om at få den straf, han
følte, han havde fortjent.
Hans skæbne kom den østrigske
forfatter Günther Anders for øre.
De to begyndte en livlig brevveksling, der blev udgivet på dansk
med titlen ”Samvittighed forbudt”
i 1961. Eatherly følte, at Günther
Anders forstod ham. Efter Anders’
mening burde Eatherly kaste sig
ind i kampen mod oprustning og
krigsgalskab, for at gøre det skete
godt igen.
Adolph Eichmann
I et af brevene fra Günter Anders
til Eatherly nævnes Eichmann.
De drøfter den proces, der i 1961
blev ført i Jerusalem mod tyskeren
Adolph Eichmann. Forsvareren havde hævdet, at Eichmann
kun var en lille skrue i den tyske
stats store maskineri, og at det,
han havde gjort, ikke var værre
end det, den pilot havde gjort,
der havde kastet a-bomben over
Hiroshima.
Eichmann var en samvittighedsfuld partifunktionær og blev kendt
af sine overordnede som en, der
havde orden i sagerne. Han var én
ud af de mange små og store embedsmænd i Hitlers Tyskland, for
hvem blind lydighed var vigtigere
end at reflektere over ordrerne. Så
da partilederne havde besluttet, at
Tysklands jøder skulle udryddes,
og så sig om efter en, der kunne

udføre ordren, faldt blikket på
Eichmann. Alle Tysklands jøder
skal udryddes, sagde de. Jawohl,
svarede han. Og da ordren blev
udvidet, så den nu lød: Alle Europas jøder skal udryddes, svarede
Eichmann igen: Jawohl. Og 6 mill.
jøder blev likvideret i Hitlertyskland og i de besatte lande. 6 mill.!
Eichmann blev ikke anklaget for
at have dræbt én eneste jøde. Men
hver eneste jødes død blev indberettet til hans kontor. Antallet af
jøder skulle blive mindre og mindre, så Eichmann en dag kunne
melde, at ordren var udført.
Eichmann nåede lykkeligvis ikke
at få udført ordren. Det 3. rige
gik under inden. Det så ud til, at
Eichmann var død ved Tysklands
sammenbrud, men han var flygtet
til Argentina. Her levede han
under falsk navn med håbet om,
at Eichmann-sagen en dag ville
være glemt. Efter 15 år kom Israels
efterretningsvæsen imidlertid på
sporet af ham, kidnappede ham
og førte ham til Israel, hvor han
blev stillet for en domstol anklaget
for forbrydelser mod den jødiske
nation efter en lov, der først og
fremmest var skrevet med ham i
tankerne.
I aviser, radio og fjernsyn kunne
man følge processen. Anklagen var
de 6 mill. jøders skæbne. Forsvaret
var altså: Eichmann måtte som
embedsmand adlyde ordrer. Han
var intet ondt menneske men
en pligtopfyldende kontormand
og dertil en god familiefar, der
elskede god musik og litteratur.
Dommen holdt ham dog ansvarlig for de 6 mill. jøders død, og
han blev henrettet ved hængning.
(Foredraget fortsættes i næste kirkeblad)

Provstirejse
Provstirejse for langelændere, strynboer og ærøboere.
21.-26- april 2020
En spændende, alsidig tur med base i Wroclaw - i 2018 kåret til årets europæiske destination
Det Nye Polen består af store områder af gammelt tysk land. Det gælder
særligt Pommern og Schlesien – der
ligger øst for den såkaldte Oder-Neisse-linje, der blev trukket i 1945.
Tyskerne forlod området efter at have
været dominerende her siden middelalderen. I stedet rykkede polakkerne
ind. Polakkerne viste forbavsende
respekt for den oprindelige tyske
kultur. Det gør, at der utroligt meget
at komme efter kulturelt, historisk
og naturmæssigt.
På denne rejse arrangeret for sognene på Langeland og Ærø bor vi
i Wroclaw i fire nætter og én nat
i Stettin: Vi oplever smukke byer,
storslået natur, klostre med danske
rødder og den Sorte Madonna,
smukt beliggende slotte, verdens
største bindingsværkskirker, en tur
igennem Berlin og ikke mindst godt
lokalt selskab undervejs.
Ud og hjem går forskellige veje, da
vi sejler på udturen og kommer over
landegrænsen hjem.

