
Kirkebladet for Langeland og Strynø

December 2015 · Januar · Februar 2016

Hou 

Stoense

Snøde

Bøstrup

Tranekær

Tullebølle

Simmerbølle

Rudkøbing

Strynø

Skrøbelev

Longelse 

Fuglsbølle

Lindelse

Fodslette

Tryggelev

Kædeby

Humble

Ristinge

Magleby

Bagenkop



2

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 
finder selvbetjeningen på www.borger.dk. Hvis særlige forhold gør, at man ikke kan betjene sig digitalt, 
er man velkommen til at henvende sig på præstekontoret/kordegnekontoret i sit bopælssogn. Reglerne 
om navneændring findes på www.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, kirkekontor eller kan bestilles på 
www.borger.dk. Legitimation skal forevises.

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

Redaktion
Annalise Bager (ansvarshavende redaktør), 
Peter Møberg.  
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
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Præstens side

Vi skal nu til at tænke på julegaver, og det kan 
godt give hovedbrud. Vi vil meget gerne give 
gaver, som de andre bliver glade for. Men hvor 
mange skal de have? Og hvor dyre må de være? 
Og hvem skal have, og hvem skal ikke have? 
Må de være hjemmelavede? Er det kikset, hvis 
far igen i år får den whisky, han godt kan lide – 
eller er det blevet en tradition, at han skal have 
den? Hvordan sørger vi for, at gavegivningen 
bliver retfærdig? Hvordan undgår vi, at alt for 
mange gaver skal byttes? Osv. osv.

Det er svært at give
Når mor siger, at det hun ønsker sig allermest 
er glade børn og en god stemning juleaften, 
tager vi hende ikke alvorligt. Når far siger, at 
det bedste er julemaden, tror vi ham ikke. Så 
vi efterspørger ønskesedler. Men i vort hemme-
lige indre har vi et ideal og en drøm om, at vi 
kan glæde den anden ved en overraskende dejlig 
gave, som den anden havde glemt, at hun/han 
ønskede sig. Og vi har en længsel efter, at de 
andre af sig selv kan udtænke, hvad netop jeg 
har behov for og vil glæde mig over uden, at jeg 
behøver at sige det højt eller skrive det på en øn-
skeseddel. Men vi ved også, at vi i den virkelige 
verden må skrinlægge sådanne utopier. Dertil 
kommer de moralske kvababbelser vi kan få ved 
at bruge så mange penge på luksus, når rigtig 
mange ude i verden knap nok har til dagen og 
vejen. Burde vi ikke sende mindst halvdelen af 

julegavebudgettet til en velgørende organisa-
tion?

Ja, bare sådan en hurtig nedskrevet refleksion 
afslører straks julegavegivningens kompleksitet. 
Men i stedet for bare at skrive en check til børn 
og børnebørn og så stikke af til Grand Canaria 
bliver de fleste bedsteforældre dog hjemme. I 
stedet for at stikke af med kæresten til en hytte 
i Norge kommer de unge alligevel hjemme til 
mor og far. I stedet for at lave en minimalistisk 
jul samler de fleste familien og giver gaver som 
’vi plejer’ – for der er noget ved juletraditioner 
herunder gaverne, som vi ikke kan undvære. 
Men hvad er det egentlig, der gør, at vi bliver 
ved med at give gaver?

Det er dejligt at give
Vi forstår umiddelbart, at det er positivt at give 
og negativt at tage. Ja, det er nærmest en forbry-
delse at tage, i hvert fald andres ejendom, man 
må heller ikke tage sit eget liv, eller tage glæden 
fra andre. Derimod skal vi give for at glæde, for 
at opmuntre, for at skabe liv. Den største gave 
vi kan få, er glæden i modtagerens øjne. Derfor 
er det en særlig fryd, at se børn pakker gaver op 
og se deres jubel og henrykkelse over de ting, de 
får. Det er sværere at glæde en voksen. Det hæn-
ger sammen med, at jo ældre vi bliver, jo mindre 
mangler vi. Gavegivningens rus kommer kun, 
hvis man virkelig savner noget. Børnene øn-
sker ting, fordi de i forvejen har kærlighed 
og omsorg. Voksne ønsker sig ikke ting, men 
kærlighed og omsorg. Ting har de nok af, men 
hengivenhed, tid og opmærksomhed kan være 
en mangelvare i et fortravlet voksenliv. Men det 
lader sig jo ikke sådan pakke ind – eller gør det? 
Jo, måske, hvis man bruger sin fantasi!

Særlige gaver
Det er en kendt talemåde der siger, at ’man kan 
give glæde uden at miste den’. Glæden kan man 

dele med andre uden selv at skulle give afkald 
på den. Man kan give og give og selv forblive 
glad. Men man må ikke overse, at den der tager 
imod placeres i en ubehagelig position som den 
svage, medens den, der giver, fremstår som den 
stærke. Det kan føles nedværdigende at tage 
imod. Den givende skal passe på ikke at blive 
patroniserende og magtfuld – og det gælder 
ikke kun i forholdet mellem rige og fattige lan-
de, men også i dagligdags udvekslingsforhold 
– ikke mindst i forholdet mellem forældre og 
børn. Et andet aspekt er, at den uglade kan have 
svært ved at unde den anden glæden og derfor 
have svært ved at dele den andens glæde. Det er 
lettere at have medlidenhed end medglæde. Så 
selv om det altså ikke er uproblematisk, er det 
dog godt sådan grundlæggende ganske gratis og 
generøst at kunne dele ud af sin glæde – umid-
delbart og uden bagtanker. Man mister ikke 
noget.

Gud gav sin søn 
Julebudskabet handler om, at Gud gav sit kæ-
reste eje, nemlig sin søn til verden, til os. Ikke 
for at dømme men for at frelse. Gud gav afkald 
på sin retfærdighed for at vise barmhjertighed. 
Jesus Kristus viser os, at Guds væsen er barm-
hjertighed. Der er alvor i budskabet, for det 
forudsætter jo, at vi har behov for barmhjer-
tighed. Det kan måske støde nogen, men de 
fleste vil nok i eftertankens stund indrømme, 
at det er rigtigt. Ingen er jo perfekte. Ingen er 
fuldkomne gode og hjertelige mennesker. Vi 
behøver Guds og menneskers barmhjertighed, 
tålmodighed og overbærenhed. Det er det, vi 
får julenat, og som juleaftens gavegivning er et 
smukt symbol på.

Sognepræst
Hanne Davidsen.

Gavegivningens kompleksitet
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Grandækning på kirkegårdene 
Inden for de sidste par år er der sket en tilpas-
ning af bemandingen på vore kirkegårde. Hidtil 
har det været traditionen, at graverne havde 
ekstra hjælp til grandækningen og derfor som 
regel kunne være færdige omkring 1. søndag 
i advent. Det er ikke længere muligt. Graver-
nes medhjælpstimer er blevet beskåret, og de 
får ekstra travlt, så vi beder om forståelse for, 
at grandækningen nu tager længere tid og først 
kan forventes færdig på alle gravsteder til jul.

Kirkegårdskontor 
En anden konsekvens af omlægning og bespa-
relser på graversiden er, at kirkegårdskontoret i 
Tullebølle nu er fælles administration for både 
Tullebølle, Tranekær og Bøstrup kirkegårde. 
Alle administrative spørgsmål samt spørgsmål 
om priser og betaling skal derfor rettes til Lone 
Magaard Jensen på kontoret i Tullebølle. Hun 
træffes på tlf. 20 47 40 24 mandag til fredag 
mellem 9.00 og 9.30.

Fra menighedsrådenes dagsorden 
Hvad beskæftiger menighedsrådene sig med på 
de månedlige møder? Det kan man orientere sig 
om ved at læse referater fra møderne på hjem-
mesiden www.pastoratet.dk under det enkelte 
menighedsråd.

Menighedsrådene står foran en drøftelse af 
antal og fordeling af gudstjenester, foranlediget 
af et nyt gudstjenestecirkulære fra biskoppen. 
Sådan er der løbende vigtige sager at drøfte og 
træffe beslutninger om.

Af andre større sager lige nu kan nævnes, at 
der i det sydlige menighedsråd arbejdes med 
at finde en god og langtidsholdbar løsning på 
vedligeholdelse af kirkegårdsmuren i Tranekær. 
Muren er af Nationalmuseet erklæret umistelig 
kulturarv, men det betyder desværre ikke, at de 
vil påtage sig bevaringen.

I Tullebølle Kirke skal orglet renoveres for-
venteligt i 2016.

Det nordlige menighedsråd er i gang med 
planlægning, som skal føre frem til en indven-
dig renovering af Hou Kirke med bl.a. maling 
og nyt varmeanlæg. 

Sakristiet i Snøde Kirke har fået udbedret 
nogle revner og er blevet spændt sammen.

Ellers forholder menighedsrådene sig løben-
de til økonomien i form af kvartalsrapporter, 
regnskaber og budgetter. Ligesom man sørger 
for, at der er de folk ansat, som vi har brug for 
og råd til, og at deres arbejdsforhold og hjælpe-
midler er i orden.

Lad os tale om det - studiekreds
Hvornår er det lige, at vi får snakket om de 
store spørgsmål i livet? 

”Alting begyndte med at Gud talte”, sådan 
indledes Johannesevangeliet i Den Nye Aftale 
(Bibelselskabets nye oversættelse af Det nye 
Testamente). På samme måde begynder utrolig 
meget godt, når vi mennesker taler med hinan-
den og deler ord og tanker.

Derfor inviteres der til en studiekreds med 
udgangspunkt i Gudmund Rask Pedersens bog: 
Lad os tale om det. Det er en samtalebog om lit-
teratur, kristendom og menneskeliv.

