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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, udfyldes en omsorgs og ansvarserklæring 
gennem digital selvbetjening på www.borger.dk senest 14 dage efter fødslen. I særlige tilfælde kan man 
henvende sig til præsten eller kordegnen i bopælssognet. Hvis man ikke ønsker fælles forældremyn-
dighed, kan faderskabet anerkendes uden at få fælles forældremyndig, i disse tilfælde skal erklæringen 
indsendes til Statsforvaltningen Syddanmark.

Navngivning/dåb: Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Det sker enten ved digital navn-
givning på www.borger.dk eller ved at henvende sig på kirkekontoret/kordegnekontoret i 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 510 kr. at ændre navn. Der betales dog ikke gebyr ved navneændring i forbindelse med vielse, 
hvis ansøgningen er indgivet senest tre måneder efter vielsen eller for børn under 18 som følge af foræl-
drenes 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
Annalise Bager (ansvarshavende redaktør), 
Torben Poulsen 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 provstiet, provstiudvalgsmøder m.v. kan findes på www.langeland-ærø-provsti.dk

Forsidebilledet 

Forsiden prydes af Arne Haugen Søren-
sens opstandelsesmotiver.Kunstneren 
forholder sig meget frit til den evange-
liske beretning. Der er ingen kvinder 
ved graven, ingen sten, ingen engel.
Men mægtige hænder. Alligevel klinger 
påskeevangeliet med. Er skikkelsen mon 
Kristus og/eller én selv?
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Præstens side

For en sjælden gangs skyld blev jeg fanget ind 
af et godt TV-program. Sognepræst Flemming 
Pless, hvis multikulturelle nytårsgudstjene-
ster i DR-kirken ikke er min kop te, havde 
inviteret Peter Brixtofte tidligere borgmester i 
Farum og Peter Loft tidligere departementchef 
til at gå bodsgang på Hærvejen for rullende 
kamera. Sognepræsten tilbød som en slags 
skriftefader sit nærvær gennem samtale under 
en spadseretur og fik på den måde adgang til 
hovedpersonernes private lønkammer. Både 
Peter Brixtofte og Peter Loft havde hver deres 
grunde til, at de havde fået vendt op og ned på 
deres tilværelse, hvilket jeg forudsætter er læ-
seren bekendt. Pointen med programmet var, 
om de på en sådan vandring og i et tilbageblik 
fortrød noget eller måske endda kunne nå til 
en dybere erkendelse ja måske til en bekendelse 
af egne fejl og svigt i den forbindelse. Nu lever 
vi jo desværre i en tid, hvor de færreste angrer 
noget som helst, da vi alle er ofre, og selvom der 
heller ikke kom de store indrømmelser, var det 
fine ved de to programmer, at de tillod os andre 

at vandre med, mens der blev talt om tro, spi-
ritualitet, skyld og ansvar. Samværet strakte sig 
over længere tid, for efter gåturen skulle der la-
ves aftensmad, overnattes og spises morgenmad  
den følgende dag. Ergo var der  særdeles god 
tid til refleksion og samtale. Man kunne godt 
kalde det en form for retræte for åben skærm 
samtidig med, at det blev synliggjort, at kirken 
og præster kan spille en vigtig rolle, når der er 
behov for selvransagelse. 

Egentlig kunne man få lyst til at sende nogle 
af Rigshospitalets hjertelæger og alle dem, der 
har set igennem fingrene med misbrug af forsk-
ningsmidler på en sådan tur. Eller hvad med 
Per Ramsdal, nu da påsken står for døren, der 
til begravelser stikker de pårørende en nødløgn, 
fordi han ikke tror på opstandelsen. Er det i 
orden, når man er sognepræst? Bør man i det 
mindste ikke tage konsekvensen og lægge præ-
stegerningen bag sig? Det er naturligvis en ærlig 
sag at tvivle, og det skal der være plads til. Tviv-
len kan til hver en tid melde sig. Men tager den 
overhånd og ligefrem bliver til præstens eget 
bekendelsesgrundlag med, hvad der deraf følger 
af fabrikerede nødløgne, bør præsten finde et 
andet arbejde, andet er utroværdigt.

 Kernen i problematikken er vel den, at guds-
troen som forklaringsmodel desværre er på retur 
i vore dages teknologibaserede videnssamfund. 
Derfor ser vi også flere og flere mennesker, der 
er optaget af selvrealisering og selviscenesæt-
telse og af, hvad de kan opnå i livet for dem 
selv, og der må gerne fifles lidt undervejs, hvis 
det kan fremme karrieren. De er deres eget livs 
projekt og står ikke til ansvar over for en højere 
magt (Vorherre). Er du læge er patienten blot et 
middel for din egen karriere og ikke et mål i sig 
selv. Jeg hørte i radioen i morges noget om, at 
nogle læger på et eller andet, hospital nu skulle 
til at belønnes for at inddrage deres patienter i 
behandlingen (læs: tage patienterne alvorlig). 
Hvis lægen havde taget sin lutherske-evangeli-
ske tro alvorlig, ville han vide, at patienten altid 
var og er og bliver målet for hans gerning. Læ-

gen ville være forpligtet på sine patienter, og så 
ville han i det mindste vide, at det ville være 
forkert at bruge forskningsmidler til egne pri-
vate formål så som luksusrejser, møbler og dyre 
Rolexure. Selvfølgelig kan vi alle blive fristet.  I 
så fald vi dummer os, har vi heldigvis også den 
mulighed at gå bodsgang og angre vor uger-
ning. Men igen det  forudsætter, at vi har en 
etik. Med andre ord: I kristendommen indgås 
der en aftale mellem Gud og menneske og lytter 
man til gudsordet, og tager man det for gode 
varer, vil man også forsøge at overholde sin part 
af aftalen. Dermed anerkender vi også, at der 
er noget, der er rigtigt og noget, der er forkert. 

 For mit eget vedkommende, skal jeg skynde 
mig at tilføje, er jeg kierkegaardianer, hvis man 
kan kalde det det. Jeg har for mange år siden 
vovet troens spring og køber hele pakken. Det 
er et valg, jeg har truffet. I anledning af påsken 
kommer jeg i tanke om min morfar Karl Imma-
nuel Jensen, der var vokset op på Mors i et indre 
missionsk hjem. Han blev siden lærer og etable-
rede sig i rytterskolen  i Borre på Møn, hvorfra 
han drev skole samtidig med, at han spillede 
som organist i Borre kirke, der lå lige ved siden 
af. Når han kom hjem fra påskegudstjenesterne, 
kan jeg som barn huske, at han, i samme øjeblik 
han trådte inden for, mødte os andre med et 
”Sandelig! Kristus er opstanden.” Vi har ikke 
et bevis for, at opstandelsen fandt sted; men vi 
har et ord for det. Det ord skal man som præst 
tro på. Det er i hvert fald det eneste, vi har at 
klynge os til. Dét eller ingenting. En højere me-
ning med tilværelsen og nogen at stå til ansvar 
for eller selvoptagetheden.               

Glædelig påske!
Helle Frimann Hansen 

Sognepræst i Sydlangeland Pastorat.
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Gospeldag i Bøstrup
Lørdag den 7. marts kl. 9.30 samles alle Lan-
gelands ca. 120 konfirmander i Bøstrup for at 
synge gospel.

Gospel-workshoppen bliver ledet af Anders 
Sprotte. Anders Sprotte underviser på Odense 
Musikskole, arrangerer den årlige Odense go-
spelfestival og leder Ringe Kirkes Gospelkor, 
der var i Snøde kirke for et års tid siden og syn-
ge for en begejstret og fyldt kirke. 

Konfirmandernes gospel-workshop slutter 
med en arbejdskoncert i Bøstrup kirke lørdag 
den 7. marts kl. 16.00, hvor alle er velkomne til 
at høre konfirmanderne.

Blomsterpigen og bedemanden
Efter aftengudstjenesten i Bøstrup kirke søndag 
den 15. marts kl. 19.00 arrangerer pastoratets 
to menighedsråd en aften om “den sidste rejse” 
i sognehuset.

Birte Andersen fra Øernes Bedemænd og 
Connie Sørensen fra Spar i Snøde vil fortælle 
om “den sidste rejse”. Birte vil gennemgå det 
praktiske forløb, fra dødsfaldet sker. Connie 
og Charlotte fortæller om overvejelser, der skal 
gøres ved valg af blomster på kiste, hilsner og 
pyntning af  kirken. Birte vil også gennemgå 
“Min sidste vilje”, et hæfte hvor man kan skrive 
sine egne ønsker om begravelsen og andre prak-
tiske ting ind.

Det bliver en uformel aften, der sætter tan-
kerne i gang. Emnet er vigtigt, og vi håber på 
en masse spørgelystne og engagerede deltagere. 
Der serveres kaffe og kage.

Kærlighed på kryds og tværs  
– i Stoense Kirke
Forårets Syng-sammen i Stoense kirke onsdag 
d. 15. april kl. 19.00 er den femte i rækken, som 
menighedsrådet indbyder til. 

Det er som tidligere kirkesanger Jens Jørgen 
Søgaard og pianist Bibi Bechman, der styrer be-
givenhederne.

Emnet denne aften er kærlighed, som den 
belyses i højskolesangbogen. Som et italiensk 
ordsprog siger “Hoste og kærlighed kan ikke 
skjules”. Vi vil sammen synge og høre kærlig-
hedshistorier helt fra Kong Frederik 6. gennem 
PH og Liva Weel og frem til Suzanne Brøgger. 

Menighedsrådet er undervejs vært for en kop 
kaffe.

Kirkegårdstur i Stoense
Menighedsrådet arrangerer i samarbejde med 
Nordlangelands Lokalhistoriske Arkiv en kir-
kegårdstur til Stoense kirkegård, onsdag den 
29. april 2015 kl. 19.00.

Der fortælles om kirkegårdens historie, og 
om udvalgte gravsteder.

Turen sluttes i den nyrestaurerede Stoense 
kirke, hvor der også fortælles træk fra kirkens 
historie.

Alle er velkommne, der serveres en kop kaffe 
i våbenhuset. 

Varme hveder
Store bededag fredag den 1. maj er der aften-
gudstjeneste i Hou kl. 19.00 og efterfølgende 
samles vi i præstegården til den gode tradition 
med varme hveder. Skikken er opstået fordi ba-
gerne også skulle holde fri på bededag og derfor 
bagte de hvedeboller dagen før, som folk kunne 
varme op dagen efter. Så helt oprindeligt spiste 
man dem på selve bededag.

4. maj 1945 – en hverdags- 
gudstjeneste i Tullebølle
Den 4. maj er det 70 år siden, at Danmark blev 
frit. 

Det skal markeres, og det bliver det ved en 
gudstjeneste i Tullebølle kirke mandag den 4. 
maj kl. 19.00. 

Sangerinden Sofie Ljungdahl. Sofie Ljung-
dahl modtog som den første Svendborgs 
Musiktalentpris i 2007. Sofie Ljungdahl er pri-
vatuddannet sanger og har bl.a. studeret ved 
Leif Lauritsen, Tonny Landy og Kristine Becker 

Lund. Hun har medvirket som solist ved ad-
skillige koncerter i både Danmark og Sverige.

Efter gudstjenesten vil menighedsrådet byde 
på lidt at spise og drikke.

Konfirmationer
Konfirmandundervisningen har haft et lidt 
kortere forløb i år pga. skolereformen, men vi 
kan glæde os over stadig at have morgentimerne 
tordage mellem efterårs- og påskeferien. Når vi 
så lægger en heldagsudflugt og et par lørdage 
oveni, når vi op på det timetal, som vi skal.

