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Vejledning og indholdsfortegnelse

Hvad skal jeg gøre ved...
Fødsel: Jordemoderen anmelder fødslen til præsten eller kordegnen i moderens bopælssogn. Gifte 
forældre skal ikke selv anmelde fødsel undtagen i de tilfælde, hvor der ikke medvirker en jordemoder. 
Er forældrene ikke gift, og der ønskes fælles forældremyndighed, afleveres den udfyldte og underskrevne 
omsorgs- og ansvarserklæring senest 14 dage efter fødslen til præsten eller kordegnen i bopælssognet. 
Det er også muligt at få faderskabet anerkendt før fødslen ved henvendelse til Statsforvaltningen. Hvis 
man ikke ønsker fælles forældremyndighed, kan faderskabet anderkendes uden at man får fælles foræl-
dremyndighed, i disse tilfælde skal faderskabserklæringen indsendes til Statsforvaltningen Syddanmark.

Navngivning/dåb: Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Dette kan ske ved navn-
givning på kirkekontoret/kordegnekontoret, digitalt eller ved dåb. M.h.t. dåb aftales nærmere med 
sognepræsten vedrørende navn, faddere m.m. Der skal være mindst 2 faddere, højst 5 og kravene til 
disse er, at de skal være døbt og være nået konfirmationsalderen.

Navneændring: Navneændring sker ved henvendelse til præstekontoret/kordegnekontoret eller digitalt. 
Reglerne samt skema’er kan hentes på præstekontoret/kordegnekontoret eller på person registrering.dk.  
Der er et gebyr på ca. 500 kr. på navneændringer. Dog betales ikke gebyr ved ansøg ning om 
navneændring, der finder sted i forbindelse med en vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest  
3 måneder efter vielsen eller for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring.

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

Vielse: Vielse aftales med præsten. Med til præsten skal bringes en prøvelsesattest, som udstedes ved hen-
vendelse til bopælskommunen. Den må ikke være udstedt mere end 4 måneder før vielsen finder sted.
Ved bryllup skal der være to vidner tilstede.

Begravelse: Sognepræsten er begravelsesmyndighed og senest to hverdage efter dødsfaldet skal dette 
anmeldes, DIGITALT, til kirkekontoret (blanket findes på www.borger.dk). Dette kan evt. ske gen-
nem bedemand. Ønsker man en kirkelig begravelse/bisættelse aftales de nærmere omstændigheder for 
højtideligheden med præsten. Graveren vil være behjælpelig med valg af gravsted.

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

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

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

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

Langeland-Ærø Provsti
Langelands provstikontor, Bellevue 3 C, 5900 Rudkøbing 
☎ 62501188 – mail: langeland-aeroe.provsti@km.dk

Provst Trille Brink Westergaard, Langegade 2, Lindelse præstegård, 5900 Rudkøbing, 
☎ 62571507 – mail: tubw@km.dk  

Provstisekretær Joan Harding Gotfredsen 
☎ 62501188 – mail: jhg@km.dk. Træffes på kontoret tirsdag og torsdag kl. 9.00-15.00 

Oplysning om provstiudvalgsmøder kan findes på www.provsti.dk - Langeland-Ærø Provsti.

Forsidebilledet 
Longelse kirke i juledragt. I december 
tændes der lys ved de fleste af vore kirker. 
Nogle steder med spot. I Longelse er der 
lys i kirkens vinduer og i juletræet uden-
for. Et smukt julebillede.

Indholdsfortegnelse

Vejledning og indholdsfortegnelse. . . . . . . .    2
Præstens side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    3
Nordlangeland pastorat. . . . . . . . . . . . . . . .    4
Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat. . . .    8
Gudstjenesteliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Rudkøbing-Simmerbølle pastorat . . . . . . .   12
Strynø pastorat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Sydlangeland pastorat . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
De langelandske kirkegårde omlægges . . . .  20



3

Præstens side

December står for 
døren med adventstra-
ditioner, julefest og 
nytårsfejring. Som per-
ler på en snor popper 
de mange traditions-
rige dage op og spreder 
denne helt specielle 
stemning, som fylder 
december. Året som 

sådan byder på mange traditioner, men på intet 
tidspunkt er det så fortættet som i december. 
Her bliver der slået på alle strenge: musikken der 
toner ud i de julepyntede forretninger, duften af 
gran og glögg, flettede hjerter, engle og nisser, 
der rammer synsfeltet. Og aktivitetskalende-
ren er i top med julekalendere, julemarkeder, 
julefrokoster, julekoncerter, krybbespil, jule-
gaveindkøb. Der er en hel industri knyttet til 
julemåneden. Julen er i høj grad en blanding af 
det kommercielle, det folkelige, og det kristne – 
og netop dette gør vel, at julen er så populær og 
elsket i alle kredse. Julen rummer en sammen-
hængskraft, som er af allerstørste betydning 
for vores menneskelige relationer, i familien, i 
vennekredsen og blandt arbejdskollegerne. Der 
er et fællesskab lagt i nogle helt bestemte ram-
mer, og det har vi brug for. Moderne liv er et liv 
med store forandringer. Hver dag bringer nye 
udfordringer, nye måder at anskue tingene på. 
Vi skal være omstillingsparate, hedder det. Det 
der er nyt og moderne i dag er yt i morgen. Tek-
nologien tager næsten pusten fra os, for sindet 
kan slet ikke følge med. Netop derfor er det af 
stor betydning, at há  traditioner, som vi kan 
binde vores liv op på. Det er med til, at give os 
en ramme af tryghed, så vi ikke føler os frit svæ-
vende i det store uoverskuelige verdensalt. Det 
er ikke uden grund, at gamle traditioner bliver 
hentet frem af gemmerne og får en ny renais-
sance i disse år.  

Midt i al juleglæden og forventningen må vi 
dog ikke glemme, at der er mennesker, som har 
det rigtig svært med julen. Ikke fordi de ikke 
elsker de brune kager, klejnerne, granpynten 
og alle lysene, men fordi de følelsesmæssigt har 
svært ved at kapere den stemning julen sætter. 
De ting der er tunge og ubærlige kommer tæt-
tere på i hele det følelseshav, de gamle elskede 
traditioner bringer til torvs. Savnet af en elsket 
ægtefælle, et mistet barn eller en god ven kan 
føles ekstra tungt netop i december. Og mange-
len på hjemlig hygge kan være næsten ubærlig. 
Brudte forhold har det også med at poppe op, 
og delebørns-problematikken kan være helt 
uoverskuelig, for hvem skal há  glæden af bør-
nene på årets største aften?

Kirken er i høj grad på banen i december. 
Det er nok den måned, hvor kirkegangspro-
centen er højest. Og kirken har virkelig også 
noget at tilbyde. De gamle profettekster, som 
sætter julens fødsel i perspektiv. Evangeliet 
om Guds indgriben i verden med ordet om 
tro, håb og kærlighed. De smukke gamle ju-
lesalmer. Den højtidelige ro. Kirken giver 
mulighed for fordybelse og ro. Her kan vi 
koble fra det vilde stress, som en fortravlet 
hverdag giver. Her kan sorgen blive favnet af 
Guds kærlige ord. Her kan sjælen finde fred 
og ro.  Julens fortælling er så forunderlig, at 
den uden sidestykke rører ved vores hjerte. 
En fødsel er altid noget stort. Det er et under, 
vi oplever hver eneste gang, et lille nyt men-
neskebarn kommer til verden – og Julenat er 
det GUDS SØN, som så forunderligt kommer 
til vores verden for at bringe den himmelske 
dimension tættere på vores liv. Velkommen i 
julekirken og  rigtig glædelig jul. 

Annalise Bager
Longelse, Fuglsbølle og Skrøbelev

Juletraditioner i en stresset tid! Hverdagsgudstjenester

Julen bydes velkommen ved gudstjeneste 
onsdag den 4. december kl. 19.00  
i Bøstrup kirke
Sangtrioen Lisbeth, Tage og Søren deltager. 
Efter gudstjenesten er der kaffe og julehygge 
i sognehuset.

Julegudstjeneste for Ørstedsskolens 
mellem trin fredag den 20. december  
kl. 9.15 i Skrøbelev kirke
Den sidste skoledag inden ferien samles 
skolens mellemtrin (4.-6. klasse) med deres 
lærere til julegudstjeneste i kirken.

Lillejuleaftensgudstjeneste den  
23. december kl. 16.00 i Longelse kirke
Lillejuleaften inviteres der til en rigtig jule-
gudstjeneste i Longelse kirke. Måske er du 
bortrejst i julen, måske er du en delefamilie, 
som holder jul hos både far og mor, måske 
er der bedre tid den 23. december.

Aftengudstjeneste kirke torsdag  
den 9. januar kl. 19.30 i Bagenkop kirke 
Kom og vær med til en hyggelig aftenguds-
tjeneste midt i vinteren. Der vil være lys, 
varme og kaffe.
 
Fyraftensgudstjeneste torsdag  
den 13. februar kl. 17.00 i Lindelse kirke
En halv times andagt, hvor der ikke “sker” 
så meget. Bibellæsning, rolige salmer, bøn 
og stille musik får lov at fylde kirkerummet 
og os, der er i det.

Jagtgudstjeneste onsdag den 18. februar 
kl. 19.00 i Bøstrup kirke
Den traditionelle jagtgudstjeneste i Bøstrup 
kirke med Sydøstfynsblæserne på jagthorn. 
Der er kaffe i sognehuset bagefter.
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Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige no-
get om, hvornår arbejdet er færdigt, da der med 
så gammel en bygning let kan opstå uforudsete 
ting, som vil kunne forlænge arbejdet.

Ny messehagel
Ved gudstjenesten anden juledag i Tranekær 
kirke kl. 14.00 indvies en ny messehagel.

En messehagel er en farverig kappe eller  
kåbe, som præsten bærer over den sorte præ-
stekjole ved altergangen. Messehagler har 
forskellige farver, der skifter alt efter kir-
keåret. For eksempel bruges den violette i 
adventstiden og palmesøndag, den hvide bru-
ges påskedag, alle helgens dag og juledag, og 
grøn er håbets farve, der bruges, hele somme-
ren og efteråret. 