Der bliver fire aftener, som ledes af præsterne 
på skift. Vi har indkøbt nogle eksemplarer af 
bogen, som man kan låne eller overtage. Bogen 
koster 90,00 kr. Hver aften vil have et tema og 
der vil være korte tekster fra litteraturen til at 
inspirere og sætte tanker i gang, samt bibeltek-
ster. Aftenerne vil forme sig som en samtale ud 
fra tekster og spørgsmål. Alle er velkomne.

De fire aftener er 
Onsdag den 6. januar kl. 19.30 i Forpagter-

boligen ved Hou Præstegård
Onsdag den 20. januar kl. 19.30 i konfir-

mandstuen i Tullebølle Præstegård.
Onsdag den 3. februar kl. 19.30 i Forpag-

terboligen ved Hou Præstegård
Onsdag den 17. februar kl. 19.30 i konfir-

mandstuen i Tullebølle Præstegård.

Konfirmander 
Der er i år kun indskrevet 10 konfirmander i 
hele Nordlangeland Pastorat. Undervisningen 
er godt i gang, og vi kan også i år glæde os over 
et godt samarbejde med Ørstedsskolen, så vi har 
konfirmanderne torsdag morgen. Derudover to 
hele dage i hhv. januar og april.

En del af forberedelsen er, at konfirmanderne 
bliver fortrolige med folkekirkens gudstjeneste. 
De kommer derfor til gudstjenester henover 
vinteren og skal selv medvirke ved gudstjene-
sterne den 31. januar. 

Præstegårdscafé i Tullebølle 
 Præstegård

Fra og med den 14. januar vil der hver torsdag 
fra kl. 14.30 til kl. 16.00 være caféstemning i 
konfirmandstuen i Tullebølle Præstegård. Alle 
er velkomne til at komme ind i varmen, få en 
kop kaffe og et stykke kage og høre et spæn-
dende, interessant, morsomt, overraskende 
indslag fra både lokale og mindre lokale per-
sonligheder. Eftermiddagen sluttes af med sang 
fra højskolesangbogen.

Jeg håber, mange vil komme og være med 
til nogle hyggelige caféeftermiddage i konfir-
mandstuen.

Peter Møberg

Nordlangeland pastorat
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Nordlangeland pastorat

Advent og jul i de nordlangelandske sogne

Adventssang i Tranekær Kirke
Den 29. november kl. 16.00
Vores salmebog bugner af gode julesalmer, 
både kendte og mindre kendte, og selvom der 
er mange julegudstjenester, er det svært at nå 
dem alle sammen igennem. Ved adventssan-
gen i Tranekær vil der være mulighed for at 
foreslå nogle af de julesalmer, som man nødigt 
vil undvære, eller som man måske gerne vil 
lære at kende. Vi håber, at mange vil komme 
og være med til at synge advents- og juletiden 
ind. Hvis man gerne vil orientere sig lidt i 
salmebogen på forhånd, så finder man salme-
bogens advents- og julesalmer under numrene 
74 – 135. 

Koncert i Bøstrup Kirke med 
 Gauerslundkoret
Den 10. december kl. 19.30
Gauerslundkoret er hjemmehørende i Gauers-
lund Sogn ved Vejle og er siden 2012 blevet 
ledet af Mia Møberg. Koret består af ca. 20 

voksne amatørsangere og er åben for alle sang-
glade mennesker. 

Repertoiret består af både små, søde, en-
stemmige sange, femstemmige korsatser og alt 
derimellem. Ud over den kendte og elskede 
danske julemusik har koret i år også kastet 
sig over nogle af de engelske christmas carols. 
Begge dele vil man kunne høre ved koncerten 
i Bøstrup Kirke, ligesom der også vil blive lej-
lighed til selv at få rørt stemmebåndene.

Alle er hjertelig velkomne.

Koret i Snøde Kirke
Den 13. december kl. 16.00
Julen er jo traditionernes tid, og 3. søndag i ad-
vent synger ”Koret” traditionen tro julen ind 
i Snøde Kirke. Det er igen Bibi Bechmann, 
der leder koret. Det bliver en rent musikalsk 
gudstjeneste uden prædiken men med masser 
af sang. Vi håber, at der i år vil komme lige så 
mange, som der plejer.

Santa Lucia i Hou Kirke
Den 13. december kl. 19.30
I år falder 3. søndag i advent lige præcis på 
luciadag. Lucia var en ung kristen kvinde, der 
led martyrdøden under den romerske kejser 
Diokletian. I dag forbinder vi mest luciafej-
ringen med børn, der går luciaoptog, medens 
de synger luciasangen og bærer levende lys i 
hænderne. Vi håber, mange vil komme og se 
Nordskolens luciaoptog i Hou Kirke.

Nordskolens juleafslutning i 
 Stoense Kirke
Den 18. december kl. 9.00
En anden ting, der hører julen til, er juleafslut-
ningerne eller måske skulle man snarere sige 
julebegyndelser. Uanset hvad glæder vi os til 
at byde både lærere, elever og deres forældre 
eller bedsteforældre velkommen til juleafslut-
ning i Stoense Kirke. 

Minikonfirmandafslutning i Snøde 
Kirke
Den 20. december kl. 11.15
Hver tirsdag har en lille gruppe elever på 
Nordskolen været til minikonfirmandun-
dervisning. De har hørt bibelhistorier, leget 
og været rundt for at se nogle af kirkerne. Vi 
afslutter forløbet med en festlig familieguds-
tjeneste i Snøde Kirke.

Tidspunkterne for julens gudstjenester kan 
ses i gudstjenestelisten midt i bladet. Som 
noget nyt fejres julegudstjenesten på Tullebøl-
lecenteret i år den 22. december kl. 15.00 med 
efterfølgende julehygge for beboerne og deres 
familier.
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Nordlangeland pastorat

Nytårsgudstjenester 
Traditionen tro holder vi også i år gudstjenester 
for at markere nytåret. Den 31. december er 
det i Hou kl. 16.00, hvor der efter gudstjenesten 
bliver mulighed for at nyde et glas champagne 
og ønske hinanden godt nytår. Kl. 22.30 er der 
gudstjeneste i Tranekær, så man kan nå hjem til 
fejringen ved midnat.

Det nye år bydes velkommen med guds-
tjenester, nytårsdag den 1. januar kl. 11.00 
i Snøde og kl. 16.00 i Tullebølle. Ved begge 
gudstjenester er der ligeledes en forfriskning i 
våbenhuset.

Spejdernes nytårsparadegudstjene-
ste i Tullebølle Kirke
Søndag den 10. januar kl. 14.00 
Paradegudstjenesten bliver en festlig familie-
gudstjeneste. Spejderne i Tullebølle deltager i 
uniform og med deres faner, men alle børn er 
velkomne, uanset om de har uniform eller ej.

Jagtgudstjeneste i Bøstrup kirke

Tirsdag den 26. januar kl. 19.00
Igen i år vil vi fejre den traditionelle jagt-
gudstjeneste med jagttema og hornmusik. 
Musikken står Sydøstfynsblæserne for. Efter 
gudstjenesten byder menighedsrådet på kaffe i 
sognehuset. Hvad enten man er jæger eller ej, er 
man velkommen til at tage del i både den fest-
lige gudstjeneste og det efterfølgende kaffebord 
i sognehuset. Der er mulighed for at benytte 
kirkebilen.

Kyndelmisse i Tranekær Kirke
Tirsdag den 2. februar kl. 19.30
Ved Kyndelmisse er man halvvejs gennem vinte-
ren, og må sikre sig, at man stadig har halvdelen 
af vinterforrådet tilbage. Samtidig kan man dog 
se forhåbningsfuldt frem mod foråret.

Ved gudstjenesten i Tranekær vil vi også kig-
ge forhåbningsfuldt fremad i stearinlysets skær. 
Det vil være en stemningsfuld gudstjeneste med 
musik, stilhed og læsninger.

I år vil sangerinden Helle Lynge stå for de 
musikalske indslag.

Fastelavn i Bøstrup og Hou Kirker

Søndag den 14. februar kl. 14.00
Både i Bøstrup og Hou Kirker er der fastelavns-
gudstjeneste. Vi håber, at kirkerne begge steder 
må blive fyldt med glade og udklædte børn. 
Efter gudstjenesten er der tøndeslagning – i 
Bøstrup i sognehuset og i Hou i præstegårdsla-
den. Når tønden er blevet slået ned, kan man 
begge steder styrke sig på kaffe, sodavand og 
fastelavnsboller. I Bøstrup er der mulighed for 
at købe slikposer á 25 kr. stykket. Alle er vel-
komne til fastelavnsgudstjeneste både i Bøstrup 
og i Hou - med eller uden udklædningstøj.

Bøstrup foredragene 
Efter en meget velbesøgt efterårssæson står vin-
tersæsonen 2016 for døren. Den omfatter igen 
fire højskoleaftener i Bøstrup Sognehus.

Onsdag den 13. januar kl. 19.30: Hanne 
Haldan, lærer, instruktør og guide. Emne: I det 
hvide – en krydsning af indlandsisen.

Onsdag den 10. februar kl. 19.30: Bjarne 
Bekker, journalist. Emne: Livet i det sydfynske 
øhav.

Onsdag den 24. februar kl. 19.30: Anne-
marie Hessellund Beanland. Emne: Hvorfor 
kede sig ihjel, når man kan dø af grin sammen 
med andre.

Onsdag den 9. marts kl. 19.30: Tony Lan-
dy, operasanger. Emne: Gift med operaen. Fra 
blokvogn til Det kongelige Teater

Foredragene finder sted i Bøstrup Sognehus, 
Bøstrupvej 37, Bøstrup.