Og nu er konfirmanderne snart klar til deres 
store dag, og det er en stor 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 konfirmatio-
nerne og konfirmanderne på bladets sidste sider.

Udflugt til Humlemagasinet
Onsdag den 3. juni arrangerer Hou-Stoense-
Snøde menighedsråd udflugt. Turen går til det 
midtfynske, hvor vi skal besøge Langesø skov-
kapel eller Harndrup kirke. Herefter kører vi 
til Humlemagasinet i Harndrup, hvor vi får 
en orientering om stedet. Der er 10 tdr. land 
besøgshaver, Humlemuseet, Historisk dukke-
museum og Sigfred Pedersen museet på stedet. 
Vi skal nyde en kop kaffe i den hyggelige cafe, 
som er indrettet i de gamle private stuer og med 
gamle møbler.

På hjemvejen stopper vi og får middag på 
Bregninge Mølle ca. kl. 18.

Turen begynder med opsamling ved Hou 
kirke ca. kl. 11, endelige tidspunkter i næste 
kirkeblad og vi er hjemme ca. kl. 20.

Pris for deltagelse bliver 200 kr., som inklu-
derer turen, entre, kaffe og middag. Drikkevarer 
til middagen betaler man selv. Tilmelding se-
nest den 26. maj til Lene Møller Dam på tlf. 62 
22 64 88/26 84 64 78, mail: lenemollerdam@
gmail.com eller til Hanne Tved på tlf. 62 55 15 
76/21 47 30 78, mail: htved@hotmail.com 

Nordlangeland pastorat
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Nordlangeland pastorat

Påsken begynder i marts og strækker sig hen 
over månedsskiftet til april, hvor det kulmi-
nerer med dobbelt festdag – Påskedag og 2. 
påskedag. Påsken er en varieret tid, hyldest, 
familiefest, arrestation, domfældelse og død, 
og nyt liv og håb ved opstandelsen fra de døde.

I kirken bydes der indenfor til en perle-
række af gudstjenester.

Palmesøndag begynder det hele. Vi skal 
høre om hyldesten af Jesus, der rider ind i 
Jerusalem, folkeskarernes begejstring, som 
et arabisk forår, nu skulle der ske noget nyt. 
Det skal vi møde og høre om ved gudstjene-
sterne Palmesøndag den 29. marts kl. 10 i 
Hou og Tullebølle, samt kl. 11.15 i Bøstrup. 

Palmesøndag er der også familiegudstje-
neste i Snøde kl. 14.00, hvor vi i år igen får 
besøg af “æselmanden” med mulighed for at 
få sin egen æselridetur. Der er gemt påskeæg 
på kirkegården og der serveres kaffe og saf-
tevand i våbenhuset, så vi kan få begyndt på 
påskeugen på en festlig og sjov måde. Bør-
nene får også et påskeæg med hjem.

Skærtorsdag er den dag, hvor Jesus holdt 
det traditionelle påskemåltid i familiens skød 
– og hans familie var i denne sammenhæng 
hans disciple. Det var det jødiske påskemål-
tid, hvor man mindedes israelitternes flugt fra 
Ægypten. Jesus omtolkede måltidet og ind-
førte på den måde vores nadver, altergangen. 

Skærtorsdag den 2. april er der altergangs-
gudstjenester i Tranekær og Hou kirker kl. 
10.00, i Tullebølle kirke kl. 19.00 og i Snøde 
kirke kl. 19.30. 

Langfredag kalder vi den dag, hvor vi mar-
kerer, at Jesus blev arresteret, forhørt og dømt 

til korsfæstelse, altså hele hans bitre lidelse og 
død. En lang dag, hvor beskrivelserne er me-
get detaljerede om alt det som foregik. Der er 
tale om menneskelige brist og fald, om fortry-
delse og råb om hjælp, ja selv Jesu egen oplevelse 
af at være forladt af Gud, sin himmelske Far, 
kommer tydeligt frem. En dag med både me-
get mørke toner og alligevel også små lys midt 
i mørket. Røveren, som bliver korsfæstet sam-
men med Jesus får således løftet: I dag skal du 
være med mig i Paradis.

Der er gudstjenester i Bøstrup og Hou kir-
ker kl. 10.00 og i Stoense og Tullebølle kirker 
kl. 11.15.

Påskelørdag er der påskekoncert i Tullebølle 
kirke kl. 14.00, hvor sopranerne Ly Tran og 
Kirstine Bonde Pedersen og organist Katrine I. 
Kristiansen bl.a. vil spille uddrag af Pergolesis 
Stabat Mater, J.S. Bachs Matthæuspassion og 
Händels Messias kombineret med smukke pas-
sionskoraler.

Påskelørdag er der også vågenat i Tranekær 
kirke. Lørdag er sorgens og dødens dag: Jesus er 
død og begravet. Jesu disciple er dér, hvor vi an-
dre er: Døden har fundet sted, sorgen smerter, 
kun uklart anede de og aner vi, at der er mere 
end dødens mørke. Det er der! Det tror vi på! 
I trosbekendelsen siger vi, at Jesus blev “kors-
fæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget”. 
Hvad lavede Jesus i dødsriget? Jesus hentede de 
døde i Helvede natten inden påske. Der er nyt 
liv under den mørke kolde muld. Det er påske-
ægget et symbol på. Under den hårde skal er der 
et kommende liv.

Påskelørdag den 4. april er der gudstjeneste 
i Tranekær kirke kl. 21.00. Det bliver en stem-
ningsfuld, liturgisk og meditativ gudstjeneste.

Påskedag, søndag den 5. april er den mæg-
tige kulmination af festen, hvor vi fejrer, at 
Jesus ikke blev fastholdt i døden og graven, 
men stod op fra de døde. Hermed er der 
plantet et håb i vores verden som overgår alt 
andet. Døden er ikke den endegyldige magt, 
for ”som han opstod, skal vi opstå”, som en 
af vore stærke påskesalmer udtrykker det. 
Der er gudstjenester i Tullebølle og Hou kir-
ker kl. 10.00 og i Bøstrup og Snøde kirker 
kl. 11.15.

Anden påskedag, mandag den 6. april 
handler dagens prædiketekst om, at Jesus 
kommer og følges med to desillusionerede 
disciple som går fra Jerusalem til Emmaus. 
Først da han bryder brødet sammen med 
dem genkender de ham og må skynde sig til-
bage for at fortælle de andre, at de har mødt 
Jesus. Der er gudstjeneste i Tranekær kirke 
kl. 10.00 og i Stoense kl. 11.15.

Påsken i pastoratet 
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Nordlangeland pastorat

Udflugt til Sydlangeland
Tullebølle-Tranekær-Bøstrup menighedsråd ar-
rangerer udflugt til Sydlangeland. 

Søndag den 7. juni kl. 13.30 er der gudstje-
neste i Tullebølle kirke. Herefter står bussen 
klar, og vi kører til Magleby, hvor vi skal be-
søge Birgit og Erik Elnegaard, hvor vi skal se 
deres landbrugsmuseum. Det er også her, vi 
indtager eftermiddagskaffen. Herefter kører vi 
til Skovsgaard gods, hvor der er mulighed for at 
gå i de smukke omgivelser. Skovsgaard er ejet af 
Danmarks Naturfond. Der er flere museer på 
Skovsgaard: Tyendemuseet, vognmuseet, skov-
brugsmuseet, og Skovgård Madmarked holder 
til her. Turen slutter med spisning på en kro; 
her betaler man selv for drikkevarer.

Turen koster 200 kr. Tilmelding skal ske 
senest mandag den 1. juni til Else Svendstrup 
Holm, bedst mellem 17 og 18 på tlf.: 62 59 14 
65 eller else.svendstrup@hotmail.com.

Foredrag i Bøstrup 
Forårets sæson i FFF – Folkekirkens Folkeop-
lysnings Forbund – er ved ebbe ud. Der er kun 
et foredrag tilbage:

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. Kaffe/the og 
kage 25 kr. pr. gang. 

Tilmelding er nødvendig til: Tove Petersen 
tlf.: 62 59 18 48 eller Else Svendstrup Holm tlf.: 
62 59 14 65.

Pinsen
Pinsedag falder i år på den 24. maj, hvor vi ved 
gudstjenesterne fejrer, at Gud har sendt os sin 
Hellige Ånd. Også det er en fest der varer to dage 
og 2. pinsedag den 25. maj er der igen i år fæl-
les gudstjeneste i Bøstrup kirke kl. 11.00, hvor 
begge præster og alle kirkemusikerne medvirker. 

Efter gudstjenesten i Bøstrup inviterer me-

nighedsrådene til pinsefrokost i sognehuset, hvor 
der også venter en underholdende overraskelse.

Sommerkoncerter på Nordlangeland
De traditionsrige sommerkoncerter bliver i år 
holdt i Stoense og Bøstrup kirker. Sommerens 
program bliver således:
Lørdag den 23. maj kl. 15.30 i Bøstrup kirke: 
The Busch-Ensemble. 
Lørdag den 27. juni kl. 15.30 i Bøstrup kirke: 
Sopranen Pumeza Matchikiza og pianisten Ju-
lius Drake.
Lørdag den 4. juli kl. 15.30 i Bøstrup kirke: 
Violinisten Sayaka Shoji.
Lørdag den 5. september kl. 15.30 i Stoense 
kirke: Emerson Kvartetten.
Flere oplysninger på www.langeland.dk.

Graver ansat til Snøde
Hou-Stoense-Snøde menighedsråd har blandt 
flere velkvalificerede ansøgere valgt Keld Kristen-
sen fra Korsebølle som ny graver ved Snøde kirke. 
Keld tiltræder den 1. marts og er ikke ukendt med 
arbejdet i Snøde, da han tidligere har vikareret for 
Jakob Nielsen. I de sidste år har Keld fungeret 
som gravermedhjælper i Tranekær og Bøstrup, så 
han kender opgaverne og lokalområdet. 

Herfra skal der lyde et stort velkommen til 
Keld på den nye opgave i pastoratet.

Natkirke-digt
I forbindelse med natkirken i Stoense i 
november havde vi spurgt Benedicte Volf 
Sørensen, om hun ville lave et natkirke-digt 
omkring temaet: Håb i natten.

Benedicte tog i sit digt udgangspunkt i 
den situation, at vi modtager flygtninge og 
asylansøgere på Langeland og hun ville gerne 
rose de mange frivillige, som hjælper til; for 
”når man giver noget af sig selv, får man ofte 
også selv noget berigende tilbage”, som hun 
sagde til indledning på oplæsningen af sit 

digt. Vi vil gerne bringe et afsnit af dette digt 
i kirkebladet og efter at indledningen har fo-
kuseret på håb i natten på grund af stjernerne 
og den fantastiske natur, slutter digtet således:

Vi skal aldrig træde vande, 
bare blive ved og ved. 
Vi skal hjælpe vores næste, 
når vi møder grusomhed.

Tag imod med åbne arme, 
gi´ dem tryghed ro og varme.

Gi´ dem husly – TRO og HÅB! 
Som velsignelsen ved dåb.

Ved at gøre vores bedste 
kan vi hjælpe vores næste.

Så hvis troen ikke vakler 
må vi hjælpe disse stakler. 
Bede for dem, støtte dem. 
Gi´ dem kræfter til at smile, 
når de får lidt ro og hvile.

Prøv at lukke lyset ind, 
tro på glæden i dit sind. 
Jeg ved godt at det er svært 
men forsøg at få det lært.

