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Vejledning og indholdsfortegnelse
Hvad skal jeg gøre ved...
Fødsel: Jordemoderen anmelder fødslen til præsten eller kordegnen i moderens bopælssogn. Gifte
forældre skal ikke selv anmelde fødsel undtagen i de tilfælde, hvor der ikke medvirker en jordemoder.
Er forældrene ikke gift, og der ønskes fælles forældremyndighed, afleveres den udfyldte og underskrevne
omsorgs- og ansvarserklæring senest 14 dage efter fødslen til præsten eller kordegnen i bopælssognet.
Det er også muligt at få faderskabet anerkendt før fødslen ved henvendelse til Statsforvaltningen. Hvis
man ikke ønsker fælles forældremyndighed, kan faderskabet anderkendes uden at man får fælles forældremyndighed, i disse tilfælde skal faderskabserklæringen indsendes til Statsforvaltningen Syddanmark.
Navngivning/dåb: Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Dette kan ske ved navngivning på kirkekontoret/kordegnekontoret, digitalt 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 sker ved henvendelse til præstekontoret/kordegnekontoret eller digitalt.
Reglerne samt skema’er kan hentes på præstekontoret/kordegnekontoret eller på personregistrering.dk.
Der er et gebyr på ca. 500 kr. på navneændringer. Dog betales ikke gebyr ved ansøgning om
navneændring, der finder sted i forbindelse med en vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest
3 måneder efter vielsen eller for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring.

Indholdsfortegnelse
Forside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Vejledning og indholdsfortegnelse . . . . . . . .  2
Præstens side  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
Nordlangeland pastorat . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Rudkøbing-Simmerbølle pastorat  . . . . . . . .  8
Strynø pastorat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
Gudstjenesteliste  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat . . . . 14
Sydlangeland pastorat  . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Konfirmander  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
Søren Kierkegaard fylder 200 år . . . . . . . . . . 24

Konfirmation: Konfirmationen foregår på 7. klassetrin. Man bliver undervist og konfirmeret i det
pastorat, hvor man kirkeligt hører hjemme. Undervisningen finder sted fra september til maj.
Vielse: Vielse aftales med præsten. Med til præsten skal bringes en prøvelsesattest, som udstedes ved henvendelse til bopælskommunen. 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 og senest to hverdage efter dødsfaldet skal dette
anmeldes til præstekontoret/kordegnekontoret. Dette kan evt. ske gennem bedemand. Ønsker man
en kirkelig begravelse/bisættelse aftales de nærmere omstændigheder for højtideligheden med præsten. Graveren vil være behjælpelig med valg af gravsted.

Alle ansøgningsblanketter og digitale anmeldelser findes på www.personregistrering.dk
Man er dog altid velkommen til at få vejledning hos præst eller kordegn.

Påskemotivet er udarbejdet af grafisk designer
og illustrator Henrik Weile, Landevejen 3,
Nordenbro. Det keltiske kors er dekoreret
med et gribemønster, der symboliserer uendelighed, men også fællesskab. Der leges med
associationer til Fugl Føniks, et symbol som
kirkefædrene overtager som symbol på opstandelse og evigt liv.

Langeland-Ærø Provsti

Kirkebladet

Attester: Attester udstedes ved henvendelse til nærmeste præst eller kirkekontor. Legitimation skal forevises.

Langelands provstikontor, Bellevue 3 C, 5900 Rudkøbing
62501188, fax 62502280, mail: langeland-aeroe.provsti@km.dk

Kirkebladet udgives af menighedsrådene og udkommer fire gange årligt.

Provst Trille Brink Westergaard, Langegade 2, Lindelse præstegård, 5900 Rudkøbing,
62571507 – mail: tubw@km.dk Ferie 1-7. april
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Forsidebilledet

Annalise Bager (ansvarshavende redaktør),
Torben Poulsen, Pia Tønsberg-Jensen og
Birgitte Monrad Møller.
Synspunkter i bladet er ikke nødvendigvis
udtryk for redaktionens holdning.

Præstens side
De slidstærke ritualer
”Men de (kristne red.)
påstod, at hele deres
forseelse eller vildfarelse havde bestået i, at
de havde plejet på en
bestemt dag at komme
sammen før daggry og
synge en fælles lovsang
til Kristus som til en
Gud og ved en ed at
forpligte sig, ikke til noget forbryderisk, men
til ikke at befatte sig med tyveri eller røveri eller
ægteskabsbrud, til ikke at bryde et givet løfte og
ikke at nægte at aflevere betroet gods, når det
afkrævedes dem. Når de havde gjort det, plejede de at skilles og atter samles til et måltid, men
et ganske simpelt og uskyldigt…” Sådan skriver
Plinius den yngre, der er født i slutningen af år
61 e. Kr. Han skriver disse ord til den romerske
kejser Trajan år 112. Plinius er udstationeret
som kejserlig statholder i Lilleasien og refererer
her til kejseren, hvordan det går med forfølgelserne af de kristne. Det går ikke så godt, kan vi
høre længere nede i brevet, og Plinius er bekymret for den store mængde mennesker af enhver
stand, alder og køn, der skal sættes under tiltale
og henrettes for at være kristne, hvis han skal
benytte den hidtidige praksis.
Plinius kender vi også fra et par breve, som han
har skrevet til vennen Tacitus om vulkanudbruddet i Napolibugten, der dækkede Pompeji.
Dette udbrud var han øjenvidne til!
Af Plinius´ brev kan vi læse om, hvordan
de første kristne holdt gudstjeneste. Vi kan
genkende flere af de ting, som er i vores gudstjeneste i dag, og som vi også kan læse om i
Det Ny Testamente. Kristendommen har aldrig
stået alene som religion. Den har altid været en
blandt flere.

Det synes som om, at alle kulturer altid har haft
et behov for at markere betydningsfulde hændelser i deres liv i en eller anden form for religiøs
ramme. Et nyt spørgsmål melder sig imidlertid
nu om stunder: Hvad gør man, hvis man ikke
bekender sig til en tro?
Hvad angår navn, så skal forældre meddele deres nyfødtes navn til præst eller kordegn på et
udfyldt skema, inden barnet er ½ år gammelt.
Så kvitterer vi med en fødsels-og navneattest.
Hvad angår overgangen fra barn til voksen, så
blev den såkaldte borgerlige konfirmation vist
aldrig det store tilløbsstykke.
Hvad vielser angår, kan de der vil giftes, jo i
grunden blot møde op i borgerservice i åbningstiden og skrive under på, at de gerne vil være
mand og kone. Et par medarbejdere kunne i
så fald blot være vidner på, at det er de rigtige
personer, der skriver under. Her gør kommunen imidlertid noget ud af vielsen, utvivlsomt
fordi der er et ønske fra brudeparrene om, at
det skal ligne noget. En underskrift synes nok
at være for lidt. Lidt provokatorisk kan man jo
spørge om, hvorfor det er en kommunal opgave
at bruge ressourcer på at forsøge at give brudepar nogle pæne rammer for at ”få vielsen til at
ligne noget.” De par, der vælger borgerlig vielse,
kunne vel selv finde ud af og betale, hvis de vil
gøre noget ud af dagen.
Ved dødsfald står de pårørende ofte ganske
magtesløse, hvis der skal arrangeres en begravelseshøjtidelig udenfor en religiøs kontekst.
For hvordan gør man det? Det er svært, fordi
det for de fleste virker tomt ikke at gøre noget eller blot at synge et par sange og lytte til
nogle taler.

Hvordan begynder man, og hvornår slutter
man. Ja hvad siger man?
Det er i disse sammenhænge, at de kristne ritualer viser deres store styrke. Ritualer skaber
tryghed og overskuelighed. Vi skal ikke opfinde
tingene forfra men går ind i en ramme, som vil
sige os noget i den situation, som vi er i. Det er
den samme ramme, som generationer før os har
befundet sig i og har levet med. Om det så er
i forbindelse med fødsel, ungdom, parforhold
eller død.
Ritualerne siger os noget, som vi ikke kan sige
os selv. De sætter ord på de tanker, som er almene i forbindelse med den handling, som der
nu er tale om, og de skaber rum for, at der er
plads til alle følelser og tanker.
Ritualer skal man ikke kimse af. Men for at de
skal kunne bære noget, skal de have rod i noget
udenfor os selv!
Pia Tønsberg-Jensen
Rudkøbing-Simmerbølle.

Plinius den yngre
på facaden af
katedralen i
Como i Italien.

3

Nordlangeland pastorat
Mini-konfirmander
I januar begyndte der et undervisningstilbud til
3. klasse på Nordskolen. De er inviteret til at
blive såkaldte mini-konfirmander.
Børnene bliver undervist af Rosa Kunkel
og Hans Henrik Merrild i et lokale på skolen.
Forløbet strækker sig over 10 gange og afsluttes
ved familiegudstjenesten den 7. april kl. 10.00
i Snøde kirke, hvor mini-konfirmanderne forventes at medvirke. Der er en forfriskning efter
gudstjenesten.
Ikonudstilling i Snøde
Søndag d. 17 marts kl. 15.00 i Snøde kirke er
der gudstjeneste med efterfølgende fernisering
for IKON udstilling.
Susanne Boisen, Snøde og Leif Nielsen,
Skrydstrup har tilbudt at udstille deres ikoner
i Snøde kirke.
De har begge i en del år beskæftiget sig med
ikonmaling og de har begge lært ikonmalingens
kunst hos bl.a. billedkunstner Gitte Buch, Sydlangeland og ved kurser på Løgumkloster.
Ikoner er kopier af kendte religiøse motiver
fra både det gamle og det nye testamente, og
ikonerne er på én gang både en kopi og et unikt
kunstværk.
Denne eftermiddag vil der blive lejlighed
til at møde Susanne Boisen og Leif Nielsen, og
høre lidt nærmere om deres kunstværker.
Der vil også blive serveret en lille forfriskning.
Ikonerne er udstillet henover påsken og konfirmationen i Snøde.
Studiekreds – relevante prædikener
Hvordan bliver prædikenen relevant og nutidig?
Det er jeg optaget af og vil derfor gerne invitere alle interesserede til en studiekreds eller
et åbent prædikenværksted i Hou præstegård
følgende dage: Tirsdag den 19. marts, onsdag
den 24. april og tirsdag den 14. maj, alle dage
kl. 19.30.
Meningen er, at vi vil læse teksterne til totre af de kommende søndage eller helligdage
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og sammen snakke om, hvad vi får ud af dem
og hvilke temaer, en prædiken kunne samle sig
om. Man er velkommen også til bare at deltage
den enkelte aften.
Hans Henrik Merrild

Kirkekaffe og varme hveder
Det er godt en gang imellem at have lidt mere tid
til at snakke sammen efter gudstjenesten, derfor
bliver der budt på kirkekaffe efter gudstjenesterne
i Hou søndag den 17. marts kl. 10.00.
Efter den uformelle gudstjeneste bededag
den 26. april kl. 19.00 er der varme hveder i
mødelokalet i præstegården.

Snøde kirke

Syngsammenaften
Som noget nyt inviteres til syngsammenaften onsdag den 17. april kl. 19.00 i Snøde kirke.
Aftenens tema bliver “Danmark rundt på en
aften” – en musikalsk guide.
Kirkesanger Jens Jørgen Søgaard vil sammensætte en aften, hvor vi dels skal synge
sammen, dels hører om baggrunden for nogle af
sangene og om deres forfattere. Jens Jørgen vil
også synge enkelte sange solo. Bibi Bechmann
er aftenens pianist. Programmet vil indeholde
både kendte og nye sange, krydret med anekdoter, humor og andet godt. Der serveres en kop
kaffe/te undervejs i aftenens forløb. Vel mødt til
en fornøjelig og sangglad aften.
Friluftsgudstjeneste
Den traditionelle friluftsgudstjeneste i Hou ved
Hollænderhuset bliver ikke i pinsen, men udsættes til den 16. juni.