Nu får Tranekær kirke en rød messehagel. 
Den røde farve bruges ret sjældent, kun anden 
juledag og til pinse. Anden juledag symbolise-
rer den røde farve martyrernes blod, til pinse 
Helligåndens ild. 

Den nye messehagel er udført af Hanne 
Larsen. Hanne Larsen er også organist ved Tul-
lebølle, Tranekær og Bøstrup kirker. Hanne 
Larsen har tidligere lavet tre spændende og flot-
te messehagler til Tranekær kirke, en grøn, en 
violet og en hvid.

Den nye messehagel er et fantastisk dejligt 
arbejde. Kom i kirke den 26. december og se 
den komme i brug. Der bydes på et glas vin 
 efter gudstjenesten.

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

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

Man behøver ikke kun at sende raketter op 
ved årsskiftet, man kan også sende bønner og 
salmesang op for at takke for året der gik og øn-

Valgret og valgbarhed  
til menighedsråd
Der er sket ændringer i regelsættet om valgret til 
menighedsrådsvalg. Ganske kortfattet kan man 
sige, at ændringerne handler om, at folkekirkens 
medlemmer, som bor i et flersognspastorat, i 
forbindelse med flytning og pastoratsændringer 
får bedre muligheder til at vælge det sogn, hvor 
de ønsker at udøve deres valgret. 

Helt konkret betyder det: 
- Et medlem af folkekirken, der er bosat i et 

pastorat med flere sogne, kan vælge, i hvilken 
menighedsrådskreds i pastoratet medlemmet 
vil udøve valgret til menighedsrådet. Medlem-
met er kun valgbar i den menighedsrådskreds, 
hvor valgretten udøves.

- Ved oprettelse af nye flersognspastorater, 
flytning til flersognspastorater eller ændringer i 
flersognspastorater skal beslutningen om at udøve 
valgretten i et andet sogn end bopælssognet med-
deles til sognepræsten senest 4 uger efter oprettelsen 
af, flytningen til eller ændringen i pastoratet. 

- Medlemmer af folkekirken, der ved lovens 
ikrafttræden er bosiddende i et pastorat med 
flere sogne, skal inden den 1. januar 2014 med-
dele, i hvilken menighedsrådskreds i pastoratet 
de udøver valgretten til menighedsråd. Medde-
lelse skal ske skriftligt til pastoratets sognepræst. 

Som det fremgår ovenfor, har medlemmet 
fremover 4 uger efter en eventuel flytning eller 
pastoratsændring til at meddele flytning af valg-
retten. Dog kan en beboer i et flersognspastorat 
indtil 1. januar 2014 meddele valgretsændrin-
ger, uafhængigt af ændringer i pastoratet eller 
dennes flytning. 

For Nordlangeland pastorats vedkommende 
betyder det, at man frit kan vælge hvilket sogn 
man ønsker at være tilknyttet, når det gælder 
valgret og valgbarhed til menighedsrådet. Et 
ønske om at høre til et andet sogn end det man 
bor i, skal fremsættes senest den 31. december 
2013 til sognepræst Torben Poulsen.

Stoense kirke
Endelig nu ca. 1 år efter branden, er der nu 
begyndt at ske lidt omkring restaureringen af 
Stoense kirke.

Projektet er godkendt af alle instanser, og 
kirkerummet er blevet ryddet for inventar. 
Lysekronerne er sendt til gørtler, kirkeskib, 
altertavle og prædikestol sendt til konservator. 
Stolene til rensning og nyt fletværk, bænkene 
taget ned og flyttet til Helge Clausens lagerhal, 
hvor de skal renses og males. Så lige nu er det et 
tomt kirkerum, der møder en, hvis man kom-
mer ind i kirken. Afrensning af lofter, væge og 
gulv er der første, som skal laves. Udskiftning af 
varmekanaler er en anden stor opgave, før man 
kan begynde at kalke indvendigt.

Nordlangeland pastorat

Alteret i Stoense kirke. Altertavlen er skåret af 
 Lorentz Jørgensen i 1644.
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Nordlangeland pastorat

Julen i pastoratet

Adventstiden
Forud for enhver fest går der forberedelser, så-
dan er adventstiden også en forberedelsestid til 
julen. Ikke bare for at vi skal nå at få bagt små-
kager, lavet konfekt og julepynt. Nej i kirken 
forbereder vi os på det store under, som julen 
handler om, nemlig at Gud blev menneske. 

Vi begynder med at fejre kirkens nytår  
1. søndag i advent, hvor vi skal høre, at med Jesu 
komme er de gamle profetier gået i opfyldelse. Vi 
tænder første lys i adventskransen og begynder at 
synge de kendte advents- og julesalmer. Vi lader 
op til den store fest og tænder flere og flere lys.

Anden søndag i advent handler det så om, at 
vi skal have olie på vore lamper, og være vågne, 
for vi ved ikke, hvornår Jesus kommer igen. Det 
siger lignelse om de 10 brudepiger noget om.

Den tredje og fjerde advents søndag handler 
det om Johannes Døberen, som var en forløber 
for Jesus og som netop kendte sin opgave, ikke 
at pege på sig selv, men på Jesus. Det er ham 
der er centrum i den jul som nu snart kommer.

Julesang i Tranekær kirke
Gudstjenesten kl. 16.00 den 1. december  
(1. søndag i advent) i Tranekær vil være bygget 
op så vi i fællesskab får mulighed for at synge 
meget sammen og dermed øve os på julesalmer-
ne. Nogle vil fortælle, hvad der er deres yndlings 
julesalme, og så vil vi synge den. Til slut bliver 
der plads til at foreslå direkte fra kirkebænken. 
Det er en god mulighed for i fællesskab at få 
sunget og måske støvet nogle af julesalmerne af, 
samt høre om, hvad der bevæger andre i julen.

Byd julen velkommen i Bøstrup kirke
Onsdag den 4. december kl. 19.00 byder vi julen 
velkommen med en gudstjeneste i Bøstrup kirke, 

hvor sangtrioen Lisbeth, Tage og Søren deltager. 
Efter gudstjenesten er der kaffe i sognehuset, jule-
hygge – og måske en lille sang til! Alle er hjertelig 
velkomne. Menighedsrådet glæder sig til at se jer.

Krybbespil i Tullebølle kirke
Der er krybbespil i Tullebølle kirke ved guds-
tjenesten søndag den 8. december kl. 14.00. 
Håber vi!

Efter Tullebølle skole lukkede, har det været 
noget op ad bakke. Men det er lykkedes de sidste 
par år, takket være en gruppe modige børn, syn-
gende konfirmander og flinke forældre. Det håber 
vi på igen i år. Lige siden julen 1956 er der blevet 
opført krybbespil i Tullebølle kirke. Krybbespillet 
er en fin Tullebølle-tradition, og vi håber, at kir-
ken vil være fyldt af “tullebøller”, der vil støtte op 
om traditionen og nyde julestemningen.

Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært 
for en kop kaffe eller sodavand i våbenhuset.

Koret i Snøde
Traditionen med at ”Koret” under ledelse af 
Bibi Bechmann, synger for og med os, holdes 
ved lige 3. søndag i advent den 15. december 
kl. 16.00. Der plejer at være rigtig mange til 
denne gudstjeneste, som ikke indeholder præ-
diken, men til gengæld masser af sang.

Julekoncert i Tullebølle kirke
Tirsdag den 17. december kl. 19.00 giver en 
kvartet julekoncert i Tullebølle kirke. Kvartet-
ten består af velkendte navne fra Sydfyn: Maria 
Lantz, sopran; Kristine Eiler Ernst, alt, Anne 
Vilain, cello og Povl Chr. Balslev på orgel. 

Kvartetten har i adskillige år arbejdet sam-
men om at skabe koncerter i forbindelse med 
kirkelige højtider. I år har kvartetten sammen-

sat et program, som passer til  
adventstiden og julen. Koncerten 
vil indeholde kendte toner fra Bachs juleorato-
rium, “He Shall Feed His Flock” fra Händels 
Messias og andre juleklassikere. Der bliver 
også nogle fællessalmer, så kirkerummets 
hvælvinger fyldes med forventningens glæde 
og lovprisning. 

Santa Lucia i Hou
Elever fra Nordskolen har under ledelse af 
Dorthe Møller Hansen lovet at gå Lucia optog 
og synge Lucia sangen ved aftengudstjenesten 
i Hou den 15. december kl. 19.30. Dejligt at vi 
igen kan få lokale børn til at gå Lucia.

Nordskolens juleafslutning
Både skolen og børnehaven kommer til 
 juleafslutning i Snøde kirke torsdag den  
19. december kl. 09.30. Dejligt at se kirken 
fyldt af børn og forældre/bedsteforældre.

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

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

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

Anden juledag har en helt anden karakter, for 
hér mindes vi den første kristne martyr Stefanus, 
der blev stenet til døde. Nu er festen på sin vis 
forbi og vi sendes tilbage til vireligheden, hvor 
det kan koste livet, at tro på Jesus om ikke hos 
os, så i andre dele af verden er det stadig sådan.

I Tranekær tages en ny rød messehagel i 
brug ved gudstjenesten kl. 14.00
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ved Leif Lauritsen, Tonny Landy og Kristine 
Becker Lund. Hun har medvirket som solist ved 
adskillige koncerter i både Danmark og Sverige.

Vi benytter også lejligheden til at holde en 
aften gudstjeneste i Hou kl. 19.00, som også vil 
være præget af, at det er kyndelmisse.

Fastelavn
Søndag den 2. marts er det fastelavn, og bør-
nene har hele to fastelavnsfester i pastoratet:

Kl. 14.00 er der gudstjeneste for børnene 
i Hou kirke. Bagefter finder opgøret med fa-
stelavnstønden sted, og festen fortsætter med 
tøndeslagning i præstegårdens lade, der vil være 
opvarmet. Der bliver serveret kaffe og sodavand 
og selvfølgelig fastelavnsboller.