Tro på det og hjælp med glæde, 
prøv at hjælpe, dan en kæde! 
Favn dem når du møder dem 
gerne i dit eget hjem.

Et er sikkert, et er givet 
får de ro og lyst til livet 
skal vi hjælpe dem til selvhjælp 
stoppe bombetruslerne!!

Gud skabte Paradis – himmel og jord, 
hos os der fredeligt, der hvor vi bor. 
Lad os hjælpe med tro – håb og ærlighed.

Gi´ dem HÅBET – i natten   
– OG KÆRLIGHED.

Benedicte Volf Sørensen
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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: Keld Kristensen 
☎ 20 40 08 18 (bedst tirsdag til fredag), 
korse7a@gmail.com
Kirkeværge: Kirsten Jensen 
☎ 21 23 93 75, kirstenlund@c.dk

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

Hou kirke:
Graver: Johnny Pedersen,  
☎ 23 74 91 90, graverhouvej@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

Menighedsrådsmøder
Hou-Stoense-Snøde menighedsråd:
Hou-Stoense-Snøde menighedsråd har plan-
lagt følgende møder:
Onsdag den 11. marts kl. 19.00 i Hou præstegård.
Onsdag den 8. april kl. 19.00 i Hou præstegård.
Onsdag den 13. maj kl. 19.00 i Hou præstegård.

Tullebølle-Tranekær-Bøstrup menighedsråd: 
Tirsdag den 3. marts kl. 19.00 i Bøstrup sognehus.
Tirsdag den 7. april kl. 19.00 i Bøstrup sognehus.
Tirsdag den 5. maj kl. 19.00 i Bøstrup sognehus.

Menighedsrådene holder fælles møde 
onsdag den 18. marts kl. 19 i Bøstrup sognehus

Menighedsrådsmøderne er offentlige. 

Gudstjenester på plejehjemmene
Stigtebo:
Onsdag den 25. marts kl. 10.15
Onsdag den 29. april kl. 10.15
Onsdag den 27. maj kl. 10.15

Tullebølle Centret:
Onsdag den 25. marts kl. 14.30.
Onsdag den 29. april kl. 14.30. Altergang.
Onsdag den 27. maj kl. 14.30.

Præsternes fridage 
Sognepræst Hans Henrik Merrild holder fri den 
21.-22. marts; den 6.-13. april samt 9.-10. maj.

Sognepræst Torben Poulsen holder fri den 
20.- 28. april samt 16.-17. maj og 29.-31. maj. 
Deltagelse på kursus fra 16.-20. marts og 27.-
28. maj.

Ved en præsts fravær passes embedet af den 
anden sognepræst i pastoratet.
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Rudkøbing – Simmerbølle pastorat

som vi siger hver søndag, når vi bekender troen 
på, at Jesus opstod på tredjedagen og på kødets 
opstandelse – på hans og på vores opstandelse.  

Kan man tvivle om opstandelsen som me-
nighed og som præst. Ja, det kan man, men 
gode præster belemrer ikke deres menighed 
med deres anfægtelser, før de har kæmpet sig 
ud af tvivlens forbandede mørke. Grundtvig 
var f.eks. ikke upåvirket af sin samtids syn på 
kristendommen: ”at dannede mennesker ikke 
kunne tro på opstandelsen,” men i de salmer 
af Grundtvig, hvor tvivlen kommer til orde, 
får den aldrig det sidste ord.  De bevæger sig 
fra tvivl over under til glæde og fast tro. Den 
mest kendte er vel Påskeblomst! hvad vil du her 
(DDS 236), som bevæger sig fra tvivlens Stod 
han op, som ordet går? til troens: Ja, jeg ved, du 
siger sandt: Frelseren stod op af døde! Det er hver 
langfredags pant på en påske-morgenrøde: Hvad 
er segl og sværd og skjold mod den Herre kæk og 
bold? Avner kun, når han vil ånde, han, som svor 
os bod for vånde.                

        Vikarpræst, Mai Bjerregaard Andersen.

Søren Hermansen gæster  
Rudkøbing Kirke
Rudkøbing-Simmerbølle menighedsråd har 
inviteret præst Søren Hermansen til at holde sog-
nedag med os søndag den 8 marts. Som mange 
sikkert kan huske, var Søren præst fra 1981 til 
1992 på Nordlangeland, hvor Bøstrup Præste-
gård dannede rammen om familiens hjem. Efter 
sin afrejse fra Langeland har Søren været ansat 
som sognepræst i Sorgenfri Kirke i Nordsjæl-

”hej Pia”, eller en flok standser og snakker lidt 
om løst og fast, så bliver jeg glad. Det er tegn 
på, tror jeg, at konfirmanderne har tillid til de-
res præst. Det har jeg værdsat.

Kollegerne på Langeland har været dejlige at 
arbejde sammen med. Især præsterne på Strynø 
først Knud Nielsen og siden Lene Kjær Ander-
sen har jeg jo arbejdet tæt sammen med. Det 
har bl.a. udmøntet sig i dybe samtaler og store 
latterbrøl!

Hans og jeg fraflyttede præstegården pr. 1. 
november. Vi bliver dog på Langeland, da vi er 
flyttet til vores hus i Østerhuse.

Vi siger begge tak for den tillid, der er vist os 
gennem årene som præstefamilie.

Pia og Hans Tønsberg-Jensen

Opstandelse!
Det er så sandt, at ingen så vor Herre ud af graven 
gå…..men det som intet øje så, vil kirken holde 
søndag på og vinde frit, som  Ånden bød, om ham, 
der døden gennembrød ( DDS 238.)
Den kristne tro og det kristne håb er i al sin 
enkelhed, at Kristus med sin lidelse, sin korsfæ-
stelse og sin død tog vores menneskelige vilkår 
og vores forgængelige og dødelige natur på sig. 
Og gjorde det, for at vi kan få del i hans sejr 
over forgængelighed og død og opstå fra de 
døde med ham til evigt liv i Guds rige.

Hvordan Jesus opstandelse gik for sig og i 
hvilken grad hans kød blev forvandlet til noget 
andet, end det kød vi kender, og blev til det op-
standelseslegeme, som Paulus taler om, det kan 
vi ikke sige noget om. Vi ved kun, at kvinderne 
fandt graven tom, at en skikkelse i hvide klæ-
der sagde, at han var opstået og at Jesus derefter 
viste sig for sine disciple. Ikke som et spøgelse, 
men som én de kunne røre ved og spise sam-
men med.

At graven var tom beviser selvfølgelig ingen 
ting og at et menneske opstår fra de døde er 
og bliver et kors for tanken, men for troen er 
den tomme grav et vidnesbyrd om, at Kristus 
opstod som den første af de hensovne. Sådan 

Farvel
”Alting har sin tid”, hedder det i Prædikerens 
Bog i Det gamle Testamente. Nu er det blevet 
tid for mig til at ophøre med at være sognepræst 
i Rudkøbing og Simmerbølle sogne.

Stress har de sidste par år påvirket mig i en så-
dan grad, at jeg ikke er i stand til at arbejde mere.

På en lun forårsdag i marts 97 blev jeg ind-
sat i begge pastoratets kirker. Min familie og 
jeg følte os straks hjemme på Langeland, som 
vi havde ferietilknytning til i forvejen. Vi har 
elsket at bo i den statelige præstegård midt i 
Rudkøbing, hvor vi jo mødte folk, straks vi gik 
ud på trappen.

Jeg har været sognepræst i knapt 30 år, de 
fleste i Rudkøbing og Simmerbølle. Der har 
været mange stjernestunder undervejs: At blive 
kaldt på, når mennesker er i dyb sorg eller i stor 
glæde er berigende som menneske og kalder 
både på ydmyghed og faglighed. At blive vist 
en så stor tillid er en gave. Samtidig har guds-
tjenesten altid været nerven i mit præstearbejde. 
At forkynde Guds Ord er udgangspunktet for 
alt det andet arbejde. Konfirmanderne har altid 
haft en stor plads i mit hjerte. De er en gave og 
en opgave, som skal tages alvorligt. Når jeg går 
aftentur med mine hunde og bliver mødt af et 
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land, hvor han leder mellem 2-300 sognebørn 
gennem højmessen, der ofte strækker sig over et 
par timer. I prædikenen lader han sig inspirere af 
litteraturen, filmens og kunstens verden. 

Søren lægger stor vægt på, at forkyndelsen 
aldrig må være en lagervare, og derfor er der, 
udover manuskriptet, som bliver færdiggjort 
dagen forinden, også skabt plads til spontane 
indfald undervejs. Det er hans indstilling, at 
dur prædikenen ikke, så dur gudstjenesten 
heller ikke. Det hele skal lykkes i et samspil 
mellem musik, salmesang, liturgi og prædiken. 
Det skal være en oplevelse at gå til gudstjene-
ste. Det store program og den lange prædiken 
kræver en koncentreret menighed, og det er der 
i Sorgenfri. Men der bliver også arbejdet med, 
at den gudstjeneste, som alle i fællesskab holder, 
skal have noget at tilbyde.

Da Søren i sin tid havde sit embede på Lange-
land, fortalte en gårdmandskone ham, hvad hun 
forventede undervejs af en prædiken: At kunne 
forstå den, at komme til at grine, at græde og at 
kunne undres. Det har han arbejdet efter lige si-
den. Som Søren udtaler: “En prædiken er for mig 
ikke kun en envejs dialog. Når jeg prædiker, er 
det, som om jeg gjorde det for sidste gang”. Det 
glæder vi os rigtig meget til at opleve søndag den 
8. marts kl.10 i Rudkøbing Kirke.

Efter højmessen er der frokost for alle på 
Hotel Skandinavien, hvor Søren vil fortælle lidt 
historier fra sin tid på Langeland, og så skal vi 
selvfølgelig også høre om hans virke i Sorgenfri - 
en menighed, der er vokset sig så stor, at den nu 
tæller et par hundrede kirkegængere hver søndag.  

I skrivende stund kan oplyses, at arrange-
ment bliver annonceret i ugeavisen Øboen med 
tilmelding til frokosten på Hotel Skandinavien, 
da kirkebladet først udkommer lige inden sog-
nedagen. Skulle nogen have overset annoncen, 
kan man skynde sig at ringe på 53287591 og 
høre om, der er ledige pladser.  
På glædeligt gensyn    

Rudkøbing-Simmerbølle Menighedsråd                          
Janne Riis (fmd. for Aktivitetsudvalget)

Kirkekaffe  
Som et forsøg vil der være kirkekaffe i konfir-
mandstuen i Rudkøbing hver anden måned. 
De fire årlige aftengudstjenester i Simmerbølle 
med efterfølgende kaffe fortsætter som hidtil. 

Tanken med kirkekaffen er at give kirkegæn-
gere, der kunne have lyst til det, mulighed for at 
mødes på en uformel måde. Så vidt muligt vil der 
være både præst og menighedsrådsmedlemmer 
repræsenteret.  Kirkebilen kører fra kirkekaffen, 
når nogen ønsker det. I Rudkøbing er det den 22. 
marts og den 17. maj, hvor der også er menigheds-
møde. I Simmerbølle bliver det den 12.april. 

Kaffe på kanden 
I Rudkøbing præstegårds konfirmandstue mel-
lem kl. 14.30 og 16.00, onsdag den 18. marts.  
Alle er velkommen til at lægge vejen forbi til en 
snak om stort og småt. Vikarpræst Mai Bjer-
regaard Andersen står for eftermiddagen, som 
bliver den sidste i foråret.  