Gudstjeneste med norsk kor
Fredag den 19. april kl. 19.00 deltager en gruppe
på ni sangere i gudstjenesten i Tullebølle kirke.
Gruppen er alle medlemmer af mandskoret
Brage fra Bergen. Brage blev stiftet i 1917. Koret
har et bredt repertoire, der spænder fra kirkemusik til sekular musik. I sommeren sidste år
traf Brage-koret det langelandske Laudate-kor
under ledelse af Lone Nordal, og på den måde
kom forbindelsen mellem Bergen og Langeland
i værk. Herrekoret glæder sig til besøget på Langeland, og det er gengældt.
Denne aften er ca. to uger før den store danske filosof og teolog Søren Kierkegaard har 200
års-fødselsdag, og det vil gudstjenesten bære
præg af. Søren Kierkegaard er født den 5. maj
1813. Se i øvrigt bagsiden af bladet!
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet
på et glas vin i våbenhuset.
Uformelle gudstjenester
Der har været gode erfaringer med de såkaldt
uformelle gudstjenester, så vi vil gerne fortsætte
med at arrangere gudstjenester med et lidt ændret forløb, flere medvirkende og brug af klaver
frem for orgel.
Der bliver en sådan uformel gudstjeneste bededag den 26. april kl. 19.00 i Hou, og i Tranekær
søndag den 12. maj kl. 19.00. Efter gudstjenesten
i Hou er der varme hveder i præstegården.
Vi er stadig åbne for at eksperimentere med
formen, så kommentarer og forslag er velkomne
i god tid forud for gudstjenesterne. Begge de
uformelle gudstjenester er ved Hans Henrik
Merrild.

Nordlangeland pastorat

Påsken i pastoratet
salme til langfredag er “Hil dig, Frelser og Forsoner!”. Der er gudstjenester i Tranekær og Hou
kirker kl. 10.00 og i Snøde og Tullebølle kirker
kl. 11.15.

Påsken er den vigtigste højtid i kristendommen. Beretningen om Jesu død og opstandelse
er også et drama uden lige. Kom i kirke i påsketiden, følg historien, oplev dramaet. Der
bliver rig lejlighed til at komme i kirke i Nordlangelands kirker:

Det er efterhånden blevet en tradition, at der er
gudstjeneste påskelørdag i Tranekær kirke. Lørdag er sorgens og dødens dag: Jesus er død og
begravet. Jesu disciple er dér, hvor vi andre er:
Døden har fundet sted, kun uklart anede de og
aner vi, at der er mere end dødens mørke. Det er
der! Grundtvig har skrevet en pragtfuld salme,
der beskriver det, der sker i mørket under jorden:
“I Kvæld blev der banket på Helvedes port”. Salmen beskriver, hvordan Kristus henter de døde i
Helvede natten inden påske. I den allertidligste
kirke, for snart 2000 år siden, var natten inden
påskedag en vigtig gudstjeneste; det var den
eneste gang om året, hvor nye kristne blev døbt.
Påskelørdag den 30. marts er der gudstjeneste
i Tranekær kirke kl. 21.00. Det bliver en stemningsfuld, liturgisk og meditativ gudstjeneste.

Palmesøndag fejrer vi, at Jesus rejste til Jerusalem for at fejre den jødiske påske. På vejen
op til den hellige by satte Jesus sig op på et æsel,
og ridende blev Jesus hyldet som en konge.
Hvor kongeligt det end lyder, er der ugler i
mosen, og det hele er begyndelsen til enden på
Jesu liv! Hør nærmere ved gudstjenesten palmesøndag den 24. marts i Tullebølle kirke kl.
10.00. Gudstjenesten kl. 14.00 i Snøde bliver
en familiegudstjeneste og vi får igen mulighed
for tur i æselvogn og æselridning, ligesom børnene kan finde påskeæg på kirkegården. Til de
voksne er der kaffe/te og kage.
Skærtorsdag er den dag, hvor Jesus spiste det
sidste måltid mad med sine disciple. Det var
det jødiske påskemåltid, hvor man mindes
israelitternes flugt fra Ægypten. Jesus omtolkede måltidet og indførte på den måde vores
nadver, altergangen.
Skærtorsdag den 28. marts er der altergangs-gudstjenester i Bøstrup og Hou kirker
kl. 10.00 og i Snøde kirke kl. 19.30.
Samme dag kl. 19.00 er der gudstjeneste
med altergang i Tullebølle kirke. Gudstjenesten har overskriften “Er nadveren for alle?”.
Kan små børn gå til alters? Forstår det noget
af det hele? Kan massemordere? Vil det ikke
ødelægge fællesskabet? Mere om det i Tullebølle kirke kl. 19.00.

Udsnit af altertavlen i Tullebølle kirke: F.L. Storch: Kristus
på korset. 1866.

Påskedag, søndag den 31. marts fejrer vi, at
graven var tom, Kristus er stået op fra de døde,
og vi synger nogle af salmebogens stærkeste og
bedste salmer. Der er gudstjenester i Bøstrup
og Snøde kirker kl. 10.00 og i Tullebølle og
Hou kirker kl. 11.15.

Dagen efter, Langfredag mindes vi Jesu lidelser og død på korset. Bibelteksterne til
langfredag er brutale, det er en barsk dag i
kirken. Men sådan kan livet også være, brutalt og barskt. Og der har Jesus også været! I
overensstemmelse med emnet er det en dyster
gudstjeneste uden lys på alteret. Den store

Anden påskedag, mandag den 1. april er prædiketeksten den om to disciple, der efter Jesu
opstandelse er på vej til byen Emmaus og har
svært ved at tro. Biblen er forbavsende realistisk, når det gælder troens skrøbelighed! Der
er gudstjenester i Tranekær og Hou kirker kl.
10.00 og i Bøstrup kl. 11.15.
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Nordlangeland pastorat
Konfirmation
Efter sammenlægningen af de to nordlangelandske pastorater til ét pastorat sidste sommer
har der været nogle ændringer for konfirmanderne. Alle konfirmanderne bliver nu undervist
i sognehuset i Bøstrup. Til at begynde med blev
konfirmanderne undervist samlet, fordi der
kun var en præst på Nordlangeland, men vi har
fortsat ordningen, for det fungerer godt.
Konfirmationsundervisninger er i foråret
blevet meget anderledes på Langeland. De to
undervisningstimer hver torsdag morgen vil nu
blive samlet til en hel undervisningsdag om måneden. Ændringen skyldes dels et ønske om at
kunne arbejde med større temaer i konfirmandforberedelsen, dels for at efterkomme skolens
ønske om flere morgentimer. Endvidere bliver
der lige nu brugt en god del af kirkeskatten på
transport af konfirmander; vi vil selvfølgelig
gerne kunne spare på den konto.
Konfirmationerne nærmer sig! Det er en festlig dag – ikke kun for konfirmanderne og deres
familie og for kirken men for hele byen. Der
er konfirmationer i fem af pastoratets kirker. Se
mere om konfirmationerne og konfirmanderne
på bladets sidste sider.
Pinsen
I pinsen fejrer vi, at Helligånden kom. Helligånden giver modet til at tro, håbe og elske i en
verden, der kan synes at være ligeglad, kynisk
og ond. Helligånden er den besynderlige kraft,
der gør, at kirken har kunnet eksistere og hænge
sammen i 2000 år, og derfor er Helligåndens
komme også kirkens fødselsdag.
Pinsedag er søndag den 19. maj. Der er
gudstjenester i Hou og i Tullebølle kirker kl.
10.00 og i Snøde og Tranekær kirker kl. 11.15.
Anden pinsedag er mandag den 20. maj.
I pinsens ånd af fællesskab bliver der én fælles gudstjeneste for hele Nordlangeland pastorat
anden pinsedag i Bøstrup kirke kl. 11.00. Der
bliver efterfølgende frokost i hele pastoratets
sognehus. I forbindelse med gudstjenesten og
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frokosten bliver der et musikalsk indslag.
Ingen tilmelding, mød blot op. Kirkebilen
kører for alle på Nordlangeland.

Udflugter

Menighedsrådene i Tullebølle, Tranekær og Bøstrup arrangerer igen i år to udflugter:
Søndag den 2. juni kl. 13.30 er der gudstjeneste i Tullebølle kirke, og herefter går turen
til “Det maritime Svendborg”. Efter gudstjenesten kører bussen til Svendborg Søfartsskole,
hvor der er kaffe. Svendborg Søfartsskole blev
oprettet i 1906 af den kristne forening Broderkredsen på Havet. Svendborg Søfartsskole er en
erhvervsskole under Ministeriet for Forskning,
Innovation og Videregående Uddannelser og
Søfartsstyrelsen. Skolen er en statsfinansieret
selvejende institution, men skolen drives på et
kristent grundlag indenfor folkekirken. Det vil
sige, at udover den faglige undervisning er der
morgensamling og en gang imellem arrangementer, som har et kristent indhold. Vi vil også
se andre aspekter af “Det maritime Svendborg”,
inden der er middag.
Prisen for turen med kaffe og middag
bliver kr. 175,00, der betales på turen. Tilmelding skal ske senest den 24. maj til Else
Svendstrup Holm på tlf. 62 59 14 65 eller
mail else.svendstrup@hotmail.com.
Torsdag den 4. september køres den “lange”
udflugt. Formodentlig til en skøn plet i Jylland.
Begge ture er langt fra færdigt planlagte.
Men sæt kryds i kalenderen NU! Og læs mere i
næste kirkeblad, på hjemmesiden www.pastoratet.dk og i Øboen.

Stoense kirke
Siden branden i Stoense kirke i slutningen af
oktober er der sket det, at der er lavet aftale
med arkitekt Bendt Jacobsen fra arkitektfirmaet
C og W Arkitekter a/s i Svendborg om at styre
hele renoveringsprojektet. Håndværkerne er
blevet bedt om at indsende tilbud og i skrivende
stund venter vi på at få et overblik over tilbuddene samt en tidsplan for det videre forløb.
Arkitekten har antydet, at kirken først kan forventes klar til brug igen til advent 2013.
Sommerkoncerter
Da Stoense kirke er ved at blive renoveret grundet branden, bliver sommerkoncerterne denne
sommer i Bøstrup kirke.
Programmet bliver:
18. maj 2013 kl. 15.30: Christoph Prégradien
og Julius Drake.
29. juni 2013 kl. 15.30: Tokyo String Quartet.
6. juli 2013 kl. 15.30: Evgenia Rubinova.
20. juli 2013 kl.15.30: Alda Dizdari.
Billetter kan købes ved indgangen eller ved
henvendelse til Turistforeningen.
Foredrag i Bøstrup
Forårets sæson i FFF – Folkekirkens Folkeoplysnings Forbund – er ved ebbe ud. Der er kun
et foredrag tilbage:
Onsdag den 13. marts kl. 19.30:
Ole Gaard, tidl. politimester: Udsendt af EU
til Georgien m.m.
Foredragene finder sted i Bøstrup sognehus,
Bøstrupvej 37, Bøstrup.
Et enkelt foredrag koster 75 kr., alle fire 175 kr.
Kaffe/the og kage 25 kr. pr. gang.
Tilmelding er nødvendig til:
Tove Petersen tlf.: 62 59 18 48
Else Svendstrup Holm tlf.: 62 59 14 65.

Nordlangeland pastorat
Menighedsrådsmøder
Hou-Stoense-Snøde menighedsråd:
Hou-Stoense-Snøde menighedsråd holder møde
onsdag den 10. april kl. 19.00 i Hou præstegård.
Referater fra menighedsrådsmøderne fremlægges
i Snøde og Hou kirkers våbenhuse. Endvidere vil
referaterne kunne ses på www.pastoratet.dk.
Tullebølle-Tranekær-Bøstrup menighedsråd:
Tullebølle-Tranekær-Bøstrup menighedsråd
har planlagt følgende møder:
Tirsdag den 26. februar kl. 19.00 i Tullebølle
præstegård.
Tirsdag den 26. marts kl. 19.00 i Bøstrup
sognehus.
Tirsdag den 23. april kl. 19.00 i Bøstrup
sognehus.
Referater fra menighedsrådsmøderne vil kunne
ses på www.pastoratet.dk.
Fællesmøde:
Pastoratets to menighedsråd holder fællesmøde
onsdag den 12. marts kl. 19.00 i sognehuset i
Bøstrup.
Menighedsrådsmøderne er offentlige.

Gudstjenester på plejehjemmene
Tullebølle Centret:
Onsdag den 27. marts kl. 14.30.
Onsdag den 24. april kl. 14.30. Altergang.
Onsdag den 29. maj kl. 14.30.
Stigtebo:
Mandag den 27. marts kl. 10.15
Onsdag den 24. april kl. 10.15
Onsdag den 29. maj kl. 10.15
Præsternes fridage
Sognepræst Hans Henrik Merrild holder fri weekenden 2.-3. marts, 30. april og dagene 3.-6. maj.
Sognepræst Torben Poulsen er på kursus
25. februar – 1. marts. Han holder ferie 18.-25.
marts og 3.-17. april.
Ved en præsts fravær passes embedet af den
anden sognepræst i pastoratet.

