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Vejledning og indholdsfortegnelse

Hvad skal jeg gøre ved...
Fødsel: Jordemoderen anmelder fødslen til præsten eller kordegnen i moderens bopælssogn. Gifte for-
ældre skal ikke selv anmelde fødsel undtagen i de tilfælde, hvor der ikke medvirker en jordemoder. Er 
forældrene ikke gift, og der ønskes fælles forældremyndighed, afgives en ansøgning om en omsorgs- og 
ansvarserklæring gennem digital selvbetjening på www.borger.dk senest 14 dage efter fødslen. I særlige 
tilfælde kan man henvende sig til præsten eller kordegnen i bopælssognet. Hvis man ikke ønsker fælles 
forældremyndighed, kan faderskabet anerkendes uden at få fælles forældremyndig, i disse tilfælde skal 
erklæringen indsendes til Statsforvaltningen Syddanmark.

Navngivning/dåb: Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Det sker enten ved digital navn-
givning på www.borger.dk ved at henvende sig på kirkekontoret/kordegnekontoret i sin bopælssognet 
eller ved dåb. M.h.t. dåb aftales nærmere med sognepræsten vedrørende navn, faddere m.m.. Der skal være 
mindst 2 faddere, højst 5 og kravene til disse er, at de skal være døbt og være nået konfirmationsalderen.

Navneændring: Navneændring/navneændring på bryllupsdagen sker ved digital selvbetjening, man fin-
der selvbetjeningen på www.borger.dk. Hvis særlige forhold gør, at man ikke kan betjene sig digitalt, er 
man velkommen til at henvende sig på præstekontoret/kordegnekontoret i sit bopælssogn. Reglerne om 
navneændring findes på www.personregistrering.dk  og  www.familiestyrelsen.dk 
Det koster i 2014 kr. 500,- at ændre navn, fra 2015 kr. 510,-. Der betales dog ikke gebyr ved navneæn-
dring i forbindelse med vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest tre måneder efter vielsen eller for børn 
under 18 som følge af forældrenes navneændring.

Konfirmation: Konfirmationen foregår på 7. klassetrin. Man bliver undervist og konfirmeret i det pa-
storat, hvor man kirkeligt hører hjemme. Undervisningen finder sted fra oktober til maj.

Vielse: Dato og kirke aftales med præsten. På www.borger.dk udfyldes en ægteskabserklæring, som 
sendes digitalt til kommunen, erklæringen danner grundlag for en prøvelsesattest, som videresendes til 
præsten. Den må ikke være udstedt mere end 4 måneder før vielsen finder sted. Ved bryllup skal der 
være to vidner tilstede.

Begravelse: Sognepræsten er begravelsesmyndighed. Ønsker man en kirkelig begravelse/bisættelse af-
tales de nærmere omstændigheder for højtideligheden med præsten. Senest to hverdage efter anmelder 
nærmeste pårørende dødsfaldet på www.borger.dk, dette kan evt. ske gennem bedemand. Graveren vil 
være behjælpelig med valg af gravsted.

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

Kirkebladet
Kirkebladet udgives af menigheds - 
rådene og udkommer fire gange årligt. 

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

Langeland-Ærø Provsti
Langelands provstikontor, Bellevue 3 C, 5900 Rudkøbing 
☎ 62501188 – mail: langeland-aeroe.provsti@km.dk
Provst Trille Brink Westergaard, Langegade 2, Lindelse præstegård, 5900 Rudkøbing, 
☎ 62571507 – mail: tubw@km.dk  
Provstisekretær Joan Harding Gotfredsen 
☎ 62501188 – mail: jhg@km.dk. Træffes på kontoret tirsdag og torsdag kl. 9.00-15.00 
Oplysning om provstiudvalgsmøder kan findes på www.provsti.dk - Langeland-Ærø Provsti.
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Præstens side

Når kaffen i efteråret 
har været på kanden 
i Rudkøbing Præste-
gårds konfirmandstue 
har udgangspunktet 
for snakken været livs-
historier. Vores egen, 
de andres, historiens 
og litteraturens. 

Det kommer sig af, 
at jeg for nogen tid siden begravede en gammel 
kone på Thurø. Da hun døde ejede hun ikke 
alverden, men alligevel efterlod hun sig en be-
tydelig arv. De dagbøger, hun havde ført fra sin 
ungdom og til kort tid før sin død, var en me-
get stor og værdifuld skat for hendes tre døtre. 
Ikke fordi deres mors og deres historie var ly-
serød og uden torne. Det havde den bestemt 
ikke været. Dagbøgerne var en skat, fordi den 
forvissede døtrene om, at de var en afgørende 
og betydningsfuld del af deres mors historie 
og omvendt. Og samtidig med at dagbøgerne 
fortalte deres mors historie, sådan som hun 
huskede og så den, aktiverede de også døtrenes 
egen hukommelse. De læste og talte og læste og 
talte og sådan styrkede dagbøgerne båndet mel-
lem dem. 

At de ældre generationers livshistorier er 
en skat, fordi det giver rødder og en følelse af 
hjemlighed i verden at være indskrevet  i en hi-
storie, som er større end ens egen, det blev jeg 
også mindet om den anden dag i TV.  På DR ś 
børnekanalen Ramasjang sang Sigurd Barrett 
sangen ”Morfar”.  En dreng og hans morfar sid-
der i sofaen og ser på billeder fra morsfarens liv, 
og så fortæller den gamle om sin skolegang, sin 
første cykel og hans og mormors første kys og 
meget andet. Den fortælling synger Sigurd, og 
hans sang har omkvædet: ”Morfar er den bed-
ste, for han fortæller. Han fortæller det hele til 
mig.”

Historien på Thurø og Sigurds sang viser, at  
menneskers livshistorier har betydning for an-
dre, også når vi lever et helt almindeligt, stille 

og roligt liv uden de store armbevægelser - en-
ten af lyst, fordi vi ikke bryder os om at gøre 
væsen af os, eller af nød, fordi vi har rigeligt 
at gøre med at få hverdagen til at hænge sam-
men.  Og for mig er de mange små historier en 
påmindelse om den store historie. Guds historie 
om og med os mennesker: At mit og alle andres 
liv er af værdi og betydningsfuldt, fordi vi men-
nesker er Guds skabninger. Hans eksperiment 
af ånd og støv. 

Eller sagt med Grundtvig: Herrens røst var 
over støvet, da han skabte mand af muld, aldrig 
vorder overdøvet efterklangen underfuld; klart 
den toner fra vor tunge, når som mennesker vi 
sjunge: I Guds billed skabtes vi.  (DDS 388)

Et barn er født i Betlehem/ Jeg glæde mig i 
denne tid, nu falder jule sneen hvid/ mandel-
gave/ brunkager/ and/ flæskesteg/ juletræ og 
pynt og gaver. Advent og jul kalder i den grad 
på minder og historier og på et hav af følel-
ser: vrede, sorg, savn, taknemlighed, glæde og 
rigtigt mange andre. Og i den store histories 
perspektiv giver det rigtig god mening. 

”Blev Gud menneske?” råbte en skoleelev en 
gang forundret, da jeg fortalte, at det er, derfor 
vi fejrer jul. Og hvis vi, der har vænnet os til or-

den, grunder lidt over, hvad Gud i grunden vil 
med det, ja så kan det også ske, at vi forundres. 

Julenat, da Jesus blev født, blev Gud selv som 
en af os, et menneske af kød og blod. Stærkere 
kan Gud vel ikke sige os, at han vil os men-
nesker - at det liv, vi lever her på jorden og alt,  
hvad der hører det til, er af betydning for ham. 
Ville Gud ikke vide af tøjvask og madlavning, 
sex og bleskift og alt hvad der ellers hører vores 
jordiske liv til, så var det aldrig blevet jul, for så 
var han ikke selv blevet menneske. Vi kan altså 
med god grund og samvittighed fejre julen med 
mad og drikke og hyggeligt samvær. 

På den anden side er julen også budskabet 
om, at livets værdi og mening ikke står og fal-
der med, at vi får vores lyster styret eller om 
vi får vores drømme og ønsker opfyldt.  Da 
Gud blev som en af os og kom til verden nøj-
agtigt, som vi gjorde, var det ikke på et fint og 
fornemt sted. Jesus blev født i en stald under 
kummerlige vilkår, for at vise os, at der ikke 
er den plet eller afkrog af tilværelsen så us-
sel eller snavset, at Gud ikke også dér vil vær 
der for os. Og siden hen sparede han sig hel-
ler ikke for noget som helst. Hverken lidelse, 
dødsangst eller gudsforladthedens bange råb.                                                                                              
Fattig kom du til jorden ned, adlede armod og 
usselhed, fattig du gjorde dig med flid, rige blev vi 
til vig tid. O, Gud ske lov. (DDS 108).

Og fordi det var den almægtige Gud, der 
blev menneske, så ophører fælleskabet med ham 
ikke der, hvor vi menneskers fællesskab med 
hinanden hører op. Ufred og død, får altså ikke 
det sidste ord. Det er det, som gør Jesus fødsel 
julenat til en helt særlig og enestående fødsel.  
Glorværdig som på billedet, som også ses i stort 
format på bladets forside. 

Glædelig jul
Mai Bjerregaard Andersen 

Vikarpræst, Rudkøbing og Simmerbølle

Joakim Skovgaard. Viborg Domkirkes loft 1912-1913 og 
derefter også Skagen Kirkes altertavle. 
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Minikonfirmander
Den 1. oktober trådte en ny anordning i kraft, 
som pålægger alle menighedsråd at tilbyde et 
undervisningsforløb til børn i 3. eller 4. klasse. 

Vi har allerede på forhånd tilbudt under-
visning til eleverne i 3. klasse på Nordskolen, 
og der kører dette efterår et hold minikonfir-
mander. Vi mødes på skolen hver onsdag kl. 
14-15.30, og forløbet afsluttes i forbindelse med 
gudstjenesten i Hou søndag den 21. december 
kl. 11.15. 

Stoense kirke genåbnet 
Søndag den 21. september blev Stoense kirke 
genåbnet ved en festlig og højtidelig gudstjene-
ste, hvor kirken var fyldt, og vi havde besøg af 
biskop Tine Lindhardt. 

Efter gudstjenesten var vi samlet i Nordlange-
landshallen til en let frokost, hvor der blev sagt 
tak til håndværkerne for deres gode indsats og 
bragt hilsner af biskop og provst. Der var musi-
kalsk indslag ved Sydlangelands kirkekor. Alt i 
alt en meget dejlig dag.