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

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

Foredrag i Bøstrup
FFF – Folkekirkens Folkeoplysnings Forbund 
– har haft en forrygende efterårssæson med helt 
udsolgte aftener og ventelister. 

Forårets program bliver således:
Onsdag den 29. januar kl. 19.30: 
Rene Nielsen: Benambuteret med ekspert i for-
andringer.
 
Onsdag den 12. februar kl. 19.30: 
Lasse og Mathilde: På fornavn med verden.
 
Onsdag den 12. marts: 
Journalist Per Kuskner: Matador - mennesker, 
myter og minder.

ske for året, der kommer. Det er der mange, der 
gør, og nytårsaften er der pænt mange i kirken.

Nytårsdag
Vi begynder det nye kalenderår med gudstje-
neste i Snøde kirke kl. 11.00 nytårsdag og i 
Tullebølle kirke kl. 16.00. 

I Tullebølle er menighedsrådet vært for et 
glas bobler i våbenhuset, så vi kan ønske hin-
anden godt nytår.

Paradegudstjeneste
Søndag den 12. januar kl. 14.00 er der para-
degudstjeneste i Tullebølle kirke. Det bliver en 
gudstjeneste for børn, hvor spejderne i Tullebøl-
le deltager i forbindelse med deres nytårsparade. 
Alle børn – også uden uniform - er hjerteligt 
velkomne til en festlig gudstjeneste i børnehøj-
de, og det passer vældig godt til denne søndags 
prædikentekst, der er den om de små børn, der 
skal komme til Jesus.

ABC til Bibelen
Bibelen er en stor bog, ja, mange bøger samlet i 
én og hvordan får man lige læst den? Det er ikke 
lige meget, hvad man gør og det er ikke sikkert, 
at det er mest hensigtsmæssigt at begynde fra en 
ende af og så fortsætte til slutningen. 

Er der en rød tråd? 
Teksterne er gamle, hvordan er de opstået og 

i hvilken sammenhæng?
Hvordan finder jeg rundt i det hele?
Det er den slags spørgsmål vi gerne vil tage 

op i en ganske uformel studiekreds, som en 
hjælp til både at få læst noget i bibelen og til 
bedre at forstå, hvad man læser.

Derfor tilbyder vi på fire tirsdage i januar og 
februar en studiekreds med overskriften ”ABC 
til Bibelen”.

Studiekredsen samles skiftevis i Hou og Tul-
lebølle præstegård og ledes ligeledes på skift af 
præsterne.

Man behøver ikke komme til alle aftnerne, 
man kan komme til en eller til alle aftner.

De fire aftner er den 14. januar i Hou, den 
28. januar i Tullebølle, den 11. februar i Hou og 
den 25. februar i Tullebølle. Hver aften begyn-
des kl. 19.30.

1. aften: Hvad består bibelen af og hvordan fin-
der man rundt i den? Hvor kan jeg begynde at 
læse?
2. aften: Findes der en rød tråd i bibelen?
3. aften: Forskellige genrer i bibelen, hvordan 
forstår man dem?
4. aften: Bibelens betydningshistorie

Torben Poulsen og Hans Henrik Merrild

Konfirmanderne
Konfirmanderne beder bønner og læser bi-
beltekster op ved gudstjenester i januar og 
februar måned. Konfirmanderne deltager i 
gudstjenesterne søndag den 26. januar kl. 11.15 
i Tullebølle og Hou kirker. Søndag den 2. fe-
bruar kl. 10.00 er konfirmanderne med ved 
gudstjenesterne i Bøstrup og Snøde kirker.

Jagtgudstjeneste i Bøstrup kirke
Den traditionelle jagtgudstjeneste i Bøstrup 
kirke bliver denne gang tirsdag den 18. februar 
kl. 19.00. Sydøstfynsblæserne, der har spillet 
jagthorn siden 1997, deltager som sædvanlig. 

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

Kyndelmisse i Tranekær og Hou
Den 2. februar er fra gammel tid kyndelmisse eller 
lysmesse. Der er denne dag kyndelmissegudstje-
neste i Tranekær kl. 19.30, hvor kirken alene er 
oplyst med levende lys, og gudstjenesten har et 
meditativt præg. Sangerinden Sofie Ljungdahl 
deltager. Sofie Ljungdahl modtog som den første 
Svendborgs Musiktalentpris i 2007. Sofie Ljung-
dahl er privatuddannet sanger og har bl.a. studeret 

Nordlangeland pastorat
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Endvidere kommer der et foredrag mere. Den 
endelige dato er dog ikke fundet, men datoen 
offentliggøres snarest muligt – blandt andet på 
pastoratets hjemmeside.

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.

Menighedsrådsmøder
Hou-Stoense-Snøde menighedsråd holder møde 
onsdag den 11. december kl. 19.00 i Hou præ-
stegård. Hou-Stoense-Snøde menighedsråd og 
Tullebølle-Tranekær-Bøstrup menighedsråd har 
på nuværende tidspunkt ikke lagt mødekalen-
der for 2014. Tidspunkter for møder kan ses på 
opslag ved kirkerne og på www.pastoratet.dk. 
Menighedsrådsmøderne er offentlige.

Gudstjenester på plejehjemmene
Tullebølle Centret:
Tirsdag den 24. december kl. 10.30.
Onsdag den 29. januar kl. 14.30. Altergang.
Onsdag den 26. februar kl. 14.30.
Stigtebo:
Tirsdag den 24. december kl. 11.00
Onsdag den 29. januar kl. 10.15
Onsdag den 26. februar kl. 10.15

Præsternes fridage 
Sognepræst Hans Henrik Merrild holder fri i 
weekenderne 7.-8. december og 11.-12. januar.

Sognepræst Torben Poulsen holder fri i 
weekenden 14.-15. december, er på kursus 
20.-24. januar og holder ferie 3.-17. februar.

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

Nordlangeland pastorat

Bøstrup kirke:
Graver: Jytte Christiansen,
☎  21 33 30 33 (bedst tirsdag til fre-
dag), boestrupkirke@gmail.com
☎ Kirkeværge: Ulla Frederiksen, tlf. 
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: Jakob Nielsen,  
☎ 20 40 08 18 (bedst tirsdag til fredag), 
bechnielsen@live.dk 
Kirkeværge: Hanne-Dorte Lindegaard, 
☎ 24 44 91 26 / 55 70 25 07, 
hanne_lindegaard@live.dk

Stoense kirke:
Graver: Grethe Sørensen,  
☎ 62 55 20 82, grethesor@pc.dk
Kirkeværge: Vakant

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

Kirkebil: Byens Taxi ☎ 62 51 10 80

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
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Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat

velkomne til at deltage i denne stemnings-
fyldte gudstjeneste.

Lillejuleaftensgudstjeneste 
Lillejuleaften den 23. december inviteres der til 
julegudstjeneste i Longelse kirke kl. 16.00. 
Mange mennesker rejser væk i julen. Andre 
holder dele-jul. Kommer der gæster juleaften 
er tiden måske knap…. derfor åbner vi kirkens 
døre den 23. december for en rigtig juleguds-
tjeneste.

Nytårsaften
Det er efterhånden blevet en god tradition, at vi 
mødes i kirken til Nytårsgudstjeneste og ønsker 
hinanden et godt nytår. Det sker i Longelse 
kirke tirsdag den 31. december kl. 15.30.  
Efter gudstjenesten skåler vi i champagne og 
ønsker hinanden GODT NYTÅR.

Nytårskoncert   
Søndag den 12. januar kl. 16.00 er der nyt-
årskoncert i Skrøbelev kirke. 

Vi har denne gang inviteret Odin-koret fra 
Odense. Odin-koret er et 4-stemmigt blandet 
kor bestående af ca. 35 amatørsangere. Deres 
repertoire spænder vidt fra filmmusik og operet-
te, til musical, evergreens og kirkemusik, samt 
danske sange og pop. Svetlana Prip dirigerer 
koret, og hun er uddannet som koncertpianist 
fra det Russiske Musikkonservatorium.

Det er et kor, der sætter glæden ved sang 
 meget højt. Man kan læse mere om koret på 
www.odinkoret.dk

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

Højskoledag
Lørdag den 18. januar indbyder vi til Højsko-
ledag. Denne gang besøger vi grænselandet i 
det Sønderjyske. Ved Flensborg Fjord ligger 
Rønshoved højskole. Der er afgang med bus fra 
Longelse præstegård kl. 7.30 og fra Ringvejster-
minalen 7.40. Der venter formiddagskaffe, når 

Menighedsrådsmøder for Longelse- 
Fuglsbølle-Skrøbelev Menighedsråd

Tirsdag den 14. januar kl. 17.00 
Onsdag den 26. februar kl. 17.00 
 
Dagsorden og  
referater kan ses  
på kirkens  
hjemmeside.

Kirkens adventskalender  
De 4 adventslørdage mødes vi i en af kir-
kerne kl. 16.00-16.30 for at åbne dagens 
LÅGE. Kalenderåbninger byder på flg.: 

Lørdag den 30. november i Skrøbelev 
kirke: Falckredder og fmd. for Langelands 
hjertestarterforening Henrik Schakow og 
Lindelse kirkekor v/ organist og korleder 
Lone Nordal.

Lørdag den 7. december i Longelse kir-
ke: tidl. Museumsinspektør Helle Ravn og 
Juniorkonfirmanderne.

Lørdag den 14. december i Fuglsbølle 
kirke: Lokalredaktør på Amtsavisen Erik 
Jørgensen og herrekoret Madrigalerne v/
organist og korleder Niels Koll. 

Lørdag den 21. december i Longelse 
kirke: Tidl. Byrådsmedlem Grd. Hans 
Kristensen og 
kirkemusikerne 
Sofie Ljungdahl 
Romme Hansen 
& Flemming 
Neperus.

