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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, afgives en ansøgning om en omsorgs- og
ansvarserklæring gennem digital selvbetjening på www.borger.dk senest 14 dage efter fødslen. I særlige
tilfælde kan man henvende sig til præsten eller kordegnen i bopælssognet. Hvis man ikke ønsker fælles
forældremyndighed, kan faderskabet anerkendes uden at få fælles forældremyndig, i disse tilfælde skal
erklæringen indsendes til Statsforvaltningen Syddanmark.
Navngivning/dåb: Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Det sker enten ved digital navngivning på www.borger.dk ved at henvende sig på kirkekontoret/kordegnekontoret i sin bopælssognet
eller ved dåb. M.h.t. dåb aftales nærmere med sognepræsten vedrørende navn, faddere m.m.. Der skal være
mindst 2 faddere, højst 5 og kravene til disse er, at de skal være døbt og være nået konfirmationsalderen.
Navneændring: Navneændring/navneændring på bryllupsdagen sker ved digital selvbetjening, man 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 kr. 500,- at skifte navn, der betales dog ikke gebyr ved navneændring i forbindelse med
vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest 3 måneder efter vielsen eller for børn under 18 som følge af
forældrenes navneændring.
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Konfirmation: Konfirmationen foregår på 7. klassetrin. Man bliver undervist og konfirmeret i det pastorat, 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.

Forsidebilledet

Simmerbølle kirke. Foto Anders Ellebæk
Hansen

Begravelse: Sognepræsten er begravelsesmyndighed. Ønsker man en kirkelig begravelse/bisættelse aftales de nærmere omstændigheder for højtideligheden med præsten. Senest to hverdage efter anmelder
nærmeste pårørende dødsfaldet på www.borger.dk, dette kan evt. ske gennem bedemand. Graveren vil
være behjælpelig med valg af gravsted.
Attester: Attester udstedes ved henvendelse til bopælsognets præst eller kirkekontor. Legitimation
skal forevises.

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

Kirkebladet udgives af menighedsrådene og udkommer fire gange årligt.

Redaktion

Annalise Bager, Torben Poulsen (ansvarshavende redaktør) og Birgitte Monrad Møller.
Synspunkter i bladet er ikke nødvendigvis
udtryk for redaktionens holdning.
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Præstens side
Den fjerne kirke
På Langeland ligger
mange smukke kirker,
men kirken er andet
og meget mere end de
gamle bygninger, som
står så smukt rundt
omkring i landskabet,
og som turisterne vil
besøge hen over sommeren. Kirken har flere
sider. Den synlige side kender de fleste mennesker. Den er der, hvor kirken danner ramme
om gudstjenester, konfirmationer, bryllupper
og begravelser samt de arrangementer, som
finder sted i præstegårdenes konfirmandstuer
med foredrag, studiekredse, højskoleeftermiddage osv. Men kirken har også en skjult side,
som ligger bagved den synlige side. Den danske kirkehistoriker Jørgen I. Jensen beskrev for
mere end tyve år siden den mere skjulte side af
kirken, som han kaldte kirken i det fjerne - eller
den fjerne kirke, om man vil. Lad os se lidt nærmere på den.
Når man kører omkring i landskabet møder
man kirken synligt. Deroppe på bakketoppene
eller i byerne, kommer kirkerne os synligt i
møde. Som en stor, lysende stenstøtte rejser
kirken sig massiv og tung fra jorden, med
tårnet mod himlen, og minder os om, at der
er noget større til end os selv. Det er ikke en
bevidst tanke, men en kort påmindelse. Ikke
alene ser vi kirken i det fjerne, men vi ser også
bagved kirken og videre ud i universet. Når
den fjerne kirke synligt bliver nærværende, er
den samtidig med til at minde os om, at vi er
skabninger i den store, mangfoldige verden,
Gud har skabt.
Men man møder ikke kun kirken synligt,
det gør man også hørligt. Vi hører kirkeklokkerne ringe solen op og ned. Lyden markerer