Koncert
Lørdag d. 9. maj kl. 15.00 i Rudkøbing 
Kirke: Forårskoncert med Kirkens Børne- og 
Ungdomskor samt Kirkekoret.

Plejehjemsgudstjenester
Danahus kl 14.00
Tirsdag den 10.3 Mai Bjerregaard Andersen
Tirsdag den 21.4 Lene Kjær Andersen
Tirsdag den 12.5 Mai Bjerregard Andersen

Rudkøbing Plejehjem kl 11.00
Tirsdag den 10.3 Mai Bjerregaard Andersen
Onsdag den 1.4 Annalise Bager
Tirsdag den 5.5 Mai Bjerregaard Andersen

Kohaven 
Tirsdag den 10.3 kl 10.00 Annalise Bager
Tirsdag den 14.4 kl 10.00 Lene Kjær Andersen
Tirsdag den 12.5 kl. 14.00 Annalise Bager

 

Rudkøbing – Simmerbølle pastorat

Intro-gudstjeneste 
Hvornår står man op og hvornår sidder man 
ned og hvorfor? Hvorfor vender præsten ind 
i mellem ryggen til folk under gudstjenesten?  
Hvad er kirkegængernes opgaver? Svaret på dis-
se og andre lignende spørgsmål om søndagens 
højmesse kan du få ved intro-gudstjenesten 
søndag den 26. marts kl. 11.15 i Simmerbøl-
le. Under gudstjenesten fortæller præsterne om 
nogle af gudstjenestens led.

Præsterne

Gudstjenester med kor
Langfredag, den 3. april kl. 10.00 i Rud-
købing Kirke: Liturgisk gudstjeneste, hvor 
oplæsning fra Lidelseshistorien veksler med 
korsang, orgelmusik og fællessalmer. Kirkeko-
ret medvirker.
2. Påskedag, den 6. april kl. 10.00 i Rud-
købing Kirke: Korgudstjeneste, hvor Børne-/ 
Ungdomskoret medvirker. Ved denne guds-
tjeneste er musikken – såvel korsangere som 
organist –rykket ned i kirkens kor og fællessal-
merne ledsages ved flyglet.

Velkommen til Rudkøbing:  
Noa Noel Pihl Larsen

Nyt fra kirkegården.
Regninger for vedligeholdelse udsendes nu kun 
en gang om året i december måned.

Kirkegårdsleder Ole Lundager Hansen

Juniorkonfirmanderne på tur til Bregninge Kirke.
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Menighedsmøde
Menighedsrådet inviterer til det årlige me-
nighedsmøde søndag den 17. maj 2015 i 
kon firmandstuen i Rudkøbing. Efter gudstje-
nesten og i forlængelse af kirkekaffen redegør 
menighedsrådet for sidste års regnskab og for det 
kommende års budget. Menighedsrådet aflægger 
også beretning om rådets virksomhed i det for-
løbne år og om dets planer for det kommende.  

Menighedsrådet

Frivillige søges
Til Folkekirkens Nødhjælps sogneindsam-
ling, som sætter fokus på sult og nødlidende i 
verden. Indsamlingen finder sted søndag den 
8. marts 2015 fra genbrugsforretningen Ah-
lefeldsgade 4 i Rudkøbing. Man kan melde 
sig som indsamler i forretningen personlig el-
ler på tlf. 41272739 eller til indsamlingsleder 
Sussi Larsen på tlf. 62562101. Folkekirkens 
Nødhjælp håber på, at rigtig mange vil melde 
sig som indsamlere en times tid og derved gøre 
det muligt at række en hjælpende hånd rundt i 
verden. Der er selvfølgelig kaffe på kanden efter 
indsamlingen. På forhånd tak.

Sussi Larsen

Kirkens Korshærs i arresten
Torsdag den 26. marts kl.19.30 er alle vel-
komne i Bethesda, Ahlefeldsgade. Her taler 
Kirkens Korshærs medarbejder Ove Lauridsen 
fra Århus om sit arbejde i de danske arresthuse. 
Arresthusene er ikke fængsler, men det sted, 
hvor man er midlertidigt, mens man måske 
venter på sin dom. Det siger sig selv, at det kan 
være en særdeles vanskelig tid, hvor man ikke 
ved, om man er købt eller solgt, eller hvordan 
fremtiden bliver. Hvad vil familie og venner 
sige, hvis man får en fængselsdom? Hvordan 
med børnene? Kirkens Korshær har særlige 
medarbejdere, som med tilladelse fra Justitsmi-
nisteriel må besøge de indsatte. Det er gratis at 
møde Ove Lauridsen, men der opkræves et lille 

beløb for kaffen.  Kirkens Korshær på Lange-
land.

Indre Mission – Bethesda
5/3  Bibelstudie
19/3   Møde v. sømandsmissionær  

Simo Ambrosen, Ærø
26/3  Kirkens Korshær 
27/3   Fællesspisning kl. 18.00, derefter synger 

Mona og Tage m. fl. påskesange for og 
sammen med os

9/4  Bibelstudie
16/4  Møde v/ Sune Skarsholm, Odense
30/4   Fællesspisning kl. 18.00, derefter ”Mine 

oplevelser i Israel” v/ Boas Andersen m. fl.
7/5  Møde v/ Andreas Møller, Haderslev
21/5  Bibelstudie
29/5  Møde v. Carsten Korsholm, Børkop

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

Rudkøbing – Simmerbølle pastorat

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
Vikarpræst kbf.: 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,
bemm@km.dk. Træffetid mandag 9.00-
14.30 og torsdag 10.00-17.30. 
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Eftermiddag for pensionister  
og andre voksne
Eftermiddagssammenkomsterne er igen tilbage 
på Strynø skole. For at se datoen for de enkelte 
eftermiddage, så hold øje med Strønyt og opslag 
på færgen. Det aftales fra gang til gang hvor-
når næste eftermiddagssammenkomst afholdes. 
Påskefrokosten er i år mandag d. 30. marts kl. 
12.30 på Sønderly. For at deltage i ”Påske-
frokosten” skal man tilmelde sig hos Helga 
Rasmussen eller Elisabeth Skræp. For at deltage 
i de enkelte eftermiddage skal man blot møde 
op på skolen. 

Månedens salme.
I de følgende måneder er valgt følgende salmer:
Marts: DDS 403: ”Denne er dagen, som Herren 
har gjort.”
April: DDS 224: ”Stat op, min sjæl, i morgengry.”
Maj: DDS 68: ”Se, hvilket menneske.”

Oplysning i forbindelse med  
gudstjenester markeret med *
D. 15. marts og d. 10. maj er der ”gudstjene-
ste på hverdagssprog.” Bønnerne der bliver læst 
er fra ”Gudstjenestens bønner 1” som udkom 
i november 2012, og evangelieteksten læses fra 
”Den nye Aftale.” Derved i et mere forståeligt 
sprog, end i de udgaver vi normalt bruger i kir-
ken til gudstjenester. 

D. 26. april kl. 16.00 er der introgudstjene-
ste ved Mai Bjerregaard Andesen og Lene Kjær 
Andersen. Introgudstjeneste har mange navne, 

den kunne også hedde: begyndergudstjeneste, 
gudstjeneste med guide eller forklarelses-
gudstjeneste. Gudstjenesten er en almindelig 
gudstjeneste men med indlagte forklaringen til 
alt det som sker i en gudstjeneste. Lene Kjær 
Andersen ”gør som præsten plejer” i gudstjene-
sten og Mai Bjerregaard Andersen forklarer og 
guider igennem gudstjenesten hvad der sker og 
hvorfor. 

Hvorfor vender præsten sig nogle gange 
mod menigheden og andre gange mod alteret? 
Hvorfor knæler præsten ned når indgangs- og 
udgangsbønnen læses, hvorfor prædiker præ-
sten over nogle bestemte tekster? og meget 
meget andet! Har du lyst til at blive klogere på 
hvorfor vores gudstjeneste er som den er, så kom 
en introgudstjeneste d. 26. april. 

Dåb
Karl Filip Kjær Andersen, Kirkevej 18, Strynø, 
5900 Rudkøbing, døbt i Strynø kirke d. 7. de-
cember 2014.  

Menighedsrådsmøder
I løbet af 2015 afholdes der ordinære menig-
hedsrådsmøder på følgende dage, møderne 
er naturligvis åbne for alle, dog kan der være 
enkelte lukkede punkter, hvor kun menigheds-
rådet kan være til stede. Møderne afholdes i 
Strynø Præstegård.

Onsdag d. 21. januar.
Onsdag d. 18. marts.
Onsdag d. 27. maj.
Onsdag d. 19. august. 
Onsdag d. 11. november. (Konstituerende 
møde.)

Præstens ferie og fridage.
Sognepræsten holder friweekend i følgende 
weekender: 21.-22. marts og 30.-31. maj- Em-
bedet passes af vikarpræst Mai Bjerregaard 
Andersen, tlf.: 24246112 eller maib@km.dk, 
hvortil henvendelser kan rettes. 

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.
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Gudstjenesteliste

Marts

A= Lene Kjær Andersen, B= Annalise Bager, F= Helle Frimann Hansen, M=Hans Henrik Merrild, P= Torben Poulsen,  
V= 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.

April

Kirker:
1. 

 2.s.i fasten
8.  

3.s.i fasten  
15.  

Midfaste
22.  

Mariæ  
Bebudelse

29.  
Palme søndag

2. 
 Skærtorsdag

3.  
Langfredag

5.  
Påskedag

6.  
2.påskedag

12.  
1.s.e.påske

19.  
2.s.e.påske

26.  
3.s.e.påske 

1.  
Bededag

3.  
4.s.e.påske

10. 
 5.s.e.påske

14.  
Kristi  

Himmelfart

17.  
6.s.e.påske

24.  
Pinsedag

25.  
2. pinsedag

31.  
Trinitatis 
Søndag

Dagens evangelium
Mattæus 
15.21-28

Lukas  
11.14-28

Joh.  
6.1-15

Lukas  
1.26-38

Mattæus 
21.1-9

Mattæus 
26.17-30

Matt 27.31-56/ 
Markus  
15.20-39

Markus 
16.1-8

Lukas  
24.13.-35

Johannes 
20.19-31

Johannes 
10.11-16

Johannes  
16.16-22 

Mattæus 
3.1-10

Johannes 
16.5-15

Johannes 
16.23b-28

Markus 
16.14-20

Johannes 
15.26-16.4

Johannes 
14.22-31

Johannes 
3.16-21

Johannes 
3.1-15

Hou 11.15 P 10.00 M 11.15 M ingen 10.00 M 10.00 M 10.00 M 10.00 M ingen ingen 10.00 P ingen 19.00* M 10.00* M ingen ingen 10.00 M 11.15 M ingen ingen

Stoense ingen 11.15 M ingen 10.00 P ingen ingen 11.15 M ingen 11.15 P ingen 11.15 P ingen ingen ingen 10.00 P ingen ingen ingen ingen ingen

Snøde ingen ingen 10.00 M Ingen 14.00*M 19.30 M ingen 11.15 M ingen 10.00 P ingen 10.00* M ingen 11.15 P ingen 19.00 M ingen 10.00 M ingen 11.15 M

Bøstrup 10.00 P ingen 19.00 *P ingen 11.15 P ingen 10.00 P 11.15 P ingen ingen ingen ingen 12.00* P ingen ingen ingen 11.15 M ingen 11.00* P&M ingen

Tranekær ingen 11.15 P 10.00 P 19.00 P ingen 10.00 P ingen ingen 10.00 P ingen 11.15 M 16.00 M 10.00 *P ingen 11.15 P ingen ingen 10.00 P ingen ingen