Nu skal vi så i gang med igen at bruge Sto-
ense kirke, for som biskoppen sagde det: Så må 
vi gerne slide på den, så det kan ses, at den er 
i brug.

Hærværk på Tullebølle kirkegårds-
mur
Der er en smuk stenmur på Tullebølle kirke-
gårds sydlige side for at markere, at vi værner 
om, at på kirkegården ligger så mange menne-
sker, som vi savner og elsker.

På den smukke mur er der tagsten. Nogle 
har gennem sommeren øvet hærværk mod tag-
stenene.

Natten mellem den 1. og 2. august tog hær-
værket et vanvittigt format: Mere end 60 tagsten 
på muren blev ødelagt. Skaden den nat kommer 
til at koste folkekirkens medlemmer 20.000 kr. 
Det var så brutalt, at hærværket selvfølgelig er 
meldt til politiet. 

Hærværket mod kirkegården er fortsat efter 

Nordlangeland pastorat

denne nat, tagsten for tagsten.
Menighedsrådsformand Henrik Nielsen si-

ger, at hærværket er ærgerligt, og han tilføjer: 
”Hærværket er træls, for det er et udtryk for, 
at der er nogen, der ikke har forstået, at det, vi 
har i udkantsdanmark, må vi stå sammen om at 
passe på. For der kommer ikke nogen og giver 
os noget nyt.”  

Menighedsrådsformanden tilføjer, at de 
ødelagte tagsten er skiftet, det var nødvendigt, 
ellers ville hele muren blive ødelagt. Men penge 
kan jo kun bruges én gang, så de går fra noget 
andet.

Og som menighedsrådsformanden siger: 
”Hvis vi vil have det rart og pænt her i ud-
kanten, må vi stå sammen og passe på vores 
tagkant.”

Udfyldningsvalg i Stoense og Snøde
Ved udfyldningsvalget til menighedsrådet i 
Stoense og Snøde sogne kom der kun én liste 
fra hvert sogn, og egentlig afstemning bortfaldt. 
Følgende er herefter nye medlemmer af menig-
hedrådet for de næste to år:

Fra Stoense: Ulla Gaaei og fra Snøde: Mi-
chael Thierry, Kirsten Lund Jensen og Hanne 
Tved.

Vi har fået biskoppens tilladelse til at mang-
le to repræsentanter for Stoense. For Snøde er 
det tidligere godkendt, at der kun er tre repræ-
sentanter i denne periode.

Menighedsrådet konstituerer sig i løbet af 
november måned.

Ny graver i Snøde
Jakob Nielsen har opsagt sin stilling som graver 
med udgangen af december 2014. 

Der skal fra menighedsrådet lyde en stor tak 
til Jakob for en ihærdig og kompetent indsats 
som graver i de sidste godt 4 år. Vi har forståelse 
for, at Jakob nu ønsker at videreuddanne sig.

Menighedsrådet har besluttet, at der opslås 
en stilling som graver i Snøde pr. 1. marts 2015. 
Ansvaret for Stoense kirke og kirkegård, som 

Jakob også har haft det sidste år, overgår fra års-
skiftet til graver Johnny Pedersen, Hou.

Nytårsaften i kirken
Nytårsaften er der gudstjeneste i Hou kirke kl. 
16.00, så man kan nå hjem til dronningens nytårs-
tale i god tid. Efter gudstjenesten ønsker vi 
hinanden godt nytår med et glas boblende vin.

I Tranekær kirke er gudstjenesten kl. 22.30, 
så kan man nå hjem til årsskiftet. 

Nytårsaften er en mærkelig aften, hvor man 
står i vadestedet mellem et gammelt år, der på 
godt og ondt er blevet velkendt, og et nyt år, der 
ligger tillokkende og truende foran én. Der er 
god grund til at gå i kirke nytårsaften, takke og 
bede, og det er der mange, der gør.

Nytårsdag
Vi begynder det nye kalenderår med gudstje-
neste i Snøde kirke kl. 11.00 nytårsdag. Efter 
gudstjenesten ønsker vi hinanden godt nytår 
med et glas mousserende vin. 

Nytårsdag er der også nytårsgudstjeneste i 
Tullebølle kirke kl. 16.00. Også i Tullebølle er 
menighedsrådet vært for en forfriskning i våben-
huset.

Paradegudstjeneste
Søndag den 11. januar kl. 14.00 er der parade-
gudstjeneste i Tullebølle kirke. Det bliver en 
gudstjeneste for børn, hvor spejderne i Tulle-
bølle deltager i forbindelse med spejdernes 
nytårsparade. Alle børn – også uden uniform - 
er hjerteligt velkomne til en festlig gudstjeneste 
i børnehøjde. Meget passende er prædikentek-
sten til denne søndag historien om drengen 
Jesus, der blev væk fra sine forældre.

Endeløs tomhed – en studiekreds
“Endeløs tomhed, alt er tomhed”; sådan ind-
ledes et af de besynderligste skrifter i Biblen, 
Prædikerens Bog. Herefter behandler Prædi-
keren livets tomhed igennem 12 kapitler, og 
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Nordlangeland pastorat

Julen i pastoratet

Julesang i Tranekær kirke 
Gudstjenesten kl. 16.00 den 30. november (1. 
søndag i advent) i Tranekær giver os mulighed 
for at synge en masse julesalmer sammen, så 
vi får øvet os på dem og indleder vore julefor-
beredelser. I år vil det være salmer, som bliver 
foreslået direkte af kirkegængerne og da gerne 
med en begrundelse. Det bliver efter princip-
pet først til mølle, så tænk gerne på en salme 
hjemmefra, som du kunne tænke dig, vi skulle 
synge. Julesalmerne findes i salmebogen fra 
nr. 94-136.

Gospel i Bøstrup kirke
Torsdag den 4. december kl. 19.30 synger 
Able Gospel Choir i Bøstrup kirke.

Able Gospel Choir, der blev dannet i 2002, 
består af 25-30 engagerede og øvede sangere. 
Korets leder er Anette Lynghøj, og derudover 
medvirker også en bassist og en trommeslager. 

Gospelkoret, der har et bredt repertoire, 
synger både traditionel og nyere gospel. Ko-
rets arrangementer er præget af swing, jazz og 
pop blandet med toner fra den traditionelle 

amerikanske gospelstil. Koret holder til i me-
nighedshuset ved Odense domkirke.

Ved koncerten den 4. december vil der 
selvfølgelig være en masse julesange på pro-
grammet.

Able Gospel Choir har optrådt i mang-
foldige kirker, ved Langelandsfestivalen, og 
i 2008 optrådte koret med Josh Groban på 
TV2s nytårskavalkade.

Alle er hjertelig velkomne. Der er gratis entré.

Julekoncert i Tranekær kirke
Hver sommer har vi på Nordlangeland fornø-
jelse af skønne og engagerede kirkekoncerter 
i forbindelse med Hesselbjerg Musikfestival.

Lørdag den 13. december kl. 15.00 vil tre 
af musikerne fra festivalen give en julekoncert 
i Tranekær kirke. Programmet vil bestå af tra-
ditionelle juletoner, engelske Christmas carols 
og uddrag fra Händels Messias.

De tre musikere er Kirstine Bonde Pedersen 
(sopran), Louise Hjort Hansen (blokfløjte) og 
Katrine I. Kristiansen (orgel).

Der er gratis entré.

Koret i Snøde
Der er jubilæum i år, idet det er 35. gang 
at ”Koret” under ledelse af Bibi Bechmann 
synger julen ind for og med os. Dermed 
holdes en kær og dejlig tradition ved lige 3. 
søndag i advent den 14. december kl. 16.00 i 
Snøde kirke. Der plejer at være rigtig mange 
til denne gudstjeneste, som ikke indeholder 
prædiken, men til gengæld masser af sang.

Santa Lucia i Hou 
Igen i år kan vi glæde os til, at 
elever fra Nordskolen under ledelse af Dorthe 
Møller Hansen har lovet at gå Lucia optog og 
synge Lucia sangen ved aftengudstjenesten i 
Hou den 14. december kl. 19.30. Det bliver 
en stemningsfuld gudstjeneste, hvor vi håber 
at se mange.

Nordskolens juleafslutning
Både skolen og børnehaven kommer til jule-
afslutning i Stoense  kirke mandag den 22. 
december kl. 09.30. Vi glæder os til at få 
kirken fyldt med børn og forældre/bedstefor-
ældre.

Julens gudstjenester
Der er rig lejlighed til at gå i kirke i julen. 

Juleaften er der gudstjeneste kl. 10.30 på 
Tullebølle Centret og på Stigtebo kl. 11.00. 
Om eftermiddagen er der julegudstjenester i 
alle pastoratets kirker. Se gudstjenestelisten i 
midten af bladet. 

Juledag er der gudstjenester i Tullebølle, 
Tranekær, Snøde og Hou.

Anden juledag forsvinder julestemningen 
brat, for hér mindes vi den første kristne mar-
tyr Stefanus, der blev stenet til døde. Nu er 
festen forbi, og vi sendes tilbage til virkelig-
heden, hvor det kan koste livet at tro på Jesus. 
Globalt har kristne aldrig været så forfulgte, 
som de er nu. Det er bl.a. i lande som Nord-
korea, Saudi Arabien og Afghanistan.

Able Gospel Choir.
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tøndeslagning i præstegårdens lade, der vil være 
opvarmet. Der bliver serveret kaffe og sodavand 
og selvfølgelig fastelavnsboller.

Også kl. 14.00 starter vi i Bøstrup kirke 
med en gudstjeneste for børn. Derefter går vi 
i sognehuset, hvor tønderne skal slås ned. Som 
sædvanlig vil Karin og Knud Holm hjælpe til 
med tønderne. Slikpose koster 25 kr. Kaffe, 
sodavand og kager er gratis. 

Der plejer at komme mange børn – helst ud-
klædte! - til fastelavnsfesterne i Hou og Bøstrup, 
og det håber vi også på i år. Alle er hjertelig vel-
komne. Og til voksne: Kom og se alle børnene i 
deres flotte udklædninger.

Foredrag i Bøstrup
FFF – Folkekirkens Folkeoplysnings Forbund – 
har haft en forrygende efterårssæson med gode 
foredrag, helt udsolgte aftener og lange vente-
lister.  