Adventsgudstjeneste  
første adventssøndag
Den 1. december har vi inviteret Langelands 
Brassband v/dirigent Mads Lunde med til 

gudstjenesten i Fuglsbølle kirke kl. 19.30. 
Her vil vi sætte julestemningen ved at lytte til 
messingblæsernes smukke juleklang. Naturlig-
vis bliver der også masser af fællessang.

Krybbespil                           
2. søndag i advent den 8. december kl. 13.30 
er der krybbespil i Longelse kirke. Det er tra-
ditionen tro Juniorkonfirmanderne der opfører 
KRYBBESPILLET. Efterflg. er der julefest i 
Beboerhuset i Lokalrådsregi. Program uddeles 
i midten af november, hvor det også kan hentes 
på kirkens hjemmeside www.longelsekirke.dk 
og på www.langeland-midt.dk

Tilmelding til Lokalrådet v/Niels Petersen 
på tlf. 6250 1443. 

Krybbespillet bliver vist på Center Ny Koha-
ven torsdag den 12. december kl. 14.00.

Adventsmøde       
Onsdag den 11. december kl. 14.30 inviteres 
der til adventsmøde i præstegården. Eftermid-
dagen byder på julesang, julehistorie, kaffebord 
og julegodter. Duoen Lisbet & Tage har sagt 
ja til at komme og underholde denne adventsef-
termiddag og sognepræstens husbond Jacques 
Borggild vil stå for julefortællingen.

Kirkebilen kan benyttes. Tilmelding senest 
tirsdag den 10. december kl. 12.00 af hensyn 
til kaffebordet.

Lucia
3. adventssøndag den 15. december indbydes 
der til en stemningsfuld gudstjeneste med leven-
de lys og Lucia. Det er konfirmanderne der bærer 
lucialysene frem i deres smukke hvide dragter. 
Det foregår i Skrøbelev kirke kl. 17.00.

Julegudstjeneste for  
Ørstedskolens mellemtrin
Vi holder julegudstjeneste fredag den 20. 
december kl. 9.15 i Skrøbelev kirke for 
Ørstedsskolens 4.-6. klasse. Forældre og 
andre børn & voksne er selvfølgelig meget 
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Ferie/fri:
Sognepræsten holder fri 21.-22. december og 
sognefri 25.-26. januar, hvor konfirmanderne 
er på weekendtur. Desuden holdes friweekend 
22.-23.februar. Alle gange passes embedet af  
Torben Poulsen, Tullebølle, tlf. 62 50 22 50: 
email. tpo@km.dk 

vi ankommer til Højskolen. Derefter tager vi 
fat på en rigtig højskoledag med rundvisning, 
frokost, fortælling samt sangtime fra højskole-
sangbogen og eftermiddagskaffe. Vi er hjemme 
igen ved aftenstide.

Prisen for hele dagen er kr. 220,- pr. person.  
Læs nærmere om højskolen på www.ronshoved.dk

Tilmelding på tlf. 62501069 senest den  
15. januar.

Festgudstjeneste med  
biskop Tine Lindhardt  
med kirkefrokost og foredrag
Søndag den 2. februar kan vi se frem til en rigtig 
festlig dag i vores kirke. Biskop Tine Lindhardt 
besøger  os og indleder med en gudstjeneste i 
Skrøbelev kirke kl. 10.00. Ved gudstjenesten 
medvirker Lindelse kirkekor under ledelse 
af organist Lone Nordal. Efter gudstjenesten 
inviterer menighedsrådet på frokost i Ridder-
salen på Skrøbelev Gods. Her vil Biskoppen 
efterfølgende tale om emnet: HVAD SKAL VI 
MED FOLKEKIRKEN I DAG? – et aktuelt 
emne, som vi også får mulighed for at drøfte 
med vores biskop. 

Tilmelding senest den 30. januar af hensyn 
til frokostarrangementet.

Børn & undervisning
Konfirmander torsdage kl. 8.10-09.40.  
Juniorkonfirmander torsdag 13.30-15.00. 
Lørdag den 1. februar tager Juniorkonfir-
manderne på udflugt til Vor Frue kirke i 
Svendborg for bl.a at besøge tårnet og 
klokke spillet.
Børneklub fredag 14.30-16.00.
Konfirmandlejr: 24.-26. januar tager præst 
og konfirmander på weekendtur til Odense. 
Med base på vandrehjemmet Kragsbjerg-
gården ser vi nærmere på stiftets hovedby 
med besøg bl.a i Domkirken Skt. Knuds.
Fællesarrangementer: Den 9. december mø-
des alle langelandske konfirmander i Bio 

Langeland kl. 17.00 til et spændende ar-
rangement fuld af overraskelser, og den 30. 
januar tager vi til Odense for at være med 
i et konfirmandtræf i Domkirken kl. 17.00 
for alle stiftets konfirmander.

Sognerejse 2014
I sidste nr. af kirkebladet skrev vi, at vi arbejdede 
på en tur til Stockholm/Ålandsøerne. Desvær-
re kunne vi ikke få plads på Ålandsøerne i det 
planlagte tidsrum pga et stort arrangement på 
Øen. I stedet har vi valgt at tage til Sydens sol. 
Vi besøger det smukke Istrien, hvor vi skal bo  
i dejlige Portoroz, som ligger helt ud til Adria-
terhavet. Turen byder også på ophold i Østrig i 
hyggelige Wagrain. Turen er lagt i tidsrummet 
13.-22. juni. Program for rejsen kan downloades 
fra kirkens hjemmeside www.longelsekirke.dk 
eller rekvireres i præstegården. 

Døbte 
17. august Vilma Ngos Lehnskjold Trae
 Nørrebro 23, Rudkøbing
 Skrøbelev Kirke 
18. august Silke Hou Elbæk
 Humblevej 73, Rudkøbing
 Fuglsbølle Kirke
1. september   Jonathan Egmose Bech Hansen
 Bjergvej 5, Illebølle
 Fuglsbølle kirke
22. september Agnes Bergholdt
 Rifbjergvej 4, Rifbjerg
 Longelse Kirke
29. september Nohr Marvin Holmsted Nielsen
 Humblevej 81, Godthåb
 Longelse Kirke
12. oktober Nicoline Tørngren Carlsen

 Torpevej 25, Torpe
 Skrøbelev kirke

20. oktober Silas Krogh Didriksen
 Møllemosevej 17, Møllemose
 Skrøbelev kirke

Vejviser
www.longelsekirke.dk 

Sognepræst: Annalise Bager,  
Longelsevej 5, 5900 Rudkøbing  
☎ 62 50 10 69 anba@km.dk   
Træffes bedst tirsdag - fredag 9.00-10.00, 
torsdag 17.00-18.00 samt efter aftale.
Sekretær: Ingrid Hoppe, ih@km.dk 
træffes i præstegården onsdag og fredag 
9.00-13.00
Kordegn: Inger-Lise Wendelboe 
iwe@km.dk, ☎ 50 99 40 97
Menighedsrådsformand:  
Villy Christensen, mevifugl@gmail.com 
☎ 62 51 47 01

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

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

Kirkebil: Byens Taxi, tlf. 62 51 10 80

Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat
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Gudstjenesteliste

December

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

Særlige gudstjenester mærket med * er omtalt under de enkelte sogne

Kirkebil: Se venligst i de enkelte kirkesognes vejvisere.

Kirker: 1.
1.s.i advent

8.
2.s.i. advent

15.
3.s.i advent.

22.
4.s.i advent   

24.
Juleaften

25.
Juledag

26.
Anden juledag

29.
Julesøndag

31.
Nytårsaften

1.
Nytårsdag

5.
Hellig 3 Konger

12.
1.s.e.h.3.k..

19.
2.s.e.h.3.k.

26.
3.s.e.h.3.k.

2.
4.s.e.h.3.k.

9.
Sidste s.e.h.3.k.

16.
Septuagesima

23.
Seksagesima

Dagens 
evangelium

Lukas  
4.16-30

Mattæus  
25.1-13

Lukas  
1.67-80

Johannes
3.25-36

Lukas
2.1-14

Johannes
1.1-14

Mattæus  
10.32-42

Mattæus
2.13-23

Fri tekst Mattæus  
6.5-13

Mattæus  
2.1-12

Markus 
10.13-16

Johannes
4.5-26

Lukas
17.5-10

Mattæus
14.22-33

Johannes
12.23-33

Mattæus
25.14-30

Markus
4.26-32

Hou 10.00 M ingen 19.30*M 10.00 P 16.30 M 11.15 M 10.00 P ingen 16.00*P ingen 11.15 M 11.15 P 10.00 M 11.15*M 19.00*M 10.00 M ingen 11.15 P

Stoense ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen

Snøde 11.15 P 10.00 P 16.00*M 11.15 P 15.00 M 10.00 M ingen 11.15 M ingen 11.00 M 10.00 M ingen 11.15 M 10.00 M 10.00*M 11.15 M 11.15 M 10.00 P

Bøstrup ingen 11.15 P ingen 10.00 M 16.30 P 11.15 P ingen ingen ingen ingen 11.15 P 10.00 P ingen ingen 10.00*P ingen ingen ingen

Tranekær 16.00*M ingen 11.15 B ingen 14.00 P ingen 14.00*P ingen 22.30 P ingen 10.00 P ingen 11.15 P 10.00 P 19.30*P ingen 10.00 M 11.15 M

Tullebølle 10.00 P 14.00*P ingen 11.15 M 15.15 P 10.00 P ingen 10.00 M ingen 16.00*M ingen 14.00*P 10.00 P 11.15*P ingen 10.00 B ingen 10.00 M

Rudkøbing 10.00*T 10.00 A  
12.00*A 10.00*T 10.00 T 14.00 T 

16.30 T 10.00 T 10.00 A 10.00 T ingen 10.00 A 10.00 A 10.00 T 10.00 T 10.00 A 10.00 T 10.00 T 10.00*A 10.00 T

Simmerbølle 11.15 T 14.00*A 19.00*T ingen 15.15 T 10.00 T ingen 11.15 T ingen ingen 11.15 A ingen 11.15 T ingen 11.15 T ingen 19.00*A ingen