Et enkelt foredrag koster 75 kr., alle fire 175 
kr. Kaffe/the og kage 25 kr. pr. gang. 

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

ge efter kl. 17.
Har man meldt sig og bliver forhindret, så 

ring venligst afbud, da der ofte er venteliste.



7

Nordlangeland pastorat

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

Bøstrup kirke:
Graver: Jytte Christiansen,
☎ 21 33 30 33 (bedst tirsdag til fredag), 
boestrupkirke@gmail.com
Kirkeværge: Ulla Frederiksen, 
☎ 29 90 82 67

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), 
graversnoede@gmail.com
Kirkeværge: Kirsten Jensen 
☎ 21 23 93 75, kirstenlund@c.dk

Stoense kirke:
Graver: Johnny Pedersen,  
☎ 23 74 91 90, graverhouvej@mail.dk
Kirkeværge: 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

Vejviser 
www.pastoratet.dk

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

Peter M. Møberg
Bygaden 69, 5953 Tranekær
☎ 62 50 22 50, pemm@km.dk
(fri mandag)

Sekretær: Jane Sand Merrild,  
☎ 62 55 12 64, jsme@km.dk

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

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

Kirkegårdskontor Tullebølle- 
Tranekær-Bøstrup kirkegårde
Bygaden 68A, 5953 Tranekær
Sekretær Lone M. Jensen  
☎ 20 47 40 24 (Mandag til fredag  
kl. 9.00 - 9.30) kirtul@live.dk

Tullebølle kirke:
Graver: Svend Jørgen Jensen,  
☎ 51 16 51 66 (bedst tirsdag til fredag), 
kirtul@live.dk
Kirkeværge: Agnete Fugmann,  
☎ 62 50 13 75, netefugmann@gmail.com

Menighedsrådsmøder 
Hou-Stoense-Snøde Menighedsråd og Tulle-
bølle-Tranekær-Bøstrup Menighedsråd har på 
nuværende tidspunkt ikke lagt mødekalender 
for 2016. Normalt mødes Hou-Stoense-Snøde 
Menighedsråd den anden onsdag i måneden, 
undtagen juli og december, og Tullebølle-Tra-
nekær-Bøstrup Menighedsråd den første tirsdag 
i måneden, undtagen i december og august. 
Møderne vil kunne ses på hjemmesiden, når de 
er fastlagt. Menighedsrådsmøderne er offent-
lige.

Gudstjenester på plejehjemmene
Stigtebo, Lohals

Torsdag den 24. december kl. 11.00
Onsdag den 27. januar kl. 10.15
Onsdag den 24. februar kl. 10.15

Tullebøllecenteret:
Tirsdag den 22. december kl. 15.00
Onsdag den 27. januar kl. 14.30. Altergang.
Onsdag den 24. februar kl. 14.30.

Kirkebil
Husk du kan bestille kirkebil til alle 
gudstjenester i pastoratet.

Bestilles hos Byens Taxi  
tlf. 62 51 10 80
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Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat

Menighedsrådsmøder

Tirsdag den 12. januar kl. 17.00 
Onsdag den 24. februar kl. 17.00
Dagsorden og referater kan ses på kirkens 
hjemmeside.

Arbejdet ved Skrøbelev kirke
Arbejdet med det nye varmeanlæg skrider 
frem, men desværre kan vi ikke nå at åbne 
kirken til jul. Den endelige dato for færdig-
gørelsen er endnu ikke givet, men så snart der 
gives grønt lys for åbning af kirken, vil vi an-
noncere tidspunkter for gudstjenester ect. 

Adventsgudstjeneste
1. søndag i advent den 29. november delta-
ger medlemmer af Brassbandet i gudstjenesten 
i Longelse kirke kl. 19.30. Her vil musikerne 
med advents- og juletoner medvirke til en fest-
lig åbning af det nye kirkeår.

Kirkens  Adventskalender 
December er kalendertid - også i kirken. 
Derfor mødes vi hver lørdag i december til 
åbning af kirkens adventskalender. Bag ka-
lenderlågen gemmer der sig en spændende 
fortælling, som bliver præsenteret af dagens 
gæst. Adventskalenderen byder også på mu-
sikalske indslag af kor, sangere og musikere, 
ligesom vi vil synge et par fælles julesalmer. 
Hver gang kl. 16.00-16.30.

Ang. 1. adventslørdag henvises der til ef-
terårets kirkeblad

Lørdag den 5. december i Longelse kir-
ke: Næstformand for Røde Kors, Langeland, 
Ann Jeppesen, Rudkøbing åbner lågen og 
Rudkøbing Sangkreds under ledelse af Lone 
Nordal synger for os.

Lørdag den 12. december i Fuglsbølle 
kirke: Landmand Per Funch Clausen, Fugls-
bølle åbner lågen og børn fra Musikskolen 
står for den musikalske underholdning. 

Lørdag den 19. december i Longelse kir-
ke: Karen Godthåb Petersen, Godthåbgården, 
Nr. Longelse åbner lågen og Helle Rasmussen 
fra Brassbandet spiller på sin kornet.

Adventsmøde 
Onsdag den 2. december kl. 14.30 indbyder 
vi til årets adventsmøde. I år vil sognepræsten 
og hendes mand fortælle om en spændende 
rejse til Kappadokien i Tyrkiet. Området be-
tegnes som kristendommens vugge, og der er 
fortælling og billeder fra de meget specielle hu-
lekirker, som området er så rig på. Desuden får 
vi besøg af Lisbet & Tage, som vil synge for os. 
Og så byder eftermiddagen som vanligt på et 
dejligt kaffebord med kage og julegodter og na-
turligvis fælles julesalmer og sange. 

Tilmelding senest tirsdag den 1/12 kl. 12.00 
af hensyn til kaffebordet. 

Krybbespil 
2. søndag i advent den 6. december kl. 13.30 
er der krybbespil i Longelse kirke. Det er i 
år børn fra Børneklubben sammen med kon-
firmander og andre frivillige, 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. 

Lucia
Den 13. december er det Luciadag. Og i år fal-
der den netop på den 3. adventssøndag. Derfor 
inviterer vi til en stemningsfuld Lucia-gudstje-
neste i skumringstimen, hvor konfirmanderne i 
deres smukke hvide dragter vil bære lucialysene 
frem og synge luciasangen.

Det foregår i Fuglsbølle kirke kl. 17.00. 

Julegudstjeneste for Ørstedskolens 
mellemtrin!
Fredag den 18. december kl. 9.15 er der ju-
legudstjeneste for Ørstedskolens mellemtrin 
i Longelse kirke. Forældre og andre børn & 
voksne er selvfølgelig meget velkomne til at del-
tage i denne stemningsfyldte julegudstjeneste.

Lillejuleaftensgudstjeneste 
Lillejuleaften den 23. december inviterer vi til 
julegudstjeneste i Fuglsbølle 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 suppe/and. Gudstjenesten den 23. de-
cember bliver en rigtig julegudstjeneste med de 
elskede gamle julesalmer.

Juleaften!
Den 24. december er der juleaftensgudstjene-
ste i Longelse kirke kl. 13.30 og i Fuglsbølle 
kirke kl.14.30. I Skrøbelev lægges julegudstje-
nesten i år i Riddersalen på Skrøbelev Gods 
kl. 15.30. (dette skyldes at Skrøbelev kirke er 
lukket pga udskiftning af kirkens varmeanlæg).

Nytårsaften!
På årets sidste dag den 31. december samles 
vi til Nytårsgudstjeneste i Longelse kirke kl. 
15.30, for at sige farvel til det gamle år og vel-
kommen til det nye. Efter gudstjenesten ønsker 
vi med et glas champagne hinanden endnu et 
GODT NYTÅR.
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Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat

Vejviser
www.longelsekirke.dk 

Sognepræst Annalise Bager,  
Longelsevej 5, 5900 Rudkøbing 
☎ 62 50 10 69 anba@km.dk 
Træffes 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

Graver i Longelse og Skrøbelev : 
Jeffrey Raymond 
☎ 29 42 03 05/ 62 50 25 35
Raymond-Hovmand@mail.dk

Kirketjener i Longelse og Skrøbelev
Tage Larsen,  
☎ 21 74 89 25/ 62 50 16 69 

Graver & kirketjener i Fuglsbølle 
Jytte Petersen, 
☎ 30 52 78 44/ 62 50 15 70

Kirkeværge: Hanne Ellermann 
☎ 62 51 18 71
hanne-ellermann@hotmail.com

Regnskabsfører: Kaj Christoffersen, 
Tryggelev 20, 5932 Humble
doka@christoffersen.dk
☎ 62 56 10 35 

Kirkebil: Byens Taxi, tlf. 62 51 10 80

Nytårskoncert
Søndag den 10. 
januar kl. 16.00 
inviterer vi til 
nytårskoncert i 
Longelse kirke 
med Kim Larsen 
Jam: Peter 
Philipsen har 
gennem mange 
år beskæftiget sig 
med Kim Larsens 
musik, og han vil 
ved en forrygende 
koncert give os 
en musikalsk oplevelse med nogle af de kendte 
Kim Larsen sange. 

I en pause midt i koncerten bliver der ser-
veret en lille forfriskning i kirkens våbenhus. 

Højskoledag
Lørdag den 30. januar inviterer vi til vinte-
rens Højskoledag. I år besøger vi Danmarks 
ældste Folkehøjskole i Rødding. Højskolen 
blev grundlagt i 1844. Efter krigen 1864 kom 
højskolen under Prøjsen, hvilket resulterede i 
at forstanderen fik oprettet Askov højskole lige 
nord for Kongeåen. I 1920 ved folkeafstemnin-
gen vendte Højskolen tilbage til Danmark. I 
dag fungerer den som en Almen Højskole. 