Vejviser
www.pastoratet.dk
Sognepræster
Torben Poulsen
Bygaden 69, 5953 Tranekær
62 50 22 50, tpo@km.dk
(træffes bedst tirsdag til fredag mellem
10.00-11.00)

☎

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

☎

Bøstrup kirke:
Graver: John Gøting,
29 16 72 03 (bedst tirsdag til fredag),
boestrupkirke@gmail.com
Kirkeværge: Ulla Frederiksen,
62 59 14 00

☎

☎

Hou-Stoense-Snøde sogne:
Formand for menighedsrådet:
Karsten Hansen,
Houvej 45, 5953 Tranekær,
30 66 17 60, skiften21@gmail.com

☎

Regnskabsfører: Grete Eshøj,
Østerhusevej 17, 5953 Tranekær,
62 55 11 86, grete@dlgpost.dk

Sekretær: Merete Holck, merh@km.dk

☎

Tullebølle-Tranekær-Bøstrup sogne:
Formand for menighedsrådet:
Henrik Nielsen,
Frellesvigvej 19, 5953 Tranekær,
62 59 17 39, birk425@mail.dk

Snøde kirke:
Graver: Jakob Nielsen,
20 40 08 18 (bedst tirsdag til fredag),
bechnielsen@live.dk
Kirkeværge: Hanne-Dorte Lindegaard,
24 44 91 26 / 55 70 25 07,
hanne_lindegaard@live.dk

☎

Regnskabsfører: Hanne Tved,
Snødevej 33, 5953 Tranekær,
62 55 15 76, htved@hotmail.com

☎

Tullebølle kirke:
Graver: Svend Jørgen Jensen,
51 16 51 66 (bedst tirsdag til fredag),
kirtul@live.dk
Kirkeværge: Agnete Fugmann

☎

Tranekær kirke:
Graver: Jytte Christiansen,
21 33 30 33 (bedst tirsdag til fredag),
tranekaerkirke@gmail.com
Kirkeværge: Niels Vous,
22 15 00 55, vous@mail.dk

☎
☎

Stoense kirke:
Graver: Grethe Sørensen,
62 55 20 82, grethesor@pc.dk
Kirkeværge: Leif Jungsgaard B.
R asmussen,
50 46 75 55,
leifberlin@gmail.com

☎

☎

Hou kirke:
Gravervikar: Johnny Pedersen,
23 74 91 90, JohnnyPP@live.dk.
Kirkeværge: Per Kruse Vigsø,
62 55 14 60, mail@lohalscamping.dk

☎

☎
☎

☎

Kirkebil: Byens Taxi

☎ 62 51 10 80
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Rudkøbing – Simmerbølle pastorat
Velkommen!
Tillige med Strynø sogn har Rudkøbing-Simmerbølle sogne for en tid fået en ny præst. I sognepræst
Lene Kjær Andersens fravær på grund af barsel har
menighedsrådene peget på Michael Skov Rygaard
Andersen som vikar. Han er nyuddannet fra Københavns Universitet og påbegyndte sit virke som
sognepræst ved indsættelserne i Rudkøbing og
Strynø kirker den 10. februar.
Rudkøbing-Simmerbølle menighedsråd ønsker Michael og hans kone velkommen i pastorat
og ser frem til et godt og frugtbart samarbejde.

foran altertavlen malet af den færøske kunstner
Torbjørn Olsen.

Skriftemålsgudstjenester
Siden oktober måned sidste år har vi et par
gange om måneden afholdt skriftemålsgudstjeneste i Rudkøbing kirke, hvor også kirkens
motetkor har medvirket. Både selve ritualet og
korets medlevende sang har gjort, at ingen vist
gik uberørt derfra.
For at sige det ærligt har der ikke været kø
for at komme ind til disse skriftemålsgudstjenester. Alligevel giver vi ikke op så let. De få,
der har deltaget, har udtrykt stor glæde ved at
være med. Jeg vil opfordre til, at man prøver
at komme og blot sidde på kirkebænkene, hvis
ikke man har lyst til at gå op til altret og modtage skriftemål og nadver. Bare prøv det!
Kirkens ritualer kan noget, som vi ikke kan
finde og få andre steder. Vi har sådan brug for
det alle sammen i denne” fortravlede” verden.
Der er skriftemålsgudstjenester af ½ times
varighed om tirsdagen den 26. februar, den
19. marts, den 23. april og den 21. maj. Alle
dage kl. 17.00.
Pia Tønsberg-Jensen

Nogle konfirmander på rad og række på vej op ad den ene af de
to Jellingehøje.

Konfirmandtur til Jelling
17. januar var vi på konfirmandtur til Øster
Skerninge kirke og Jellingmonumentet med vores 4 hold konfirmander.
Det blev en dejlig og udbytterig tur. På bladets
sidste sider er der billeder af vores konfirmandhold,
fotograferet i den lyseblå Øster Skerninge kirke
8

Forandring i Simmerbølle kirke
Håndværkere har i januar måned været i gang
i Simmerbølle kirke og har kalket den inderste
bort i korets østgavl over. I forbindelse med at
dette arbejde blev udført, fandt man spor efter
kalkmalerier, der har omkranset et tidligere
vindue i gavlen. Dem var man ikke bekendt
med fra Nationalmuseets side, så de er nu blevet
registreret på behørig vis.

Koncerter i Rudkøbing kirke:
Fredag d. 15.marts kl. 20.00: Koncert
med Knud Sandberg, violin og Tine Sandberg, orgel/ klaver. A. Vivaldi: ”Foråret”, F.
Schubert: Duo i A, opus 162.
Lørdag d. 4. maj kl. 16.00: Forårskoncert
med Rudkøbing Kirkekor og Rudkøbing
Kirkes børne- og ungdomskor.
Gudstjenester med kor.
Ved flg. gudstjenester i foråret medvirker
kirkens kor:
Søndag d. 3.marts kl. 11.15 i Simmerbølle
Kirke: Børne- og ungdomskoret.
Søndag d. 24. marts (Palmesøndag) kl. 10.00
i Rudkøbing Kirke: Børne- og ungdomskoret.
Torsdag d. 24. marts (Skærtorsdag) kl.
19.00 i Rudkøbing Kirke: Motetkoret.
Søndag d. 31. marts (Påskedag) kl. 10.00 i
Rudkøbing Kirke: Kirkekoret og kl. 11.15 I
Simmerbølle Kirke: Motetkoret.
Søndag d. 19.maj (Pinsedag): Kl. 10.00 i
Rudkøbing Kirke: Kirkekoret.
Desuden medvirker motetkoret ved skrifte
målsgudstjenesterne tirsdagene d. 26/2, 19/3,
23/4 og 21/5.

Bag altertavlen i Simmerbølle kirke fandt man kalkmalerier, der
har omkranset et tidligere vindue.

Plejehjemsgudstjenester
Danahus kl. 14.00
Tirsdag 12. marts v. Pia Tønsberg-Jensen
Tirsdag den 9. april v. Michael Skov Andersen
Tirsdag den 14. maj v. Pia Tønsberg-Jensen
Rudkøbing plejehjem kl. 11.00
Onsdag den 5. marts v. Pia Tønsberg-Jensen
Torsdag den 4. april v. Annalise Bager
Tirsdag den 7. maj v. Pia Tønsberg-Jensen

Rudkøbing – Simmerbølle pastorat
Dagcenter Kohaven kl. 10.00
Tirsdag den 5. marts v. Annalise Bager
Tirsdag den 9. april v. Michael Skov Rygaard
Andersen
Da dagcenterfunktionen i Kohaven lukker, er
det uvist, hvordan fremtiden ser ud vedr. gudstjenester i Kohaven.

Eftermiddagskaffen
Der inviteres til eftermiddagskaffe i Rudkøbing
præstegård tirsdag den 19. marts kl. 14.3016.00. Kaffen er også på kanden og hjemmebag
på fadene onsdag den 1. maj. Kirkebilen kan
bestilles fra begge sogne, og alle er velkommen
til en snak om lidt af hvert.
Pia Tønsberg-Jensen

hvor der ikke er andre indsamlinger, ind til
julehjælp til børnefamilier i sognet.
I Fastetiden samles ind til Folkekirkens
Nødhjælp.
Kirkebil
Husk at kirkebilen kan bestilles af alle
sognebørn, der har behov for det, til gudstjenester og arrangementer i sognene.
62 51 21 80

☎

14/3 Kirkens Korshær.
22/3 Fredag. Fællesspisning kl. 18.00,
		 påskesang v. Lisbeth W. Hansen.

11/4 Præst Jens B. Mogensen, Middelfart
		 ”Paulus’ rejser”.
18/4 Mediekonsulent, Asbjørn Asmussen
		”Netmission”.
26/4 Fredag. Lærer Andreas L. Pedersen,
		 Aarhus (tidl. Svendborg).
2/5 Præst Tage Rasmussen, Odense.
Rudkøbing-Simmerbølle menighedsråd 2013-2017.

Nyt menighedsråd
I det nyvalgte menighedsråd er halvdelen af
medlemmerne ”gamle” og halvdelen er nye
medlemmer. Vi mødtes alle lørdag den 12. ja-

16/5 Knud Lund Kristensen, Kværndrup,
		 ”Guds magt i min afmagt”.
23/5		 Præst Kristoffer Højlund, Odense.
31/5 Fredag. Niels G. Jensen, Bøstrup.
Kontakt: Karl Th. Hansen, tlf. 23456950
Hvor ikke andet er anført, er møderne i
Bethesda kl. 19.30.

•	24. marts Palmesøndag medvirker
børnekoret kl. 10.00 i Rudkøbing kirke
•	28. marts Skærtorsdag medvirker
Motetkoret kl. 19.00 i Rudkøbing kirke
•	31. marts Påskedag medvirker Kirke
koret kl. 10.00 i Rudkøbing kirke
•	19. maj Pinsedag medvirker Kirkekoret
kl. 10.00 i Rudkøbing kirke
Indsamlinger
I Rudkøbing kirke samles der alle dage,

Indre Mission - Bethesda
7/3 Bibelstudie.

4/4 Bibelstudie.

Sogneudflugt
I år finder sogneudflugten sted tirsdag den 11.
juni. Vi kører Nordlangeland rundt og ser bl.a.
på et par kirker. Nærmere herom i næste nr. af
kirkebladet, men reserver allerede dagen nu.
Pia Tønsberg-Jensen
Oplysninger i forbindelse
med de faste gudstjenester
•	3. marts 3.s.i fasten medvirker børne
koret kl. 11.15 i Simmerbølle kirke

nuar for at lære hinanden lidt nærmere at kende
og få lidt at vide om de opgaver, som Rudkøbing-Simmerbølle menighedsråd står overfor.

Kasserer Jan Petersen fortalte på mødet den 12. januar om regnskab og budget til det øvrige menighedsråd.

Sogneindsamling
Folkekirkens Nødhjælp
Folkekirkens Nødhjælps sogne
indsamling, der sætter fokus
på sult og nødlidende i verden, finder sted søndag den
10.marts fra genbrugsforretningen Torvet 4 i Rudkøbing.
Man kan melde sig som indsamler enten
i forretningen eller til indsamlingsleder Sussi
9

Rudkøbing – Simmerbølle pastorat
Larsen, tlf. nr. 62562101. Forretningens tlf.nr.
er 41277739. Folkekirkens Nødhjælp håber,
at mange vil melde sig som indsamler for i en
times tid at være med til at hjælpe fattige og
sultne i verden.
Sussi Larsen, Indsamlingsleder.