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

Longelse ingen 13.30*B 10.00 B ingen 15.30 B ingen 16.00 P ingen 15.30*B ingen 11.15 B ingen 10.00 B ingen ingen 14.00 B 10.00 B ingen

Fuglsbølle 19.30*B 10.00 B ingen ingen 13.30 B 14.00 B ingen ingen ingen 14.00 B ingen 10.00 B 11.15 B ingen ingen 11.15 B ingen 14.00 P

Skrøbelev 10.00 B ingen 17.00*B 14.00 M 14.30 B 10.00 B ingen 16.00 B ingen ingen 10.00 B 16.00*B ingen 14.00 M 10.00*Tine 
Lindhardt ingen 11.15 B ingen

Lindelse 10.00 W 11.30 F 19.30*W 11.30 F 16.30 W 10.00 W ingen 15.00 Aa ingen ingen 11.30 F 10.00 W 14.00 F 11.30 W ingen 10.00 Aa ingen ingen

Tryggelev ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen

Fodslette 19.30 W ingen 10.00 W ingen 14.00 W 11.30 W ingen ingen ingen 15.30 W ingen 11.30 W ingen 10.00 W ingen ingen 14.00 Aa ingen

Humble 16.00*F 10.00 F 11.30 W 10.00 F 16.30 F 10.00 F 11.30 F ingen 23.30*F ingen 10.00 F ingen 10.00 F 10.00 F 14.00 F 10.00 F 11.30 Aa 19.30*W

Kædeby ingen 19.30 F ingen ingen 15.15 F ingen ingen ingen ingen ingen ingen 19.30*W ingen ingen ingen ingen ingen ingen

Ristinge ingen ingen ingen ingen 14.00 F ingen ingen ingen 17.00 W ingen ingen ingen ingen ingen ingen 19.30 F ingen ingen

Magleby 11.30 Aa 16.00*Aa 10.00 Aa ingen 16.30 Aa ingen 10.00 F ingen ingen ingen 19.30 Aa ingen ingen 14.00*Aa 10.00 Aa ingen 10.00 Aa ingen

Bagenkop 10.00 Aa ingen 11.30 Aa ingen 15.15 Aa 11.30 Aa ingen 10.00 Aa ingen ingen 10.00 Aa ingen 11.30 F ingen 19.30 Aa 11.30 Aa ingen 11.30 W
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Gudstjenesteliste

December Januar

Kirker: 1.
1.s.i advent

8.
2.s.i. advent

15.
3.s.i advent.

22.
4.s.i advent   

24.
Juleaften

25.
Juledag

26.
Anden juledag

29.
Julesøndag

31.
Nytårsaften

1.
Nytårsdag

5.
Hellig 3 Konger

12.
1.s.e.h.3.k..

19.
2.s.e.h.3.k.

26.
3.s.e.h.3.k.

2.
4.s.e.h.3.k.

9.
Sidste s.e.h.3.k.

16.
Septuagesima

23.
Seksagesima

Dagens 
evangelium

Lukas  
4.16-30

Mattæus  
25.1-13

Lukas  
1.67-80

Johannes
3.25-36

Lukas
2.1-14

Johannes
1.1-14

Mattæus  
10.32-42

Mattæus
2.13-23

Fri tekst Mattæus  
6.5-13

Mattæus  
2.1-12

Markus 
10.13-16

Johannes
4.5-26

Lukas
17.5-10

Mattæus
14.22-33

Johannes
12.23-33

Mattæus
25.14-30

Markus
4.26-32

Hou 10.00 M ingen 19.30*M 10.00 P 16.30 M 11.15 M 10.00 P ingen 16.00*P ingen 11.15 M 11.15 P 10.00 M 11.15*M 19.00*M 10.00 M ingen 11.15 P

Stoense ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen

Snøde 11.15 P 10.00 P 16.00*M 11.15 P 15.00 M 10.00 M ingen 11.15 M ingen 11.00 M 10.00 M ingen 11.15 M 10.00 M 10.00*M 11.15 M 11.15 M 10.00 P

Bøstrup ingen 11.15 P ingen 10.00 M 16.30 P 11.15 P ingen ingen ingen ingen 11.15 P 10.00 P ingen ingen 10.00*P ingen ingen ingen

Tranekær 16.00*M ingen 11.15 B ingen 14.00 P ingen 14.00*P ingen 22.30 P ingen 10.00 P ingen 11.15 P 10.00 P 19.30*P ingen 10.00 M 11.15 M

Tullebølle 10.00 P 14.00*P ingen 11.15 M 15.15 P 10.00 P ingen 10.00 M ingen 16.00*M ingen 14.00*P 10.00 P 11.15*P ingen 10.00 B ingen 10.00 M

Rudkøbing 10.00*T 10.00 A  
12.00*A 10.00*T 10.00 T 14.00 T 

16.30 T 10.00 T 10.00 A 10.00 T ingen 10.00 A 10.00 A 10.00 T 10.00 T 10.00 A 10.00 T 10.00 T 10.00*A 10.00 T

Simmerbølle 11.15 T 14.00*A 19.00*T ingen 15.15 T 10.00 T ingen 11.15 T ingen ingen 11.15 A ingen 11.15 T ingen 11.15 T ingen 19.00*A ingen

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

Longelse ingen 13.30*B 10.00 B ingen 15.30 B ingen 16.00 P ingen 15.30*B ingen 11.15 B ingen 10.00 B ingen ingen 14.00 B 10.00 B ingen

Fuglsbølle 19.30*B 10.00 B ingen ingen 13.30 B 14.00 B ingen ingen ingen 14.00 B ingen 10.00 B 11.15 B ingen ingen 11.15 B ingen 14.00 P

Skrøbelev 10.00 B ingen 17.00*B 14.00 M 14.30 B 10.00 B ingen 16.00 B ingen ingen 10.00 B 16.00*B ingen 14.00 M 10.00*Tine 
Lindhardt ingen 11.15 B ingen

Lindelse 10.00 W 11.30 F 19.30*W 11.30 F 16.30 W 10.00 W ingen 15.00 Aa ingen ingen 11.30 F 10.00 W 14.00 F 11.30 W ingen 10.00 Aa ingen ingen

Tryggelev ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen

Fodslette 19.30 W ingen 10.00 W ingen 14.00 W 11.30 W ingen ingen ingen 15.30 W ingen 11.30 W ingen 10.00 W ingen ingen 14.00 Aa ingen

Humble 16.00*F 10.00 F 11.30 W 10.00 F 16.30 F 10.00 F 11.30 F ingen 23.30*F ingen 10.00 F ingen 10.00 F 10.00 F 14.00 F 10.00 F 11.30 Aa 19.30*W

Kædeby ingen 19.30 F ingen ingen 15.15 F ingen ingen ingen ingen ingen ingen 19.30*W ingen ingen ingen ingen ingen ingen

Ristinge ingen ingen ingen ingen 14.00 F ingen ingen ingen 17.00 W ingen ingen ingen ingen ingen ingen 19.30 F ingen ingen

Magleby 11.30 Aa 16.00*Aa 10.00 Aa ingen 16.30 Aa ingen 10.00 F ingen ingen ingen 19.30 Aa ingen ingen 14.00*Aa 10.00 Aa ingen 10.00 Aa ingen

Bagenkop 10.00 Aa ingen 11.30 Aa ingen 15.15 Aa 11.30 Aa ingen 10.00 Aa ingen ingen 10.00 Aa ingen 11.30 F ingen 19.30 Aa 11.30 Aa ingen 11.30 W

Februar
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Under sognepræst Pia Tønsberg-Jensens 
langtidssygemelding varetages hendes em-
bedsforpligtelser af sognepræst Anders 
Ellebæk Hansen. Han træffes hverdage på 
tlf. 61 20 58 25 mellem kl. 10.00 og 12.00 
og har kontortid i Rudkøbing præstegård 
torsdage mellem kl. 10.00 og 12.00. Fredag 
er fast fridag.
 

Præsentation
Jeg hedder Anders Ellebæk Hansen, er 33 år og 
bor i Heden, som er en lille landsby tæt ved Rin-
ge. Jeg er uddannet teolog fra Århus Universitet 
i 2007. Ligesom mange andre unge mennesker 
var også jeg fuld af eventyrlyst, da jeg blev færdig 
med min uddannelse. Så jeg søgte til England, 
hvor jeg fik job som assistent ved den danske 
sømandskirke i Hull. Her var jeg en slags pedel 
som vaskede bil, ordnede hus og have og var kir-
ketjener om søndagen. På grund af besparelser i 
DSUK måtte min kontrakt desværre opsiges før 
tid, så da jeg vendte hjem til Danmark i efteråret 

2009 var jeg arbejdsløs. Men jeg havde efterhån-
den fået mod på at prøve mig selv af som præst, 
så jeg søgte et vikariat i Balslev-Ejby, som jeg fik. 
Mit vikariat begyndte i januar 2010 og gik rigtig 
godt. Siden har jeg haft vikariater rundt om-
kring i Fyens Stift og virket både på landet og i 
byerne, men det er første gang, jeg er i et vikariat 
i Langeland-Ærø provsti. Indtil videre synes jeg 
godt om Langeland, og specielt om Rudkøbing- 
Simmerbølle. Rudkøbings købstadsmiljø er 
rigtig godt bevaret, og Simmerbølle er ligeledes 
fyldt med megen landlig charme. Jeg ser frem til 
en rigtig god periode hernede samt til at møde 
både unge og ældre sognebørn i kirken, i gode 
som svære stunder. 

Anders Ellebæk Hansen

Glædelig jul 
I skrivende stund begynder de lokale blade at 
varme op til kommunalvalget. Det får mig til 
at tænke på et vælgermøde, jeg var til i Lan-
gelandshallen i forbindelse med valget for 8 år 
siden. Da jeg kom hjem, havde jeg lært et nyt 
ord at kende. Jeg indrømmer gerne, at jeg nok 
var lidt bagefter. For da jeg hørte ordet ”hjerte-
starter”, fik jeg nogle helt andre associationer, 
end de mennesker fik, som vidste besked med 
ordet og dets betydning.