dagens begyndelse og slutning, men minder os
samtidig om universets rytme, hvor tiden går
og tingene forandrer sig. Men vi bliver også
mindet om evigheden. Hele tidsbegrebet vipper
så at sige med kirkeklokkerne, når de begynder
at ringe. Først ringes der, og siden slås bedeslagene. Klokkerne er som den menneskelige
puls, et hjerte som banker for at holde det hele
kørende. Således minder den hørlige kirke os
om tiden, mens den synlige minder os om rummet. Men den fjerne kirke minder os ikke alene
om tid og rum, timelighed eller evighed. Den
appellerer også til en speciel måde at betragte
sit medmenneske på. Det at elske sit medmenneske er ikke naturligt for os, og derfor skal vi
mindes om at vi skal elske medmennesket som
os selv. Det kan ske til en gudstjeneste, men
også den fjerne kirke minder os om dette krav.
Ved sin blotte tilstedeværelse appellerer kirken
til os om at tage vare på vores medmennesker og
elske dem som os selv. Fra det fjerne bliver dette
etiske krav nærværende og sætter en formel for
vores forhold til medmennesket. Hvordan det
konkret skal foregå fortælles ikke. Det er op til
hver enkeltes indlevelsesevne og fantasi, men
appellen til os er der.
Den fjerne kirke repræsenterer også den
danske forståelse af kristendommen, eller sagt
mere snævert: Den repræsenterer den enkelte
danskers religiøse overbevisning. Det gør den
specielt, fordi danskerne er et meget religiøstblufærdigt folkefærd. Vi skilter helst ikke for
meget med vores tro og religion. Derimod siger
mange, at de har troen i deres indre. Vi bærer
med andre ord Gud i vores hjerter, og bruger
kirken i det fjerne som et symbol for vores egen
religiøse blufærdighed. Derude på bakketoppen
placerer vi vores indre religiøse liv. Kirken gør
dét synligt, som de fleste danskere holder hemmeligt for omverden. Denne iagttagelse af den

danske religiøse selvforståelse stammer fra Søren
Kierkegaard. Lidt forsimplet kan man sige det
sådan, at hvor Grundtvig vandt den danske
gudstjeneste med sine salmer, så vandt Kierkegaard den danske religiøse selvforståelse. Han
placerer kristendommen i menneskets indre. Et
sted i sit forfatterskab forklarer han forskellen
mellem det kristne og ikke-kristne menneske.
Forskellen er ikke stor, men den kristne træder
ifølge Kierkegaard en tiendedel tungere i græsset.
Troen er gemt i det indre, godt begravet i den
danske blufærdighed.
Selvom kirken også har en fjern side er den
altså nærværende. Vi møder den synligt og hørligt. Den minder os om tiden og rummet - om
skabelse og væren. Men vi møder også den fjerne
kirke som et indirekte krav om at tage vare på
vores næste. Endelig udtrykker kirken det, mange ikke føler sig i stand til at udtrykke på grund
af religiøs blufærdighed. Måske netop derfor er
mange mennesker imod kirkelukninger. Lukker
man kirken eller river den ned, så lukker og fjerner man også noget i det indre menneske. Man
lukker universet ude, ligesom syn og hørelse
forgår, og man bliver ikke længere henvist til sit
medmenneske, når man færdes ude i landskabet.
Så pas godt på kirken og dens budskab. Det er
andet og mere end kulturarv.
God sommer.
Anders Ellebæk Hansen,
Strynø-Rudkøbing-Simmerbølle
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Nordlangeland pastorat
Udflugt til Kerteminde
Onsdag den 4. juni arrangerer Hou-StoenseSnøde menighedsråd udflugt. Turen går til
Kerteminde og omegn og begynder fra Hou
kirke kl. 10.45, derefter er der opsamling i Lohals
ved havnen, i Stoense og ved Snøde kirke.
Vi skal se Drigstrup kirke og Johannes Larsen
museet. Turen afsluttes med middag på Banjen
i Lohals, før bussen kører sydpå og afleverer ved
kirkerne.
Pris 200 kr., tilmelding senest 27. maj til
Lene Møller Dam på tlf. 62 22 64 88 eller e-mail
lenemollerdam@gmail.com.
Pinse
Når en 2.000-årig har fødselsdag, er der grund
til at feste! Pinsen er kirkens fødselsdag, og kirken fylder ca. 2000 år.
I pinsen kom Helligånden og gav apostlene evnen til at fortælle historien om Jesus, så
mennesker har kunnet tro, håbe og elske i en
verden, der kan synes brutal. Da Helligånden
kom, fødtes kirken, og med mere eller mindre
held har kirken i ca. 2.000 år givet mennesker
verden over tro, håb, trøst og fællesskab. Det er
værd at fejre.
Pinsedag, søndag den 8. juni, er der festlige
gudstjenester i Tranekær og Snøde kirker kl.
10.00 og i Hou og Tullebølle kirker kl. 11.15.
Anden pinsedag den 9. juni fejrer vi det
kirkelige fællesskab på Nordlangeland med én
fælles gudstjeneste i Bøstrup kirke. Begge præster og alle kirkemusikerne på Nordlangeland
medvirker. Efter gudstjenesten fortsætter festen
med pinsefrokost, hvor menighedsrådene er
værter. Sygehuskoret synger.
Friluftsgudstjeneste og fælles frokost
Søndag den 22. juni kl. 11.00 er der friluftsgudstjeneste ved ”Hollænderhuset”, Houvej 59.
Musikken leveres af Sabina Nielsen på klaver
og Toni Madsen på harmonika. Efter gudstjenesten bliver der mulighed for sammen at spise
den medbragte frokost. Det vil være godt, hvis
4