Vi har taget afsked med . . .
Rudkøbing Sogn
Mimmi Norup Andersen, Viebæltet 25 B, 23
Ludvig Hansen Bay, Viebæltet 25 B, 30
Ove Verner Knudsen, Voldstien 5, 38
Methea Ruth Lehn, Kohaven 4
Ragnhild Christa Skov Koll, Viebæltet 25 B, 32
Lars Nistrup Jørgensen, Nørrebro 139 D
Arne Nielsen, Kohaven 29
Kurt Tjustrup, Æblevænget 4
Ejner Kristian Andersen, Voldstien 5, 32
Lilly Elisabeth Holm, Rosenvænget 1
Sanne Marianne Espensen, Nørrebro 136 A
Ricard Kold Madsen, Kirkegårdsvej 7
Steen Balle, Havnegade 8 A
Anna Hansine Jensen, Voldstien 5, 9
Knud Nielsen, Toldstien 5 E
Hans Jørgen Pedersen, Ringparken 23
Arthur Hansen, Strandlystvej 30,
Julie Rumin Pedersen, Løve`s Pakhus 14, 1. sal
Tove Teresa Højsgaard Larsen, Ramsherred 11, 1. tv.
Birthe Jørgensen, Kohaven 20
Ane Kirstine Jensen, Viebæltet 25 B, 24
Marie Jensen Hansen, Viebæltet 25, 10
Robert Ibsen, Viebæltet 25 B, 6
Svend Aage Thorsen, Østergade 36 B, 1.th.
Ole Charley Johannes Jensen,
Løve´s Pakhus 8, 1.sal
Simmerbølle Sogn
…

Vi har sagt velkommen til . . .
Rudkøbing Sogn
Steffan Nygaard Sørensen, Nørrebro 187
Alvilda Mai Pedersen, Reberbanen 29
Maja Katrine Rasmussen, Vindrosen 16
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Simmerbølle Sogn
Nadia Vicktoria Henning, Nordre Landevej 22

Ferie og fri for præsterne
Pia Tønsberg-Jensen: 2.- 5. og 13. - 21. april;
10. - 12. maj.
Michael Skov Rygaard Andersen: 31.maj - 7. juni.

Udenfor disse tider skal henvendelse
ske til sognepræst Pia Tønsberg-Jensen,
fredag dog til sognepræst Michael Skov
Rygaard Andersen
Kirkegårdsleder: Ole Lundager
Hansen,
62 51 17 65,
rudkoebingkirkegaard@mail.dk,
træffetid kl. 9.00-10.00 på kontoret,
Rue 12, 5900 Rudkøbing
Organist: Tine Sandberg,
Sagers Allè 1, 5900 Rudkøbing.
59 20 00 52 / 23 30 18 68.
E-mail: tinepsandberg@c.dk

☎

☎

Nu løber præstegården ingen steder, da den er helt pakket ind i
stillads. Arbejdet forventes at være færdigt i august-september,
men så er der også nyt tag med undertag og nyopmalet mur og
bindingsværk.

☎
☎

Vejviser
Gælder begge sogne
www.rudkøbing-simmerbøllekirker.dk
Sognepræst: Kbf. Pia Tønsberg-Jensen,
Østergade 2, 5900 Rudkøbing
62 51 13 75, aptj@km.dk Træffes
bedst mandag-torsdag kl. 11.00-12.00

☎

Sognepræst: Lene Kjær Andersen har
barselsorlov. Vikar er Michael Skov
Rygaard Andersen, der træffes på
62 51 53 46 eller fra den 21. februar
også på
30 93 78 74. Mailadresse
kendes ikke inden kirkebladet bliver trykt.

☎

Formand for RudkøbingSimmerbølle menighedsråd:
Conny Mortensen,
Strandbakken 1 A, 5900 Rudkøbing.
28869597, co.mo@mail.dk
Næstformand: Vibeke Westphal,
Rue 31, 5900 Rudkøbing.
45 76 19 03 / 20 86 04 75,
vvw@dadlnet.dk
Kasserer: Jan Petersen,
Nørrebro 171, 5900 Rudkøbing.
62 51 39 39, jan-petersen@pc. dk
Kirkebil: Jans Taxi,
62 51 21 80

☎

Kordegn: Birgitte E. M. Møller, Rue 12,
5900 Rudkøbing,
62 51 12 70,
bemm@km.dk, træffetid mandag,
onsdag og fredag kl. 9.00-13.00.

☎

☎

☎

Rudkøbing kirke
Kirketjener: Hans Kjær
62 51 18 88. Fax 62 51 36 03
Kirkeværge: Lars Faartoft,
Møllevænget 3, 5900 Rudkøbing.
23 21 57 87, lars@faartoft.dk

☎

☎

Simmerbølle kirke
Kirketjener: Hanne Ellermann,
62 51 18 71 / 30 89 08 11
Kirkeværge: Anne-Lise Knudsen,
Kulepilevej 48, 5900 Rudkøbing.
62 51 26 41, anne.lise@hotmail.dk

☎
☎

Strynø pastorat
Kjær Andersens barselsorlov. Vi ser meget frem
til samarbejdet med Michael, og håber at han
og hans kone Esther vil falde godt til både på
Langeland og på Strynø, og få en spændende tid
i Michaels første tid som præst.
På Strynø menighedsråds vegne Torben Bürgel Nielsen, formand.

En ny præstevikar
Så er der kommet to nye øboere til, om end kun
for en kortere periode. Min kone, Esther, og jeg
er kommet fra København, og vi ser frem til at
skulle slå vores folder i det sydfynske det næste
halve års tid. Jeg skal være præstevikar på Strynø
og i Rudkøbing-Simmerbølle for Lene Andersen,
mens hun er på barsel, og min kone og jeg glæder os meget til det hele: Jeg glæder mig til at
komme i gang med arbejdet som præst, da jeg
er nyordineret og ser frem til at fejre mine første
gudstjenester hos og med jer. Jeg glæder mig til
at få indblik i livet på Langeland og Strynø og
til at få lov til at dele festlige og alvorlige stunder med nogle af jer. Derudover ser min kone og
jeg begge frem til at hilse på jer, og vi er allerede
blevet varmt modtaget i Rudkøbing såvel som på
Strynø. Hvorvidt vi skal bo i Rudkøbing eller på
Strynø, vides i skrivende stund ikke, men uanset
hvor det bliver, bliver det et hjem med mange bøger, strikketøj, flere guitarer og en harpe. Og et
hjem, hvor der ofte er kaffe på kanden...
Michael Skov Rygaard Andersen
Velkommen til
Michael Skov Rygaard Andersen.
Strynø menighedsråd byder hjertelig velkommen til vores nye præst Michael Skov Rygaard
Andersen, som er ansat som vikar under Lene

Kirkekoncert i Strynø kirke,
lørdag d. 30. marts kl. 16.00.
En af Strynøs unge beboer Lukas fra Tyskland, som
er frivillig på øens Smakkecenter og i øvrigt meget
musikalsk, har i samarbejde med menighedsrådet
arrangeret en klassisk koncert i Strynø kirke påskelørdag. Lukas skriver om arrangementet:
Lyst til klassik, klezmer og co? Så kom til en
dejlig koncert påskelørdag i Strynø kirke. De to
unge kvinder Saskia Hirschinger (violoncello)
og Josepha Kießling (klarinet) spiller klassiske
duetter af Beethoven, moderne musik af Paul
Hindemith, østeuropæisk klezmer af Manny
Katz og meget mere. Begge to studerer på konservatoriet ”Georg Friedrich Händel” i den tyske
by Halle og får der en fremragende uddannelse.
Koncerten begynder kl. 16.00 og er helt gratis.
Så kom og nyd noget skønt musik på en hyggelig påskelørdag!
Eftermiddag for pensionister
og andre voksne.
Umiddelbart før påske afsluttes forårssæsonen for
”Eftermiddage for pensionister og andre voksne.”
Se venligst i Strønyt hvornår der er sæsonafslutning.
Kollekter:
Der er blevet indsamlet følgende kollekter:
1. søndag i advent blev der indsamlet 102,00 til
Den grønlandske Bibelsag.
Juleaften blev der indsamlet 415,00 kr. til
Børnesagens Fællesråd.
Nytårsaften blev der indsamlet 101,00 til
Bibelselskabet.
Sidste søndag efter Helligtrekonger blev der
indsamlet 65, 00 kr. til Kirkeligt Centrum.

Tak for alle bidrag; de er videresendt til organisationerne.
I den kommende periode er der følgende indsamlinger:
Mariæ Bebudelsesdag samles der ind til Samvirkende Menighedsplejer.
Påskedag samles der ind til Danske Sømandog Udlandskirker.
Kr. Himmelfarts dag samles der ind til
KFUM og KFUK i Danmark.

Vi har sagt farvel til…
Hans Verner Clausen, Nørrevej 3, Strynø, bisat
fra Strynø kirke d. 28. december 2012.
Gudrun Jørgine Møller Mathiesen, Møllevejen
11, begravet fra Strynø kirke d. 26. januar 2013.
Præstens fridage og kursus.
Sognepræsten holder ferie fra d. 31. maj til d. 7.
juni, begge dage inkl. Embedet passes af sognepræst Pia Tønsberg-Jensen, tlf.: 62511375 eller
aptj@km.dk, hvortil henvendelser kan rettes.

Vejviser
Sognepræst: Michael Skov Rygaard
Andersen, Strynø Præstegård,
Kirkevej 18, 5900 Rudkøbing.
62 51 53 46 / 30 93 78 74. Træffes
bedst tirsdag til fredag 11.00-12.00.

☎

Menighedsrådsformand:
Torben Bürgel Nielsen, Møllevejen 6A,
23 31 43 02, torben@optimist.nu
Graver: Gorm Gierløff,
29 26 16 82
Kirkeværge: Helga Rasmussen,
Møllevejen 8,
62 51 37 51
Kasserer: Henning Madsen,
Søndrevej 22, Strynø, 5900 Rudkøbing.
62514661.
Regnskabsfører: Kaj Christoffersen,
Tryggelev 20, Tryggelev, 5932 Humble.

☎

☎

☎

☎
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Gudstjenesteliste
Marts
Kirker:

3.
3.s.i fasten

10.
Midfaste

28.
Skærtorsdag

29.
Langfredag

31.
Påskedag

1.
2.påskedag

7.
1.s.e.påske

Hou

ingen

11.15 P

10.00*M

ingen

10.00 M

10.00 M

11.15 M

10.00 M

ingen

Stoense

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

Snøde

11.15 P

10.00 P

15.00*M

14.00*M

19.30 M

11.15 M

10.00 M

ingen

10.00*M

Bøstrup

10.00 P

ingen

11.15 P

ingen

10.00 P

ingen

10.00 P

11.15 P

ingen

Tranekær

ingen

11.15 M

10.00 P

ingen

ingen

10.00 P

ingen

10.00 P

ingen

Tullebølle

ingen

10.00 M

ingen

10.00 M

19.00 P

11.15 P

11.15 P

ingen

19.00 M

Rudkøbing

10.00 T

10.00 MA

10.00 T

10.00* T

19.00*T

10.00 MA

10.00*T

10.00 T

10.00 T

Simmerbølle

11.15*T

ingen

11.15 T

ingen

11.15 T

ingen

11.15 T

ingen

11.15 T

10.00 MA

ingen

10.00 MA

ingen

19.00 MA

ingen

10.00 MA

ingen

10.00 MA

Longelse

ingen

10.00 B

ingen

11.30 B

ingen

10.00B

14.00 B

ingen

ingen

Fuglsbølle

ingen

19.30 B

ingen

10.00 B

ingen

15.00B

11.30 B

ingen

ingen

Skrøbelev

11.30 W

ingen

14.00 F

ingen

11.30B

ingen

10.00 B

14.00 Aa

10.00 B

Lindelse

10.00 W

ingen

10.00*W

ingen

19.30*W

11.30 W

10.00 W

ingen

09.00 B

Tryggelev

16.00

ingen

ingen

ingen

10.00*W

ingen

16.00 W

ingen

ingen

Fodslette

ingen

11.30 AB

ingen

ingen

ingen

14.00 W

11.30 W

ingen

ingen

Humble

10.00 F

11.30 F

11.30 F

15.30 B

10.00 F

11.30 F

10.00 F

11.30 Aa

15.00 Aa

Kædeby

ingen

ingen

ingen

ingen

19.30 F

ingen

ingen

ingen

ingen

Ristinge

19.30 F

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

14.30 F

ingen

ingen

Magleby

ingen

10.00 F

ingen

14.00*Aa

ingen

10.00 Aa

11.30 Aa

ingen

14.00 Aa

11.30 Aa

ingen

10.00 Aa

ingen

11.30 Aa

ingen

10.00 Aa

10.00 Aa

ingen

Strynø

Bagenkop

17.
24.
Mariæ bebudelse Palmesøndag

B= Annalise Bager, F= Helle Friman Hansen, M= Hans Henrik Merrild, P= Torben Poulsen, MA= Michael Skov Rygaard Andersen,
T= Pia Tønsberg-Jensen, W= Trille Brink Westergaard, Aa= Rebecca Maria Aagaard-Poulsen.
Særlige gudstjenester mærket med * er omtalt under de enkelte sogne
Kirkebil: Se venligst i de enkelte kirkesognes vejvisere.
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Gudstjenesteliste
April