Tænk at man havde en maskine, eller hvad 
det er, som kan starte hjerter! 

Mine tanker forlod i hvert fald vælgermødet 
for en stund i forbløffelse over dette fantastiske 
ord. Og det lå ikke langt fra mine tanker at 
kombinere dette ord med julens budskab.

Jeg så også min far for mig, stående i en 
kostald som dyrlæge med et apparat i hånden, 
som gav stød til de køer, som ikke ville rejse sig. 
Som barn syntes jeg både, at det var synd for 
dyrene, at de ikke måtte blive liggende, og at de 
skulle behandles så hårdhændet. Samtidig var 
jeg nok også stolt af min far, at han kunne få en 
stor ko til at rejse sig og komme på fode igen, 
fordi han havde dette apparat. Det var ikke en 
hjertestarter, min far brugte, men en salgs livs-

modsstarter, og set i kristent perspektiv er det 
vel et og det samme.

Tænk hvis man bare kunne sætte et apparat 
til og trykke på en knap, så et menneskes livs-
mod begyndte at banke og vokse? Det ville da 
være let og enkelt.

Men dette med at få et menneskehjerte til at 
slå i takt med livsmodet er ikke så enkelt, når 
først utakten har fået fodfæste. Her hjælper det 
ikke med apparater af forskellig slags. Her hjæl-
per kun kærlighed, tilgivelse og overbærenhed 
både fra Gud og fra andre mennesker.

Barnefødslen i stalden i Betlehem julenat var 
en hjertestarter i den forstand, at den betyder, at 
glæden kommer tilbage til os. 

Vores glæde har det jo med at være temmelig 
flygtig. Ikke fordi der ikke er noget at glæde sig 
over, men fordi vi ofte fokuserer meget på det 
glædesløse. Vi er faktisk meget optaget af det, 
der går dårligt, så vi næsten glemmer det, der 
er godt og fint. Fokuserer vi imidlertid mest på 
det, der ligger langt forude, så er vi aldrig sam-

Rudkøbing – Simmerbølle pastorat

Vinter-og julestemning på Torvet i Rudkøbing.
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Oplysninger i forbindelse  
med de faste gudstjenester

*  Ved gudstjenesten den 1. december i 
Rudkøbing kirke medvirker kirkekoret.

*  Ved aftengudstjenesten i Simmerbøller 
kirke 15. december medvirker børneko-
ret m. luciaoptog. Der er kaffebord efter 
gudstjenesten i Annekset.

*  Ved gudstjenesten 16. februar kl. 10.00 
i Rudkøbing kirke medvirker børne- og 
ungdomskoret.

*  Ved gudstjenesten 16. februar i Sim-
merbølle kirke kl. 19.00 medvirker 
kirkekoret.

Indsamlinger: 
I begge kirker samles der i julen ind til 
Børnesagens Fællesråd og til nytår til Bi-
belselskabet.

Alle andre søndage samles i Rudkøbing 
ind til julehjælp til sognets fattige.

Kirkebil
Husk at kirkebilen kan bestilles af alle 
sognebørn, der har behov for det, til guds-
tjenester og arrangementer i sognene. Tlf. 
62511080.

De ni læsninger
Finder sted tirsdag d. 17. december kl. 19.00 
i Rudkøbing kirke. Kirkens kor medvirker 
ved denne aftensgudstjeneste, hvor der veksles 
mellem bibelske læsninger, kor- og orgelmusik 
og salmer. Korleder: Organist Tine Sandberg. 
 Liturg: Sognepræst Lene Kjær Andersen.

Kohaven
Krybbespil torsdag den 12. december kl. 14.00.

tidig med glæden og lykken her 
og nu! Hjertet går faktisk i stå, 
når vort blik rettes mod alt det, 
vi venter på, mens vi ser forbi 
alt det gode og dejlige, som vi 
er midt i.

Så er det vi har brug for en hjertestarter, ja et 
juleevangelium, der ikke som min fars stødap-
parat kun virker i en tid, men som virker for 
ethvert menneske til evig tid.

Barnet i krybben er kommet for at starte 
glæden iblandt os. Han er den vigtigste hjerte-
starter verden har set!

Glædelig jul!
Pia Tønsberg-Jensen

Plejehjemsgudstjenester
Danahus kl. 14.00
17. december v. Lene Kjær Andersen
14. januar v. Pia Tønsberg-Jensen
11. februar v. Lene Kjær Andersen

Rudkøbing plejehjem kl. 11.00
Tirsdag den 3. december v. Pia Tønsberg-Jensen
Tirsdag den 24. december kl. 10.30 v. Pia Tøns-
berg-Jensen
Onsdag den 8. januar v. Annalise Bager
Torsdag den 6. februar v. Pia Tønsberg-Jensen

Dagcenter Kohaven kl. 10.00
Tirsdag den 17. december v. Annalise Bager
Mandag den 14. januar v. Annalise Bager
Tirsdag den 25. februar v. Lene Carina Kjær 
Andersen.

Eftermiddagskaffen 
er på kanden i Rudkøbing præstegård ml. kl. 
14.30-16.00 torsdag den 12. december, ons-
dag den 15. januar og onsdag den 12. februar. 

Alle, der har lyst til en snak med andre over 
en kop kaffe/the og hjemmebag, er velkommen. 
Kirkebilen kan bestilles.

13

Rudkøbing – Simmerbølle pastorat

Hyggeligt og trygt samvær i Rudkøbing præstegård over en kop kaffe.
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Gudstjenester med kor 

1. december, første søndag i advent, med-
virker Kirkekoret kl. 10.00 i Rudkøbing 
Kirke.

15. december 3. søndag i advent, med - 
virker Børne-/ Ungdomskorene ved aften-  
gudstjenesten kl. 19.00 i Simmerbølle 
Kirke. Gudstjenesten indledes med lucia-
optog og Børne-/Ungdomskorene vil synge 
adventssange/-salmer undervejs i guds-
tjenesten. Efter gudstjenesten er der kaffe 
i annekset.

16. februar medvirker Børne-/Ungdoms-
korene kl. 10.00 i Rudkøbing Kirke og 
Kirkekoret medvirker samme dag ved 
aftengudstjenesten kl. 19.00 i Simmerbølle 
Kirke.

Indre Mission – Bethesda 

6/12 Fredag kl. 19.00. Julefest for alle 
 v/ Mette Madsen, Svendborg
12/12 Møde v/ Johannes Jørgensen, Ringe
 
 Evangelisk Alliance bedeuge: 
8/1 Evangeliekirken, Ringvejen
9/1 Frelsens Hær, Nørregade
10/1 Bethesda

6/2 Generalforsamling
     
Kontakt: Birgit Mogensen, tlf. 62502098

Hvor ikke andet er anført, er møderne  
kl. 19.30 i Bethesda, Ahlefeldtsgade 27 
            

Vi har sagt velkommen til....
Rudkøbing Sogn
Silje Beck Eis Holstebro, Mosevænget 23, st.
Adrian Bondo Milling, Spodsbjergvej 34, st.
Sofia Mewded Sand Pedersen, Bellewue 27
Bertram Olsen, Kibshavevej 11

Simmerbølle Sogn
Victoria B.B.M. Fayl von Hentaller, Belgien

Ferie og fri for præsterne:
Lene Kjær Andersen: 21.-23.december

Pia Tønsberg-Jensen: Langtidssygemeldt. 
Vikar er sognepræst Anders Ellebæk Hansen.

bemm@km.dk, træffetid mandag,  
onsdag og fredag kl. 9.00-13.00.  
Udenfor disse tider skal hen vendelse 
ske til sognepræst Pia Tønsberg-Jensen, 
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@c.dk

Formand for Rudkøbing- 
Simmerbølle menighedsråd: 
Conny Mortensen, 
Strandbakken 1 A, 5900 Rudkøbing. 
☎ 28869597, co.mo@mail.dk
Næstformand: Vibeke Westphal, 
Rue 31, 5900 Rudkøbing. 
☎ 45 76 19 03, vvw@dadlnet.dk
Kasserer: Benny Rasmussen, Torden-
skjoldsvej 21, 5700 Svendborg
Kirkebil: Byens taxi, ☎ 62 51 10 80

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

Simmerbølle kirke 
Kirketjener: Vakant
Kirkeværge: Anne-Lise Knudsen, 
Kulepilevej 48, 5900 Rudkøbing. 
☎ 62 51 26 41, anne.lise@hotmail.dk 

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

Sognepræst: Lene Kjær Andersen, Kirke-
vej 18 Strynø, 5900 Rudkøbing. 
☎ 62 51 53 46, lcan@km.dk. Træffes 
bedst tirsdag-fredag 11.00 – 12.00. 
Træffes efter aftale Nørrebro 26.

Kordegn: Birgitte E. M. Møller, Rue 12, 
5900 Rudkøbing, ☎ 62 51 12 70,

Rudkøbing – Simmerbølle pastorat
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er fra ”Gudstjenestens bønner 1” som udkom i 
november 2012. Det er markeret i gudstjenesteli-
sten hvilke gudstjenester der er på hverdagssprog. 

Præstens ferie og fridage
Sognepræsten har fri 21.-23. december og uge 8. 
Der henvises til sognepræst Pia Tønsberg-Jen-
sen/Anders Ellebæk-Hansen, 62511375. 

Juniorkonfirmander
For første gang på Strynø er der oprettet et 
 juniorkonfirmandhold. 9 juniorkonfirmander 
går hver tirsdag eftermiddag til undervisning 
i Strynø præstegård. Undervisere er Rie Lykke 
Aagaard og Lene Kjær Andersen. 

Medhjælper til juniorkonfirmander
Ved opstarten af ju-
niorkonfirmandholdet 
er Rie Lykke Aagaard 
ansat i Strynø kirke. 
Rie beskriver sig selv 
således: Jeg er uddan-
net cand.jur. i 2002, 
og har en del år arbej-
det med ansættelsesret. 