Der afgang fra Præstegården kl. 7.00. Vi er 
hjemme igen til aften.

Prisen for hele dagen er 300,- kr.
Tilmelding på tlf. 62501069 senest den 25. 

januar.

Kyndelmissegudstjeneste
Tirsdag den 2. februar kl. 19.30 på dagen 
hvor ”Kyndelmisse slår sin knude” holder vi en 
smuk Lysgudstjeneste i Fuglsbølle kirke. Som 
et dejligt indslag har vores dygtige kirkemusike-
re lovet at synge nogle af vinterens herlige sange 
for os. Efter gudstjenesten bydes der på en kop 
kaffe i våbenhuset.

Konfirmandlejr 
Den 26.-28. februar tager præst og konfir-
mander på weekendtur til Odense. Vi bor på 
Danhostel Kragsbjerggården og ser nærmere på 
Odenses kirke- & kulturliv Om søndagen går 
vi til gudstjeneste i Sct. Knuds kirke.

Sognerejse 2016
Turen ligger i foråret fra 11.-16. april, hvor vi 
besøger Holland lige midt i den skønne tuli-
pantid. Vi skal se en af verdens mest berømte 
blomsterparker KEUKENHOF. Naturligvis 
skal vi også på kanalrundfart i dejlige Amster-
dam. Vi besøger Arnhem, hvor et af de hårdeste 
slag under 2. verdenskrig fandt sted. Den dan-
ske kirke i Rotterdam aflægger vi et besøg og på 
den udflugt ser vi også nærmere på et af verdens 
mest unikke stormflodssikringsanlæg. Også det 
hollandske kongepars sommerresidens HET 
LOO står på programmet. Hvis dette har in-
teresse, så kan rejsens program downloades fra 
kirkens hjemmeside www.longelsekirke.dk eller 
rekvireres i præstegården. 

Døbte
11.oktober Iluuna Larsen
 Torpevej 16, Torpe
 Longelse kirke
11. oktober Sigurd Lundegaard
 Torpevej 34, Torpe
 Longelse kirke
17. oktober Nohr Bernth Petersen
 Rudkøbing
 Fuglsbølle kirke

Ferie/fri:
Sognepræsten holder fri 6, 7, 19, 23, 24, 25, 
26, 27 januar og sognefri 27.- 28. februar, hvor 
konfirmanderne er på weekend. Begge gange 
passes embedet af Nordpastoratets præster 
Hans Henrik Merrild, Hou, tlf. 62 55 12 64, 
hhm@km.dk og Peter Møberg, Tullebølle, tlf. 
62 50 22 50, pemm@km.dk
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Gudstjenesteliste

December

A = Lene Kjær Andersen, B = Annalise Bager, D = Hanne Davidsen, F = Helle Frimann Hansen, M = Hans Henrik Merrild, PM = Peter Møberg,  
W = Trille Brink Westergaard, Aa = Rebecca Aagaard-Poulsen

Januar

Kirker:
6. 

2.s.i adv
13.

3.s.i adv.
20. 

4.s.i adv. 
24.

Juleaften
25.

Juledag
26.

2. juledag
27.

Julesøndag
31.

Nytårsaften
1.

Nytårsdag
3.

Hellig 3 Konger
10.

1.s.e.h.3.k.
17.

sidste.s.e.h.3.k.
24.

Septuagesima
31.

Seksagesima
7.

 Fastelavn
14.

 1.s.i fasten
21. 

2. s. i fasten
28. 

3. s. i fasten

Dagens 
evangelium

Mattæus  
25.1-13

Lukas  
1.67-80

Johannes 
3.25-36

Lukas 
2.1-14

Lukas
2.1-14

Mattæus  
10.32-42

Mattæus  
2.13-23

Frit  
evangelium

Mattæus  
6.5-13

Mattæus 2.1-12/
Johannes 8.12-20

Markus  
10.13-16

Johannes  
12.23-33

Mattæus  
25.14-30

Markus 
4.26-32

Lukas 
18.31-43

Markus 
9.14-29

Markus 
9.14-29

Johannes 
8.42-51

Hou 11.15 M 19.30 *M 10.00 PM 16.30.M 10.00 M ingen ingen 16.00 PM ingen 10.00 M ingen 19.00 M 11.15 M 10.00 PM 14.00*M ingen 10.00PM ingen

Stoense 10.00 M ingen ingen 15.15 M ingen 10.00 M ingen ingen ingen 11.15 M ingen ingen ingen 11.15*PM ingen 10.00 M ingen 11.15 M

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

Bøstrup 10.00 PM ingen 11.15 M 14.00 PM 11.15 PM ingen ingen ingen ingen 10.00 PM ingen 10.00 M ingen 11.15*M 14.00*PM ingen ingen ingen

Tranekær 11.15 PM 10.00 PM ingen 15.15 PM ingen 11.15 M ingen 22.30 PM ingen 11.15 PM ingen ingen 10.00 PM ingen ingen 11.15 M ingen 10.00 PM

Tullebølle ingen 11.15 PM 10.00 M 16.30 PM 10.00 PM ingen 11.15 PM ingen 16.00 M ingen 14.00 *PM ingen 11.15 PM 10.00*M 10.00 PM ingen 14.00 PM 11.15 PM

Rudkøbing 16.00*D 10.00 A 10.00 A 14.00 D/ 
16.30 D 10.00 D 10.00 A 10.00 A ingen 14.00 D 10.00 D 14.00*A 10.00 D 10.00 A 16.00*D 10.00*D 10.00 A 10.00 D 10.00 D

Simmerbølle ingen 19.00 A ingen 15.15 D ingen 11.15 A ingen ingen ingen 11.15 D ingen 11.15 D ingen 11.15 D ingen 11.15 A ingen 19.00 D

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

Longelse 13.30* B 10.00 B 16.00 B 13.30B 11.15 B ingen 10.00 PM ingen 14.00 B ingen 10.00 B 11.15 B ingen 10.00 B 19.30 B 11.15 B 10.00 B ingen

Fuglsbølle ingen 17.00*B ingen 14.30 B 10.00 B 16.00 M ingen 15.30 B ingen 10.00 B ingen 10.00 B 16.00 M ingen ingen 10.00 B 11.15 B ingen

Skrøbelev ingen ingen ingen
15.30B 

Riddersalen på 
Skrøbelev Gods*

ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen 14.00 PM

Lindelse ingen 10.00F 19.30W* 16.30W 8.00W ingen 19.30F ingen ingen 10.00Aa 11.30Aa 11.30W 11.30 Aa 10.00 Aa 19.30 *W 14.00 Aa 10.00 W 10.00 W

Tryggelev ingen ingen 10.00W 14.30W ingen 10.00W ingen ingen ingen 14.00Aa ingen 10.00W ingen ingen 10.00 W ingen ingen ingen

Fodslette 11.30F ingen ingen 15.30W 11.30W ingen ingen ingen 15.30Aa ingen ingen ingen 10.00 F ingen ingen 11.30 AA ingen ingen

Humble 10.00F ingen 11.30Aa 16.30F 10.00F 19.30W 10.00F 23.30F ingen ingen 10.00Aa 10.00F 11.30 F 14.00 Aa 10.00 F ingen 11.30 W 10.00 F

Kædeby ingen ingen ingen 15.30F ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen 19.30F ingen ingen ingen ingen ingen 19.30 F

Ristinge ingen 19.30F ingen 13.30F ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen 19.30 F ingen ingen ingen ingen ingen

Magleby ingen 11.30F ingen 14.30Aa 10.00Aa ingen 11.30F ingen ingen 11.30Aa ingen 11.30F ingen 11.30 Aa ingen 10.00 Aa ingen 11.30 W

Bagenkop 17.00*Aa ingen 10.00Aa 13.30Aa ingen 11.30W ingen ingen 16.30Aa ingen 14.00Aa ingen 10.00 Aa ingen 11.30 F ingen 19.30*W ingen



11

Gudstjenesteliste

Januar

Kirker:
6. 

2.s.i adv
13.

3.s.i adv.
20. 

4.s.i adv. 
24.

Juleaften
25.

Juledag
26.

2. juledag
27.

Julesøndag
31.

Nytårsaften
1.

Nytårsdag
3.

Hellig 3 Konger
10.

1.s.e.h.3.k.
17.

sidste.s.e.h.3.k.
24.

Septuagesima
31.

Seksagesima
7.

 Fastelavn
14.

 1.s.i fasten
21. 

2. s. i fasten
28. 