Maj

14.
2.s.e.påske

21.
3.s.e.påske

26.
Bededag

28.
4.s.e.påske

5.
5.s.e.påske

9.
Kr. Himmelfart

12.
6.s.e.påske

19.
Pinsedag

20.
2.pinsedag

26.
Trinitatis

11.15 M

ingen

19.00*M

10.00*M

ingen

10.00 M

11.15 P

10.00 M

ingen

11.15 M

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

10.00* M

10.00 M

ingen

10.00 P

11.15 M

10.00 P

11.15 M

ingen

10.00 M

10.00 M

ingen

12.00*P

ingen

11.15 P

ingen

10.00 M

ingen

11.00*M

11.15 P

ingen

11.15 P

10.00*P

11.15 P

ingen

ingen

19.00*M

11.15 P

ingen

10.00 P

ingen

10.00 P

ingen

10.00 P

ingen

10.00*P

ingen

10.00 P

ingen

ingen

10.00 MA

10.00 MA

9.30*T 11.00*
MA 12.30*T

10.00*MA

10.00 T

10.00 T

10.00 MA

10.00*T

10.00 T

10.00 T

ingen

19.00 MA

ingen

12.00*MA

ingen

11.15 T

ingen

11.15 T

ingen

11.15 T

ingen

14.00 MA

ingen

ingen

10.00*MA

10.00 MA

ingen

10.00 MA

ingen

10.00 MA

11.30 W

ingen

ingen

10.00 B

ingen

ingen

10.00 B

09.00 B

ingen

ingen

ingen

19.30 Aa

ingen

ingen

10.00 B

ingen

11.30 B

ingen

09.00 B

ingen

ingen

ingen

10.00 B

ingen

ingen

11.30 B

ingen

10.00 B

ingen

11.30 F

14.00 W

10.00*W

ingen

11.30 Aa

11.30 F

10.00 W

9.00 F

ingen

ingen

10.00 Aa

ingen

ingen

19.30 Aa

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

10.00 B

ingen

10.00 W

ingen

ingen

19.30 Aa

ingen

14.00*W

ingen

ingen

ingen

14.00 Aa

10.00 F

11.30 F

10.00*F

ingen

10.00 F

11.30 F

19.30 F

10.00*F+Aa+W

ingen

10.00 F

19.30 F

ingen

ingen

ingen

19.30 F

ingen

ingen

ingen

ingen

19.30 F

ingen

19.30 F

ingen

ingen

ingen

ingen

11.30 F

ingen

ingen

ingen

ingen

10.00 Aa

ingen

ingen

ingen

10.00 Aa

ingen

14.00 W

ingen

11.30 Aa

11.30 Aa

ingen

11.30 Aa

ingen

15.00 Aa

ingen

10.00*Aa

ingen

11.30 B

ingen

Kirkerne på Langeland arrangerer koncert i Skrøbelev kirke torsdag den 21. marts kl. 19.30 med Ester Brohus. Dørene åbnes en time før koncerten. Billetter
kan købes på www.sydfynsbilletten.dk eller på Øboens kontor til 145,- kr. incl. gebyr. Eventuelle restbilletter sælges ved indgangen til 160,- kr.
Koncerten byder bl.a. på ballader, som Ester Brohus selv har skrevet, gospelklassikere og ikke mindst
blues. Mellem numrene fortæller Ester Brohus historier og anekdoter fra sit liv med musikken.
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Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat
Menighedsrådsmøder for LongelseFuglsbølle-Skrøbelev Menighedsråd:
Onsdag den 20. marts kl. 17.00
Tirsdag den 9. april kl. 17.00 		
Onsdag den 1. maj kl. 17.00
Dagsorden og referater kan ses på kirkens
hjemmeside.

Sogneindsamling 2013
Den landsdækkende sogneindsamling finder
sted søndag den 10. marts kl. 14.00-16.00.
Konfirmanderne
og
menighedsrådet
deltager også i år i den landsdækkende sogneindsamling. Men vi kan også bruge DIN hjælp
til indsamlingen. Hvis DU er interesseret i at
hjælpe, så ring til præstegården, og vi finder en
rute/kørselsopgave til dig.

Music All som besøger Longelse kirke 6/4 2013

Musikgudstjeneste i Longelse kirke
Lørdag den 6. april kl. 16.00 med ”Music´Alls”.
Gruppen, som er fra det sydfynske er sammensat af Four Jacks & Sing Sisters. Personerne
bag er Poul Erik Andersen, Arne Plough, Jørn
Juul Steen og Poul Andersen.
Elsa Lund-Larsen, Marianne Aarup-Kristensen, Karen Vibeke Andersen og Ingeborg Plough.
Akkompagnatør på klaver er Karin Vium og
lydmand er Ulrik Christensen.
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Dobbeltkvartet´en har et meget bredt og
afvekslende program og havde sin debut i
2002 som backinggruppe for Stig Rossen ved
HK´s store kulturarrangement i Svendborg.
De har desuden optrådt ved adskillige kirkekoncerter og ved de store nytårskoncerter i
Gudme-hallerne.

Børneklublejr på Spodsbjerg Drej:
Fredag den 5. april – lørdag den 6.april.
Konfirmandafslutning m. gudstjeneste og festligt samvær:
Onsdag den 8. maj kl. 19.30 i Longelse kirke –
derefter i præstegården.

Babysalmesang
Et nyt hold med BABYSALMESANG starter
den 23. april. Vi har nu haft flere sæsoner med
Babysalmesang, som er blevet en af de rigtig
populære aktiviteter for de mindste og deres
mødre og fædre. Og det er en rigtig dejlig
måde at være sammen på. Her udfordres og
styrkes barnets sanser med sang, musik, dans,
rytmik og bevægelse, og barnet får lagret melodier fra vores fine salmetradition, hvilket er
en af de største gaver, vi kan give dem. Det
er salmer som kan virke beroligende, opmuntrende og stimulerende på barnet og følge det
i sorg og glæde – i de situationer i livet, hvor
ord ikke slår til.
Tilbuddet gælder børn fra 0-12 måneder og
deres forældre. Det bliver i Skrøbelev kirke
flg. tirsdage kl. 10.00-11.00: 23/4, 30/4, 7/5,
14/5,21/5, 28/5, 4/6, 11/6.
Tilmelding til sognepræsten 62501069.
Brev sendes ud til de små sogneboere under 12
måneder i begyndelsen af april. Se endvidere i
Øboen.

Konfirmandernes lodseddelsalg for
danske sømands- & udlandskirker
Fra 15.september - 15.november solgte konfirmanderne lodsedler.
De solgte i alt 431 lodsedler til en samlet
sum af  . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.620,00 kr.

Sognerejse 2013
Der er stadig pladser på Sognerejsen 2013 til
Sydfrankrig i dagene 22. – 31. maj. Tilmelding kan ske i præstegården.
Rejsens program kan downloades fra kirkens hjemmeside www.longelsekirke.dk eller
rekvireres i præstegården.
Børn & Undervisning
Orienteringsmøde om konfirmationen for konfirmanderne og deres forældre:
Onsdag den 3. april kl.19.00 i præstegården.

Julens indsamling
Juleaften samlede vi ind til SOS-børnebyerne.
Der indkom i alt . . . . . . . . . .  1.461,00 kr.
På organisationernes vegne takker vi for
bidragene, som straks blev videresendt.
Kursus/ferie/fri:
Sognepræsten holder ferie 25. februar-3.marts,
12.-17. marts, samt 12.-21. april. 13.-17. maj er
sognepræsten på kursus og 22.-31.maj på den
årlige sognetur. Der henvises til provst Trille
Brink Westergaard, Lindelse, tlf. 62 57 15 07,
tubw@km.dk
Døbte
10. november Rebecca Overgaard
Halvmånen 6, Rudkøbing
Longelse Kirke
11. november Lucas Emil Andersen
Havnegade 24,1,Rudkøbing
Longelse Kirke
16. december Zelena Sofie Elmely Rasmussen
Kirkegade 6, Lindelse
Skrøbelev Kirke
6. januar
Sebastian Nyborg Kieler
Humblevej 43, Rudkøbing
Skrøbelev Kirke

Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat
19. januar	Villiam Kyung Littau,
Skrøbelev Hedevej 18, Torpe

Døde
9. december

Hans Pilegaard
Lønkildevej 28, Lindelse
	Begravet fra Fuglsbølle Kirke
18. december
18. december Anna Hansine Jensen
Voldstien 5,-9, Rudkøbing
	Bisat fra Longelse kirke
22. december

25. december

Thorkild Peder Pedersen
Rævegade 3, Spodsbjerg
	Begravet fra Longelse Kirke
4. januar
27. december Knud Erik Hansen
Drejet 6, Gl. Spodsbjerg
	Bisat fra Longelse Kirke
3. januar
31. december Elisa Kirstine Rasmussen
Haugbøllevej 9, Haugbølle
	Bisat fra Fuglsbølle Kirke
5. januar

22. januar
Rasmus Emil Hansen
	Spodsbjergvej 181, gl. Skrøbelev.
Bisat fra Skrøbelev kirke 26.
januar

Vejviser
www.longelsekirke.dk
Sognepræst: Annalise Bager,
Longelsevej 5, 5900 Rudkøbing
62 50 10 69 anba@km.dk
Træffes bedst tirsdag til fredag 9.00-10.00,
torsdag 17.00-18.00 samt efter aftale.
Sekretær: Ingrid Hoppe, ih@km.dk
træffes i præstegården tirsdag og fredag
9.00-13.00
Menighedsrådsformand:
Villy Christensen, mevifugl@gmail.com
62 51 47 01

☎

☎

Gravere:
Longelse Sogn: Tage Larsen,
21 74 89 25/ 62 50 16 69
Fuglsbølle Sogn: Jytte Petersen,
30 52 78 44/ 62 50 15 70
Skrøbelev Sogn: Jeffrey Raymond,
29 42 03 05/ 62 50 25 35
Raymond-Hovmand@mail.dk

☎
☎
☎

Kirkeværge: Hanne Ellermann,
62 51 18 71,
hanne-ellermann@hotmail.com
Regnskabsfører: Kaj Christoffersen,
Tryggelev 20, 5932 Humble,
doka@christoffersen.mail.dk
62 56 10 35

☎

☎

Kirkebil: Byens Taxi, tlf. 62 51 10 80
Gospeldagen 19/1 2013
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Sydlangeland pastorat
Gudstjenester på Lindelse plejecenter
26/3	14.00 v. T.B.Westergaard
- påskegudstjeneste.
30/4 14.00 v. Helle Frimann Hansen
28/5 14.00 v. Rebecca Aagaard-Poulsen.
Har du svært ved at komme op af trapperne til
kirkerne eller sidde på de hårde bænke, så er her
en god mulighed for at komme i kirke. Alle er
velkomne, og der serveres endda kaffe og hjemmebag bagefter 
Gudstjenester på Humble Plejecenter
13/3 15.00 v. Rebecca Maria Aagaard-Poulsen
17/4 15.00 v. Helle Frimann Hansen
15/ 5 15.00 v Rebecca Maria Aagaard-Poulsen
12/6 15.00 v. Helle Frimann Hansen
Menighedsrådsmøder
Lindelse-Tryggelev-Fodslette menighedsråd:
7/3 19.00 og 16/5 19.00 i Lindelse præstegård.
Humble menighedsråd:
21/3 19.00 og 23/5 19.00 i Humble præstegård.
Magleby menighedsråd:
20/3 19.00 og 15/5 19.00 i Magleby præstegård.
Bagenkop menighedsråd:
Tid, sted og dagsorden for møder offentliggøres
på tavlen ved kirken.
Alle menighedsrådsmøder er offentlige. Dagsorden
kan ses i/ved kirken og kan fås ved formanden.
Eftermiddagsmøder
Vi er nu blevet ét pastorat og er gået i gang med
at prøve noget helt nyt: Eftermiddagsmøderne
går på skift i de tre præstegårde!
Det gik rigtig godt i efteråret, og vi håber, at
vores trofaste deltagere og mange nye fra alle de
6 sogne vil følge med, når vi mødes på kryds og
tværs. Hvis I ikke selv kan køre, er I velkomne
til at bestille kirkebil (se i listen, hvem der kører
i jeres sogn)
Onsdag d. 27. marts i Lindelse præstegård:
En eftermiddag i påskens tegn. Trille fortæller
om de mange lag i påskens historie og om bag16

grunden for vores påskeskikke. Måske skal vi
lege en påskeleg.
Onsdag d. 24. april i Humble præstegård:
Dagens gæst er Preben Skovbakke. Se omtalen
på næste side.
Hver gang 14.30. Der serveres kaffe. Husk kop
og brød.