Tullebølle ingen 10.00 P ingen 11.15 P 10.00 P 19.00 P 11.15 P 10.00 P ingen 17.00 P 10.00 M ingen ingen 10.00 P ingen 10.00*P&M ingen 11.15 P ingen 10.00 M

Rudkøbing 10.00 V 10.00 V 10.00 V 10.00* V 10.00 A 19.00 V 10.00*A 10.00 V 10.00 *V 10.00A 10.00*A 10.00 A 9.30V 11.00*V 10.00 *A 10.00 A 10.00 V 10.00 *A 10.00 V 10.00A 10.00 V

Simmerbølle 11.15 V ingen 11.15 V ingen 11.15 A 11.15 V ingen 11.15 V ingen 19.00 A ingen 11.15* A& V ingen 12.00 *A ingen 11.15 V ingen 11.15 V ingen 11.15 V

Strynø 10.00 A ingen 10.00* A ingen 16.00 A 19.00 A ingen 10.00 A ingen 14.00 A ingen 16.00* A&V ingen 9.30 A 14.00*A ingen ingen 10.00 A ingen ingen

Longelse 10.00 B 11.15 B 14.00*B ingen 10.00 B ingen 11.15 B 11.15 B ingen 11.15 P ingen 10.00* B ingen ingen 10.00 B ingen 16.00* B 10.00 B ingen 8.45 M 

Fuglsbølle 16.00*B ingen ingen 19.30 B ingen 10.00 B ingen ingen 10.00 B ingen ingen ingen ingen 16.00 P ingen 10.00 B ingen 11.15 B ingen ingen

Skrøbelev ingen 10.00 B ingen 10.00 B ingen 11.15 B 14.00 B 10.00 B ingen ingen 16.00 M ingen 10.00* B ingen ingen ingen 10.00 B ingen 10.00 B ingen

Lindelse ingen 10.00 W 16.00 F 11.30 Aa 11.30 W 19.30 W 10.00 F 11.30 W 10.00 F 14.00 Aa ingen 10.00* W ingen 11.30 W 11.30 F 14.00*W&Aa 10.00 F 9.00 W 10.00Aa 11.30 Aa

Tryggelev ingen 15.00 W ingen ingen 10.00 W ingen ingen 15.00 Aa ingen ingen 10.00 W ingen ingen 10.00 W ingen ingen ingen 11.30 W ingen ingen

Fodslette 11.15 W ingen ingen 14.00 f ingen 10.00 W ingen 14.00 W ingen ingen 11.30 W ingen Ingen ingen ingen ingen 11.30 F ingen ingen 19.30.F

Humble ingen 14.00*Aa 10.00 F 11.30* F 10.00 F 19.30 F 11.30 F 10.00 F 19.30* F 10-00 Aa 15.00 W 11.30 F 10.00* F 11.30 Aa 14.00 F 10.00* F 19.30 F 10.00 F 11.30 Aa 10.00* F

Kædeby 19.30 W ingen ingen ingen ingen ingen ingen 11.30 F ingen ingen ingen ingen ingen ingen 19.30 F ingen ingen ingen ingen ingen

Ristinge ingen ingen ingen ingen 11.30 F ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen 15.00 Aa ingen ingen ingen

Magleby ingen 11.30 W ingen 10.00 Aa ingen 11.30*Aa ingen 10.00 Aa ingen ingen ingen 19.30 F ingen 10.00 Aa ingen ingen ingen 10.00 Aa ingen ingen

Bagenkop 10.00*Aa ingen 11.30 F ingen 11.30*Aa ingen 10.00 Aa ingen 11.30 F 11.30 Aa 10.00 Aa ingen 11.30 Aa ingen 10.00*Aa ingen 14.00 Aa 11.30 Aa ingen 10.00 Aa
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Gudstjenesteliste

April

Kirker:
1. 

 2.s.i fasten
8.  

3.s.i fasten  
15.  

Midfaste
22.  

Mariæ  
Bebudelse

29.  
Palme søndag

2. 
 Skærtorsdag

3.  
Langfredag

5.  
Påskedag

6.  
2.påskedag

12.  
1.s.e.påske

19.  
2.s.e.påske

26.  
3.s.e.påske 

1.  
Bededag

3.  
4.s.e.påske

10. 
 5.s.e.påske

14.  
Kristi  

Himmelfart

17.  
6.s.e.påske

24.  
Pinsedag

25.  
2. pinsedag

31.  
Trinitatis 
Søndag

Dagens evangelium
Mattæus 
15.21-28

Lukas  
11.14-28

Joh.  
6.1-15

Lukas  
1.26-38

Mattæus 
21.1-9

Mattæus 
26.17-30

Matt 27.31-56/ 
Markus  
15.20-39

Markus 
16.1-8

Lukas  
24.13.-35

Johannes 
20.19-31

Johannes 
10.11-16

Johannes  
16.16-22 

Mattæus 
3.1-10

Johannes 
16.5-15

Johannes 
16.23b-28

Markus 
16.14-20

Johannes 
15.26-16.4

Johannes 
14.22-31

Johannes 
3.16-21

Johannes 
3.1-15

Hou 11.15 P 10.00 M 11.15 M ingen 10.00 M 10.00 M 10.00 M 10.00 M ingen ingen 10.00 P ingen 19.00* M 10.00* M ingen ingen 10.00 M 11.15 M ingen ingen

Stoense ingen 11.15 M ingen 10.00 P ingen ingen 11.15 M ingen 11.15 P ingen 11.15 P ingen ingen ingen 10.00 P ingen ingen ingen ingen ingen

Snøde ingen ingen 10.00 M Ingen 14.00*M 19.30 M ingen 11.15 M ingen 10.00 P ingen 10.00* M ingen 11.15 P ingen 19.00 M ingen 10.00 M ingen 11.15 M

Bøstrup 10.00 P ingen 19.00 *P ingen 11.15 P ingen 10.00 P 11.15 P ingen ingen ingen ingen 12.00* P ingen ingen ingen 11.15 M ingen 11.00* P&M ingen

Tranekær ingen 11.15 P 10.00 P 19.00 P ingen 10.00 P ingen ingen 10.00 P ingen 11.15 M 16.00 M 10.00 *P ingen 11.15 P ingen ingen 10.00 P ingen ingen

Tullebølle ingen 10.00 P ingen 11.15 P 10.00 P 19.00 P 11.15 P 10.00 P ingen 17.00 P 10.00 M ingen ingen 10.00 P ingen 10.00*P&M ingen 11.15 P ingen 10.00 M

Rudkøbing 10.00 V 10.00 V 10.00 V 10.00* V 10.00 A 19.00 V 10.00*A 10.00 V 10.00 *V 10.00A 10.00*A 10.00 A 9.30V 11.00*V 10.00 *A 10.00 A 10.00 V 10.00 *A 10.00 V 10.00A 10.00 V

Simmerbølle 11.15 V ingen 11.15 V ingen 11.15 A 11.15 V ingen 11.15 V ingen 19.00 A ingen 11.15* A& V ingen 12.00 *A ingen 11.15 V ingen 11.15 V ingen 11.15 V

Strynø 10.00 A ingen 10.00* A ingen 16.00 A 19.00 A ingen 10.00 A ingen 14.00 A ingen 16.00* A&V ingen 9.30 A 14.00*A ingen ingen 10.00 A ingen ingen

Longelse 10.00 B 11.15 B 14.00*B ingen 10.00 B ingen 11.15 B 11.15 B ingen 11.15 P ingen 10.00* B ingen ingen 10.00 B ingen 16.00* B 10.00 B ingen 8.45 M 

Fuglsbølle 16.00*B ingen ingen 19.30 B ingen 10.00 B ingen ingen 10.00 B ingen ingen ingen ingen 16.00 P ingen 10.00 B ingen 11.15 B ingen ingen

Skrøbelev ingen 10.00 B ingen 10.00 B ingen 11.15 B 14.00 B 10.00 B ingen ingen 16.00 M ingen 10.00* B ingen ingen ingen 10.00 B ingen 10.00 B ingen

Lindelse ingen 10.00 W 16.00 F 11.30 Aa 11.30 W 19.30 W 10.00 F 11.30 W 10.00 F 14.00 Aa ingen 10.00* W ingen 11.30 W 11.30 F 14.00*W&Aa 10.00 F 9.00 W 10.00Aa 11.30 Aa

Tryggelev ingen 15.00 W ingen ingen 10.00 W ingen ingen 15.00 Aa ingen ingen 10.00 W ingen ingen 10.00 W ingen ingen ingen 11.30 W ingen ingen

Fodslette 11.15 W ingen ingen 14.00 f ingen 10.00 W ingen 14.00 W ingen ingen 11.30 W ingen Ingen ingen ingen ingen 11.30 F ingen ingen 19.30.F

Humble ingen 14.00*Aa 10.00 F 11.30* F 10.00 F 19.30 F 11.30 F 10.00 F 19.30* F 10-00 Aa 15.00 W 11.30 F 10.00* F 11.30 Aa 14.00 F 10.00* F 19.30 F 10.00 F 11.30 Aa 10.00* F

Kædeby 19.30 W ingen ingen ingen ingen ingen ingen 11.30 F ingen ingen ingen ingen ingen ingen 19.30 F ingen ingen ingen ingen ingen

Ristinge ingen ingen ingen ingen 11.30 F ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen 15.00 Aa ingen ingen ingen

Magleby ingen 11.30 W ingen 10.00 Aa ingen 11.30*Aa ingen 10.00 Aa ingen ingen ingen 19.30 F ingen 10.00 Aa ingen ingen ingen 10.00 Aa ingen ingen

Bagenkop 10.00*Aa ingen 11.30 F ingen 11.30*Aa ingen 10.00 Aa ingen 11.30 F 11.30 Aa 10.00 Aa ingen 11.30 Aa ingen 10.00*Aa ingen 14.00 Aa 11.30 Aa ingen 10.00 Aa

Maj
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søg af journalist, TV-vært, fotograf og brand& 
redningsinstruktør Søren Benthin fra Odense. 
Under en filmoptagelse i 2008 styrtede den heli-
kopter Søren arbejdede fra ned på stadion i Kirke 
Saaby på Sjælland. Han fik svære kvæstelser, 
men på mirakuløs vis overlevede han.  Kom og 
hør om Sørens kamp tilbage til livet. Han for-
tæller ærligt og humoristisk om den seje kamp, 
han nu stod overfor. Foredragsaftenen holdes i 
Lokalrådsregi. Der serveres kaffe og kage i løbet 
af aftenen. Tilmelding til Niels Petersen, tlf. 62 
50 14 43 eller Annalise Bager tlf. 62 50 10 69.

Skibsgudstjeneste for sejlere,  
fiskere, søfolk og andet godtfolk
Søndag den 15. marts kl. 14.00 holder vi en 
spændende gudstjeneste i Longelse kirke, hvor 
vi får besøg af sangerne og musikerne fra Mar-
stal småborgerlige sangforening. Det bliver 
en gudstjeneste, hvor tekster, salmer, musik og 
sange er fokuseret på det hav, der er levevej, ar-
bejdsplads, tumleplads og fritidssted for rigtig 
mange mennesker. Havet er spændende, smukt, 
dragende og farligt.   Der bydes på kirkekaffe i 
våbenhuset efterflg.