Forårets program bliver således:

Mandag den 19. januar kl. 19.30: Steffen Jen-
sen, journalist: Hvad er aktuelt lige nu?

Onsdag den 11. februar kl. 19.30: Rune 
Engstrøm: Ludomani - en pilgrimsrejse ”El 
Camino” i Spanien gjorde en forskel.

Onsdag den 25. februar kl. 19.30: Michael Teit 
Nielsen, underdirektør i Ældresagen: Arbejdet 
i Ældresagen.
 
Onsdag den 11. marts kl. 19.30: Kai Vittrup, 
chefpolitiinspektør: Til den yderste grænse - 
om verdens brændpunkter.

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:

Prædikeren slutter sin bog af med at konstatere: 
“Endeløs tomhed, alt er tomhed”.

Prædikerens Bog er langt over 2.000 år gam-
mel og forbavsende moderne. Livets tomhed får 
ham til at konkludere, at så kan man lige så 
godt sætte sig til at spise og drikke. Men Prædi-
keren formår på sin egen måde at sammenholde 
denne nihilistiske eller livsnyderiske holdning 
med en fast tro på Gud.

Sidste år var der i pastoratet en studiekreds 
om, hvordan man læser Biblen og finder rundt 
i den. Ved slutningen af studiekredsen var der 
et ønske om at læse et enkelt bibelskrift og 
koncentrere sig om det. Det bliver så i år Præ-
dikerens Bog.

Som sidste år samles studiekredsen skiftevis 
i Hou og Tullebølle præstegård og ledes ligele-
des på skift af præsterne. Forløbet bliver således:

Tirsdag den 13. januar kl. 19.30 i Tul-
lebølle præstegård. Vi hører om forfatteren, 
skriftets alder, genre og lignende indlednings-
stof. Læs det første kapitel af Prædikerens Bog 
til denne aften.

Tirsdag den 27. januar kl. 19.30 i Hou 
præstegård. Læs kapitlerne 2-5 til denne aften.

Tirsdag den 10. februar kl. 19.30 i Hou 
præstegård. Læs kapitlerne 6-9 til denne aften.

Tirsdag den 24. februar kl. 19.30 i Tul-
lebølle præstegård. Vi gennemgår kapitlerne 
10-12 og følger så Prædikerens opfordring om 
at spise og drikke og nyde frugten af vort slid; 
der er lidt ost og vin at slutte af på.

Torben Poulsen og Hans Henrik Merrild

Jagtgudstjeneste i Bøstrup kirke
Den traditionelle jagtgudstjeneste i Bøstrup 
kirke bliver denne gang onsdag den 28. januar 
kl. 19.00. Sydøstfynsblæserne, der har spillet 
jagthorn siden 1997, deltager som sædvanlig. 

Menighedsrådet byder på kaffe i sognehu-
set bagefter. Kirkebilen kører. Alle er hjertelig 
velkomne. Denne aften plejer at være meget be-
søgt. Det er en stemningsfuld aften, der er et 
“must” for jægere, men aftenen er absolut ikke 
kun for jægere.

Kyndelmisse i Tranekær
Mandag den 2. februar kl. 19.30 bliver der 
holdt kyndelmisse i Tranekær kirke. Sangerin-
den Maria Lantz medvirker.

Ordet kyndelmisse betyder lysmesse, og det 
er en lysmesse, der bliver fejret i Tranekær. Gra-
veren og en flok frivillige har tændt levende lys, 
så det er helt vildt – og meget smukt!

Kyndelmisse falder altid på den 2. februar. 
Den 2. februar er 40 dage efter Jesu fødsel, 
halvdelen af vinteren er gået, men vinteren 
strammer til, og kyndelmisse slår sin knude. I 
gamle dage holdt man en midvinter-gudstjene-
ste – kyndelmisse.

Kyndelmisse er en stemningsfuld gudstjene-
ste, der med lys, sang, musik, læsning og stilhed 
udtrykker håbet om, at forårets varme og Guds 
lys vil trænge gennem kulden og mørket.

Maria Lantz er uddannet på Det Konge-
lige Danske Musikkonservatorium hos Tove 
Hyldgaard. Hun har medvirket i produktio-
ner på Den Anden Opera og det Ny Teater og 
er en erfaren koncertsolist. Maria har sunget 
10 år i Radiokoret og har lavet mange kirke-
koncerter.

Fastelavn
Søndag den 15. februar er det fastelavn, og bør-
nene har hele to fastelavnsfester i pastoratet:

Kl. 14.00 er der gudstjeneste for børnene 
i Hou kirke. Bagefter finder opgøret med fa-
stelavnstønden sted, og festen fortsætter med 

Nordlangeland pastorat

Sydøstfynsblæserne.
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Tove Petersen tlf.: 62 59 18 48
Else Svendstrup Holm tlf.: 62 59 14 65.

Menighedsrådsmøder
Hou-Stoense-Snøde menighedsråd og Tulle-
bølle-Tranekær-Bøstrup menighedsråd har på 
nuværende tidspunkt ikke lagt mødekalender 
for 2015. Tidspunkter for møder kan ses på 
opslag ved kirkerne og på www.pastoratet.dk. 
Menighedsrådsmøderne er offentlige.

Gudstjenester på plejehjemmene
Tullebølle Centret:
Onsdag den 24. december kl. 10.30.
Onsdag den 28. januar kl. 14.30. Altergang.
Onsdag den 25. februar kl. 14.30.
Stigtebo:
Onsdag den 24. december kl. 11.00
Onsdag den 28. januar kl. 10.15
Onsdag den 25. februar kl. 10.15

Præsternes fridage 
Sognepræst Hans Henrik Merrild holder fri 
13.-16. december og 10.-11. januar, samt ferie 
23. februar - 2. marts.

Sognepræst Torben Poulsen holder fri i 
weekenden 6.-7. december, og holder ferie 19.-
26. januar.

Ved en præsts fravær passes embedet af den 
anden sognepræst i pastoratet.

Nordlangeland pastorat

Bøstrup kirke:
Graver: Jytte Christiansen,
☎  21 33 30 33 (bedst tirsdag til fre-
dag), 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

Snøde kirke:
Graver: vakant, henvendelse til graver 
for Stoense og Hou Johnny Pedersen 
☎ 23 74 91 90, graverhouvej30a@mail.dk
Kirkeværge: Kirsten Jensen 
☎ 21 23 93 75, kirstenlund@c.dk

Stoense kirke:
Graver: Johnny Pedersen,  
☎ 23 74 91 90, graverhouvej30a@mail.dk
Kirkeværge: Lene Møller Dam, 
☎ 62 22 64 88, 
lenemollerdam@gmail.com 

Hou kirke:
Graver: Johnny Pedersen,  
☎ 23 74 91 90, graverhouvej30a@mail.dk
Kirkeværge: Per Kruse Vigsø, 
☎ 62 55 14 60, mail@lohalscamping.dk

Kirkebil: Byens Taxi ☎ 62 51 10 80

Vejviser 
www.pastoratet.dk

Sognepræster
Torben Poulsen
Bygaden 69, 5953 Tranekær
☎ 62 50 22 50, tpo@km.dk 
(fri mandag)

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

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 

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,  
☎ 62 50 13 75, netefugmann@gmail.com

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

Skibsrelief på østgavlen af Bøstrup kirke, ca. 1100.
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Krybbespil                           
2. søndag i advent den 7. december kl. 13.30 
er der krybbespil i Longelse kirke. Det er tra-
ditionen tro Juniorkonfirmanderne, der opfører 
KRYBBESPILLET. Efterflg. er der julefest i 
Beboerhuset i Lokalrådsregi. Program uddeles 
i midten af november, hvor det også kan hentes 
på kirkens hjemmeside www.longelsekirke.dk og 
på www.langeland-midt.dk
Tilmelding til Lokalrådet v/Niels Petersen på 
tlf. 6250 1443. 
Krybbespillet bliver vist på Center Ny Kohaven 
torsdag den 11. december kl. 15.00.

Adventsmøde  
Onsdag den 10. december kl. 14.30 indbyder 
vi  til decembers adventsmøde. Vi drikker kaffe 
og hygger med julesalmer og godter, og så skal 
vi høre en spændende beretning om udviklings-
arbejde i Afrika. Kunstneren og kirketjeneren 
Hans Kjær, Rudkøbing har de sidste 3 år ar-
bejdet med et spændende projekt i 3 landsbyer, 
Nnudo, Kwanyarko og Aboassa i Ghana. Det 
er dels et skoleprojekt, dels et sundhedsprojekt 
og det nye års tiltag omhandler opbygningen 
af et bageri til landsbyens kvinder. Hans Kjær ś 
arbejde er støttet af Rotary-klubberne på Lan-
geland og Sydfyn og langelandske kunstnere, 
LIONs CLUB Langeland og en masse private. 
Tilmelding senest tirsdag den 9. december kl. 
12.00 af hensyn til kaffebordet.  

Lucia
3. adventssøndag den 14. december indbydes 
der til en stemningsfuld gudstjeneste med levende 
lys og Lucia. Det er konfirmanderne, der bærer 
lucialysene frem i deres smukke hvide dragter. 
Det foregår i Fuglsbølle kirke kl. 17.00.

Julegudstjeneste for Ørstedskolens 
mellemtrin
Vi holder julegudstjeneste mandag den 22. 
december kl. 9.15 i Skrøbelev kirke for Ør-
stedsskolens 4.-6. klasse. Forældre og andre 

børn & voksne er selvfølgelig meget velkomne 
til at deltage i denne stemningsfyldte juleguds-
tjeneste.

Lillejuleaftensgudstjeneste 
Lillejuleaften den 23. december inviterer vi til 
julegudstjeneste i Skrøbelev kirke kl. 16.00. 
Gudstjenesten er tiltænkt de mange sogneboere, 
der rejser væk i julen og de, der holder dele-jul, 
eller skal há  gæster juleaften, så det falder svært 
at gå fra kødgryderne. Gudstjenesten den 23. 
december bliver en rigtig julegudstjeneste med 
de elskede gamle julesalmer.

Nytårsaften
Nytårsaften den 31. december om eftermid-
dagen inviterer vi til Nytårsgudstjeneste i 
Fuglsbølle kirke kl. 15.30.  Her vil vi bl.a med 
Nytårssalmen ”Vær velkommen Herrens år….” 
ønske hinanden et godt og lykkebringende 
Nytår. Efter gudstjenesten samles vi i våbenhu-
set for at skåle i champagne og ønsker hinanden 
endnu et GODT NYTÅR.