3. s. i fasten

Dagens 
evangelium

Mattæus  
25.1-13

Lukas  
1.67-80

Johannes 
3.25-36

Lukas 
2.1-14

Lukas
2.1-14

Mattæus  
10.32-42

Mattæus  
2.13-23

Frit  
evangelium

Mattæus  
6.5-13

Mattæus 2.1-12/
Johannes 8.12-20

Markus  
10.13-16

Johannes  
12.23-33

Mattæus  
25.14-30

Markus 
4.26-32

Lukas 
18.31-43

Markus 
9.14-29

Markus 
9.14-29

Johannes 
8.42-51

Hou 11.15 M 19.30 *M 10.00 PM 16.30.M 10.00 M ingen ingen 16.00 PM ingen 10.00 M ingen 19.00 M 11.15 M 10.00 PM 14.00*M ingen 10.00PM ingen

Stoense 10.00 M ingen ingen 15.15 M ingen 10.00 M ingen ingen ingen 11.15 M ingen ingen ingen 11.15*PM ingen 10.00 M ingen 11.15 M

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

Bøstrup 10.00 PM ingen 11.15 M 14.00 PM 11.15 PM ingen ingen ingen ingen 10.00 PM ingen 10.00 M ingen 11.15*M 14.00*PM ingen ingen ingen

Tranekær 11.15 PM 10.00 PM ingen 15.15 PM ingen 11.15 M ingen 22.30 PM ingen 11.15 PM ingen ingen 10.00 PM ingen ingen 11.15 M ingen 10.00 PM

Tullebølle ingen 11.15 PM 10.00 M 16.30 PM 10.00 PM ingen 11.15 PM ingen 16.00 M ingen 14.00 *PM ingen 11.15 PM 10.00*M 10.00 PM ingen 14.00 PM 11.15 PM

Rudkøbing 16.00*D 10.00 A 10.00 A 14.00 D/ 
16.30 D 10.00 D 10.00 A 10.00 A ingen 14.00 D 10.00 D 14.00*A 10.00 D 10.00 A 16.00*D 10.00*D 10.00 A 10.00 D 10.00 D

Simmerbølle ingen 19.00 A ingen 15.15 D ingen 11.15 A ingen ingen ingen 11.15 D ingen 11.15 D ingen 11.15 D ingen 11.15 A ingen 19.00 D

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

Longelse 13.30* B 10.00 B 16.00 B 13.30B 11.15 B ingen 10.00 PM ingen 14.00 B ingen 10.00 B 11.15 B ingen 10.00 B 19.30 B 11.15 B 10.00 B ingen

Fuglsbølle ingen 17.00*B ingen 14.30 B 10.00 B 16.00 M ingen 15.30 B ingen 10.00 B ingen 10.00 B 16.00 M ingen ingen 10.00 B 11.15 B ingen

Skrøbelev ingen ingen ingen
15.30B 

Riddersalen på 
Skrøbelev Gods*

ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen 14.00 PM

Lindelse ingen 10.00F 19.30W* 16.30W 8.00W ingen 19.30F ingen ingen 10.00Aa 11.30Aa 11.30W 11.30 Aa 10.00 Aa 19.30 *W 14.00 Aa 10.00 W 10.00 W

Tryggelev ingen ingen 10.00W 14.30W ingen 10.00W ingen ingen ingen 14.00Aa ingen 10.00W ingen ingen 10.00 W ingen ingen ingen

Fodslette 11.30F ingen ingen 15.30W 11.30W ingen ingen ingen 15.30Aa ingen ingen ingen 10.00 F ingen ingen 11.30 AA ingen ingen

Humble 10.00F ingen 11.30Aa 16.30F 10.00F 19.30W 10.00F 23.30F ingen ingen 10.00Aa 10.00F 11.30 F 14.00 Aa 10.00 F ingen 11.30 W 10.00 F

Kædeby ingen ingen ingen 15.30F ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen 19.30F ingen ingen ingen ingen ingen 19.30 F

Ristinge ingen 19.30F ingen 13.30F ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen 19.30 F ingen ingen ingen ingen ingen

Magleby ingen 11.30F ingen 14.30Aa 10.00Aa ingen 11.30F ingen ingen 11.30Aa ingen 11.30F ingen 11.30 Aa ingen 10.00 Aa ingen 11.30 W

Bagenkop 17.00*Aa ingen 10.00Aa 13.30Aa ingen 11.30W ingen ingen 16.30Aa ingen 14.00Aa ingen 10.00 Aa ingen 11.30 F ingen 19.30*W ingen

Februar

Særlige gudstjenester mærket med * er omtalt under de enkelte sogne

Kirkebil: Se venligst i de enkelte kirkesognes vejvisere.
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Rudkøbing – Simmerbølle pastorat

Med Kassebølle Friskole er der indgået en 
aftale om opførelse af et nyt påskespil i marts 
måned. Men mere om det i næste nummer af 
kirkebladet.

Særgudstjenester i 2015:

De Ni Læsninger
Der indbydes til en stemningsfuld liturgisk 
gudstjeneste 2. søndag i advent, den 6. decem-
ber kl. 16.00. Ved denne gudstjeneste er der 
ingen prædiken, derimod veksles der mellem 
fællessang, korsang, musik, bøn og læsnin-
ger. Læsningerne, der foretages af præst og 
medlemmer af menigheden, fortæller om høj-
depunkterne i den kristne fortælling lige fra 
Skabelse over Syndefald til Profeti og Jesus’ 
fødsel. Ved gudstjenesten medvirker kirkens 
ungdomskor samt kirkens voksenkor – alle le-
det af organist og korleder Tine Pugesgaard.

Luciagudstjeneste
Traditionen tro er der Luciagudstjeneste i Sim-
merbølle kirke søndag den 13. december kl. 
19.00.

Kirkens børne- og ungdomskor under le-
delse af organist og korleder Tine Pugesgaard 
medvirker med sang og Luciaoptog. Lene Kjær 
Andersen prædiker.

Juleafslutninger for børn
Julespil i Rudkøbing kirke for forældre og alle 
andre interesserede tirsdag den 15. december kl. 
17.00.

Julespil i Rudkøbing kirke for Ørstedskolens 
indskoling (0.-3. klasser) torsdag den 17. de-
cember kl. 9.00.

Julespil for institutionsbørn og hjemmegå-
ende børn i Rudkøbing kirke torsdag den 17. 
december kl. 10.00.

Dagplejere med børn inviteres til juleguds-
tjeneste i Rudkøbing kirke i december, hvor 
Lene Kjær Andersen vil fortælle juleevangeliet 
for børn.

Præstetavler:
Hanne Davidsens navn er nu kommet på 
præstetavlerne. I Simmerbølle kirke er navnet 
brændt ind i præstetavlen af snedker Anton 
Weber. I Rudkøbing kirke har skiltemaler 
Lenda  Levin Swan malet navnet på en af bæn-
kenes gavle i sideskibet.

Julekoncerter i Rudkøbing kirke
Mandag den 7. december kl. 19.30 spil-
ler Langelandsgardens BrassBand deres 
traditionsrige julekoncert med kendte og el-
skede julesange og dejlig julemusik. Alle er 
velkomne. Fri entré.

Fredag den 18. december kl. 19.30 kommer 
sopran, Maria Lantz 
og synger julen ind 
akkompagneret af or-
ganist/ pianist Tine 
Pugesgaard.

På programmet 
er musik fra Händels 
Messias og klassisk 
julemusik af Hugo 
Wolf, Carl Nielsen 
m.fl. Alle er velkom-
ne. Fri entré.

Nyt skole-kirke-samarbejde
Sognepræst Hanne Davidsen, der brænder 
meget for teater, har indgået nogle gode afta-
ler omkring opførelse af to små teaterstykker i 
kirken.

Med Ørstedskolen er der indgået en aftale 
om opførelse af et nyt julespil. Dramaunder-
visningen, der tilbydes 3. a og 3. b, foretages 
af sognepræst Hanne Davidsen i skoletiden i 
december måned – godt hjulpet af sognepræst 
Annalise Bager, Charlotte Halberg og en lærer/
skolepædagog. Også en del frivillige hjælper til 
med fremskaffelse af kostumer og rekvisitter 
m.m. Der øves i Rudkøbing kirke, hvor stykket 
skal opføres for forældre, institutioner og elever 
fra indskolingen.

Nyt fra menighedsrådet

Om arbejdet i rådet:
Menighedsrådet arbejder i dette efterår i høj 
grad samme med præsterne om at få lavet nogle 
forskellig aktiviteter i og omkring kirkelivet. 
Det er et meget spændende arbejde, som vi alle 
håber, vil blive taget godt imod.

Som altid har der været valg til de forskel-
lige poster i menighedsrådet, bl.a. formand, 
næstformand, udvalgsformænd og kontaktper-
son. Det vil blive meddelt fra prædikestolen 1. 
søndag i det nye kirkeår, søndag d. 29 novem-
ber, hvem der blev valgt til posterne. I det nye 
kirkeår (2015/16) er der ordinært valgt til me-
nighedsrådet til efteråret – dette vil der komme 
mere information om, når tiden nærmer sig.

Med dette kirkeblad nærmer julen sig også – 
en travl og glædelig tid, også i kirken.

Menighedsrådet ønsker alle en glædelig jul.
Vibeke Westphal, formand.

Om fjernvarme i Simmerbølle kirke:
Rudkøbing - Simmerbølle menighedsråd fik 30. 
juni Fyens Stifts tilladelse til at koble varme-
anlægget til fjernvarmeforsyningen som første 
etape af en komplet fornyelse af anlægget. Me-
nighedsrådet har siden 2012 arbejdet med dette 
projekt, som blev en mulighed efter at den fjern-
varmeledning, der skulle forbinde Rudkøbing 
Fjernvarme og Tullebølle Fjernvarme, for få år 
siden blev nedgravet lige uden for kirkemuren 
ved Simmerbølle Kirke. Ud over at få en mere 
miljøvenlig varmeforsyning, slipper vi også for 
risikoen for tyveri af fyringsolien, hvilket skete 
2 gange forrige år. Den nuværende plan for pro-
jektet siger, at arbejdet forventes udført og klar 
til brug december 2015. Anden etape, som vil 
omfatte en udvidelse af radiatorkapaciteten i 
kirken, vil blive udført, når der ad åre skal fore-
tages andet renoveringsarbejde i Simmerbølle 
kirke.

Kjeld Madsen, næstformand.
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Kassebølle Friskole har juleafslutning i Sim-
merbølle kirke fredag den 18. december kl. 
8.30 ved Lene Kjær Andersen.

Simmerbølle børnehave har juleafslutning i 
Simmerbølle kirke 18. dec. kl. 10.00 ved Lene 
Kjær Andersen og dagplejen har juleafslutning 
den 16. dec. kl.10.00 i Simmerbølle kirke.