Forårs- og påske sange  
i Fuglsbølle kirke
”Kom og syng dig glad”, sådan lyder oplægget 
til denne sangaften onsdag den 25. marts kl. 
19.00. Organist Lone Nordal fremlægger en 
spændende program af kendte salmer og sange 
fra forårs- og påsketiden. Sammen med Lindelse 
kirkekor vil hun spille og synge for, ligesom koret 
vil synge et par numre flerstemmigt for os. Af-
tenen slutter med en ønskedel, hvor den enkelte 
deltager kan komme frem med sine ønsker. Der 
bydes på kirkekaffe i løbet af aftenen.

Babysalmesang
Et nyt hold med BABYSALMESANG starter 
tirsdag den 28. april. Vi bruger fagter, danser 
og leger mens vi synger salmer. Det er en rigtig 
dejlig måde at være sammen med sit barn på, og 

vi får mulighed for at møde andre mødre/fædre 
og deres små purke.

Tilbuddet gælder børn fra 0-12 måneder og 
deres forældre. Det foregår i Skrøbelev kirke 
flg. tirsdage kl. 10.00-11.00:  28/4; 5/5; 12/5; 
19/5; 26/5; 2/6; 9/6; 16/6.  

Tilmelding til sognepræsten på 62501069. Brev 
sendes ud til de små sogneboere under 12 måneder 
i begyndelsen af april. Se endvidere i Øboen.

Carl Nielsen og jazz´en – musik i et 
grænseoverskridende århundrede
- Et folkeligt foredrag om den europæiske finkul-
turs møde med USÁ s afroamerikanske musik.

Det er Carl Nielsen år, idet den verdenskendte 
fynske komponist ville være fyldt 150 år. Høj-
skolelærer Johannes Konstantin Neergaard, 
Silkeborg højskole vil i sit spændende foredrag 
fortælle om det 20. århundredes musik med en 
lidt anden vinkel. Foredraget krydres med mu-
sikeksempler og medrivende anekdoter om Carl 
Nielsen og andre store musikalske personlighe-
der, der formede vores musikalske arv igennem 
et turbulent århundrede.

Det foregår i Skrøbelev kirke onsdag den 
20. maj kl. 19.00-21.00. Der serveres kaffe i 

Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat

Menighedsrådsmøder for Longelse-
Fuglsbølle-Skrøbelev Menighedsråd:

Onsdag den 18. marts kl. 17.00 
Onsdag den 22. april kl. 17.00  
Tirsdag den 19. maj kl. 17.00
 Dagsorden samt referater kan ses på kirkens hjemmeside.

Gudstjeneste med  
juniorkonfirmanderne
Lørdag den 28. februar kl. 10.30 er der Bør-
negudstjeneste i Skrøbelev kirke. Her vil vi høre 
fortællingen ”om dengang Jerikos mure faldt”. 
Juniorkonfirmanderne medvirker bl.a med mu-
sik og sang af Sigurd Barrett. Desuden medvirker 
Rudkøbing Kirkes Børne- & Ungdomskor under 
ledelse af organist Tine Sandberg. Gudstjenesten er 
afslutning på det undervisningsforløb, der startede 
i slutningen af september. Juniorkonfirmanderne 
fra Ørstedskolen er i denne sæson blevet undervist 
i et fælles forløb mellem sognepræsterne Lene Kjær 
Andersen, Strynø og Annalise Bager. Ved børne-
gudstjenesten vil begge præster være tilstede.

Ambrosius Stub  
– en mosaik i ord og toner.
Når skuespilleren Christian Steffensen søndag 
den 1. marts kl. 16.00 gæster  Fuglsbølle kirke 
sammen med organist Niels Koll er det for at sæt-
te fokus på den kendte fynske digter Ambrosius 
Stub. Ambrosius Stub opholdt sig i en længere 
periode på Tåsinge på Valdemar Slot, hvor han 
blandt andet sad og filosoferede og skrev under 
den kendte Ambrosius Eg. Sønnen Christian 
var i en periode skoleholder i Fuglsbølle sogn, 
hvorfor det falder helt naturligt, at høre nogle af 
faderens digte og synge hans salmer/sange netop 
i Fuglsbølle. Eftermiddagen byder også på et lille 
tragtement i kirkens våbenhus.

Spændende foredrag i Beboerhuset
Torsdag den 12. marts kl. 19.00 får vi be-

Højskolelærer Johannes Konstantin Neergaard.

Påskeharen kommer på besøg Påskedag 
og deler påskeæg ud til børnene.
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løbet af aftenen. Tilmelding senest den 19. maj 
i præstegården.

Forårstur
Forårets sognetur går til solskinsøen Bornholm 
i dagene 25.-30. maj. Bornholm har en utroligt 
smuk natur at byde på, en natur der er meget an-
derledes end den, vi finder i det øvrige Danmark. 
Desuden har den mange specielle attraktioner at 
byde på bl.a de mange smukke rundkirker. 

Rejsens program kan downloades fra kir-
kens hjemmeside www.longelsekirke.dk eller 
rekvireres i præstegården. Tilmelding senest 1. 
april til sognepræsten.

Børn & Undervisning
Orienteringsmøde om konfirmationen for 
konfirmanderne og deres forældre. 
Torsdag den 19. marts kl.19.00 i præstegården.
Torsdag den 26. marts er konfirmanddag. Dvs. 
at konfirmanderne har skolefri for at være sam-
men med deres præst en hel dag. Vi vil bl.a 
besøge Statsfængslet i Ringe og være kreative 
med billed og ikonfremstilling. 

Juniorkonfirmanderne slutter deres un-
dervisningsforløb med en Børnegudstjeneste 
i Skrøbelev kirke lørdag den 28. februar kl. 
10.30. Efterflg. er der frokost for børnene og 
deres forældre og søskende i præstegården. 

Børneklublejr på Spodsbjerg Drej 
Fredag den 27. marts – lørdag den 28.marts.
Derefter holdes fri indtil september.

Julens & Nytårets indsamlinger

Juleaften samlede vi ind  
til SOS-børnebyerne
Der indkom i alt ................... 1998,00 kr.

Nytårsaften samlede vi ind  
til Bibelselskabet
Der indkom i alt ......................170,50 kr.

På organisationernes vegne takker vi  
for bidragene, som er videresendt.

Døbte
9. november Nicklas Elmely Rasmussen
 Longelsevej 75, Sdr. Longelse
 Skrøbelev Kirke 
23. november William Kaae Elnegaard-Knudsen
 Snaremosevej 22, Snaremose
 Fuglsbølle Kirke 
30.november Lucas Jespersen Elnegaard
 Krogsbjergvej 6, Longelse Sand
 Longelse Kirke 

Musikgudstjeneste
Longelse kirke byder på en musikgudstjeneste 
søndag den 17. maj kl. 16.00. Medvirkende er 
er Kværndrup kirkes kor under ledelse af orga-
nist Lykke Chetronoch.
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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

Fuglsbølle kirkes NYE SMUKKE  DÅBSFAD, fremstillet i mes-
sing af blikkenslager Kurt Madsen, Rudkøbing.

Ferie/fri:
Sognepræsten holder ferie/fri  7.-21. april, 2.-3. 
maj. & 26.-30. maj. Der henvises til sognepræ-
sterne Torben Poulsen, Tullebølle tlf. 62 50 22 
50, tpo@km.dk  og Hans Henrik Merrild, Hou, 
tlf. 62 55 12 64, hhm@km.dk

Udsnit af billeder fremstillet af juniorkonfirmanderne.
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Biskoppen besøger Bagenkop kirke
Søndag d. 1 marts 10.00 kommer biskop Tine 
Lindhardt til Bagenkop kirke på visitats. Visi-
tats er et led i biskoppen tilsyn med præster og 
menighederne i stiftet – men også en særlig og 
festlig begivenhed, hvor man har lejlighed til at 
hilse på biskoppen i forbindelse med gudstjene-
sten. Alle er hjerteligt velkomne.

Juniorkonfirmandafslutning
Humble kirke søndag d 8. marts kl 14.00 af-
slutter juniorkonfirmanderne årets forløb med 
en hyggelig gudstjeneste, hvor de deltager ak-
tivt. Alle er hjertelig velkomne! 

Konfirmand-andagt
Lindelse kirke 10. marts 19.00. 

Konfirmanderne står for det meste af an-
dagten. Deltag i andagten og bak op om vores 
skønne unge mennesker! 

Eftermiddags-andagt
Magleby kirke torsdag d 19. marts kl 17.00 ind-
ledes Sydlangelands fællespastoratmøde med en 
andagt i Magleby kirke. Alle er hjertelig velkom-
ne. Vi benytter lejligheden til at minde om, at der 
er offentlig adgang til alle menighedsrådsmøder.

Motionsgudstjeneste
D. 29. marts 11.30 i Bagenkop kirke. Som-
mertiden begynder denne dato – i den for bindelse 
vil vi gå sommeren aktivt i møde. Kom til en 
hyggelig gudstjeneste med temaet ”frihed”. 
”Yoga-Lis” (Freelance skuespilleren Dorthe 
Panch) deltager og sætter os godt i gang til en 
fælles gåtur i Bagenkops omegn. Efter følgende 
skal vi i hallen, hvor Mary laver sund frokost til os. 

Tilmelding til frokost senest 
23/3 til Mary Petersen, 

tlf.: 21 93 24 38. 

Sydlangeland pastorat

Skærtorsdag 2. april:
Skærtorsdag mindes vi Jesu sidste måltid med 
sine disciple. 
Fodslette 10.00 og Lindelse 19.30: Stud. teol. 
Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen prædiker 
ved gudstjenesterne i. Efter gudstjenesten i Lin-
delse bydes på kaffe i konfirmandstuen.
Magleby kirke 11.30. Temaet er ”Fællesskab”. 
Vi åbner kirkedørene for fællesspisning i kirken 
efter gudstjenesten. Menuen står på ”Irish Stew”. 
Prisen for frokosten efter gudstjenesten er 45 kr. 
Alle er hjertens velkomne. Tilmelding til frokost 
senest d. 27 marts hos sognepræst Rebecca Aaga-
ard-Poulsen på rema@km.dk eller på 51165477.

Kristi Himmelfartsdag stiger vi  
(næsten) til himmels
Familie-gudstjeneste 14. maj 14.00 på bakken i 
Hennetved Haver. Lige ved de hvide låger på Hen-
netvedvej. Vi mødes ved lågerne 14.00 og følges ad 
op ad bakken, hvor der er gudstjeneste mellem de 
kæmpestore, ny udsprungne bøgetræer, og hvor vi 
bogstaveligt kan se det hele lidt fra oven. 

Tag kaffekurv med til hele familien – vi 
bliver og hygger bagefter. I tilfælde af regnvejr 
flyttes gudstjenesten til Lindelse kirke.

Hvor der er liv, brydes isen.
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Halloween 2014
blev fejret i Bagenkop kirke. Temaet var de 7 
dødssyndere, som er en del af kirkens histo-
rie. Kirken var stopfuld af kreativt udklædte 
voksne og børn. Vi fik fortalt dødssynderne af 
en heks, som kom med sin dampende, giftige 
gryde. Synderne var til stede og spillede hver 
sin dødssynd. Fem 13-årige break dansere fra 
”Hips” dansede for os i kirken. Vi fik tegnet 
selvlysende kors i panden og kirken var flot 
udsmykket. Flere frivillige stillede op som skue-
spillere og som hjælp til pyntning af kirken og 
af hallen, hvor vi fortsatte festen efterfølgende. 
Halloween-gudstjenesten var atter en stor suc-
cés, hvor lokalsamfundet i Bagenkop bakkede 
op og lod det vokse til en hel byfest med ud-
gangspunkt i kirken. En hjertevarm tak skal 
lyde fra Bagenkop menighedsråd for den store 
opbakning.