Nytårskoncert  
Jesper Skovhus & Jesper Heinrich gæster 
Skrøbelev 
kirke med 
u d v a l g t e 
mu s i k e re  
søndag den 
11. januar 
2015 kl. 
16.00.
Den langelandske sanger Jesper Skovhus kendt 
fra bla. Voice på tv2. spiller koncert i Skrøbelev 
kirke sammen med sin faste musik-makker Jes-
per Heinrich og udvalgte musikere.

”Jeg kan godt love, at sogneboerne vil kom-
me til at se mig fra en side de ikke har set før”, 
siger Jesper – ”Kirkens rum lægger op til en 
koncert, hvor vi vil skabe en stemning af glæde, 
kærlighed og eftertænksomhed. Vi vil spille lys 
ind i januar mørket”. Der er første gang at Jes-

Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat

Menighedsrådsmøder for Longelse- 
Fuglsbølle-Skrøbelev Menighedsråd

Tirsdag den 13. januar kl. 17.00 
Torsdag den 19. februar kl. 17.00 
Dagsorden og referater kan ses på kirkens hjemmeside.

Nyt ansigt i menighedsrådet
Brian Petersen, som er flyttet til Tryggelev, har 
valgt at træde ud af menighedsrådet. Torben 
Christensen, Fuglsbølle er indtrådt i menighe-
drådet i stedet. Vi siger Brian tak for arbejdet i 
rådet i den tid, han har siddet og byder velkom-
men til Torben og ønsker god arbejdslyst med de 
mange opgaver et menighedsråd anno 2014 har.

Kirkens Adventskalender
De 3 adventslørdage i December har vi 
indbudt 3 af vores sogneboere til at åbne  
ADVENTSKALENDEREN, og fortælle 
om det spændende indhold, som er gemt 
bag kalenderens LÅGE. Eftermiddagene 
vil også byde på sang/musik af forskellige 
kor, sangere og musikere. Desuden vil vi 
synge et par fælles julesalmer. Det foregår 
hver gang kl. 16.00-16.30.

Lørdag den 6. december i Fuglsbølle 
kirke: Tidl. Sygeplejerske Frida Felsted, 
Fuglsbølle åbner lågen og Sydlangelands 
Kirkekor under ledelse af organist og kor-
leder Lone Nordal synger for os.

Lørdag den 13. december i Skrøbelev 
kirke: Fmd. for Kræftens Bekæmpelse Lan-
geland Inga Hansen, Torpe åbner lågen og 
herrekoret Madrigalerne v/organist og kor-
leder Niels Koll synger for os. 

Lørdag den 20. december i Longelse 
kirke: Kroejer Margit Hansen, Spodsbjerg 
åbner lågen og sangerinden 
Maria Lantz synger for os.
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Ferie/fri:
Sognepræsten holder fri 20.-21. december og 
sognefri 24.-25. januar, hvor konfirmanderne 
er på weekendtur. Desuden holdes friweekend 
21.-22.februar. Alle gange passes embedet af Nord-
pastoratets præster Torben Poulsen, Tullebølle, tlf. 
62 50 22 50, tpo@km.dk og Hans Henrik Mer-
rild, Hou, tlf. 62 55 12 64, hhm@km.dk

per Skovhus skal spille kirkekoncert og glæder 
sig meget det denne oplevelse. 

Jesper Heinrich derimod er en erfaren herre 
ud i kirke-koncerter og er i det hele taget en 
fantastisk dygtig og erfaren musiker. Jesper H. 
spiller næsten på alt, men vil sikkert denne ef-
termiddag spille bas og guitar. 

Koncerten vil blive et herligt Mix af kend-
te numre, salmer og helt sikkert også nogle af 
Skovhus & Heinrich egne numre. 

Efter koncerten bliver der serveret en lille 
forfriskning i kirkens våbenhus. 

Højskoledag
Lørdag den 31. januar inviterer vi til vinterens 
Højskoledag. Vi tager en tur syd for grænsen 
for at besøge Højskolen i Jaruplund. Det er 
en dansk Højskole rejst i årene 1949-50. Høj-
skolen har til opgave at være et vigtigt folkeligt 
bindeled mellem Danmark og Sydslesvig sam-
tidig med, at den er et regionalt samlingssted. 
Et spændende sted med en spændende historie.

Der er afgang med bus fra Longelse præstegård 
kl. 7.00 og fra Ringvejsterminalen 7.05. Der venter 
formiddagskaffe, når vi ankommer til Højskolen. 
Derefter tager vi fat på en spændende højskoledag 
med rundvisning, frokost, fortælling samt sang-
time fra højskolesangbogen og eftermiddagskaffe. 
Vi er hjemme igen først på aftenen.

Prisen for hele dagen er kr. 250,- pr. person. 
Læs nærmere om højskolen på www.jaruplund.de

Husk gyldigt pas!!!
Tilmelding på tlf. 62501069 senest den 23. januar.

Sangeftermiddag
Det er dejligt at synge, det løfter sjæl og sind 
og humøret stiger adskillige grader. Derfor in-
viterer vi til en sangeftermiddag i præstegården 
onsdag den 25. februar kl. 14.30, hvor vi vil 
tage fat på nogle af vinterens og forårets dejlige 
salmer og sange. Organist og kirkesanger vil 
også give os et par solonumre, så vi kan glæde 
os over deres sang og spil. Desuden bliver der en 
ønskeafdeling.

Tilmelding senest dagen før kl. 12.00 af 
hensyn til kaffebordet.

Sognerejse 2015
Vi har valgt, at forårets sognerejse skal gå til 
solskinsøen Bornholm. Vi har booked et dej-
ligt hotel syd for Allinge med swimmingpool & 
wellness center. Turen bringer os rundt på øen 
til rundkirker, Hammershus slotsruin, klipper-
ne, Rytteknægten, den fantastiske sandstand 
ved Dueodde, de røgede sild, krøllebølleisen 
og alle de andre ting, som Bornholm har at 
byde på. Rejsedagene er fastsat til 25.-30. maj. 
Program for rejsen kan downloades fra kirkens 
hjemmeside www.longelsekirke.dk eller rekvire-
res i præstegården. 

Juniorkonfirmanderne på besøg i Noahs Ark 23/10 2014

Døbte
10. august Denni Kasper Bilgrav Møller
 Krogsbjergvej 19, Longelse Sand
 Longelse Kirke 
28. september Carl Bech Hedegaard
 Mimersgade 120 2.tv, 
 København N
 Fuglsbølle Kirke
4. oktober   Liva Jul Hovgaard
 Lundbyvej 109, Tåsinge
 Skrøbelev kirke
5. oktober Helena Sirena Mogensen Reffsøe
 Viebæltet 76, Rudkøbing
 Longelse Kirke
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Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat

Vejviser
www.longelsekirke.dk 

Sognepræst: Annalise Bager,  
Longelsevej 5, 5900 Rudkøbing  
☎ 62 50 10 69 anba@km.dk   
Træffes bedst bedst tirsdag, onsdag, 
fredag 9.00-10.00, torsdag 17.00-18.00 
samt efter aftale.
Kordegn: Inger-Lise Wendelboe, 
iwe@km.dk
Menighedsrådsformand:  
Villy Christensen, mevifugl@gmail.com 
☎ 62 51 47 01
Sekretær: Tom Andersen, toan@km.dk
☎ 40 13 10 33

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
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Gudstjenesteliste

December

A= Lene Kjær Andersen, B= Annalise Bager, F= Helle Frimann Hansen, M=Hans Henrik Merrild, P= Torben Poulsen,  
V= Vikar for Pia Tønsberg-Jensen Mai Bjerregaard Andersen, W= Trille Brink Westergaard, Aa= Rebecca Aagaard-Poulsen, 

Særlige gudstjenester mærket med * er omtalt under de enkelte sogne

Kirkebil: Se venligst i de enkelte kirkesognes vejvisere.

Kirker:
7.

2.s.i. advent
14.

3.s.i advent.
21.

4.s.i advent   
24.

Juleaften
25.

Juledag
26.

Anden juledag
28.

Julesøndag
31.

Nytårsaften
1.

Nytårsdag
4.

Hellig 3 Konger
11.

1.s.e.h.3.k..
18.

2.s.e.h.3.k.
25.

sidste.s.e.h.3.k.
1.

Septuagesima
8.

Seksagesima
15.

Fastelavn
22.

1.s.i fasten

Dagens 
evangelium

Lukas
21.25-36

Mattæus
11.2-10

Johannes
1.19-28

Lukas
2.1-14

Lukas
2.1-14

Mattæus 
23.34-39

Lukas
2.25-40

Fri tekst Lukas
2.21

Mattæus 
2.1-12

Lukas 2.41-52/
Markus 10.13-16

Johannes
2.1-11

Mattæus
17.1-9

Mattæus
20.1-16

Markus
4.1-20

Mattæus
3.13-17

Mattæus
4.1-11

Hou ingen 19.30*P 11.15*M 16.30 M 10.00 M ingen ingen 16.00 P ingen 11.15 P ingen 10.00 M 11.15 M 10.00 P 11.15 M 14.00*M 10.00 M

Stoense 10.00 M ingen ingen 15.15 M ingen 10.00 B ingen ingen ingen 10.00 P ingen 11.15 M ingen ingen 10.00 M ingen ingen

Snøde ingen 16.00*P 10.00 M 14.00 M 11.15 M ingen 10.00  P ingen 11.00 M ingen 10.00 P ingen ingen 11.15 P ingen 10.00 M 11.15 M

Bøstrup ingen ingen 10.00 P 15.15 P ingen 11.15 B ingen ingen ingen 11.15 M ingen ingen 10.00 M 11.15 M ingen 14.00*P ingen

Tranekær 11.15 M ingen ingen 16.30 P 10.00 P ingen ingen 22.30 P ingen ingen 11.15 P 11.15 P ingen ingen 10.00 P ingen 10.00 P

Tullebølle ingen 10.00 P 11.15 P 14.00 P 11.15 P ingen 16.00 P ingen 16.00 M 10.00 M 14.00*P 10.00 P ingen 10.00 M 11.15 P 10.00 P 11.15 P