Gæsteprædikant, korsang
og kirkekaffe skærtorsdag.
Stud.teol. Christian Hartmeyer Dinesen prædiker
skærtorsdag ved gudstjenesterne i Tryggelev 10.00
og Lindelse 19.30. Efter gudstjenesten i Lindelse –
hvor Lindelse Kirkekor medvirker - bydes der på
hyggeligt kaffebord i konfirmandstuen.
Børnegudstjeneste
Magleby kirke 24. marts 14.00
Kom og vær med til den første dejlige børnegudstjeneste ved den ”nye” præst. Det er særligt
for børn, men alle er velkomne, uanset alder.
Uformel gudstjeneste med kaffekurv.
Fodslette kirke 9. maj 14.00
Vi fejrer Kristi Himmelfartsdag med en lys og
munter gudstjeneste, hvor der både er plads til
tradition og nyskabelse, til store og små. Tag
kaffekurven, et tæppe og/eller en klapstol med,
så drikker vi kaffe i det grønne bagefter (i tilfælde af dårligt vejr rykker vi ind).
Koncert med
Grand View University Choir
Lindelse kirke 17. marts 19.00
Et genhør med det utroligt dygtige universitetkor. Se omtalen.
Et alsidigt program fra barokkens mestre til
moderne amerikansk kortradition.
Fri entre.
Koret medvirker også ved gudstjenesten i Lindelse
kirke samme dag 10.00.
Grand View University Choir fra Iowa er på
besøg den 16-18. marts i forbindelse med korets

Europaturne. De er privat indkvarteret i området
som led i deres kultur-udvekslingsprogram. Universitetet har danske rødder, som de holder ved
lige ved disse besøg. Koret – under ledelse af Dr.
Kathryn Pohlmann Duffy – var her første gang
for 4 år siden. Det var en stor musikalsk oplevelse
at høre det endog meget dygtige kor synge, og en
stor menneskelig og kulturel oplevelse at have besøg
af de søde unge mennesker, der var gode ambassadører for deres land. Glæd jer til at opleve koret!

Lokalhistorisk forening for
Humble, Lindelse og
Tryggelev-Fodslette sogne
Onsdag d. 20. marts 19.00 på Lokalhistorisk
arkiv, Kirkegade 2, Lindelse:
Generalforsamling. Husk kaffekurven.
Musikaften i Lindelse kirke
Onsdag d. 17. april 19.00
Med Bragekoret fra Bergen (Norge) og Lindelse
kirkekor.
Se billede og omtale af Bragekoret på side 4.
Friluftsgudstjeneste for hele pastoratet Pinsedag kl. 10 i den grønne gryde i Anlægget i
Humble (lige overfor Humble kirke)
Tag familien og madkurven med.
Se dagspressen

Sydlangeland pastorat
Ny medarbejder ved
Sydlangelands pastorat.
Pr. 15. november 2012 ansatte vi Inger-Lise
Brynildsen Wendelboe som kordegn i vores
nye pastorat. Inger-Lise skal varetage/tage sig af
alle registreringsopgaverne i de 5 sogne. Som
67 årig gik Inger-Lise ganske vist på pension,
sådan officielt, men hun blev hurtigt kordegnemedhjælper på 2 kirkekontorer, ved Bistrup
kirke og ved Vedbæk, som afløser for den faste
kordegn.
Inger-Lise flyttede til Langeland sidste år i
marts. Hun kommer fra Nivå i nordsjælland,
hvor hun, indtil sin pension, var kordegn i
8 år ved Nivå, Kokkedal og Karlebo kirke,
Karlebo sogn, som er landets 3. største sogn.
Foruden registreringsarbejdet er hun også
fortrolig med at deltage ved alle de kirkelige
handlinger, ”jeg har altid været både kontorog kirkekordegn”, som hun siger. Ligeledes
siger hun,” at det var lidt sjovere at være
kordegn i gamle dage, man havde mere kontakt til borgerne, som ofte kom på kontoret.
I dag kan man jo klare det meste digitalt”.
Inger-Lise fik sit første embede 1996 ved
Rødovre kirke, sogn og kommune. Dengang
skrev man stadig i de gamle tunge kirkebøger, ” med spids og sirlig skrift”.
Rent privat er
Inger-Lise enke,
hendes mand
døde pludselig
og uventet i juli
2011. Hun har
3 voksne børn
og 6 børnebørn.
Desuden er hun
født og opvokset
i Odense og føler,
at det at flytte
til Langeland er
lidt ligesom at
komme hjem.

Eftermiddagsmøde for
Sydlangeland Pastorat
i Humble Præstegård
onsdag d. 24/4 kl. 14.30
Blade fra en landsbydegns dagbog
Det er med fornøjelse at
vi kan præsentere Preben
Skovbakke. Preben vil bl.a.
fortælle om sit forhold til
Langeland igennem sin
mors familie. Dernæst
hvordan det er gået ham,
efter at han er gået på efterløn og solgt Drostgården med henblik på at
flytte til Århus for at nyde sit otium . Det gik
ikke helt som planlagt. I dag arbejder Preben
som ”pedelundermedhjælper” som han selv betegner jobbet på Diakonhøjskolen i Århus og
er på fuld tid.. De fleste vil huske Preben Skovbakke. Preben flyttede hertil i 1967 og startede
som lærer på Humble Kost og Realskole d.1.
november . Dengang var han en ung mand på
25. Det blev til 39 år som lærer samme sted.
Han har således været med hele vejen i skolens
udvikling siden hen som efterskole.
Ny præst
Mit navn er Rebecca Maria Aagaard-Poulsen.
Jeg er 31 år og har boet i København de sidste 10 år af mit liv. Oprindeligt er jeg født i
Aalborg, men flyttede med mine forældre til
Odense, da jeg var 2 år. Min barndom og en
stor del af min ungdom er derfor tæt knyttet til
Fyn, og selvom eventyret i København har været fantastisk og lærerigt, har jeg nu altid haft et
brændende ønske om at vende hjem til Fyn. Og
så kom muligheden. Det er med stor glæde, at
jeg nu kan få lov til være en del af Sydlangeland
med alt, hvad det byder på.
Jeg har som sådan ikke nogen direkte tilknytning til Langeland, men er som ung kommet
meget i Svendborgområdet, da jeg gik på efterskole der. Jeg har dog besøgt Langeland op til
flere gange, også i forbindelse med jobsøgning,

og oplevelsen har været den samme hver gang.
Naturen og ikke mindst den åbenhjertighed og
hjælpsomhed, jeg oplever hos langelænderne,
har i den grad fascineret mig, og jeg glæder mig
til at lære både området såvel som befolkningen
at kende meget bedre.
Og hvordan forholder jeg mig så til det at
være præst? Jeg fik mit præstekald som barn. Jeg
må indrømme, at det de første mange år var et
hverv, der skræmte mig. Opgaverne og præstelivet virkede på mig som uoverkommelige, og jeg
tror ikke, jeg helt vidste, om jeg kunne leve op til
det. Derfor startede jeg i stedet på lærerseminariet i Odense, men efter et år brændte kaldet så
meget i mig, at jeg valgte at flytte til København
for at læse teologi. I København uddannede jeg
mig på det teologiske fakultet mellem 20032010. Herefter fulgte jeg undervisningen på
pastoralseminiariet og blev helt færdig som præst
i juni 2011. Kort herefter kunne jeg indtræde i
mit første embede som konstitueret sognepræst
i Køge. Det blev en dejlig oplevelse, hvor jeg fik
mine første præsteerfaringer. At blive præst giver
mening for mig - også med alle de udfordringer,
jobbet byder på.
I 2008 blev jeg mor til mine to piger, Xenia og Filippa, som nu er 4 ½ år gamle. De to
flytter med mig til Langeland og starter i naturbørnehaven ”Søbanke” i starten af februar. Jeg
blev skilt i 2011, så derfor vil mine børn sommetider også være i København.
Om min familie kan jeg ellers sige, at jeg af afstamning er halvt dansk fra min fars side og halvt
indisk fra min mors side. Min fars slægt var knyttet
til indre mission, og mine oldeforældre blev bosat i
Kina og missionerede derfra. Dette er et emne jeg
har stor interesse i, hvorfor mit speciale også kom til
at handle om netop dette. Min farfar, som jeg har
brugt en masse tid hos i min barndom og ungdom,
var dog ikke indremissionsk. Hele min farfars slægt
rummer mange generationer af præster, og min
farfar selv var præst både i Jylland, på sjælland og
senest på Fyn, hvor han bl.a. fungerede som hospitalspræst ved Odense Universitetshospital.
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Sydlangeland pastorat
11/11: Døbt i Fodslette kirke
Naja Friis
Rolighedsvej 7, Vejle

17/11: Annie Elise Hansen
Lønkildevej 4, Rudkøbing
Begravet på Magleby kirkegård d. 22/11

18/11: Døbt i Bagenkop kirke
Mathias Grønbech Dissing Jensen
Smedevænget 7, Nordenbro

27/11: Arno Oluf Hans Madsen
Bregnevej 2, Rudkøbing
	Bisat fra Svendborg kirkegårdskapel
d. 10/12

25/11: Døbt i Magleby Kirke
Sille Justbjerg Hansen
Renevejen 4, Humble
Min mors slægt er katolske. Jeg har besøgt Indien et par gange, så jeg har oplevet katolicismen
fra flere sider. Men hvorom alt er, kan jeg sige,
at min baggrund inden for kristendommen rækker vidt og forskelligt, og jeg nærer en vis respekt
for andre aspekter inden for kristendommen såvel som for andre religioner, om end jeg selv har
fundet hvile i den protestantiske tilgang.
Derudover har jeg også en bror, som er uddannet psykolog og bosat i København med sin
familie.
Udover alle disse uddannelsesmæssige og familierelaterede emner kan jeg om mig selv kort
sige, at jeg er meget glad for musik. Jeg spiller
en smule klaver og lidt mere guitar. Motion er
også en stor del af mit liv, såvel som også det
sociale liv fylder en hel del. Jeg er glad ved naturen, glad ved roen, men også glad for mange
gæster og er et stort familiemenneske.
Jeg glæder mig til at starte op på endnu et nyt
kapitel i mit liv her på Langeland og håber på at
lære så mange af jer alle som muligt bedre at kende.
Sognepræst
Rebecca Aagaard-Poulsen

Navnlig navne
Dåb:
4/11: Døbt i Bagenkop kirke
August Hay Jørgensen
Stationsvej 50, Stenstrup
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20/1: Døbt i Lindelse kirke
Isabel Levinora Lund-Sørensen
Søndre Landevej 26, Statene
Vielser:
11/8: Viet i Humble kirke
Charlotte Viola Fjeldsted Hesselberg og
Benjamin Hesselberg
Kædebyvej 4, Kædeby
11/8: Viet i Ristinge kirke
	Jeanette Rindorf Trolle og
Mikkel Rindorf Trolle
J.P.E. Hartmanns Allé 10A, Valby
10/11: 	Viet i Lindelse kirke
	Trine Jepsen Hermansen og
Thomas Hermansen
Bygaden 52B, Kraghave, Taastrup
Døde:
14/11: Lilly Rasmussen
Kløvervænget 7, Bagenkop
	Begravet på Bagenkop kirkegård d.
17/11
14/11: Carl Jacobsen Kottwitz
Østergade 48, Bagenkop
Bisat fra Holme kirke d. 21/11

8/12: Hans Ejnar Petersen
Østergade 36, Bagenkop
Bisat fra Bagenkop kirke d. 14/12
9/12: Christen Henrik Jørgensen
Klinten 14, Humble
Bisat fra Ristinge kirke d. 15/12
9/12: Hans Pilegaard
Lønkildevej 28, Rudkøbing
	Begravet på Fuglsbølle kirkegård
d. 18/12
26/12: Minna Helle
Kirkevej 5, Bagenkop
Bisat fra Bagenkop kirke d. 29/12
31/12: Elisa Kirstine Rasmussen
Haugbøllevej 9, Rudkøbing
Bisat fra Fuglsbølle kirke d. 5/1
5/1:

Hermann Rahder Nielsen
Landevejem 11, Bagenkop
Begravet på Magleby kirkegård d. 12/1

13/1: Ejnar Clausen
Helsnedvej 1C, Humble
Bisat fra Humble kirke d. 19/1
11/1: Birthe Jørgensen
Kohaven 20, Rudkøbing
	Bisat fra Svendborg Kirkegårdskapel
d. 17/1.