Turen kort fortalt
• Rejsen til det Ny Polen – Pommern og Schlesien er en enestående mulighed for at kombinere interessante og smukke byer
som Wroclaw og Stettin med interessant historie og smuk natur.
• Færgesejlads med morgenkaffe og frokost over Spodsbjerg –
Tårs og Gedser – Rostock
• Centralt beliggende hoteller i Stettin og Wroclaw direkte ved de
største seværdigheder og tæt ved Oder.
• Byrundture i såvel Wroclaw, Stettin, Zielona Gora og Berlin
• Interessant kirkelig historie på klosteret i Kolbatz, Paulinerklosteret med den Sorte Madonna og verdens største
bindingsværkskirker i Schlesien.
• Slotsrundtur på eventyrslottet Fürstenstein i Schlesien.
• Fælles spisning hver aften på forskellige restauranter
• Frokost på ud-, og hjemtur
• Kørsel i moderne ****4-stjernet bus undervejs
• Anders Bager Eriksen, der er opvokset på Langeland, er
rejseleder på rejsen. Provst Trille Brink Westergaard og Jette
Stengade fra Ærø er med som værtinder og medhjælpere.
VI GLÆDER OS TIL AT FØLGES MED JER!

Rejsens Pris: 5999,- DKR
(Enkeltværelsestillæg:
600 DKR)
Alt er inkluderet i prisen undtagen
3 x frokost.
Tilmelding kan ske direkte til
Historiske Rejser og Anders
Bager Eriksen på
mail@historiskerejser.dk eller
20 93 17 14. Her vil I blive bedt
om kontaktoplysninger og få
tilsendt faktura med depositum
på 2000 DKR, der gælder som
tilmelding til rejsen.
Tilmelding for Ærøboere evt.
til Jette Stengade:
jettestonestreet@gmail.com og
telefon: 20 33 43 48.
Tilmelding for Langelændere
evt. til sognepræst
Marianne Ring:
malr@km.dk 25 72 20 50.
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Kalender
Sted:

Dato:

Klokkeslæt:

Overskrift

Rudkøbing Kirke

2. december

Kl. 19.30

Julekoncert med Langelands Brassband

Longelse Præstegård

4. december

Kl. 14.30:

Adventshygge i Præstegården

Magleby Præstegård

7. december

Kl. 14.00

Juletræsfest for børn

Rudkøbing sognehus

10. december

Kl. 14.30

Kaffe-På-Kanden.
Adventshygge med Heller Ravn: Om nisser

Rudkøbing Kirke

12. december

Kl. 19.00

ODIN-KORET underholder med kendte og ukendte julesange fra nær og fjern.

Rudkøbing kirke

17. december

Kl. 16.00

Opførelse af Julespil for forældre og borgere

Konfirmandstuen i Tullebølle Præstegård

6. januar

Kl. 9.30

Håndarbejdsklub begynder efter jul

Konfirmandstuen i Tullebølle Præstegård

9. januar

Kl. 14.30

Præstegårdscafé begynder efter jul

Skrøbelev Kirke

13. januar

Kl. 19.30

Nytårskoncert med Langeland Brassband under ledelse af
Mads Lunde.

Konfirmandstuen, Ristingevej 24

15. januar

Kl. 15.00 - 16.30

Eftermiddagsmøde. Kaffe og kage.
Sognepræst Tonny Aagaard Olesen.

Rudkøbing kirke

16. januar

Kl. 16.30

Familiegudstjeneste og afslutning med minikonfirmander.

Konfirmandstuen i Tullebølle Præstegård

22. januar

Kl. 19.00 - 21.30

Studiekreds

Longelse Præstegård

24 januar

Kl. 18.15

i Præstegården: Film og fællesspisning

Bøstrup Kirke

28. januar

Kl. 19.00

Jagtgudstjeneste

Tryggelev Kirke

30. januar

Kl. 19.00

Syng nye salmer

Skrøbelev Gods

2. februar

Kl. 18.00

Fællesspisning. Tilmelding

Konfirmandstuen i Tullebølle Præstegård

6. februar

Kl. 19.00

Læsekreds

Rudkøbing sognehus

18. februar

Kl. 14.30

Kaffe-På-Kanden
Troels Krøyer: OM H.C. Ørsted

Forpagterboligen i Hou

19. februar

Kl. 19.00 - 21.30

Studiekreds

Skrøbelev Kirke

20. februar

Kl. 19.30

Konfirmanderne står for aftenens gudstjeneste i Skrøbelev
Kirke

Longelse Præstegård

26. februar

Kl. 18.15

i Præstegården: Film og fællesspisning

Simmerbølle Kirke

27. februar

Kl. 19.30

Kassebølle Skoles konfirmander står for aftengudstjenesten i
Simmerbølle Kirke

Tryggelev Kirke

27. februar

Kl. 19.00

Syng nye salmer