Rudkøbing 10.00 V 10.00 V 10.00 A 14.00/16.00 V 10.00 V 10.00 A 10.00 A ingen 10.00 V 10.00 A 10.00/14.00* V 10.00 V 10.00 A 10.00 V 10.00 A 10.00 A 10.00 V

Simmerbølle 11.15*B 19.00*V ingen 15.15 V 11.15 V ingen 11.15 A ingen ingen 11.15 A ingen 11.15 V ingen 19.00*V ingen 11.15 A ingen

Strynø 10.00 A ingen 14.00 A 16.00 A ingen 16.00 A ingen 16.00 A ingen 16.00 A ingen 10.00 A ingen 10.00 A ingen 16.00 A ingen

Longelse 13.30*B ingen 16.00 P 13.30 B 10.00 B ingen ingen ingen 14.00 B ingen 10.00 B ingen 16.00 M ingen 11.15 B 10.00 B ingen

Fuglsbølle ingen 17.00*B ingen 14.30 B ingen 16.00 B ingen 15.30* B ingen ingen ingen 15.00*B ingen 15.00 B ingen ingen ingen

Skrøbelev ingen 10.00 B ingen 15.30 B 16.00 B ingen 11.15 P ingen ingen 10.00 B 16.00*B 10.00 B ingen 16.00 B 10.00 B ingen 16.00 P

Lindelse 10.00 W ingen ingen 16.30 W 15.00 W ingen 10.00 W 23.30*W ingen 11.30 W 11.30 F ingen 10.00 W ingen 10.00 Aa 19.30*W 11.30 F

Tryggelev ingen ingen 10.00 Aa 14.30 W ingen 11.30 Aa ingen ingen 15.00 F ingen ingen 10.00 F ingen 11.30 F ingen ingen 19.30 F

Fodslette 19.30*W ingen ingen 15.30 W 11.30 W ingen 15.00W ingen ingen 10.00 W ingen ingen 11.30 W ingen ingen 10.00 W ingen

Humble ingen 11.30 F ingen 16.30 F 10.00 F ingen 11.30 W ingen 16.00 F ingen 10.00 F 11.30 Aa 10.00 F 10.00 F ingen 11.30 W 10.00 F

Kædeby ingen ingen ingen 15.15 F ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen 19.30 F ingen ingen ingen ingen ingen

Ristinge ingen ingen ingen 13.30 F ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen 11.30 Aa ingen ingen

Magleby 10.00 Aa ingen 11.30 Aa 14.00 Aa 10.00 W ingen ingen ingen ingen 11.30 Aa ingen ingen 11.30 F 10.00 Aa ingen ingen 11.30 Aa

Bagenkop ingen 10.00 F ingen 13.00 Aa ingen 10.00 Aa ingen ingen ingen ingen 19.30 F 10.00 Aa ingen 11.30 Aa 15.00 Aa ingen 10.00Aa
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Gudstjenesteliste

December Januar

Kirker:
7.

2.s.i. advent
14.

3.s.i advent.
21.

4.s.i advent   
24.

Juleaften
25.

Juledag
26.

Anden juledag
28.

Julesøndag
31.

Nytårsaften
1.

Nytårsdag
4.

Hellig 3 Konger
11.

1.s.e.h.3.k..
18.

2.s.e.h.3.k.
25.

sidste.s.e.h.3.k.
1.

Septuagesima
8.

Seksagesima
15.

Fastelavn
22.

1.s.i fasten

Dagens 
evangelium

Lukas
21.25-36

Mattæus
11.2-10

Johannes
1.19-28

Lukas
2.1-14

Lukas
2.1-14

Mattæus 
23.34-39

Lukas
2.25-40

Fri tekst Lukas
2.21

Mattæus 
2.1-12

Lukas 2.41-52/
Markus 10.13-16

Johannes
2.1-11

Mattæus
17.1-9

Mattæus
20.1-16

Markus
4.1-20

Mattæus
3.13-17

Mattæus
4.1-11

Hou ingen 19.30*P 11.15*M 16.30 M 10.00 M ingen ingen 16.00 P ingen 11.15 P ingen 10.00 M 11.15 M 10.00 P 11.15 M 14.00*M 10.00 M

Stoense 10.00 M ingen ingen 15.15 M ingen 10.00 B ingen ingen ingen 10.00 P ingen 11.15 M ingen ingen 10.00 M ingen ingen

Snøde ingen 16.00*P 10.00 M 14.00 M 11.15 M ingen 10.00  P ingen 11.00 M ingen 10.00 P ingen ingen 11.15 P ingen 10.00 M 11.15 M

Bøstrup ingen ingen 10.00 P 15.15 P ingen 11.15 B ingen ingen ingen 11.15 M ingen ingen 10.00 M 11.15 M ingen 14.00*P ingen

Tranekær 11.15 M ingen ingen 16.30 P 10.00 P ingen ingen 22.30 P ingen ingen 11.15 P 11.15 P ingen ingen 10.00 P ingen 10.00 P

Tullebølle ingen 10.00 P 11.15 P 14.00 P 11.15 P ingen 16.00 P ingen 16.00 M 10.00 M 14.00*P 10.00 P ingen 10.00 M 11.15 P 10.00 P 11.15 P

Rudkøbing 10.00 V 10.00 V 10.00 A 14.00/16.00 V 10.00 V 10.00 A 10.00 A ingen 10.00 V 10.00 A 10.00/14.00* V 10.00 V 10.00 A 10.00 V 10.00 A 10.00 A 10.00 V

Simmerbølle 11.15*B 19.00*V ingen 15.15 V 11.15 V ingen 11.15 A ingen ingen 11.15 A ingen 11.15 V ingen 19.00*V ingen 11.15 A ingen

Strynø 10.00 A ingen 14.00 A 16.00 A ingen 16.00 A ingen 16.00 A ingen 16.00 A ingen 10.00 A ingen 10.00 A ingen 16.00 A ingen

Longelse 13.30*B ingen 16.00 P 13.30 B 10.00 B ingen ingen ingen 14.00 B ingen 10.00 B ingen 16.00 M ingen 11.15 B 10.00 B ingen

Fuglsbølle ingen 17.00*B ingen 14.30 B ingen 16.00 B ingen 15.30* B ingen ingen ingen 15.00*B ingen 15.00 B ingen ingen ingen

Skrøbelev ingen 10.00 B ingen 15.30 B 16.00 B ingen 11.15 P ingen ingen 10.00 B 16.00*B 10.00 B ingen 16.00 B 10.00 B ingen 16.00 P

Lindelse 10.00 W ingen ingen 16.30 W 15.00 W ingen 10.00 W 23.30*W ingen 11.30 W 11.30 F ingen 10.00 W ingen 10.00 Aa 19.30*W 11.30 F

Tryggelev ingen ingen 10.00 Aa 14.30 W ingen 11.30 Aa ingen ingen 15.00 F ingen ingen 10.00 F ingen 11.30 F ingen ingen 19.30 F

Fodslette 19.30*W ingen ingen 15.30 W 11.30 W ingen 15.00W ingen ingen 10.00 W ingen ingen 11.30 W ingen ingen 10.00 W ingen

Humble ingen 11.30 F ingen 16.30 F 10.00 F ingen 11.30 W ingen 16.00 F ingen 10.00 F 11.30 Aa 10.00 F 10.00 F ingen 11.30 W 10.00 F

Kædeby ingen ingen ingen 15.15 F ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen 19.30 F ingen ingen ingen ingen ingen

Ristinge ingen ingen ingen 13.30 F ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen 11.30 Aa ingen ingen

Magleby 10.00 Aa ingen 11.30 Aa 14.00 Aa 10.00 W ingen ingen ingen ingen 11.30 Aa ingen ingen 11.30 F 10.00 Aa ingen ingen 11.30 Aa

Bagenkop ingen 10.00 F ingen 13.00 Aa ingen 10.00 Aa ingen ingen ingen ingen 19.30 F 10.00 Aa ingen 11.30 Aa 15.00 Aa ingen 10.00Aa

Februar
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Rudkøbing – Simmerbølle pastorat

forbi til en snak om stort og småt kl. 14.30-16.00.  
Snakken tager udgangspunkt i et kort indlæg med 
temaet livshistorier. Vikarpræst Mai Bjerregaard 
Andersen står for eftermiddagene.  

Onsdag d. 17. december
Onsdag d. 21. januar
Onsdag d. 18. februar

Søren Kierkegaards juleopsang!    
”Når Gud lader sig føde og blive menneske, er 
det ikke et ørkesløst indfald, noget han hitter 
på, for dog at foretage sig noget, måske for at 
gøre ende på den kedsommelighed, der, som 
man frækt har sagt, skal være forbundet med 
at være Gud – det er ikke for at opleve eventyr. 

Nej, når Gud gør det, så er dette faktum 
tilværelsens alvor. Og dette er igen alvor i den 
alvor; at enhver skal have en mening derom. 
Når en konge besøger en provinsby, anser han 
det for en fornærmelse, om en embedsmand, 
hvis han da ikke har lovlig forfald, undlader 
at gøre ham sin opvartning, men hvad mon 
han vilde dømme, om en vilde ignorere det 
hele faktum, at kongen var i byen, vilde spille 
privatmand, der er i så henseende ”blæser af 
hans Majestæt og kongeloven?” Og således 
også, når det behager Gud at vorde menne-
ske – at det så behager et menneske (og hvad 
embedsmanden er for kongen, det er et hvert 
menneske for Gud) derom at sige: ja, det er 
noget, hvorom jeg ikke ønsker at have en me-
ning. Således taler man fornemt om, hvad 
man i grunden overser: altså overser man for-
nemt Gud.” 

Søren Kierkegaard
Kom, alle kristne,
lad os sammen ile 
til barnet i krybben i Betlehem.
Frem vil vi træde 
for Guds Søn med glæde.
Kom, lad os ham tilbede, 
kom, lad os ham tilbede, 
kom, lad os ham tilbede i Betlehem. 

(DDS 112) 

heden og det kirkelige liv og trivsel. MR har flere 
gange været i dialog med biskoppen omkring dette.

MR’s medlemmer er ofte blevet spurgt om 
præstens sygdom, men da det er biskoppen, 
som er præstens arbejdsgiver og ikke menig-
hedsrådet, så har MR ikke været informeret 
herom og derfor ikke kunnet svare på spørgs-
mål desangående.