I 2010 begyndte jeg på lærerseminariet i Oden-
se hvor jeg har liniefag i kristendomskundskab, 
dansk og musik. Jeg er 38 år og flyttede i foråret 
til Strynø sammen med min mand og vores 4 
børn. Udover sang og klaver som er mine ho-
vedinstrumenter, holder jeg meget af stor natur, 
vandreture og yoga.

Månedens salme
December, advent: DDS 87: ”Det første lys er 
Ordet, talt af Gud.”
December, jul: DDS 122: ”Den yndigste rose er 
funden.”
Januar: DDS 29: ”Spænd over os dit himmelsejl.”
Februar: DDS 13: ”Måne og sol.” 

Kollekter
Der er indsamlet følgende kollekter: 
16. søndag efter Trinitatis: Folkekirkens Nød-
hjælp: 159 kr.
20. søndag efter Trinitatis: Spedalskhedsmissio-
nen: 66 kr.  
Tak for alle bidrag. De er videregivet til organi-
sationerne. 
I den kommende periode er der følgende 
indsamlinger: 
1.søndag i advent: Den grønlandske bibelsag.

Juleaften: Børnesagens Fællesråd.
Nytårsaften: Bibelselskabet.
Sidste søndag efter Helligtrekonger: Kristeligt 
centrum.

Døbte
Johanne Marie Aaggard, Ringgaden 2, Strynø, 
5900 Rudkøbing, døbt d. 1. september 2013 i 
Strynø kirke.

Frederikke Lea Kjær Andersen, Kirkevej 18, 
Strynø, 5900 Rudkøbing, døbt d. 1. september 
2013 i Strynø kirke.

Leonora Gaustad, Nørrevej 4, Strynø, 5900 
Rudkøbing, døbt d. 15. september 2013 i 
Strynø kirke.

Naja Engel Gormsen, Korsvejen 5, Strynø, 
5900 Rudkøbing, døbt d. 15. september 2013 
i Strynø kirke. 

Gudstjenester markeret med *
1. Søndag i advent medvirker juniorkonfirman-
derne ved børnegudstjenesten med krybbespil. 
Efterfølgende tændes juletræet på Majtræsplad-
sen og der julehygges på Strynø Kro for hele 
familien. Denne tradition er i samarbejde med 
Strynø Beboerforening. De sidste 5 år har der 
været børnegudstjeneste i kirken d. 1. søndag i 
advent. I år er der almindelig højmesse kl. 10.00 
og kl. 14.00 er der krybbespil.

Nytårsaftensdag er der gudstjeneste på hver-
dagssprog. Der er mulighed for at ønske hinanden 
godt nytår efter gudstjenesten ved kirkekaffen.

2. februar er der gudstjeneste på hverdags-
sprog. 

Gudstjenester på hverdagssprog 
Strynø menighedsråd har besluttet at der gen-
nem en forsøgsperiode på 2 år, gældende fra d. 1. 
søndag i advent 2013, hver anden måned være en 
gudstjeneste der er på hverdagssprog. Det vil sige 
at der læses fra ”Den Ny Aftale” og bønnerne 

Strynø pastorat

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

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

Billedet af Strynø kirke er venligst udlånt af fotograf Rasmus 
Ranum.
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Sydlangeland pastorat

osv.) Fuld fart over feltet mod Humble kirke 
hvor faklen og deltagerne blev mødt af fanta-
stisk musik ved Musikefterskolen i Humble. 
Inde i kirken var der mere musik, prædiken og 
frokost. Turen til Lindelse var en varm fornøjel-
se og især ungerne satte pris på deres sodavand 
og kage. I Lindelse kirke var temaet ro og ny-
delse. Kirkekoret sang smukt, mens vi pustede 
ud. Nu var det store spørgsmål…stopper vi el-
ler?? Det blev eller. Næste stop Kædeby. Her 
skulle der mediteres.. en klar opfordring til de 
deltagende børn om at være stille, meen det var 
vist de lidt ældre, som havde sværest ved at være 
stille og koncentrere sig om rejsen. Faktisk vil 
jeg gerne rose børnene for deres positive med-

Kirkestafetten  
– en fantastisk dag i august
At blive bedt o m at skrive om Kirkestafetten 
på Sydlangeland er en stor ære, for det var en af 
de mest fantastiske dage i august. Solen skin-
nede fra en skyfri himmel, der var en let brise, 
så det var perfekt vejr til en dag på cykel. Kim, 
Bolette, Rasmus og jeg skulle køre med så langt 
vi havde kræfter til, for der skulle tages hensyn 
til Rasmus på 8 år. 

Starten gik fra Bagenkop kirke efter en fan-
tastisk oplevelse med smukke ord, sang, musik 
og tændte lys. Ad ”bagvejen” til Magleby kirke, 
hvor der ventede en masse sko med historie, som 
viste os vejen.  At smurte boller, vand samt frugt 

gør underværker, er der ingen tvivl om efter en 
tur i MODVIND. Inde i kirken ventede næste 
oplevelse: UFO alias Kristian Humaidan samt 
en kammerat…wwiiee. Hold op en energi de 
sang og spillede med. Baggrunden for de to her-
rer var selvfølgelig malerier af lokal kunstner. 
Videre gik turen stadig i fin stil ud langs ky-
sten ved Fredmosen og Bukkemose ad veje, jeg 
ikke tidligere har været på trods mine 41 år på 
Sydlangeland. Melonskiver og vand blev nydt, 
mens vi kiggede ud over Langelands bæltet. 
Ved Fodslette kirke var der is, vingummi samt 
toiletter. (Tak til de meget hjælpsomme menne-
sker, som fik låst vores Rasmus ud fra toilettet, 
mens moren skræmt ledte i haver, vandhuller 

Billederne på disse sider er fra den fantastiske kirkestafet i august. Glæde, tro, fælleskab, fulde kirker og til sidst sund træthed
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landsbæltet sejlede verdens største containerskib 
forbi, musik i mange variationer, meget smukke 
malerier var udstillet, vi kunne deltage i medi-
tation (hvilket kan bekymre mig lidt, da jeg så 
et hus med stokroser…og jeg kan ikke fordrage 
stokroser, men det er der nok en mening med).

Båret af tro, fællesskab, engagement fra 
medcyklister, lækkerier undervejs samt for Ras-
mus en plads ved siden af sognepræst Rebecca 
i Humble kirke gjorde, at vi gennemførte alle 
ca. 40 km med Rasmus som yngste cykelryt-
ter på hele ruten.  Det var også en ære at cykle 
efter søsteren Bolette på 14 år, som bar ”fak-
len” på turen i form af bibelen, som lyste for os 
undervejs. Tak for et fantastisk arrangement til 
arrangører samt hjælpere. 

Med håbet om en gentagelse.      
Trine Toftdal Hansen

virken. Måske var det pølsehornene, kagen eller 
grønsagstængerne, som gjorde udslaget. Nu var 
det for sent at stoppe, da næste og sidste stop var 
Ristinge Kirke. Så op på jernhesten og videre 
det gik. Ved Ristinge Camping gik den ikke 
længere og Rasmus ville stoppe…han havde 
ondt OVER DET HELE især i hænderne…
men Kim fik en hånd på Rasmus’ ryg og sam-
men forcerede de den sidste lille bakke og så var 
kirken, menneskene og Dannebrog at se…jub-
biiiee. Desværre var børnenes humør ikke til at 
spise fisk den aften, så for vores vedkommende 
sluttede en festdag efter de sidste ord, det sidste 
musikalske indslag samt den sidste kunstneri-
ske udstilling her.                                                                                                                   

At der ligger en kæmpe planlægning bag så-
dan en dag, hersker der ikke tvivl om, når man 
undervejs har sørget for, at der ude i Lange-

Søren Thrane Hansen Bo Valentin Petersen Randi Christoffersen Sofie Ljungdahl Romme 
Hansen

Sydlangeland pastorat

Børnehave gudstjeneste i Bagenkop 
kirke 29/11 10.00.
Der vil være mulighed for at hoppe ud i kristen-
dommen i bogstaveligste forstand. Nissehuer er 
velkomne.

Børnegudstjeneste 1. søndag i advent  
1/12 16.00  i Humble kirke
Det første lys tændes i adventskransen i Humb-
le kirke, og  vi begynder at kunne mærke julens 
nærhed. Juniorkonfirmanderne og alle andre 
børn, der har lyst, bærer lyset ind i kirken. 

Luciagudstjeneste i Magleby kirke 
8/12 16.00
Børnene fra Magleby Friskole går Lucia gen-
nem kirken. Kom og vær med til en hyggelig og 
oplysende eftermiddag. 2. lys i adventskransen 
tændes.  Der vil være kaffe og kage efterfølgende.

Julekoncert. Lindelse kirke onsdag 
d. 11. december 19.00
Kom og vær med til at synge julen ind sammen 
med Kirkekoret, Sygehuskoret og Sangkredsen.  

Fodslette kirke 1/12 19.30
Kirkekoret medvirker ved gudstjenesten.

 

Nye kirkemusikere
Vi har den store glæde at kunne byde to nye 
organister og kirkesangere velkommen til et 
forhåbentlig spændende og langvarigt sam-
arbejde med de ”gamle” kirkemusikere samt 
præster og menighedsråd i Sydlangeland 
Pastorat - til glæde og fornøjelse for menig-
heden. Dygtige kirkemusikere er uundværlige 
for at en god gudstjeneste. Det at synge Gud 

en sang for den lyse dag fortjener de bedste 
kunstnere, og det har vi også hermed fået i:

Søren Thrane Hansen, organist
Bo Valentin Petersen, organist 
Randi Christoffersen, sanger 
Sofie Ljungdahl Romme Hansen, sanger 
Keld Madsen, Rudkøbing, afløser Randi, 
mens hun er på barsel.
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Sydlangeland pastorat

Lindelse kirke 15/12 19.30
Efter gudstjenesten bydes der på gløgg, æbleski-
ver og julehygge i konfirmandstuen.  