Sydlangeland pastorat
14/1: Ane Kirstine Jensen
Viebæltet 25, Rudkøbing
Bisat fra Lindelse kirke d. 22/1.
15/1: Marie Jensen Hansen
Viebæltet 25, Rudkøbing
	Begravet på Fodslette kirkegård d.
24/1.
18/01 Elly Jakobine Mortensen
Vågebjergvej 8, 5932 Humble
Bisat fra Humble Kirke d. 23/1
18/01 Erik Jeppesen
Hovedgaden 55
Bisat fra Humble Kirke d. 23/01
20/1: Minna Kristine Jensen
Dammen 17, Humble
Bisat fra Magleby kirke d. 26/1.
21/1: Oda Marie Elnegaard
Viebæltet 25, Rudkøbing
Bisat fra Magleby kirke d. 25/1.

Præst og provst
Pr. 1/2-13 går jeg ned på halv tid som præst.
Provstegerningen er ikke forenelig med fuldtids
præsteembede. Når der her i bladet står, at jeg
har fri, vil det de fleste gange være som præst,
ikke provst.
Jeg er stadig præst af hele mit hjerte, men
må erkende, at provste-opgaverne kræver megen tid.
Trille Brink Westergaard
Ferie og fri
Rebecca holder fri d. 9-10/3
Trille holder fri d. 9-10/3, 23-24/3, 26-28/4,
4-5/5, 11-12/5, 25-26/5 og har ferie d. 1-7/4
Helle holder fri d. 16-17/2, 27-28/4 og holder ferie i uge 8, 12 og 14,

Vejviser
Sognepræster:
Helle Frimann Hansen,
Humble præstegård
Ristingevej 24, 5932 Humble
62 57 20 20. Mobil: 21 14 29 64,
hfha@km.dk
Træffes bedst tirsdag til fredag.
Mandag fri.

☎

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

☎

Rebecca Aagaard-Poulsen
Magleby præstegård
Kirkeby 1, 5935 Bagenkop
62 56 10 77, rema@km.dk
Mandag fri.

☎

Lindelse-Tryggelev-Fodslette
menighedsråd:
Formand: Britta Christiansen
51 25 56 53
Regnskabsfører: Kaj Christoffersen
51 33 10 35
Kirkeværge Lindelse: Chano Terndrup Clausen
62 56 24 56
Kirkeværge Tryggelev: Hans Madsen
62 56 10 04
Kirkeværge Fodslette: Bente Jacobsen
31 32 20 29

☎
☎

☎

☎
☎

Humble menighedsråd:
Formand: Asger Kristensen
62 57 18 82
Regnskabsfører: Benny Rasmussen
62 22 72 88

☎
☎

Kirkeværge Humble: Henny Munk
Larsen
62 57 10 38
Kirkeværge Kædeby: Karen Mathea
Kristensen
62 57 10 54 / 21 61 07 36
Kirkeværge Ristinge: Frank Lundstrøm
62 57 12 81 / 50 48 24 81

☎

☎

☎

Magleby menighedsråd:
Formand: Poul Ulfe
62 56 12 13
Regnskabsfører: Kirsten Kryger Olsen
62 51 35 20
Kirkeværge: Kurt Pilegaard
62 56 11 73

☎

☎
☎

Bagenkop menighedsråd:
Formand: Dorthe Grabentinn
50 56 83 80 / 23 81 95 33
Regnskabsfører: Kirsten Kryger Olsen
62 51 35 20
Kirkeværge: Lea Egmose
62 51 23 70

☎
☎

☎

Gravere:
Lindelse: Jerry Jensen
62 57 17 02 / 23 38 87 05.
Fri mandag.
Humble: Lisbeth Møller
21 28 61 89. Fri mandag.
Tryggelev og Fodslette:
Tommy Andersson
62 62 55 07 / 23 66 74 40.
Fri mandag.
Magleby: Lasse Jespersen
62 56 10 09.
Bagenkop: Peder Kølle,
62 56 27 28.

☎
☎
☎
☎

☎

Kirkebil:
Lindelse:
62 57 22 26
Humble, Tryggelev, Fodslette:
62 57 10 77
Magleby, Bagenkop:
62 51 10 80

☎

☎

☎

Kirkebilen skal bestilles senest dagen før.
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Konfirmander
Konfirmation i Snøde kirke
søndag den 21. april kl. 10.00
v. Hans Henrik Merrild
Liv Natascha Søborg Andersen, Svalebøllevej 5, 5953 Tranekær
Magnus Norman Bejerholm, Snødevej 53, 5953 Tranekær
Mikkel Norman Bejerholm, Snødevej 53, 5953 Tranekær
Channie Dyhr Hansen, Fredensvej 27, 5900 Rudkøbing
Kamille Victoria Jørgensen, Søndergade 19 B, 5953 Tranekær
Jasmin Øllegård Kock Pedersen, Klokkebanke 1, 5953 Tranekær
Mikkel Viskum Pedersen, Snøde Udflyttervej 3, 5953 Tranekær
Konfirmation i Lindelse kirke
søndag den 21. april 10.00
v/Trille Brink Westegaard
Frederikke Elnegaard Andersen, Ormstrupvej 4, Ormstrup 5932 Humble
Julie Rahbek Sørensen, Slåvænget 2, Lykkesholm 5932 Humble
Amalie Arvad Elnegaard, Illebøllevej 19, Illebølle 5900 Rudkøbing
Maja Pilegaard-Klæsøe, Statenevej 19, Statene 5900 Rudkøbing
Mathias Prindsholm Sørensen, Bjergvej 12, Illebølle 5900 Rudkøbing
Kit Flintegaard Christensen, Østergade 63 B,1 5900 Rudkøbing
Line Skjærbæk Rasmussen, Statenevej 21, Statene 5900 Rudkøbing
Christian Egmose, Bogøvej 23, Bogø 5900 Rudkøbing
Louise Marie Egmose Bech Hansen, Bjergvej 5, Illebølle 5900 Rudkøbing

Konfirmandhold fra Rudkøbing-Simmerbølle pastorat, undervist af Lene Kjær Andersen og Michael
Skov Rygaard Andersen.
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Line Nørregaard Stenhuus Larsen, Sødalsvej 6, Illebølle 5900 Rudkøbing
Frederik Nørgaard Olsen, Blandebjerg 2, 5900 Rudkøbing

Konfirmation i Rudkøbing kirke
fredag den 26. april kl. 9.30					
v. sognepræst Pia Tønsberg-Jensen					
Celine Harding Gotfredsen, Planken 12, 5900 Rudkøbing		
Victor Pahnzen, Rolighedsvej 11, 5900 Rudkøbing		
Cathrine Kruse, Spodsbjergvej 44, 5900 Rudkøbing		
Sarah Kieler Schrøder, Hatten 9, 5900 Rudkøbing		
Lucas Hansen, Nordre Landevej 15, 5900 Rudkøbing		
Rasmus Foss Jansen, Nordre Landevej 29, 5900 Rudkøbing		
Rasmus Emil Mikkelsen, Strandengen 10, 5900 Rudkøbing
Thomas Jørgensen, Spodsbjergvej 51, 5900 Rudkøbing		
Laura Emilie Valther Lundbye, Rue 1, 5900 Rudkøbing		
Marie Christiansen, Fredensvej 23, 5900 Rudkøbing		
Mads René Johansen, Haverne 24, 5900 Rudkøbing		
Sabrina Kunz Carlsen, Humblevej 28, 5900 Rudkøbing		
Sahra Kunz Carlsen, Humblevej 28, 5900 Rudkøbing		
Natascha Carina Kjær Stæhr, Kædebyvej 44, 5932 Humble		
Tomas Knudsen Sørum, Jens Winthers Vej 5, 5900 Rudkøbing		
Nanna Hameister Wacher Nielsen, Teglbakken 17, 5900 Rudkøbing		
Patrick Kristian Holst Madsen, Nørrebro 31, 5900 Rudkøbing		
Alexander Holm Pedersen, Kirkegårdsvej 15, 5900 Rudkøbing

Konfirmandhold fra Kassebølle Friskole undervist af Lene Kjær Andersen og Michael Skov Rygaard
Andersen.

Konfirmander
Konfirmation i Tranekær kirke
fredag den 26. april kl. 10.00
v. Torben Poulsen
Laura-Mathilde Dahl Andersen, Slagterstræde 3, 5953 Tranekær
Astrid Kastrup Bager, Kulepilevej 37, 5900 Rudkøbing
Konfirmation i Humble kirke
fredag den 26. april kl. 10.00
v/Helle Frimann Hansen
Sofus Søgaard Christiansen, Hovedgaden 30, 5932 Humble
Søren Hansen, Viebæltet 82, 5900 Rudkøbing
Dina Hay Jørgensen, Humblevej 9, Kædeby, 5932 Humble
Ida Hay Jørgensen, Humblevej 9, Kædeby, 5932 Humble
Freja Ingrid Dahl Nielsen, Haugbøllevej 8, 5900 Rudkøbing
Vicky Sesse Nielsen, Hovedgaden 19, 5932 Humble
Annika Juel Pihl, Vestergade 149, st., 5700 Svendborg
Ellen Møller Pihl, Nordenbro 24, Nordenbro, 5932 Humble

Karoline Svejstrup Hermansen, Vindeltorpvej 3, 5900 Rudkøbing
Amalie Louise Skovgård Jensen, Bækkebovej1, 5900 Rudkøbing
Mads Ejler Jensen, Fredensvej 13, 5900 Rudkøbing
Pernille Toftemann Knudsen, Rifbjerg Udflytter 12, 5900 Rudkøbing
Sabina Sophie Sandager Knagh, Haugbøllevej 17, 5900 Rudkøbing
Julie Serena, Cirklen 10, 5900 Rudkøbing
Nanna Maria Stubgaard, Spodsbjergvej 193, 5900 Rudkøbing
Simon Vestergaard, Kragholmvej 31, 5900 Rudkøbing

Konfirmation i Skrøbelev Kirke
fredag den 26. april kl. 10.00
v. Annalise Bager
Asger Meyer Hansen, Søndre Landevej 4, 5900 Rudkøbing
Mette Have Hansen, Skovsbovej 11, 5900 Rudkøbing
Kristian Strate Harrild, Humblevej 83, 5900 Rudkøbing

Konfirmation i Rudkøbing kirke
fredag den 26. april kl. 11.00
v. Michael Skov Rygaard Andersen.
Line Have Winther Hansen, Fredensvej 40, 5900 Rudkøbing
Line Uhrskov, Viebæltet 16, 5900 Rudkøbing
Julie Christine Jørgensen, Skindhandlerparken 66, 5900 Rudkøbing
Freja Rahbek Jensen, Kragholmvej 21, 5900 Rudkøbing
Lasse Kræmmer, Rosenvænget 17, 5900 Rudkøbing
Mads Grouleff, Byskrivervej 6, 5900 Rudkøbing
Kira Kielstrup Hansen, Viebæltet 56, 5900 Rudkøbing
Rasmus Gjerster, Ringvejen 6, 5900 Rudkøbing
Elena Malic Hoelstad, Humblevej 12, 5900 Rudkøbing
Kamilla Bastholm, Sommerlyst 32, 5900 Rudkøbing
Olivia Pearl Steensen Brown, Snødevej 62, 5953 Tranekær
Nanna Emilie Bregendahl-Rafn, Søvej 7, 5900 Rudkøbing

Konfirmandhold fra Rudkøbing-Simmerbølle pastorat undervist af Pia Tønsberg-Jensen.