HUSK ! Man er altid velkommen som tilhører 
til MR’s ordinære møder. Der vedtages ny års-
plan for MR-møderne ultimo nov, som vil være 
tilgængelig på kirkens hjemmeside.

Vibeke Westphal, formand

Midtlangelands juniorkonfirmander 2014/2015. 
Der mangler 3, som var syge på dagen, hvor 
billedet blev taget. I december skal juniorkon-
firmanderne bl.a. lave krybbespil i Simmerbølle 
Kirke og på Kohaven. ( Se gudstjenestelisten og 
andet sted på Rudkøbing-Simmerbølles sider)

Efter efterårsferien begyndte 3 hold konfir-
mander. Nogle og halvtreds unge mennesker, 
som vi er glade for at tage imod.  

Eftermiddagskaffen  
er på kanden i Rudkøbing præstegårds konfir-
mandstue, og alle er velkomne til at lægge vejen 

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET:
1.søndag i advent er som bekendt starten på 
endnu et nyt kirkeår.

I løbet af året har MR kunnet byde et nyt 
medlem, Helle Jørgensen, velkommen, idet 
Gitte Gry L. Jensen ønskede at stoppe i foråret.

Den åbenhed, som MR ønsker, har været meget 
vanskelig at håndtere, fordi istandsættelsen af 
Det gl. Rådhus har voldt mange og uforudsete 
problemer. MR arbejder på absolut højtryk for 
at få huset færdigt. Årsagen til ”tavsheden” har 
været flere forskellige undersøgelser og drøftelser, 
som nødvendigvis måtte være helt på plads, in-
den MR kunne melde noget ud offentligt, da det 
ellers ville kunne skade mere end gavne sagen.

MR har kæmpet med at få overblik over øko-
nomien, der var ved at løbe løbsk. MR har bl.a. 
måtte afvente en farvearkæologisk undersø-
gelse, før bygningen kunne males – noget som 
kunne have været foretaget hele sidste vinter.

I september havde jeg, sammen med forman-
den for byggeudvalget og vores regnskabsfører 
et møde med APM-fonden. På mødet drøftedes 
årsagerne til forsinkelsen af projektet og di-
verse forhold vedrørende økonomi, honorar til 
fundraiseren m.v.

I løbet af foråret går vi i gang med den ind-
vendige istandsættelse og budgettet skulle være 
på plads.

Det er MR’s forventning, at Det gl. Rådhus 
kan stå klar til indvielse sommeren 2015.

Og så til noget helt andet.
Med starten af det nye kirkeår vender Lene 

Kjær Andersen tilbage efter endt barselsorlov. 
Velkommen tilbage !

Samtidig forlader Thomas Hårbøl os, idet 
han var ansat som vikar for Lene. Tak for din 
indsat og ”god vind” fremover.

MR har oprigtigt været bekymret for den 
kirkelige trivsel i sognene.

Pia Tønsberg-Jensens langvarige sygdom har 
naturligvis ikke kunnet undgå at påvirke menig-
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Sådan begynder en af de julesalmer, der kom 
med i den seneste udgave af salmebogen. Adeste 
fideles, som salmen hedder på latin, er skrevet i 
1700tallet af en ukendt forfatter og den er i dag 
en af de mest populære julesalmer overhovedet.                                                                                                    

Googler man Adeste fideles på internettet, får 
man over 4000 muligheder.  Den blev oversat 
til engelsk i mitten af 1800tallet og kaldes i 
engelske folkemunde ”The Portuguese Hymn” 
– Den portugisiske Hymne, fordi den blev 
kendt via dens brug ved gudstjenesten på den 
portugisiske ambassade i London.

Det sker ikke sjældent ved præstens samtale 
med et brudepar forud for vielsen, at gommen 
under  gennemgangen af  ritualet spørger, hvor-
når han skal kysse bruden. Spørgsmålet er for 
mig at se et udtryk for, at den amerikanske kul-
turpåvirkning er stærk pga. Hollywood. Når 
gommen og bruden med tror, at kysset hører 
sig til, selvom det aldrig har været en del af det 
danske vielsesritual, er det vel fordi, de har set 
brudepar kysse for alteret på film.

Lidt på samme måde er det med Adeste 
fideles. Jørgen Kjærgaard, som har skrevet sal-
mehåndbogen, til den seneste salmebog, skriver 
i hvert tilfælde, at salmen er blevet udbredt via 
de mange amerikanske julefilm, hvor den nær-
mest er et ”must.” Salmen er i dag oversat til 
alverdens sprog og til dansk i flere omgange 
af en anonym oversætter. Og selv de, der ikke 
umiddelbart kender salmeteksten, kender ofte 
salmen alligevel, når de hører melodien. 

Kom, alle kristne kan høres i Rudkøbing 
Kirke ved ”De 9 læsninger.” Englændernes 
form for gudstjeneste juleaften. (Se: Gudstje-
nester  med kor.)

Vikarpræst 
Mai Bjerregaard Andersen

Julekoncert i Rudkøbing Kirke
Langelandsgardens Brass Band har i over 30 
år afholdt julekoncert i Rudkøbing Kirke. Tra-
ditionen videreføres mandag d. 1. december 
kl. 19.30. Ved koncerten i år medvirker også 

Ringe Kirkes Pigekor. Koret har flere gange 
været i både Danmarks Radio og TV. 
Fri entré.

Julekoncert i Simmerbølle Kirke 
Onsdag d. 10. december kl. 19.30 med Vokal-
ensemblet ExDjazz under ledelse af Lisa 
Freeman.
ExDjazz er et semipro-
fessionelt, 5-stemmigt, 
blandet kor, der består 
af ca. 25 sangere, ak-
kompagneret af de 3 
professionelle, rytmiske 
musikere Irina Strange, 
Rasmus Grønborg og Mads Haaber. ExDjazź  
repertoire omfatter swingjazz, pop, gospel,  
amerikansk julemusik og christmas carols. Lisa 
Freeman, hvis amerikanske baggrund korets re-
pertoire bærer præg af, garanterer en swingende 
julekoncert, der ”får publikum op af stolene.”  
Fri entré.  

Gudstjenester med kor:
Søndag d. 14. december kl. 19.00 i Simmer-
bølle Kirke: Børne-/ Ungdomskoret medvirker 
ved aftengudstjenesten med Luciaoptog og ad-
vents- og julesange.
Fredag d. 19. december kl 19.30 i Rudkøbing 
Kirke: De ni læsninger. Der veksles mellem 
bibelske læsninger, kor- og orgelmusik samt 
fælles salmer. Alle kirkens kor medvirker. Li-
turg: Lene Kjær Andersen, organist og korleder: 
Tine Sandberg  

Nytårsparade
Det danske Spejderkops holder nytårsparade d. 
11. januar. Kl. 14.00 kommer de sammen med 
Sct. Georgs Gilderne forbi Rudkøbing Kirke til 
en kort gudstjeneste. Spejderne beder ind- og 
udgangsbøn og står fanevagt. Prædikenen har 
denne eftermiddag særligt børn og unge for øje.
Børne - og ungdomskoret medvirker.  
Alle er velkomne.  

Rudkøbing – Simmerbølle pastorat

Sognedag søndag d. 8. marts kl. 10.00 
med Søren Hermansen 

Menighedsrådet har inviteret tidl. præst i Bø-
strup Kirke Søren Hermansen, nu sognepræst i 
Sorgenfri, til at holde gudstjeneste og foredrag. 
Efter højmessen bydes der på en let anretning. 
Yderligere oplysning om dagen i næste kirke-
blad, på pastoratssiden og i dagspressen. Sæt 
kryds nu og hold øje.

Janne Riis Petersen
Aktivitesudvalget 

Juleafslutningerne 
er også for forældre og bedsteforældre og andre 
interesserede. 
Rudkøbing Kirke 
17. dec. kl 9.30 Dagplejen, 
kl. 10.00 Vejlen og Pyramiden, 
kl. 11.00 Værkstedsgården
19. dec. kl. 9.30 H C Ørstedskolen
Simmerbølle
19. dec. kl. 8.15 Kassebølle Friskole, 
19. dec. kl. 10.30 Simmerbølle Børnehave 

Kirkekaffe 
efter aftengudstjenesterne i Simmerbølle søn-
dag d. 14. dec. og d. 1. feb. kl. 19.00.
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Indsamlinger
I begge kirker samles der i julen ind til Børne-
sagens Fællesråd og til nytår til Bibelselskabet. 
Alle andre søndage samles der i Rudkøbing ind 
til julehjælp til sognets fattige.

Plejehjemsgudstjenester
Rudkøbing Plejehjem onsdage kl 11.00  
3. dec. Mai Bjerregaard Andersen
24. dec. Mai Bjerregaard Andersen NB. kl. 10.30
7. jan. Annalise Bager
3. feb. Mai Bjerregaard Andersen  
                                   
Danahus tirsdage kl 14.00
9. dec. Mai Bjerregaard Andersen
13. jan. Lene Kjær Andersen
10. feb. Mai Bjerregaard Andersen

Dagcenter Kohaven tirsdage kl 10.00
9. dec. Annalise Bager
13. jan. Lene KjærAndersen
17. feb. Annalise Bager
NB: Torsdag d. 11. dec. kl. 15.00 junior-
konfirmandernes krybbespil 

Velkommen til
Rudkøbing:
Silke Pihl Kock Sand, 
Bryggergården 20, 5900 Rudkøbing.
Alexandros Nikolaos Illiakis, 
Belgien. 
Simmerbølle: 
Viktor-Emil Baltzer Jensen, 
Krogsbjergvej 12, 5900 Rudkøbing.

Præsters fridage og friweekender 
Lene Kjær Andersen - friweekend 10-11. jan.
Mai Bjerregaard Andersen - friweekend 20-21. 
dec. & 7-8. feb. samt ferie 9-15. feb. 