Midnatsgudstjeneste Humble Kirke 
nytårsaften d. 31/12 kl. 23.30
Nytårsaften er en skønsom blanding af kir-
keklokker og truthorn, salmer og popmusik, 
stilhed og larm, eftertanke og glæde. Vi går 
sammen ind i det nye år markeret ved en mid-

natsgudstjeneste. Bagefter nyder vi champagne 
og kransekage i våbenhuset, imens vi får et fyr-
værkeribombardement over Humble og omegn 
forærende, hvis vejret tillader det.

Hellig trekongers aften Magleby kirke  
5. januar kl. 19.30 
Herefter vil der være kage og kaffe i kirken.

Børnegudstjeneste Magleby kirke 
26. januar 14.00 
Er din bamse blevet døbt? Den kan have mange 
navne, men tænk godt på et bestemt, du synes 
passer til netop din bamse/dukke. Vi vil høre om, 
hvad dåben egentligt er, og hvilken betydning 
den har i vores liv. Kom og vær med! Efterføl-
gende vil der være bamsekager og dukkesaft.

Aftengudstjeneste Bagenkop kirke 
torsdag d. 9/1 kl. 19.30. 
Kom og vær med til en hyggelig aftengudstje-
neste midt i vinteren. Der vi være lys, varme og 
kaffe – og vi glæder os til at se dig.

Fyraftensgudstjeneste Lindelse kirke 
torsdag d.13/2 17.00
En halv times andagt, hvor der ikke ”sker” så 
meget. Bibellæsning, rolige salmer, bøn og stille 
musik får lov at fylde kirkerummet og os, der 
er i det.

Lokalhistorisk forening
19. februar 19.00:

Lilly Christensen kommer på arkivet, 
Kirkegade 3, og fortæller om tiden som sygeple-
jerske på Grønland. Husk kaffekurven.

Ferie og fri. Kurser.
Sognepræst Rebecca Aagaard-Poulsen har ferie 
17-23/2 samt fri 21-22/12 og 18-19/1. Fri mandag.

Sognepræst Helle Frimann Hansen har ferie 
11/2-19/2 samt fri 14-15/12, 11-12/1 og 22-23/2. 
Fri mandag.

Sognepræst Trille Brink Westergaard har fe-
rie 16-19/1 og er til provstemode 28-29/1. Fri 
ca. hver anden weekend.
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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.

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

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

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

Magleby menighedsråd:
Formand: Kenneth Stæhr ☎ 62 55 23 32
Regnskabsfører: Kirsten Kryger Olsen 
☎ 62 51 35 20
Kirkeværge: Kurt Pilegaard 
☎ 62 56 11 73

Bagenkop menighedsråd:
Formand: Dorthe Grabentinn 
☎ 50 56 83 80 / 23 81 95 33
Regnskabsfører: Kirsten Kryger Olsen 
☎ 62 51 35 20
Kirkeværge: Lea Egmose ☎ 24 21 46 48

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

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

Kirkebilen skal bestilles senest dagen før.

 
Gudstjenester på  
Lindelse plejecenter
23/12  14.00 v. T.B.Westergaard  

- julegudstjeneste
28/1-14 14.00 v. Helle Frimann Hansen
25/2-14 14.00 v. Rebecca Aagaard Poulsen
Alle er velkomne til at deltage i gudstjene-
sterne. En god mulighed for gangbesværede 
og kørestolsbrugere. Man er velkommen til 
at blive til kaffen bagefter.

Gudstjenester på  
Humble plejecenter 
23/12   14.30 v. Helle Frimann Hansen 

Julegudstjeneste m. altergang 
15/1   14.30 v. Rebecca Aagaard Poulsen
19/2    14.30 v. Trille Brink Westergaard

Eftermiddagsmøder 
Magleby Præstegård  
onsdag d 4/12 kl. 14.30:
Eftermiddagsmødet står i julens tegn. Vi vil 
lave lidt julepynt, få et glas gløgg samt jule-
knas.  Vi får måske besøg af en gæst, der vil 
fortælle og underholde os lidt.

Lindelse præstegård  
onsdag d. 8/1 14.30:
Dagens tema er Hellig Tre Konger – i sang, 
musik og fortælling.

Humble præstegård  
onsdag d. 5/2 14.30:
En eftermiddag med masser af sang og mu-
sik. Udover det får vi besøg af efterskole lærer 
og menighedsrådsmedlem Frank Lundstrøm, 
der vil fortælle og vise billeder om vikinge-
tiden på Langeland.

Husk kop og brød!
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De langelandske kirkegårde omlægges

Begravelseskulturen ændrer sig markant: Fler-
tallet bliver brændt. Mange får asken strøet over 
havet, får urnen nedsat i fællesplæne, i plæne med 
plade eller vælger et lille urnegravsted. Der er 
faldende efterspørgsel efter kistegravsteder. Der 
bliver, hvad enten man kan lide det eller ej, flere 
tomme gravpladser. Skal vi bevare kirkegårds-
kulturen, så kirkegården er en smuk, fredfyldt 
”have” at vandre i, er vi nødt til at nytænke den 
have. Lige nu er den mange steder skæmmet af et 
voksende antal bare pletter med perlegrus. 

Det er, hvad der sker på mange kirkegårde 
i øjeblikket: Man tager områder af ud af brug 
for fremadrettet at samle gravstederne i min-
dre områder, så der igen bliver smukke ”haver” 
med kirkegårdskultur, gerne omkring eller tæt 
på kirken. Det tager mange år at gennemføre. 
Der ligger fortsat gravsteder i de områder, der 
tages ud af brug. Dem ændres der ikke på. Ef-
terhånden som de nedlægges, bliver der færre 
gravsteder i området. Men en rigere kirkegårds-
kultur i de områder, der fortsat er i brug. 

En større omlægning af en have har en fase, 
hvor alt ser mistrøstigt ud. Sådan er det på de 
kirkegårde, hvor mange tomme gravpladser 
ryddes nu. Det er beklageligt, men uundgåeligt. 
Det er forbigående. Bagefter vil kirkegårdene 
fremstå grønnere og med tiden mere samlede.

En del af de langelandske kirkegårde er under 
omlægning, og flere vil følge. Hvorfor? Hvad er 
det, der sker eller skal ske?

Mit gravsted
Allerførst: Ingen gravsteder nedlægges! Et grav-
sted tilhører gravstedsejeren. Så længe man selv 
passer det eller betaler kirken for det, er grav-
stedet i brug. Alle kan, hvis de ønsker det, og 
der er plads, komme ned i samme gravsted som 
deres elskede, hvad enten det er ægtefælle, børn 
eller forældre. Så længe man ikke nedlægger sit 
gravsted, har man brugsretten over det! 

Tomme gravsteder
Men rigtigt mange gravsteder er nedlagt. Der er 
forskel på gravsteder, der er i brug og passes, og 
gravpladser, der ikke er i brug, fordi de pårørende 
har valgt at nedlægge gravstedet. En gravplads er 
ledig, og kan købes til gravsted. Eller kan tages ud 
af brug. Mange pladser er for længst lagt ud i græs, 
og vi tænker ikke på, at der er grave nedenunder. 
Nogle steder er det sket løbende, og folk har knap 
bemærket det. Men på en del kirkegårde har man 
ladet gravpladserne stå med perlegrus og hæk om-
kring – klar til ny brug. Det giver mening, hvis 
man ved, at de nok snart skal bruges igen. Der skal 
naturligvis være et udvalg af pladser. Men på nogle 
kirkegårde står mellem 1/3 og helt op til 2/3 ledige 
gravpladser med hæk o.s.v. På Langeland er der 
over 3000 tomme pladser med perlegrus og hæk. 
Med faldende befolkningstal og ændret begravel-
seskultur har vi kun brug for en brøkdel af dem.  
Der nedlægges flere gravsteder end der oprettes.

Kirkegårdskultur
Vi skal værne om vores kirkegårdskultur. Det 
skal være en fornøjelse at gå på en kirkegård med 
gravsteder med hver sin historie og hver sit sær-
præg. Det er derimod ikke smukt at se på 200 
firkanter med perlegrus og hæk omkring – og 
måske en lille busk, som en samvittighedsfuld 
graver har plantet, for at det ikke skal se alt for 
bart ud. Det er realiteten på mange kirkegårde.

Økonomi
Er det alt sammen ikke bare en skjult spare-ma-
nøvre? Besparelse: Ja. De penge, der nu bruges 
på at klippe hække omkring ingenting og fjerne 
ukrudt og evt. plante buske og blomster på ikke-
gravsteder, kan og bør bruges bedre. Skjult: Nej. 
Den kulturhistoriske hensigt er lige beskrevet. 
Dertil kommer, at besparelserne til lønudgifter 
er en naturlig konsekvens af ændret befolknings-
tal, begravelseskultur, øget mekanisering m.v. 
P.g.a generelle nedskæringer, må vi forvente, at 
statstilskuddet falder. Med befolkningstal falder 
beskatningsgrundlag. Vi må forudse, at kirkens 
samlede budget på Langeland bliver mindre. Drift 
af kirker og kirkegårde er ikke hævet over økono-
misk ansvarlighed. Det er det samme budget, der 
afholder udgifterne til gudstjenester, kirkelig un-
dervisning og kirkelige aktiviteter. Indtil videre er 
vi i den lykkelige situation, at vi meget langt kan 
nøjes med at beskære dér, hvor ingen kommer til 
at mangle noget: På antallet af tomme gravpladser. 

Det har medført en reduktion af gravernor-
meringen flere steder. Det er meget ubehageligt 
for dem, det rammer, men det adskiller sig ikke 
fra tilpasninger af stillinger til ændrede vilkår i 
resten af samfundet. 

Trille Brink Westergaard, provst.

Bøstrup kirkegård før omlægningen. De mange tomme gravsteder springer i øjnene. Foto: Torben Poulsen.