Særgudstjenester i 2016:

Spejdernes Nytårsparade
Spejdernes årlige nytårsparade markeres med 
en gudstjeneste i Rudkøbing kirke søndag den 
10. januar kl. 14.00 2016. Den familievenlige 
gudstjeneste ledes af sognepræst Lene Kjær An-
dersen.

Lysgudstjeneste – Dråber af lys
Der indbydes til en rolig og meditativ guds-
tjeneste søndag den 31. januar kl. 16.00. 
Gudstjenestens tema er LYS. Kirken vil være 
oplyst af stearinlys. Tekster og bønner vil kredse 
om lys – Guds Lys (skabelse) Kristus som Lys 
(nyskabelse) og Mennesket som Lys (forvand-
ling og handling).

Musikken og lyden bliver en afgørende med-
spiller ved denne gudstjeneste. Vi har inviteret 
komponist og musiker Steen Raahauge til at 
medvirke med sin helt specielle fredfyldte og 
samtidig bevægende musik. Han underbygger 
gudstjenestens mosaik af lys, ord og billeder 
med sit koncept ”Dråber af lys”. ”Dråber af lys” 
er en kombination af lydinstallation og levende 
musik, der tilfører den samlede mosaik en helt 
særlig meditativ stemning. Det vil sige, at vi ved 

denne gudstjeneste slet 
ikke kommer til at høre 
orglet; men kirkens 
voksenkor medvirker 
med a cappella sang. 

Så kom og oplev en 
helt unik gudstjeneste, 
der ledes af sognepræst 
Hanne Davidsen.

Familiegudstjeneste
Alle børnefamilier i Rudkøbing og omegn 
inviteres til en kort og børnevenlig familie-
gudstjeneste søndag den 7. februar kl. 10.00 
i Rudkøbing kirke. Det er Fastelavns søndag, 
og alle må gerne møde udklædte op, så man er 
klar til at gå til fastelavnsfest ude i byen bag-
efter. Temaet for gudstjenesten er MASKEN. 
Gudstjenesten markerer også afslutningen på ju-
niorkonfirmandundervisningen. Juniorerne står 
for udsmykningen af kirken til denne søndag. 

Alle er hjertelig velkomne. 

Morgenandagter i Simmerbølle kirke
Morgenandagterne fortsætter i foråret i Sim-
merbølle kirke. Det er første onsdag i måneden 
kl. 8.30, i 2016 er det: 6. januar og 3. februar. 

Kassebølle Friskole deltager i morgenan-
dagterne, men andagten er åben for alle. Efter 
andagten er der kaffe og kage i annekset for 
alle, der ikke har skoledag efter andagten. 

Konfirmander
Der er fælles temadag for alle konfirmander på 
Langeland torsdag den 21. januar. Temaet er 
Næstekærlighed – giv dét gode videre, du selv har 
fået! Hele øens præster samarbejder om dette 
projekt, som finder sted i Rudkøbing. Konfir-
manderne skal først se en film i Bio Langeland, 
derefter ud på en række spændende poster for til 
slut at medvirke ved en gudstjeneste, som de selv 
fylder ud med bønner, prædiken og drama m.m.

Kirkelig Kafé for Kultur og 
 Kristendom

Det nyligt nedsatte aktivitetsudvalg under 
menighedsrådet barsler nu med et nyt initiativ, 
nemlig en

”Kirkelig Kafé for Kultur og Kristendom”. 
Temaet for de første tre aftener er FORSO-
NING:

Forsoningstanken i litteraturen – 10. fe-
bruar, foredrag ved sognepræst Hanne Davidsen 
om William Shakespeares drama ”Romeo og Ju-

Rudkøbing – Simmerbølle pastorat

lie”, kl. 19.30 i præstegårdens konfirmandstue.
Forsoningstanken i musikken – fredag 

den18. marts, foredrag med musikforsker Peter 
Ryom (foredraget er en del af et særligt påske-
arrangement: Påske og Musik; herom mere i 
næste nummer).

Forsoningstanken på film – i april (herom 
mere i næste nummer).

Ved det første arrangement den 10. februar 
serveres der et glas rødvin og lidt ost + en kop 
kaffe og lidt chokolade (ønsker man mere end 
et glas rødvin, betaler man 10 kr. for et ekstra 
glas). 

På aktivitetsudvalgets vegne, Hanne Davidsen 

Forum for Teologi og Kirke
De nye præstepar i Rudkøbing, Hanne og 

Ole Davidsen, stifter hermed et nyt samtalerum 
for mennesker i Rudkøbing og omegn, der inte-
resserer sig for teologi og kirke. Samtalerummet 
kalder vi for ”Forum for teologi og kirke”. Det er 
en slags studiekreds, hvor man mødes, studerer 
og diskuterer væsentlige teologiske og kirkelige 
emner. Vi vil tage afsæt i den nyligt udkomne 
bog ”Tro og Tanke. En poetisk-kritisk katekis-
mus” af professor Gerd Theissen, forlaget Alfa. 
Det vil være en fordel om deltagerne købte/
lånte den også nyligt udkomne ”Studiebibelen”. 

Man mødes i præstegården 
første gang torsdag den 28. janu-
ar kl. 19.30, hvor Ole Davidsen 
introducerer til studiekredsens 
form og indhold. Man mødes fire 
gange i løbet af foråret. 

Senioreftermiddage
Der indbydes til seniorefter-
middag med kaffe på kanden onsdag den 9. 
december kl. 14.30-16.30.

Eftermiddagens tema er: Jul på Langeland i 
gamle dage. Desuden vil der være en julequiz, et 
lille julelotteri, julesange og så kommer kirkens 
børne- og ungdomskor og underholder – og el-
lers skal der som vanligt hygges og snakkes.
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Der er også senioreftermiddag med kaffe på 
kanden onsdag den 24. februar kl. 14.30-16.30. 
Denne eftermiddag vil kunster og kirketjener 
Hans Kjær fortælle om sit projekt i Afrika. Han 
er da netop hjemkommet dernede fra og kan 
fortælle dugfriske nyheder fra det fremmede. 

Der kan bestilles kirkebil til begge eftermid-
dage.

Kirkekaffe
Det tilbydes kirkekaffe i våbenhuset i Rudkøbing 
og Simmerbølle kirker én gang om måneden. 
De måneder, hvor der er aftensgudstjeneste i 
Simmerbølle bortfalder våbenhuskaffen, for da 
serveres kaffen i annekset.

Plejehjemsgudstjenester: 
Danahus:
Tirsdag den 22. december kl. 14.00  
(Lene Kjær Andersen)
Tirsdag den 12. januar kl. 14.00  
(Hanne Davidsen)
Tirsdag den 9. februar kl. 14.00  
(Lene Kjær Andersen)
 
Rudkøbing Plejehjem:
Onsdag den 23. december kl. 10.00  
(Hanne Davidsen)
Torsdag den 14. januar kl. 11.00  
(Hanne Davidsen)
Torsdag den 4. februar kl. 11.00  
(Annalise Bager)

Dagcenter Kohaven:
Tirsdag den 1. december kl. 10.00  
(Annalise Bager)
Tirsdag den 12. januar kl. 10.00  
(Annalise Bager)
Tirsdag den 9. februar kl. 10.00  
(Lene Kjær Andersen)
Fredag den 11. december kl. 15.00 viser 
 Børneklubben i Longelse deres krybbespil.

Velkommen til de døbte
Rudkøbing:
Lærke Bjergsø Nygaard Sørensen
Nelli Nygaard Sørensen
Tino Hewalo Carlsen
Simmerbølle:
Asger Emil Vædele

Indre Mission - Bethesda
3/12 Bibelstudie aften
10/12 Adventsmøde 
 v/ Lisbeth W. Hansen, Bjerreby
 
Evangelisk Alliance bedeuge: 
13/1 Evangeliekirken, Ringvejen 4
14/1 Frelsens Hær, Nørregade 13
15/1 Bethesda, Ahlefeldtsgade 27 
   
Kontakt: Birgit Mogensen, tlf. 62502098
Hvor ikke andet er anført, er møderne 
kl. 19.30 i Bethesda, Ahlefeldtsgade 27 

Rudkøbing – Simmerbølle pastorat

Kordegn: Birgitte E. M. Møller, Rue 12, 
5900 Rudkøbing, ☎ 62 51 12 70,
bemm@km.dk. Træffetid tirsdag 9.00-
14.30 og torsdag 10.00-17.30. Udover 
disse tider kan der rettes henvendelse til 
sognepræsterne, dog ikke mandag.  
Torsdag den 31. dec. er kontoret lukket.

Organist: Tine Pugesgaard
Møllevænget 3, 5900 Rudkøbing.
Mail: tine.p.org@gmail.com
☎ 23301868

Kirkegårdsleder: Ole Lundager  
Hansen, ☎ 62 51 17 65,  
rudkoebingkirkegaard@mail.dk  
træffetid kl. 9.00-10.00 på kontoret,  
Rue 12, 5900 Rudkøbing

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, mv3dk5900@gmail.com

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

Vejviser
Gælder begge sogne
www.rudkøbing-simmerbøllekirker.dk

Præster 
Sognepræst kbf.:  
Hanne Davidsen, Rudkøbing Præste-
gård, Østergade 2, 5900 Rudkøbing 
☎ 62 51 13 75 / 21 33 03 75,  
hda@km.dk 
Træffes bedst tirsdag-fredag 11.00-12.00.
Mandag fri.

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.
Mandag fri.
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Kirkegulv
Ved dette kirkeblads deadline er det endnu ikke 
helt afgjort hvornår arbejdet går i gang. Men 
forhåbentlig er arbejdet med kirkegulvet be-
gyndt og udført når næste kirkeblad udsendes. 