Eftermiddagsmøder:
Tirsdag d. 17/3 kl. 14.30 i Humble præ-
stegård: Jørgen Jensen, Lindelse, ingeniør og 
fotograf, fortæller om sine slægtninge, der som 
15.000 andre langelændere i perioden 1850-
1920 drog over Atlanten for at prøve lykken.  
Jørgens mormors 5 søskende fra Hesselbjerg tog 
afsted i 1890.  Det bragte Jørgen og Lis på en 
fantastisk rejse, hvor de opholdt sig dels i Cali-
fornien, dels i Mormonernes hovedkvarter i Salt 
Lake City sidste år.

Under kaffen vil Lisa Pihl fortælle mere om 
turen til Tjekkiet.

Torsdag d. 23/4 kl. 14.30 i Lindelse præste-
gård: Vi får besøg af Leif Jensen, Tryggelev, der 
er en festlig og forrygende fortæller. 

Husk kop og brød! 
Der kan bestilles kirkebil.

Gudstjenester på plejehjemmene 
Lindelse plejecenter:
17/3 14.00 ved Trille Brink Westergaard  
– med altergang.
21/4 14.00 ved Helle Frimann Hansen.
19/5 14.00 ved Rebecca Aagaard-Poulsen
Alle fra pastoratet er velkomne til gudstjenesten 
– og til hyggeligt kaffebord bagefter!

Humble Plejecenter 
11/3 kl. 14.30 ved Rebecca Aagaard-Poulsen
15/4 kl. 14.30 ved Trille Brink Westergaard
13/5 kl. 14.30 ved Helle Frimann Hansen

Kirkestafet – frivillige
Vi gentager succesen fra 2013 og holder kirke-
stafet igen søndag d. 30. august. Det kommer 
der meget mere om i næste kirkeblad. Men al-
lerede nu kan man melde sig som frivillig. Vi 
skal bruge: 
1. Chauffører til transport mellem kirkerne m.m. 
2. ”Forsynings-tropper”: Nogle, der vil stå for 
let forplejning ved hver kirke og/eller for fælles-
spisningen til sidst. 
3. Kreative folk, der kan stå for de kreative islæt. 
4. ”Lidt af hvert-folk”, der kan påtage sig for-
skellige opgaver. Har du lyst til at være med, så 
ring til sognepræst Rebecca Aagaard-Poulsen.

Børnegudstjenester  
og fælles pastorat
Vi oplever i Sydlangeland pastorat en stor til-
slutning til vores børnegudstjenester. Det er 
fantastisk at opleve så mange deltage - og ikke 
mindst medvirke - til disse særlige gudstjene-
ster. At være ét fælles pastorat betyder, at alle 
præster høres i de forskellige kirker, men også 
at gudstjenesterne er for alle – uanset hvor man 
bor. Der må ikke herske tvivl om, at man er vel-
kommen til enhver slags gudstjeneste - uanset 
hvor på Øen man bor! Vi er glade for at se dig 
dér, hvor der sker!

Sydlangeland pastorat

Jørgen Jensen, Lindelse, ingeniør og fotograf.
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Sydlangeland pastorat

Sognetur til Tjekkiet – OLOMOUC og PRAG!  
6. september – 11. september 2015 
Prag er Tjekkiets smukke hovedstad. Olomouc er en af Tjekkiets 
smukkeste og vigtigste historiske byer – og en af Europas bedst beva-
rede hemmeligheder. Her er barokkirker, renæssancepalæer, prægtige 
fontæner, pestsøjle og bygninger i jugendstil. Byen er endnu ikke 
indtaget af masseturismen, og der er rigeligt at komme efter og se på. 

Vi kører i bus fra Langeland og direkte til byen Olomouc ca. 300 km 
øst for Prag. Turen tager hele dagen med pauser undervejs.

I prisen er indregnet:
Bus frem og tilbage. På udturen morgenkaffe og sandwich. Hotel 
med morgenmad. Alle entreer. 2 x frokost og 2 x aftensmad med 
underholdning. Dansk guide.

3 nætter i Olomouc og 2 nætter i Prag. Alle kan deltage.

Pris 2.850 kr. 
pr. person i dobbeltværelse. 

+ 350 kr. pr. person i enkeltværelse (begrænset antal).

INFO Udførligt program kan fås i præstegården i Humble i kontorets åbningstid. Eller kan sendes på mail.  
Yderligere oplysninger: Lene Kromphardt til 62572072 eller Lisa Pihl Jensen 23242478 Arrangør: Humble menighedsråd
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Sydlangeland pastorat

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.

Ferie og fri:
Helle Frimann Hansen har ferie 1/3 - 8/3 og 
9/4 -19/4.     
Trille Brink Westergaard har fri 13-15/3, 
7-12/4, 23-25/4 og 27-30/4.
Rebecca Aagaard-Poulsen har fri 13-14/3, 17-
18/3, 21/3, 27-28/3, 21-24/4

Bemærk 
Der serveres kaffe efter følgende gudstjenester i 
Humble: 22/3, 14/5 og 31/5.
Til aftengudstjenesten i Humble 2. påskedag 
medvirker Lone Nordals kor.

Stort konfirmandarrangement 
Torsdag d. 29. januar var alle konfirmander på 
Sydlangeland med til et stort konfirmandar-
rangement i Odense - med konfirmander fra 
hele Fyn. Der var forskellige poster i domkir-
ken, Sct. Hans kirke, Gråbrødre klosterkirke 
og Assistens kirkegården. Temaet var tro, håb 
og kærlighed. Alle var velforberedte på forhånd. 
F.eks. havde hvert hold lavet og dekoreret de tre 
symboler. På fotoet ovenover ses holdet fra Lin-
delse-Tryggelev-Fodslette med deres kreationer. 
Til marts deltager alle øens konfirmander i en 
fælles gospeldag i Bøstrup og senere skal alle på 
heldagsudflugt. Alle Sydlangelands konfirman-
der skal til Århus. Vi glæder os!
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Konfirmander

Konfirmation i Rudkøbing kirke  
Store Bededag den 1. maj kl. 11.00 
v. Lene Kjær Andersen
Caroline Kruse, Spodsbjergvej 44, 5900 Rudkøbing
Cathrine Ortving Hansen, Strandgade 13 A, 5900 Rudkøbing
Cecilie Thode Møller Rasmussen, Nørrebro 135, 5900 Rudkøbing
Christian Nyman Bødker Hansen, Chr. Kiilsgaardsvej 31, 5900 Rudkøbing
Emma Rebekka Egede Juul, Bygaden 9, 5953 Tranekær
Emile Larsen, Sylen 4, 5900 Rudkøbing
Frederik Emil Hansen, Nørrebro 22, 1. tv., 5900 Rudkøbing
Ida Hansen, Mosevænget 10, 5900 Rudkøbing
Josefine Navne Larsen, Mosevænget 18, 5900 Rudkøbing
Julie Risgård Rasmussen, Halvmånen 5, 5900 Rudkøbing
Kamilla Dam Gregersen, Schnohrsvej 11, 5900 Rudkøbing
Line Braaby Jørgensen, Haverne 12, 5900 Rudkøbing
Lucas Kjølby Lundsgaard, Østergade 30, 1., 5900 Rudkøbing
Mads Anbech, Rosenvænget 12, 5900 Rudkøbing
Nicklas Birkvad, Fredensvej 20, 5900 Rudkøbing
Simon Pilegård Petersen, Cirklen 8, 5900 Rudkøbing
Simone Ahl Jensen, Jens Winthers vej 2, 5900 Rudkøbing
Thomas Simon Nielsen, Kragholmvej 40 C, 5900 Rudkøbing

Konfirmation i Strynø kirke 
søndag den 3. maj kl. 9.30  
v. Lene Kjær Andersen
Astrid Nors Hansen, Støbergården 16, 5900 Rudkøbing.
Niels Fonseca Hansen, Stjernegade 16, Strynø, 5900 Rudkøbing.
Toke Sebastian Borring-Møller, Søndrevej 3, st., Strynø, 5900 Rudkøbing.

Konfirmation i Longelse kirke  
søndag den 26. april kl. 10.00 
v. Annalise Bager
Nikolas Würtz Andersen, Longelsevej 55, 5900 Rudkøbing
Diddie Marie Rasmussen, Spodsbjergvej 168, 5900 Rudkøbing
Ida Marie Schütt, Krogsbjergvej 25, 5900 Rudkøbing

Konfirmation i Skrøbelev kirke 
St. Bededag den 1. maj kl. 10.00
v. Annalise Bager
Jimmy Thor Van Dalen, Longelsevej 35, 5900 Rudkøbing
Jeppe Fridal Hansen, Spodsbjergvej 30, 5900 Rudkøbing
Jonas Strate Harrild, Humblevej 83, 5900 Rudkøbing
Oscar Ploug Behnfeld Jensen, Skrøbelev Hedevej 13c, 5900 Rudkøbing
Sandra Kaae Jensen, Skrøbelev Hedevej 8, 5900 Rudkøbing
Morten Toftemann Knudsen, Rifbjerg Udflytter 12, 5900 Rudkøbing
Melanie Elmely Freund Mathiesen, Torpevej 21, 5900 Rudkøbing
Andreas Bjerg Petersen, Søndre Landevej 19, 5900 Rudkøbing
Lucas Tolstrup Ralby, Snaremosevej 20, 5900 Rudkøbing
William Martin Stubgaard, Spodsbjergvej 193, 5900 Rudkøbing
Laura Wistoft Særkjær, Søvertorpvej 4, 5900 Rudkøbing

Konfirmandhold fra Rudkøbing.

Konfirmandhold fra Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev.
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Konfirmander

Konfirmation i Snøde kirke  
3. søndag efter påske den 26. april 2015 kl. 10.00 
v. Hans Henrik Merrild
Anna-Natascha Westphal Christensen, Dageløkkevej 12, 5953 Tranekær
Anna Nielsen, Lille Snødevej 6, 5953 Tranekær
Mette Sørensen, Vandværksvej 19, 5953 Tranekær

Konfirmation i Tranekær kirke  
Bededag den 1. maj 2015 kl. 10.00 
v. Torben Poulsen
Emil Lund Larsen, Tevlesøvej 1, 5953 Tranekær
Bjørn Bastholm Sørensen, Bygaden 47, 5953 Tranekær
Caroline Cunin Worrell, Slotsgade 47, 5953 Tranekær

Konfirmation i Bøstrup kirke  
Bededag den 1. maj 2015 kl. 12.00  
v. Torben Poulsen
Josefine Holm Hansen, Snødevej 84, 5953 Tranekær
Rasmus Nymann Kjærsgaard, Sønderskovvej 2, 5953 Tranekær

Konfirmation i Hou kirke  
4. søndag efter påske den 3. maj 2015 kl. 10.00 
v. Hans Henrik Merrild
Per Lukas Gotfredsen Brandt, Søndergade 77, 5953 Tranekær
Andreas Nagstrup Hansen, Snøde Bygade 10, 5953 Tranekær
Cecilie Vildsø Timmermann, Lucernevej 31, 3230 Græsted

Konfirmandhold fra Nordlangeland.

Konfirmandhold fra Simmerbølle.