Indre Mission – Bethesda

5/12  Adventsmøde v/Raquel B. Jensen, 
Rønninge

Evangelisk Alliance bedeuge:
14/1  Evangeliekirken, Ringvejen
15/1  Frelsens Hær, Nørregade
16/1  Bethesda
22/1   Bibelstudie
29/1  Møde v/Jakob Olesen, Kærby
5/2  Generalforsamling
27/2   Mission Aviation Fellowship, MAF - 

aften v/Øjvind Thomasen  

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

Rudkøbing – Simmerbølle pastorat

bemm@km.dk. Træffetid mandag 9.00-
14.30 og torsdag 10.00-17.30. 
Udenfor disse tider skal hen vendelse ske 
til vikarpræst Mai Bjerregaard Ander-
sen, fredag dog til sognepræst Lene Kjær 
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@gmail.com

Formand for Rudkøbing- 
Simmerbølle menighedsråd: 
Vibeke Westphal, 
Rue 31, 5900 Rudkøbing. 
☎ 21 31 40 31, vvw@dadlnet.dk.
Kasserer: Kirsten Kruger Olsen,  
Kulepilevej 33, 5900 Rudkøbing. 
Regnskabsfører: Benny Rasmussen, 
Tordenskjoldsvej 21, 5700 Svendborg.
Kirkebil: Byens taxi, ☎ 62 51 10 80.

Rudkøbing kirke
Kirketjener: Hans Kjær. 
☎ 20 92 72 99.  
Fax 62 51 36 03.
Kirkeværge: Lars Faartoft, 
Møllevænget 3, 5900 Rudkøbing. 
☎ 23 21 57 87, lfa@geopartner.dk.

Simmerbølle kirke 
Kirketjener: Charlotte Halberg. 
☎ 61 67 48 71.
Kirkeværge: Kirsten Krüger Olsen,
Kulepilevej 33, 5900 Rudkøbing.
☎ 62 51 35 20, mortenhare@mail.tele.dk.

Vejviser

Gælder begge sogne
www.rudkøbing-simmerbøllekirker.dk
Sognepræst kbf.: Pia Tønsberg-Jensen 
- sygemeldt.
Sognepræst kbf: vikar Mai Bjerregaard 
Andersen. Træffes efter aftale.  
☎ 24 24 61 12, maib@km.dk. 
Sognepræst: Lene Kjær Andersen,
Strynø Præstegård, Kirkevej 18, 
5900 Rudkøbing.
☎ 62515346 / 30937874.
Mail: lcan@km.dk
Træffes bedst tirsdag til fredag 11.00-12.00.
Kordegn: Birgitte E. M. Møller, Rue 12, 
5900 Rudkøbing, ☎ 62 51 12 70,
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Underlig jul
Vi kender julen og dens traditioner. Måske til 
ulidelighed. Tror vi.

Men så har vi glemt, at julen bygger på noget 
evigt overraskende, som vi aldrig får hånd om. 
Julen er en underlig fest, for ved juletide fejres et 
under eller et mysterium: Den almægtige, evige 
Gud, der har skabt himlen og jorden, bliver født 
som et menneske. Martin Luther udtrykte det 
på den måde, at Gud, der holder hele verden 
oppe, bliver født som blebarnet Kristus, der 
ligger indsvøbt i klude i en krybbe i Betlehem; 
og Thomas Kingo digtede om, hvordan jomfru 
Maria føder den Baby Jesus, der har skabt hen-
de selv og alle andre mennesker:

Under-barn af guddomskraft,
thi barnet har sin moder skabt,
hun er sit fosters pode!

Denne underlige, underfulde historie er kir-
kens bidrag til julefesten. Omkring jul er de 
fleste ting ellers, som de plejer at være, og som 
de skal være. Vi er vant til at møde de vel-
kendte dufte af brunkager og flæskesteg, og 
det er ikke så underligt; men i kirken får vi 
ting at undre os over og ord til at udtrykke 
vores undren – ord til at sige ting, man ellers 
ikke kan sige, som når Kingo sagde, at barn 
Jesus er en rose, der spreder en lugt af nåde 
omkring sig. Det er ikke bare underligt, men 
også for–underligt, vid–underligt.

Alle ting er underfulde
i vor frelsers julefest!
Himlen ligger nu på mulde!
Gud er blevet jordens gæst!

Min udgangsreplik til strynbo-
erne, nu hvor mit barselsvikariat 
er slut, skal dels være en stor tak, 
fordi I har taget så godt imod mig 
og fundet jer så godt i mig, og dels 
en opfordring til, at I fortsætter 
med at passe godt på Strynøs kirke 
og jeres præst, så I har et sted, hvor 
man kan gå hen for at undre sig 
over Gud. Undr jer altid over det, 
der forkyndes i kirken.

Tak for denne gang – og underlig, 
glædelig jul!

Thomas Hårbøl

Døbte i Strynø kirke
12. oktober: Miriam Winkler, Egeskovvej 325, 
Egeskov, 7000 Fredericia

15. november: Vilde Marie Bøgesvang Mogensen, 
Pletkærvej 4, Strynø

Månedens salmer
December/advent: 

87, Det første lys er Ordet, talt af Gud
December/jul: 

115, Lad det klinge sødt i sky
Januar: 

587, Guds egen kære Søn
Februar: 

7, Herre Gud, dit dyre navn og ære

Strynø pastorat

Vejviser
Sognepræst: Lene Kjær Andersen,
Strynø Præstegård, Kirkevej 18, 5900 
Rudkøbing.
☎ 6251 5346 / 3093 7874, lcan@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag 11:00-12:00.

Menighedsrådsformand: 
Henning Madsen, Søndrevej 22, 
Strynø, 5900 Rudkøbing, ☎ 62 51 46 61
Graver: Gorm Gierløff, ☎ 29 26 16 82
Kirkeværge: Helga Rasmussen,  
Møllevejen 8, ☎ 62 51 37 51
Kasserer: Pia Reuter Gormsen,  
Korsvejen 7, Strynø, 5900 Rudkøbing 
☎ 31 23 04 04
Regnskabsfører: Kaj Christoffersen, 
Tryggelev 20, Tryggelev, 5932 Humble.Geertgen tot Sint Jans: 

Jesu fødsel (ca. 1490)
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1. søndag i advent: 
Bagenkop kirke 10.00: Sydlangelands kir-
kekor synger og vi tænder det første lys i 
adventskransen. Der bydes på kaffe og kage 
bagefter.
Tryggelev kirke 10.00: Randi Christof-
fersen medvirker med solonumre og som 
kirkesanger.
Familiegudstjeneste i Humble kirke kl. 
14.00: Juniorkonfirmanderne medvirker. 
De er med til at bære lyset ind og tænde det 
første lys i adventskransen. De fremfører vid-
underlige flerstemmige Taizé-lovsange og vil 
til den tid have et solidt kendskab til de ad-
ventssalmer, vi skal synge bl.a. ”Det første lys 
er Ordet talt af Gud”. Familiemedlemmer, 
naboer, venner og alle andre er meget vel-
komne!  

Magleby kirke 19.30: Traditionel gudstje-
neste med forventningsfuldt adventspræg.
Lindelse kirke 19.30: Stilfærdig aftenguds-
tjeneste med tid til bøn og eftertanke, mens 
der spilles stille musik.

Gudstjeneste med julehygge Fodslet-
te og Tryggelev 7. december 19.30
Efter gudstjenesten i Fodslette 19.30 bydes der 
på gløgg og æbleskiver i den gamle – men netop 
istandsatte – forpagterbolig i Tryggelev. Der er 
kørelejlighed for jer uden bil. 

Alle er velkomne.

Midnatsgudstjeneste i Lindelse kirke 
nytårsaften 23.30-00.10
Vi tager afsked med det gamle år med taknem-
melighed og træder ind i det nye med håb og 
bøn. Midnatsgudstjenesten er en smuk og in-
tens måde at markere årsskiftet. 

Alle er velkomne til champagne og kranse-
kage i præstegården bagefter.

Julekoncert Lindelse kirke 10. de-
cember 19.00
Med Sydlangelands kirkekor, sygehuskoret og 
Rudkøbing Sangkreds. En aften, hvor kirken em-

Sydlangeland pastorat

mer af korsang, fællessang og glad julestemning. 
Fri entre.

Børnegudstjeneste på Langelands-
fortet d. 22. januar 17.00
Med temaet ”Frelse” er der en frilufts–børne-
gudstjeneste. Juniorkonfirmanderne medvirker. 
Medbring varme tæpper og madpakker. Kom 
og mød Jesus og hans 12 disciple i båden. Det 
bliver en ny og spændende oplevelse.

Meditationsgudstjeneste Bagenkop 
kirke d. 26. februar kl 19.30.
Med temaet: ”Fred” er der atter meditations-
gudstjeneste. Kom og find ro og sjælefred med 
os i kirken.

Kirkekaffe Lindelse 15. februar 19.30
Efter gudstjenesten 19.30 bydes der på kaffe og 
fastelavnsboller i præstegården. 

Alle er velkomne!
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Koret vil synge blandet, såsom gospel og pop 
og meget andet - og give små koncerter m.m. 
Undervisningen foregår i Magleby præstegård 
samt Bagenkop Kirke. Tilmelding og yderligere 
information hos Line Kromann Nielsen på tlf: 
51 33 71 58. 

Kirkeår med tematiske gudstjenester
I Bagenkop og Magleby menighedsråd er det 
vedtaget at lave et nyt tiltag: Vi bygger kir-
keårets aktiviteter op omkring 10 kristne 
dogmer/temaer. Ud fra dem vil der blive afholdt 
særgudstjenester. Temaerne er: Frelse, fred, 
venskab, fællesskab, tilgivelse, håb, frihed, tro, 
opstandelse og synd. De vil blive fordelt  over 
hele kirkeåret.

Kirkeskibet i Tryggelev kirke
blev renoveret i forbindelse med istandsættelse 
af kirken. Herluf og Jan Johansen fra Bagenkop 
bragte skibet hjem og renoverede det minutiøst 
og grundigt. Det er mange år siden, det sidst er 
sket, så det var et stort arbejde, som menigheds-
rådet er meget taknemmelige for. Kirkeskibet, 
der er et tremastet fuldskib med navnet Haabet 
blev i 1927-28 bygget ad mølleren i Kinderballe. 
Det var noget usædvanligt, da det normalt er 
folk, der har eller har haft med søen at gøre, der 
bygger kirkeskibe.

Eftermiddagsmøder
Humble præstegård 10. december 14.30: Advents-
møde med gløgg og æbleskiver. 

Vi får besøg af Lilly Christensen fra Rud-
købing, der vil berette om de 14 år, hvor hun 
boede i Grønland og hvor hun stadig holder 
ferie i sit lille hus to måneder hver sommer. 
Da hun var fastboende havde hun både hunde-
spand, snescooter og tilladelse til at gå på jagt. 
I dag besøger hun øen som turist og har der-
for ”kun” status som fritidsfanger. Lilly vil i sit 
foredrag lægge vægten på den mørke tid, herun-
der julen i Grønland. (foto på modstående side).