Gulvet i Strynø kirke er medtaget efter 
mange års brug, og en løber har skjult en del 
reparationer igennem årene. Mens der arbejdes 
på at udskifte kirkens gulv er kirken naturlig-
vis lukket og kan ikke bruges til gudstjenester 
og kirkelige handlinger. Desværre er der ved 
dette kirkeblads deadline endnu ikke truffet 
en endelig beslutning om hvor Strynø kirkes 
gudstjenester afholdes i perioden hvor kirken er 
lukket. Men hold øje med Strønyt, der vil me-
nighedsrådet meddele, så snart at beslutningen 
er taget. 

En hyggelig juleeftermiddag for børn 
og voksne med Torben Jørgensen
Lørdag d.12 december kl. 13.30 gæster Torben 
Jørgensen fra Rudkøbing Strynø kirke.

Der er lagt op til en hyggelig eftermiddag for 
børn og voksne, hvor vi sammen med Torben 
Jørgensen vil høre fortællinger om julens salmer 
og sange. Naturligvis skal vi også synge dem til 
akkompagnement af hans klaverspil. Arrange-
mentet er i Strynø kirke og der er fri entré.

Børnegudstjeneste:
Som noget helt nyt har menighedsrådet vedta-
get at der er ”Spaghetti -gudstjeneste” torsdag 
d. 4. februar kl. 17.30. Juniorkonfirmanderne 
vil medvirke ved gudstjenesten som er for hele 
familien, men naturligvis tilrettelagt, så selv 
de helt små kan være med. Gudstjenesten om-
handler fastelavn, og juniorkonfirmanderne 
glæder sig til at være med til at fortælle om fe-
stelavn. 

Den efterfølgende søndags gudstjenesten er 
aflyst, da den er rykket til en hverdagstjeneste.

Efter gudstjenesten er der mulighed for at 
deltage i den efterfølgende spisning. Det er 
nødvendigt med tilmelding til spisningen efter 
gudstjenesten. Det koster 5 kr. pr. barn (1-17 år) 
og 10 kr. pr. voksen, og tilmelding senest man-
dag d. 1. februar til præsten på lcan@km.dk 
eller på 62 51 53 46.

Gudstjenester på hverdagssprog:
Følgende søndag er der gudstjenester på hver-
dagssprog:
Søndag d. 24. januar kl. 14.00.

Gudstjenesten er markeret med * i gudstje-
nesteoversigten.

Juinorkonfirmander:
I løbet af efteråret er 7 elever fra 3. og 4. klasse 
(4. J.) fra Strynø skole, begyndt til juniorkonfir-
mand torsdag eftermiddag. Der bliver sunget, 
læst, tegnet, malet og talt på livet løs i de små 
2 timer at vi er samlet. Juniorkonfirmanderne 
begynder ofte i Strynø præstegård, men besøger 
ofte kirken i undervisningen. 

Eftermiddag for pensionister og 
andre voksne.
Eftermiddagene fortsætter indtil påsken, hvor 
der afsluttes med påskefrokost. Det er som altid 
Helga Rasmussen og Elisabeth Gregersen, der 
står for dem. Datoerne bliver planlagt fra gang 
til gang, så hold øje med Strønyt. Eftermidda-
gene er i gang med sæson nummer seks, og er 
åben for alle voksne. Der bliver sunget, fortalt, 
drukket kaffe og spist hjemmebag. Ofte er der 
lysbilleder fra Strynø lokalhistoriske arkiv. Ef-
termiddagen afholdes på Strynø skole. Alle er 
meget velkomne! 

Månedens salme.
I de følgende måneder er valgt følgende salmer:

December, advent: DDS 74: ”Vær velkom-
men, Herrens år.”

December, jul: DDS 121: ”Dejlig er jorden.”
Januar: DDS 69: ”Du fødtes på jord.”
Februar: DDS 367: ”Vi rækker vore hænder 

frem.”
Husk at du altid kan foreslå månedens sal-

me, henvend dig blot til præsten. 

Præstens ferie og fridage.
Sognepræsten holder vinterferie i uge 7.

Embedet passes i ferieperioden af Hanne 
Davidsen, sognepræst i Rudkøbing-Simmer-
bølle, hun træffes på 62511375 eller hda@
kn.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,  
Ringgade 6, Strynø, 5900 Rudkøbing 
☎ 31 23 04 04
Regnskabsfører: Kaj Christoffersen, 
Tryggelev 20, Tryggelev, 5932 Humble.
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Sydlangeland pastorat

Familiegudstjeneste 
Bagenkop kirke  
6. december kl. 17.00:
Kom til en hyggelig familiegudstjeneste. 
Gospelkoret Salos medvirker og synger julen 
ind. Alle er hjertelig velkomne - og vi glæder os 
til at se jer. Der vil efterfølgende bydes på lidt 
mundgodt i kirken.

Julekoncert
Lindelse kirke  
3. december 19.00
Med Lindelse kirkekor, Sygehuskoret og 
 Rudkøbing Sangkreds. 
En aften, hvor kirken emmer af korsang, 
 fællessang og glad julestemning. Fri entre.

Sygehuskoret 
medvirker ved gudstjenesten i Ristinge 3. s. i 
advent kl. 19.30.

Lindelse kirke
20. december kl. 19.30:
Lyset i mørket – julens største gave.
På årets næstkorteste dag fejrer vi lyset,  
livet og glæden – med julen som fortegn. 
Gospelkoret SALOS medvirker. 
Efter gudstjenesten er der gløgg og æbleskiver  
i konfirmandstuen. 

Midnatsgudstjeneste nytårsnat
31. december kl. 23.30
Humble kirke.

Fastelavnsgudstjenester
7. februar
Tryggelev 10.00 og Lindelse 19.30:
Om at tabe masken og smide masken  
– og se ind bag alle vores facader. 
Efter gudstjenesten i Lindelse bydes der på 
kaffe og fastelavnsboller i konfirmandstuen. 

Kirkekaffe i Bagenkop kirke 
efter gudstjenesten 21/2 19.30.

Gudstjenester torsdag aften i januar og februar

Som noget nyt vil der hver torsdag aften i ja-
nuar og februar kl. 19.00 være gudstjeneste 
på skift i pastoratets kirker. Hver gudstjene-
ste vil have sit eget tema eller præg. Der kan 
som altid bestilles kirkebil og alle er hjerteligt 
velkomne!

Torsdag d. 7/1 Humble kirke 19.00 
ved Helle Frimann Hansen:
Taizé-andagt. Mange kvinder og mænd i 
dag er online uafbrudt og fanget af skærmes, 
skemaers og kalenderes anonyme magtoverta-
gelse. Vi tørster desperat efter en pause – efter 
hvile – efter et indre liv og tegn på det, som er 
usynligt. Intet bidrager bedre til et fællesskab 
med den levende Gud end en meditativ fæl-
les andagt, hvor vi via bøn og lovsange (Taizé) 
bringer os i forbindelse med en himmelsk glæ-
de på jorden. Her tales der mere til dit hjerte 
end til dit intellekt, og det er hensigten, at du 
bibringes eftertænksomhed og et personligt 
trosforhold og gerne skulle gå fra kirken med 
et håb og en glæde i dig. 

Torsdag d. 14/1 i Fodslette kirke 19.00 
ved Rebecca Aagaard-Poulsen: 
Nadvergudstjeneste - et tilbud til dem, 
der foretrækker en kortere gudstjeneste end 
højmessen. I nadvergudstjenesten bliver 
nadveren, teksterne og musikken sat i sær-
ligt fokus, som det man samles om. Kom og 
vær med til en hyggelig aften. Rudkøbing 
Sangkreds medvirker.

Torsdag d. 21/1 i Lindelse kirke 19.00 
ved Trille Brink Westergaard:
Særligt for stress-ramte. Medbring liggeun-
derlag og tæppe. Du skal ikke medvirke aktivt 
i gudstjenesten – kun tage imod. Der vil være 

beroligende sang og musik. Orgelet er skiftet 
ud med violin. Du kan synge/nynne med, hvis 
du vil. 

Der vil blive læst bibeltekster til nærvær og 
beroligelse, - til at komme ned i gear på, til at 
holde os fast på forskellen mellem væsentligt 
og uvæsentligt.

Temaet er ro, glæde, fordybelse. Glæden 
ved at være – ikke gøre. Glæden ved at være 
elskede – også når vi hviler.

Torsdag d. 28/1 i Humble kirke 19.00 
ved Helle Frimann Hansen: 
Taizé-andagt som 7/1.

Torsdag d. 4/2 i Bagenkop kirke 19.00 
ved Rebecca Aagaard-Poulsen:
Lysandagt. Der vil være mulighed for at tænde 
lys og bede en bøn for de mennesker, der er i 
vores tanker. Vi imødegår mørket med Guds lys. 
Der vil efterfølgende være kaffe og kage i kirken.

Torsdag d. 11/2 i Humble kirke 19.00 
ved Helle Frimann Hansen: 
Taizé-andagt som 7/1.

Torsdag d. 18/2 i Magleby kirke 19.00 
ved Rebecca Aagaard-Poulsen: 
Kom og vær med til meditativ andagt med 
stilhed, fordybelse og meditation. Der er ef-
terfølgende kaffe og kage i våbenhuset.

Torsdag d. 25/2 i Tryggelev kirke 19.00 
ved Trille Brink Westergaard:
Temaet er konfirmation. Særligt for gamle 
og nye konfirmander – men alle er velkomne. 
Hvad er konfirmationen? Hvad betyder den? 
Elever fra Langelands Musikskole medvirker. 
Der bydes på kaffe/te og småkager bagefter.
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Eftermiddagsmøder

Alle er hjerteligt velkomne. Husk kop og brød!

Torsdag d. 10/12 14.30
Lindelse præstegård: 
En rigtig julehygge-eftermiddag. 