Konfirmandhold fra Rudkøbing Simmerbølle pastorat undervist af Pia Tønsberg-Jensen.
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Konfirmander
Mia Maria Emilia Foyn Berg, Sidsel Bagers Gade 12, 5900 Rudkøbing
Ea Riis Peitersen, Skovbakken 6, 5900 Rudkøbing
Victor August Krog Hesselbjerg Jørgensen, Havnegade 94, 5900 Rudkøbing
Sille Marie Thygesen, Schnohrsvej 16, 5900 5900 Rudkøbing
Emma Oldenbjerg, Herslevve 35, 5900 Rudkøbing
Thobias Jansen Petersen, Kirkepladsen 2, 5900 Rudkøbing

Mikkel Møller Henningsen, Kystvej 26, 5700 Svendborg		
Emilie Klinte Andersen, Schnohrsvej 21, 5900 Rudkøbing		
Amanda Daubenmerkl Boysen, Ahlefeldtsgade 6, 1. 02, 5900 Rudkøbing
Katrine Andersen, Nørrebro 186, 5900 Rudkøbing		
Sebastian Nikolaj Dehn Lauritsen, Ahlefeldtsgade 29A, 1.sal, 5900 Rudkøbing
Jonas Andersen, Torvet 1, 2.th., 5900 Rudkøbing		

Konfirmation i Bøstrup kirke
fredag den 26. april kl. 12.00
v. Torben Poulsen
Toke Witting Poulsen, Ennebøllevej 2, 5953 Tranekær

Konfirmation i Hou kirke
søndag den 28. april kl. 10.00
v. Hans Henrik Merrild
Kasper Gotfredsen Brandt, Søndergade 77, 5953 Tranekær

Konfirmation i Rudkøbing kirke
Konfirmation i Rudkøbing kirke
fredag den 26. april kl. 12.30				
søndag den 28. april kl. 10.00
v. sognepræst Pia Tønsberg-Jensen						
v. Michael Skov Rygaard Andersen.
Mia Nielsen, Spodsbjergvej 80, 5900 Rudkøbing		
Lærke Helth Hansen, Ahlefeldtsgade 36, 5900 Rudkøbing
Majken Pedersen, Ramsherred 67, 5900 Rudkøbing
Christoffer Pilegaard Petersen, Cirklen 8, 5900 Rudkøbing
Michelle Ingemann Pedersen, Hine Møllevej 32, 5900 Rudkøbing
Nicolai Oluf Vejen, Nørrebro 22, st. th., 5900 Rudkøbing
Majken Kristine Larsen, Sommerlyst 48, st.th., 5900 Rudkøbing		
Laura Søgaard Petersen, Cirklen 1, 5900 Rudkøbing
Lukas Bang Nielsen, Brovejen 1, 5900 Rudkøbing		
Bjarke Søgaard Petersen, Cirklen 1, 5900 Rudkøbing
Nicolai Munch Andersen, Teglbakken 19, 5900 Rudkøbing		
Sofie Bay Andersen, Halvmånen 12, 5900 Rudkøbing
Mathias Jensen, Hinestien 1, 5900 Rudkøbing		
Emilie Riise Schleimann, Ndr. Landevej 10 A, 5900 Rudkøbing
Rasmus Hartung Jacobsen, Bryggergården 21, 5900 Rudkøbing		
Simon Foged Andersen, Fredensvej 6, 1. tv., 5900 Rudkøbing
Ellen Bech Weidemann, Peløkkevej 1 A, 5900 Rudkøbing		
Cecilie Michele Streander, Ahlefeldtsgade 38, 5900 Rudkøbing

Konfirmandhold fra Nordlangeland pastorat undervist af Hans Henrik Merrild og Torben Poulsen.

22

Konfirmandhold fra Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev undervist af Annalise Bager.

Konfirmander
Lasse Strate Attlbo, Rolighedsvej 24, 5900 Rudkøbing
Annesofie Ebbesen, Fredensvej 10, 5900 Rudkøbing
Sandra Terese Tukjær, Østergade 62, 5900 Rudkøbing
Kristine Josefine Søgaard, Spodsbjergvej 30, 5900 Rudkøbing
David Hans Pedretti, Sagers Allé 3, 5900 Rudkøbing

Konfirmation i Strynø kirke
søndag den 5. maj kl. 10.00
v. Michael Skov Rygaard Andersen.
Oscar Nors Hansen, Nørrevej 8, Strynø, 5900 Rudkøbing.
Oskar Bürgel Ovens, Møllevejen 6a, Strynø, 5900 Rudkøbing.

Konfirmation i Longelse kirke
søndag den 28. april kl. 10.00
v. Annalise Bager
Patrick Andersen, Spodsbjergvej 307, 5900 Rudkøbing
Victor Sander Bergholdt, Kystvænget 10, 5900 Rudkøbing
Mikkel Juel Jensen, Fuglsbøllevejen 38 A, 5900 Rudkøbing
Rasmus Mindested Larsen, Assemose 2, 5900 Rudkøbing
Pernille Wienicke Dahl Madsen, Spodsbjergvej 329, 5900 Rudkøbing
Camilla Ovy Deurs Thomsen, Krogsbjergvej 11, 5900 Rudkøbing

Konfirmation i Fuglsbølle kirke
søndag den 5. maj kl. 10.00
v. Annalise Bager
Kamilla Rasmussen, Pederstrupvej 13, 5900 Rudkøbing

Konfirmation i Simmerbølle kirke
søndag den 28. april kl. 12.00
v. Michael Skov Rygaard Andersen.
Eva-Louise Eskebjerg, Ndr. Landevej 69, 5900 Rudkøbing.
Tobias Grundtvig Riising, Kulepilevej 24, 5900 Rudkøbing.
Leif Goltermann Jensen, Rifbjerg Strand 6, 5900 Rudkøbing.
Anders Guldberg Christensen, Hine Bakkevej 3, 5900 Rudkøbing.

Konfirmation i Tullebølle kirke
torsdag den 9. maj 2013 kl. 10.00
v. Torben Poulsen
Eline Kallesø Clausen, Askvej 16, 5953 Tranekær
Simone Hansen, Skebjergvej 3A, 5953 Tranekær
Anders Bruun Jakobsen, Pellemarken 10, 5953 Tranekær
Christian Voigt Jensen, Ahornvej 6, 5953 Tranekær
Mondie Louise Jensen, Annexstræde 33, 5953 Tranekær
Anders Keinicke Hvalsø Madsen-Østerbye, Skebjergvej 9B, 5953 Tranekær
Thea Kit Møllemand, Kassebøllevej 19, 5953 Tranekær
Alexandra Petersen, Løkkebyvej 32, 5953 Tranekær
Philip Jonathan Slumstrup, Lismosevej 13, 5953 Tranekær
Johanne Enemærke Steendorph Petersen, Klavsebøllevej 23, 5953 Tranekær
Freja Vallentin Witt, Rønvej 2, 5953 Tranekær
Konfirmation i Bagenkop kirke
søndag den 12. maj kl. 10.00
v/Rebecca Aagaard-Poulsen
Mia Grabentinn, Klintevej 9, 5935 Bagenkop
Bolette Toftdal, Helsnedvej 13, Helsned, 5932 Humble
Juliane Bredo Klem Kruse Hansen, Bredgade 24, 5935 Bagenkop
Michella Louise Møller, Lindevej 10, 5900 Rudkøbing
Ida Krag Petersen, Fredsbjergparken 12, 5935 Bagenkop
Simon Braaby Rasmussen, Østergade 62, 5935 Bagenkop

Konfirmandhold fra Bagenkop og Humble undervist af Rebecca Aagaard-Poulsen og Helle Frimann.

Folkekirkens nye logo konceptudviklet af Jacob Jensen Design.
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Søren Kierkegaard fylder 200 år
Af Jacques Borggild, Longelse Præstegård.
5. maj kan vi fejre den verdensberømte danske
forfatter og filosof’s meget runde fødselsdag.
Det er nemlig denne dag 200 år siden, at Søren
Kierkegaard blev født i hjemmet i København.
Moderen kender vi ikke ret meget til, hvor
imod faderen var en succesrig uldkræmmer,
som udvidede sine virksomhedsområder til at
være grosserer og ejendomsspekulant. Faderen
efterlod sig da også så stor en formue, at den
begavede søn ikke behøvede at spekulere i
økonomi, men kunne koncentrere sig om sine
tanker og sit forfatterskab.
Søren Kierkegaard blev klassisksproglig
student fra Borgerdydsskolen og besluttede sig
derefter for det teologiske studium, og han fik
da også sin magistergrad. Allerede i sine unge
år udtænkte Søren Kierkegaard de grundlæggende tanker i det, som han senere skulle blive
verdensberømt for. Han var én af ”existentialismen’s” grundlæggere. (Du lever, du tænker, du
er, du existerer, du skal tage det fulde ansvar for
dine tanker og handlinger).
Søren Kierkegaard var en fantastisk skribent, han mestrede til fulde sproget – han var
i stand til at formulere sig fjerlet, blomstrende
og flydende – og han var samtidig i stand til at
sammensætte et sprog så knudret, at man ofte
må læse en sætning adskillige gange, før man
forstår, hvad han egentlig mente.
Søren Kierkegaard var jo uddannet teolog
og mente vel egentlig selv, at han var en dybt
troende kristen, men han filosofiske tankegang
og hans skiftende sindelag betød, at han ofte –
i artikler og bøger – og ofte under benyttelsen
af pseudonym, hengav sig til dybsindige – og
ofte ret uforståelige – diskussioner med den
Danske Folkekirke. Dette skete særligt i hans
sidste leveår, hvor han hældte en sand syndflod
af alvorlige beskyldninger udover de danske
præster, de ”1000 meeneder”, som han spydigt
yndede at kalde dem. Søren Kierkegaard blev
dog begravet fra den danske Folkekirke, og
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han ligger begravet på Assistens kirkegård på
Nørrebro.
Søren Kierkegaard er kendt for sine rammende citater. Lad os lige tage et enkelt citat
og derefter en lille pudsig historie om digterens
komplicerede privatliv :
” Jeg tale helst med børn, thi om dem måtte
man dog kunne formode, at de vil blive til fornuftsvæsener – men om de, som allerede ere blevne
det – oh herre Jemini ”.
Søren Kierkegaard var i en ca. 1-årig periode fra
1840-41 forlovet – med en smuk københavnsk
pige ved navn Regine Olsen. Regine var datter af en københavnsk tobaksgrosserer og boede
i det indre København i Studiestræde. En dag
i oktober måned 1840 sagde Søren til Regine
”Regine, jeg vil gerne invitere dig i Det Kongelige
Teater”. Dengang var underholdningsudbuddet
ikke som det er i dag, så Regine blev meget glad
og spurgte ”Hvornår er det Søren og hvad skal
vi se ?” Søren svarede ”Ja det er til næste år d.
1. september, når det Kongelige Teater genåbner efter
sommerpausen, og vi skal se Balletten Elverhøj”.
Regine blev meget glad og glædede sig –
gennem en lang vinter, et langt forår og om
sommeren var hun i byen med sig mor for at
lade sig ekvipere standsmæssigt – med dragt,
støvler, handsker, hat og hvad nu var ” in ” på
dette tidspunkt.
Endelig oprandt den store dag og præcis
kl. 19.30 rullede Søren Kierkegaard’s droske op foran Suidiestræde 9, og Regines fader
fulgte hende ud til drosken, hvor Søren Kierkegaard sad – med hvide handsker, paraply og reb
(i bedste H.C. Andersen-stil), og de to kørte afsted mod kongens Nytorv mod det kongelige
teater. De ankom i god tid – fik deres overtøj i
garderoben og indtog deres pladser i logen, som
Søren Kierkegaard havde reserveret til dem.
Præcis kl. 20.00 gik det store, røde velour
tæppe til ”Store Scene” op og det kongelige
kapel spillede op til ouverturen til Balletten
Elverhøj. Denne ouverture spiller meget længe

– faktisk i alt 18 minutter og da ouverturen var
færdigspillet og dirigenten og orkestret havde
modtaget den fyldte sals fortjente bifald, rejste Søren Kierkegaard sig op og sagde ”Kom så
Regine, nu går vi”. Regine kiggede lamslået på
ham og spurgte med alle forfærdelsens træk malet i sit smukke ansigt ”Hvad siger du Søren, går
vi nu, men hvorfor dog det?”
”Jo, thi nu haver du haft forventningens glæde,
og denne ere den største af alle glæder”. Og så gik de.
Det hører – for fuldstændighedens skyld til
historien, at forlovelsen røg sig en tur kort tid
efter denne episode. Dog var det Søren Kierke
gaard, som brød forlovelsen, selvom han forsøgte
at forklare sine omgivelser, at det var Regine,
som havde brudt forholdet. Han mente simpelthen ikke, at han kunne leve op til et ægteskab.

Tegning af Søren Kierkegaard fra ca. 1845. Tegningen er lavet af
P.C. Klæstrup (1820-1882) og hænger på Frederiksborgmuseet.