Lindelse præstegård 21. januar 14.30: 
Vi får besøg af Johannes Møllehave, der vil 

tale om ”Et jævnt og muntert virksomt liv på 
jord”.

Humble præstegård 4. februar 14.30: 
Vi gentager succesen fra oktober med besøg 

af Lisbeth, Tage og Søren.
Alle er hjerteligt velkomne. Husk kop og brød!

Gudstjenester på Lindelse plejecenter
23. december 14.00 Julegudstjeneste ved Trille 
Brink Westergaard
20. januar 14.00 ved Helle Frimann Hansen
24. februar 14.00 ved Rebecca Aagaard-Poulsen

Alle er velkomne til disse gudstjenester og til 
kaffen bagefter! En god mulighed for dem, der 
har svært ved trapperne op til kirken og måske 
de hårde bænke.

Gudstjenester på Humble plejecenter
23. december 14.30 Julegudstjeneste ved Helle 
Frimann Hansen
14. januar 14.30 ved Rebecca Aagaard-Poulsen
18. februar 14.30 ved Trille Brink Westergaard

Babysalmesang i Sydlangeland Pa-
storat:
Først var det minikonfirmander, der blev en af 
folkekirkens store succeser. I dag er det babysal-

mesang. Vi starter gerne et hold op, hvis der er 
babyer og mødre (eller fædre) nok. Det kunne 
f.eks. være fredag formiddag kl. 10. Kontakt Hel-
le Frimann Hansen på tlf. 62572020/21142964, 
hvis der er behov og interesse.

Lokalhistorisk forening for Humble, 
Lindelse og Tryggelev-Fodslette sogn
Onsdag d. 18. februar 19.00 på Humble skole: 
Jørgen Drud Hansen fortæller om Lindelse Nor 
og inddæmningerne i området. 
Husk kaffekurven og tag gerne naboen med.

Rytmisk kor i Bagenkop:
Line Kromann Nielsen varetager undervisnin-
gen af det nye kor ”Salos” for alle fra 15-99 
år. Line har års erfaring med kor, gospel og 
solosang og har den 1-årige sangeruddannelse 
fra ”Complete Vocal Institute” i København. 

Sydlangeland pastorat
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Gudstjeneste, glæde, børn og klovne
D. 28. september var der børne-høst-gudstje-
neste i Tryggelev. Efter en festlig gudstjeneste 
kastede børnene fjer ud fra kirketårnet: De var 
symbol på, hvor let Guds glæde og kærlighed 
spredes, når vi selv sørger for at give det videre. 
Til sidst var der auktion over frugt, grønt og 
blomster, som kirkegængerne var kommet med. 
Den indbragte 2024 kr., der ubeskåret går til, at 
syge børn på Odense sygehus kan få flere besøg 
af hospitalsklovene. 

Ungdomsgudstjeneste
4. oktober var der ungdomsgudstjeneste i 
Magleby kirke. Rigtig mange var mødt op til 
en hyggelig og varm stemning. Sangerinden 
Nana Schwartzlose sang og spillede, mens 
danseinstruktøren Celia Brandt fra Hips 
Dance Studios i Odense dansede breakdance 
til musikken. 

Tak til Søren
Søren Egmose, vores organist, har søgt nye ud-
fordringer og forladt os 1. november, hvor han 
tiltræder en stilling i Slagelse. Vi havde fornø-
jelsen af Søren i to år, hvor han gjorde indtryk 
med sit orgelspil og sin musikalitet. Privat blev 
han integreret i Bagenkop på rekordtid ved at 
gifte sig med Lea, som han har efternavnet fra. 
Søren har en sjælden evne til at løfte gudstjenesten 
med sit spil. Vi ønsker Søren og Lea held og lykke 
med deres nye tilværelse og alt det bedste herfra!

På vegne af Sydlangeland Pastorat 
Helle Frimann Hansen

Julekoncert med duoen Lis og Per
Magleby kirke onsdag d. 3. december 19.00. 
Entre kr. 70,- der betales ved indgangen. Vi 
håber at se rigtigt mange.   
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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, Mobil: 51 16 54 77, 
rema@km.dk. Mandag fri.

Kordegn: Inger-Lise Wendelboe 
iwe@km.dk, mobil 50 99 40 97

Lindelse-Tryggelev-Fodslette 
menighedsråd:
Formand: Britta Christiansen 
☎ 51 25 56 53
Regnskabsfører: Kaj Christoffersen 
☎ 51 33 10 35
Kirkeværge Lindelse: Henning Møller 
☎ 62 57 13 32 / 22 16 28 42
Kirkeværge Tryggelev: Hans Madsen 
☎ 62 56 10 04
Kirkeværge Fodslette: Hans Madsen 
☎ 62 56 10 04 / 20 29 90 04

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: Kurt Pilegaard ☎ 62 56 11 73
Regnskabsfører: Kaj Christoffersen 
☎ 51 33 10 35
Kirkeværge: Bente Pilegaard
☎ 62 56 11 73

Bagenkop menighedsråd:
Formand: Dorthe Grabentinn 
☎ 50 56 83 80 / 23 81 95 33
Regnskabsfører: Kaj Christoffersen
☎ 51 33 10 35
Kirkeværge: Tove Egmose ☎ 62 56 16 74

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, Humble, Tryggelev, 
Fodslette: ☎ 62 57 10 77
Magleby, Bagenkop: ☎ 62 51 10 80

Kirkebilen skal bestilles senest dagen før.

Fanen fra Tryggelev kirke
Blev stjålet i sommeren 2014. Ved vågne med-
borgeres og politiets hjælp lykkedes det at finde 
frem til den, og den er nu tilbage i Tryggelev. 
Regimentsfanen, der stammer fra svenskekri-
gene, har en spændende historie, der er nøje 
forbundet med Tryggelev og ikke mindst med 
det præstepar, som der er en mindetavle over i 
kirken. 

For at undgå en gentagelse og sikre fanen 
bedst muligt for eftertiden har menigehdsrådet 
besluttet at overdrage fanen til Langelands Mu-
seum, der kan udstille den mere sikkert. 

Vi vil få lavet et godt fotografisk aftryk på 
stof, der vil blive udstillet i kirken. På den måde 
kan kirken fortsat stå åben i dagtimerne, den 
gode historie kan stadig ses og fortælles, men 
den originale fane er bedre beskyttet.

Ferie og fri:
Rebecca Aagaard-Poulsen har fri d. 11-12. januar 
og ferie 9-15. februar. 

Helle Frimann Hansen har fri 20-21. de-
cember, 3-4. januar samt ferie 7-15. februar. 
Hun er på kursus 23-27. februar. 

Trille Brink Westergaard har fri ca. hver an-
den weekend.

Menighedsrådsmøder 
Datoer for menighedsrådsmøder i Humble, der 
er offentlig tilgængelige, i 2015 er: 
15/1, 5/3, 22/4, 2/6, 19/8 og 22/10.

Datoer for møder i de øvrige menighedsråd 
fastsættes først efter redaktionens slutning. Se 
dagsordener i kirkernes udhængsskabe og/eller i 
mappe i våbenhuset
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En lille fortælling fra mange år i Afrika

Huset lå velplaceret på toppen af bakken skrå-
nende ned mod Kafubu floden. Huset kunne, 
som det så ud, ikke bruges til noget. Ved 
nærmere, eftersyn på husets mur, kunne man 
skimte rester af en inskription: ”New aposto-
lic church of Zambia, Ndola Rural District. 
Det var altså en kirke. Når man kiggede nær-
mere indenfor, skimtedes også konturer af en 
prædikestol eller alter og murede bænke i ikke 
særligt lige rækker. Der var plads til mindst 
150 mennesker.

Det var grunden, som kirken lå på, der var 
interessant for vores vejkonstruktionsfirma. 
Grundens placering gav adgang til vand fra 
floden hele året. Det var 
præcist, hvad firmaet (A/S 
Phønix Contractors, Dan-
mark) havde brug for til det 
store vejarbejde, der var i 
gang. Efter en god snak med 
præsten blev vi enige om, at 
firmaet restaurerede kirken, 
og at firmaet så måtte låne 

grunden med 
adgang til van-
det i floden, 
indtil vejen var 
bygget færdig. 
Vi taler om et 
vejprojekt på 
65 km asfalte-
ret landevej -  i 
størrelse som 
vejen mellem 
Lohals og Ba-
genkop, dog 
med en mere 

hensigtsmæssig linjeføring.  
Det var ikke lige i min jobbeskrivelse at reno-
vere kirker. I dag ville det givet blive kaldt for 
et ”aktionsprojekt”, altså hvor man udvikler 
samtidig med, at man er i gang. Dette var i 
året 1995, så vi gik bare i gang - forlængede 
kirken en smule og førte den til et udseende, 
der gav mere respekt.

Det var den samme kirke, det samme pragt-
fulde 4-stemmige kor  og den samme præst 
(der uheldigvis måtte en tur i spjældet, fordi 
han forsøgte at sætte ild til den hytte, hvori sig 
befandt præstens hustru og en mandlig ledsa-
ger, som ikke var præsten, forstås)!

Kirken blev trods alt indviet med pomp og 
pragt og med deltagelse af honoratiores fra 
kirken og de lokale høvdinge. Firmaet var rigt 
repræsenteret og lokalbefolkningen var trop-
pet op i stort tal.

For os, min hustru Britta, som var sygeple-
jerske på projektet, og mig selv, kronedes 
indvielse af gaven, vi modtog af en lokal ældre 
kone: En levende høne til Britta og en ditto 
levende hane til mig. En uvant og meget over-
raskende gave, men så absolut den gave af alle 
gaver, jeg husker bedst.

Kirken er jo især, hvad man gør den til og netop 
denne kirke fik stor betydning for alle os, der 
arbejdede på Luanshya-Mpongwe vejprojektet. 
Mange af os følte et særligt ejerskab og medansvar, 
og det var derfor naturligt, at to af vore kollegaer 
valgte netop denne kirke, da de skulle giftes. 

Flemming Neperus, 
Kirkesanger i Longelse, Fuglbølle og Skrøbelev 

og Sydlangeland pastorat 
samt lærer på Humble skole.

”Kirken den er et gammelt hus”

Kafubu: Før og efter
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