Ejvind Egmose og venner underholder og 
spiller til fællessang. Der bydes på gløgg, æble-
skiver og småkager. 

Tirsdag d. 12/1 14.30 
Humble præstegård: 
Lilly Christensen, der har arbejdet som lærer 
og museumsleder i Grønland i mange år, be-
søger os og fortsætter hvor hun slap sidst med 
at fortælle spændende historier om sit liv, sit 
arbejde og sin fritid i Grønland. Lilly nyder i 
dag tilværelsen som pensionist i Rudkøbing, 
men tilbringer hver sommer et par måneder i 
Grønland. 

Torsdag d. 11/2 14.30
Lindelse præstegård: 
Trille fortæller om en rejse til Iran i efteråret 
2015.

Gudstjenester på Lindelse 
 plejecenter
23. december 14.00 Julegudstjeneste ved  

Trille Brink Westergaard
26. januar 14.00 ved Helle Frimann  

Hansen
23. 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 15.00 Julegudstjeneste ved Helle 

Frimann Hansen
13. januar 15.00 ved Helle Frimann Han-

sen
10. februar 15.00 ved Rebecca Aagaard-

Poulsen

Lokalhistorisk forening for Humble, 
Lindelse og Tryggelev-Fodslette 
sogne
Onsdag d. 17. februar 19.00
Humble skole: 
Mogens Christensen fortæller om Langelands-
banen og især de historier, der ikke er så kendte. 

Husk kaffekurven og tag gerne naboen med.

Niels Kirketerp:
Søndag d. 4. oktober havde Bagenkop Kirke 
besøg af tidligere præst ved kirken Niels Kir-
keterp. Kirken blev hurtigt fyldt op til dette 
glædelige gensyn. Efterfølgende havde vi en 
hyggelig eftermiddag på Bagenkop Kro sam-
men med Niels og hans kone. 

Ferie og fri:
Rebecca Aagaard-Poulsen har fri d. 12-13. de-
cember og ferie 25-28. februar. 

Helle Frimann Hansen har fri 19-20. de-
cember, 2-3. januar samt ferie 13-25. februar. 

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

Gudstjeneste, glæde, børn og 
 klovne.
D. 20. september var der festlig børne-høst-
gudstjeneste i Lindelse. Ikke så mange børn, 
men mange voksne med barnesindet i be-
hold. Efter gudstjenesten var der auktion over 
frugt, grønt og blomster, som kirkegængerne 
var kommet med. Den indbragte 1329,50 kr., 
der ubeskåret går til, at syge børn på Odense 
sygehus kan få flere besøg af hospitalsklovene. 

Lilly Christensen



18

Sydlangeland pastorat

Sogneturen til Tjekkiet: 
Vi var en busfuld afsted på en sognetur til Olo-
mouc og Prag i september. Det blev en meget 
vellykket tur. Vi var heldige at have en vidende 
tjekkisk dansktalende guide med os på hele tu-
ren således at alle deltagerne i dag ville være i 
stand til at holde et foredrag om Tjekkiet. Vi 
havde mange sjove oplevelser undervejs. F.eks 
overværede vi en fantastisk operette i byens 
fineste teater i Olomouc. Vi besteg middelalder-
borge og sejlede i underjordiske drypstenshuler 
og gennem Prag op og ned ad floden Moldau. 
Billederne er fra en meget munter aften på en 
restaurant i Prag med et festligt tjekkisk under-
holdningsorkester og hvor tjenerne bar rundt på 
vingallonger, der hvilede på skuldrene, hvorfra 
de gennem en plasticslange hele tiden gik rundt 
og sprøjtede vin i glassene, og hvor Knud fik 
kam til sit hår. Desværre tillader pladsen i dette 
nr. af kirkebladet ikke mere, men undertegnede 
kan kun opfordre rejseudvalget til at tage initia-
tiv til, at vi måske kunne komme afsted på en 
tur til udlandet en anden gang. Vi er mange, 
der gerne vil afsted igen.

Helle Frimann Hansen

Sognetur til Olomouc og Prag

Kirkestafet 2015:
Vi havde atter en hel fantastisk dag, da Sydlan-
geland Pastorat afholdt Kirkestafet. Over 200 
mennesker deltog. Der skal lyde en stor tak 
for den store frivillige indsats fra mange sog-
nebørn samt menighedsrådene. Se flere billeder 
fra dagen på facebookgruppen ”Sydlangelands 
kirker”.

Gang i cyklerne.

Pause ved Fodslette kirke
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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 ☎ 24 64 63 26
Regnskabsfører: Kaj Christoffersen 
☎ 51 33 10 35
Kirkeværge: Bente Pilegaard
☎ 40 47 64 30

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: Konstitueret graver  
Anette Zawada Rasmussen 
☎ 21 28 61 89. Fri mandag.
Tryggelev og Fodslette: 
Tommy Andersson 
☎ 62 62 55 07 / 23 66 74 40. 
Fri mandag.
Magleby: Henvendelse rettes til kirkeværgen
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.
Pause ved Fodslette kirke

Lindelse kirke mørklagt inden skabelsen

Ankomst til næste kirke.

Gud skabte mennesket af agerjorden  
- vi forsøger os....



Der er liv på Longelse skole igen

Longelse skole har i dag ca. 150 uledsagede 
drenge, fra 14 – 17 år, fordelt på seks klasser, 
samt en Ungeklasse med 24 unge, kvinder og 
mænd, fra 17 – 21 år. De kommer fra 15 for-
skellige lande og taler endnu flere sprog. De 
er kommet til Danmark af mange forskellige 
grunde. Nogle har mistet sine nærmeste og sit 
hjem, andre har mistet sine forældre eller nær-
meste på vejen her til og alle har traumatiske 
oplevelser fra krigen. Derfor er vi rigtig 
glade for at kunne være i Longelse, hvor vi 
kan skabe trygge rammer i rekreative om-
givelser og med en lokalbefolkning som vi 
har et godt samarbejde med.

Der er ingen tvivl om at de fleste af vore 
drenge kommer i skole hver dag, fordi de vil 
klare sig selv, og de vil lære. Det er ikke nemt at 
lære det danske sprog og de er kommet på hårdt 
arbejde, men hvor der er vilje er der også en vej.

På Longelse skole er der ansat 12 lærere og 3 
pædagoger samt tilknyttet en sundhedsplejer-
ske. Tilsammen arbejder vi på at give de unge 
en meningsfuld og tryg hverdag imens de ven-
ter på at deres sag bliver behandlet så de kan 
komme videre. Mobiltelefoner og internet bety-
der meget i deres dagligdag og kan være noget 
af det eneste de ejer. Det er ofte deres eneste 
livline til deres kære, rundt omkring i verden, 
når vi hører og ser de frygteligste billeder fra 
bådulykker og de krigshærgede lande, ja så kan 
de sociale medier bl.a være en fantastisk ting at 
have. Mobilerne er også et redskab de bruger 
til at lære alfabetet, da det er de færreste der 
kender det danske/Latinske alfabet. Mange har 
erfaringer med skolegang, men på forskellig 

vis, andre har næsten ingen eller slet ingen sko-
legang. Det er dog mange der har en længere 
skolegang og for dem er mobilen en levende 
ordbog og oversætter. 

I skolen lærer de først og fremmest dansk, 
matematik og engelsk. Sport foregår 4 gange 
om ugen i Tullebøllehallen, hvor halvdelen har 
sport fra morgenstunden og resten er hjemme 
på skolen til undervisning – det er en stor suc-
ces. Ud over skolefagene, undervises også i 
madlavning, billedkunst og musik. I pauserne 
bliver der spillet fodbold, volley, bordtennis, 
bordfodbold og badminton. Det bliver sunget 
nogle glade sange som f.eks  ”Joanna” med Kim 
Larsen og Gasolin, og ”Jeg er så glad for min 
cykel” med Povl Kjøller.  

Vi spiser alle sammen i vores ”spisesal” i 
Longelse Beboerhus og maden laver kantine-
damerne, Dorthe og Mia, fra Ørstedskolen. 

Det er vigtigt at lære den danske spisekultur og 
smage på forskellige råvarer – omvendt har vi 
også lært andre krydderier at kende og spiser nu 
humus, dolmer, falafel og stærk chilisovs.

Lidt om vore elever. Teame er 17 år og op-
rindelig fra Eritrea. Han boede i Ethiopien  i 
ca. fire måneder inden han tog den lange vej 
til Danmark, som tog ham i  ca. et halvt år. 

Teame har nu fået ophold og flytter til Sjæl-
land i næste uge. Der vil han blive forenet 
med sin lillebror på 14 år som han ikke har 
set i 2 år. Teame har været i stand til at 
holde kontakt med sin lillebror i kraft af 
sin mobil, og han glæder sig meget til at se 

sin lillebror igen.
Det er vemodigt at sige farvel til de 

skønne drenge som vi har lært at kende og 
knyttet venskab med, men dejligt at vide, 
at de kommer videre i systemet og har 
mulighed for et godt og indholdsrigt liv.                                                                                                   
Teames skæbne er bare en af mange og desværre 
ender de ikke alle som de ønsker det. 

Vi oplever stor interesse fra det omgivende 
samfund og mange vil gerne i kontakt med os. 
Det er rigtig dejligt og d. 30. september kom 
Sydfyns Erhvervs Forskole på besøg med 3 
bands. Det var et flot arrangement Erhvervsfor-
skolen leverede. Eleverne var vildt begejstrede 
og der blev sunget og danset – og dejligt at op-
leve et interkulturelt fællesskab på tværs af de 
mange unge. 

Longelse skole er åben for alle henvendelser 
og alle skal være velkommen.

Skrevet af Steinunn,  
pædagog på Longelse skole