Konfirmation i Tullebølle kirke  
Kristi himmelfartsdag den 14. maj 2015 kl. 10.00
v. Torben Poulsen og Hans Henrik Merrild
Steven Krøyer Boysen, Bygaden 42, 5953 Tranekær
Maria Harrison Hansen, Annexstræde 23, 5953 Tranekær
Sarah Köhler Jacobsen, Bukkeskovvej 19, 5953 Tranekær
Amanda Kristine Jakobsen, Skebjergvej 13, 5953 Tranekær
Lise-Mette Rørdam Jakobsen, Pellemarken 10, 5953 Tranekær
Henrik Eskebæk Jensen, Tranekærvej 3, 5953 Tranekær
Simon Leth Johansen, Løkkebyvej 20, 5953 Tranekær
Helene Lehn Toftemann Knudsen, Knudsbøllevej 29, 5700 Svendborg
Mia Kroghsvang, Støbergården 10, 5900 Rudkøbing
Cecilie Lundsgaard, Skebjergvej 19, 5953 Tranekær
Emil Mads Møllemand, Kassebøllevej 19, 5953 Tranekær
Gustav Tofte Ambo Rasmussen, Almindingen 1, 5953 Tranekær

Konfirmation i Simmerbølle kirke 
søndag den 3. maj kl. 12.00
v. Lene Kjær Andersen
Asbjørn Deibjerg Hansen, Peløkkevej 66, 5900 Rudkøbing
Emil Jens Kaae, Nørregade 5, st., 5900 Rudkøbing
Jeff Meisner, Bygaden 30, Tullebølle, 5953 Tranekær
Katinka Clara Spangtoft, Rue 19, 5900 Rudkøbing
Maya Holm Seiberg, Bygaden 5, Tullebølle, 5953 Tranekær
Noah John Pedersen Saleh, Løkkeby Strandvej 4, 5953 Tranekær
Rasmus Lystrup Pape Henriksen, Bellevue 55, 5900 Rudkøbing
Trine Hermansen Vous, Spodsbjergvej 171, 5900 Rudkøbing
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Konfirmander

Konfirmation i Humble kirke  
fredag den 1. maj kl. 10.00 
v. sognepræst Helle Frimann Hansen
Sebastian Mørup Andersen, Hovedgaden 48, 5932 Humble
Fie Louise Boye Christensen, Østersøvej 4, 5932 Humble
Christian Sigismund L. Eckstrøm, Humblevej 25, 5932 Humble
Simon Hannibal Fakkemohs, Eggertsvej 3, 1., 5932 Humble
Cecilie Frandsen, Hovedgaden 13, 5932 Humble
Benjamin Mørk Hansen, Helsnedvej 1A, 5932 Humble
Emilia Maja Hansen, Vestergårdsvej 12, 5932 Humble
Manuela Krogh Jensen, Humblevej 32, 5932 Humble
Stefani Nicole Jeppesen, Humblevej 18, 5932 Humble
Tobias Blaabjerg Karlsen, Helsnedvej 11A, 5932 Humble
Nickolaj Brock Nielsen, Duevej 20, 5932 Humble
Nicole Pihl, Blandebjerg 18, 5900 Rudkøbing
Nina Fuhr Sønderskov, Kædebyvej 53, 5932 Humble
Naja Have Thomsen, Lærkevej 5, 5932 Humble

Konfirmation i Bagenkop kirke  
søndag den 10. maj kl. 10.00 
v. sognepræst Rebecca Aagaard-Poulsen
Tobias Hansen, Søgårdsvej 1, 5935 Bagenkop
Michelle Kjærgaard Møller, Østergade 68, 5935 Bagenkop
Ane Kirstine Banke Rasmussen, Kløvervænget 26, 5935 Bagenkop
Sarah Kruse Theodorsen, Strandgade 23, 5935 Bagenkop
Emma Vilhelmsen, Dæmningen 3A, 5935 Bagenkop

Konfirmandhold fra Humble.

Konfirmandhold fra Bagenkop.

Konfirmandhold fra Lindelse.
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Konfirmander

Konfirmation i Rudkøbing kirke  
Fredag den 1. maj kl. 9.30 
v/ vikarpræst Mai Bjerregaard Andersen
Asbjørn Bøgh Christiansen, Kulepilevej 18, 5900 Rudkøbing
Emmie Moesgaard Dziemieska, Sommerlyst 5, 5900 Rudkøbing
Cecilie Baltzer, Ringvejen 8, 5900 Rudkøbing
Jonas Pihl Bøye, Nørrebro 86 A, 5900 Rudkøbing
Christian Mølleskov Demant, Platanvej 5, 5900 Rudkøbing
Caroline Didriksen, Havnegade 106, 5900 Rudkøbing
Ene Lystrup Nielsen, Skovbakken 4, 5900 Rudkøbing
Lærke Krogh Lindqvist, Broløkken 36, 5900 Rudkøbing
Sigurd Bergholdt, Kulepilevej 11, 5900 Rudkøbing
Tim Normand Jensen, Fredensvej 7, 5900 Rudkøbing
Tobias Niklas Olsen, Nørrebro 211, 5900 Rudkøbing
Philip Juul Pedersen, Jens Winthersvej 8, 5900 Rudkøbing
Lasse Oldenbjerg, Herslevvej 35, 5900 Rudkøbing
Andreas Karlebjerg, Jens Winthersvej 10, 5900 Rudkøbing
Philip Poul Kastrup, Ringvejen 10, 5900 Rudkøbing

Konfirmation i Rudkøbing kirke  
Søndag den 3. maj kl. 10.00 
v/ vikarpræst Mai Bjerregaard Andersen 
Julie Welcher, Harnbjergvej 8, 5932 Humble
Rasmus Buhelt Jensen, Spodsbjergvej 62, 5900 Rudkøbing
Mads Nissen Hvid, Nørrebro 177, 5900 Rudkøbing
Emil Sullestad Olsen, Simmerbølle Kirkevej 11, 5900 Rudkøbing
Anders Eis Bruun Hansen, Haverne 7, 5900 Rudkøbing
Mads Gjerster Madsen, Planken 14, 5900 Rudkøbing
Laura Vang Klingenberg, Rifbjerg 22, 5900 Rudkøbing
Kathrine Olsen, Ringvejen 20, 5900 Rudkøbing
Sebastian Jensen, Kværnen 8, 5900 Rudkøbing
Oliver Aagaard Hansen, Havnegade 26, 5900 Rudkøbing
Eske Flach van Drongelen, Peløkkevej 27, 5900 Rudkøbing

Konfirmation i Lindelse kirke  
søndag den 26. april kl. 10.00 
v. provst Trille Brink Westergaard
Anna Maria Boye Christensen, Ristingevej 44, 5932 Humble
Caroline Elnegaard, Ormstrupvej 2, 5932 Humble
Christian Nørgaard Olsen, Blandebjerg 2, 5900 Rudkøbing 
Luckas Erichsen, Statenevej 25, 5900 Rudkøbing
Peter Fuglsang, Sønderskovvej 16, 5932 Humble
Caroline Amalie Nygaard Jensen, Langegade 16, 5900 Rudkøbing
Andreas Krogh Børre Larsen, Påøvej 8, 5900 Rudkøbing
Mette Aadahl Larsen, Polleholmsvej 1, 5900 Rudkøbing
Louise Urup Søgaard Mikkelsen. Skovvej 1, 5900 Rudkøbing
Anne Pilegaard-Klæsøe,Statenevej 19, 5900 Rudkøbing
Majken Drechsel Schreiber, Ourevej 16, 5932 Humble
Mikkel Fløystrup V. Thillemann, Bukkemosevej 1, 5932 Humble
Thea Toftemann Thuesen, Sønderskovvej 4, 5932 Humble

Konfirmandhold fra Rudkøbing.

Konfirmationsvelsignelse!
Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i dåben  
har gjort dig til sit barn, han styrke dig i din tro og give dig håb,  
han velsigne dig og bevare dig i sin kærlighed!
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CARL NIELSEN FYLDER 150 DEN 9. JUNI 2015

Carl Nielsen blev født i Nr. Lyndelse syd for 
Odense den 9. Juni 1865 som søn af en fattig 
maler.

Faderen deltog i krigen mod Preusserne 
i 1864, men undgik de største slag og vendte 
hjem til sin forarmede familie i efteråret 1864. 
Den lille Carl havde 11 søskende, hvoraf flere 
døde i en ung alder, og han blev sendt ud for 
at bidrage til familiens ( manglende ) økonomi 
som ganske lille – han startede sin karriere med 
at passe gæs.

Faderen var meget musikinteresseret og 
han tog ud med sit lille orkester og spillede til 
høstfester og baller og Carl Nielsen deltog med 
sit violinspil fra han var 6-7 år gammel. Fade-
ren spillede for den lille Carl og moderen sang 
sange og snart mestrede Carl både Mozart og 
Beethoven på sin violin.

Som dreng  fik den lokale musikforening 
ham optaget som blæser i et militærorkester og 
han imponerede alle med sit Cornet-spil, som 
åbnede mulighed for at blive optaget – på en 
friplads – på musikkonservatoriet.

Han blev senere violinist og kapelmester i 
Det Kongelige Kapel.

Carl Nielsen er uden tvivl Danmarks stør-
ste komponist gennem tiderne – såvel nationalt 
som internationalt og han har komponeret 6 
symfonier,  2 operaer (f.eks Maskerade), 3  kon-
certer for violin, klarinet, fløjte og orkester, 6 
strygekvartetter og anden kammermusik og 
ikke mindst flere hundrede folkelige sange, 
som ”Solen er så rød Mor”, ”Hist, hvor vejen 
slår en bugt”, ”Jeg ved en lærkerede”, og  ”Jens 
Vejmand”.

Mange vil nok mene, at Carl Nielsen var 
en meget ”national” komponist og sangskriver, 
men selv fornægtede han dette. ”Jeg kompone-
rer musik og skriver sange for at fremme folkets 
forståelse for musikken”, udtrykte han.

Carl Nielsen komponerede sin musik i en 
tid, hvor den klassiske musik fik hård konkur-
rence fra musikken, som kom vestfra, nemlig 
Jazz’en, hvilket vel egentlig sætter Carl Nielsen’s 
talent og gennemslagskraft endnu mere i relief.

Carl Nielsen blev en dominerende skikkelse 
i Dansk kulturliv, helt på højde med Johannes 
V. Jensen og Henrik Pontoppidan.

Carl Nielsen’s privatliv var, som hans musik 
højdramatisk.

I sine unge dage var han dybt forelsket i Emi-
lie Denant, hvad et væld af breve vidner om. 
Senere mødte han sin hustru igennem de kom-
mende 40 år, billedhuggeren og maleren Anna 
Marie i Paris. Det blev et ægteskab på både godt 
og ondt. Carl havde en meget høj hormonpro-
duktion og havde et væld af sidespring og Anne 
Marie gik i mange år med skilsmissepapirerne i 
sin taske – men underskrev dem aldrig. De to 

var ofte adskilt i lange perioder, særlig da Anna 
Marie arbejdede med sin rytterstatue af kong 
Christian d. IX, bl.a. gennem et flerårigt op-
hold i Tyske Celle.

Selvom Anna Marie skriver ”Krukken er 
smadret, den kan ikke klinkes”, så finder de al-
ligevel sammen igen og hun holder en meget 
smuk tale ved hans båre, da han dør i 1931 : 
”Jeg takker Gud for hans natur” siger hun bl.a.

Carl Nielsen var et meget kompliceret og 
sammensat menneske, som kæmpede mod sine 
synder i sit privatliv, og som på samme tid kom-
ponerede fantastisk musik.

Vi er mange, som glæder os til de mange ar-
tikler, arrangementer og TV-programmer, som 
uden tvivl vil komme i forbindelse med kompo-
nistens 150 års dag.

Jacques Borggild
Longelse Præstegård.

CARL NIELSEN

Carl Nielsen