Hesselbjerg Musikfestival
I forbindelse med den 4. festival i Snøde
Hesselbjerg inviteres der til en række koncerter i kirkerne. Musikerne – festivalens
bagmænd - er hovedsageligt klassiske
musikere uddannet fra Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole i Esbjerg.
Torsdag den 17. juli kl. 20.00: Koncert –
“1. verdenskrig” i Hou kirke
I 2014 er det 100 år siden, 1. Verdenskrig
brød ud. Perioden 1914-1919 var en fascinerende og revolutionerende tid inden for alle
kunstarter med fødslen af modernismen og
dermed overgangen fra den gamle til den
nye verden. Vi vil mindes denne opbrudstid
med musik fra forskellige lande, som hver
har deres særegne stemninger.
Ly Tran, Helle Ohrt, Kirstine Bonde
Pedersen, Jakob Knudsen Pedersen – sang,
Katrine I. Kristiansen – orgel/klaver.
Fredag den 18. juli kl. 14.00: Koncert – violin, accordeon, klaver og orgel i Tullebølle
kirke
Den tjekkiske violinist Lada
Fedorova spiller til dagligt i Sønderjyllands Symfoniorkester, og
til denne koncert vil hun underholde med et varieret og virtuost
program.
Lada Fedorova – violin, Louise
Kristensen – accordeon, Louise
Schrøder – klaver og Katrine I.
Kristiansen – orgel.
Lørdag den 19. juli kl. 14.00:
Koncert – barokmusik i Tranekær kirke
Ved denne koncert medvirker
Duo1702, der spiller swingende

barokmusik. Duoen spiller koncerter rundt
om i Danmark, men har også spillet i
udlandet, senest på The National Gallery i London. I juli 2013 spillede duoen en
anmelderrost finale i den præstigefyldte kammermusikkonkurrence i York; York Early Music
International Young Artists Competition. Duoen vil bl.a. spille værker, som de i starten af året
har indspillet på cd.
Duo1702: Louise Hjorth Hansen – blokfløjter og Katrine I. Kristiansen – orgel.
Søndag den 20. juli kl. 10.00: Musikgudstjeneste i Snøde kirke
Musikere fra Hesselbjerg Musikfestival medvirker ved søndagens højmesse i Snøde Kirke.
Søndag den 20. juli kl. 14.00: Stor afslutningskoncert i Snøde kirke
En yderst alsidig koncert, som rummer et
bredt udsnit fra de sidste 600 års kirkemusik.
Alle festivalens faste musikere medvirker
ved festivalens store afslutningskoncert.

Organist Katrine Kristiansen, sopran Kirstine Bonde Pedersen og blok
fløjtenist Louise Hjort Hansen.

Nordlangeland pastorat
så mange som muligt medbringer stole, selv om
vi låner borde og bænke.

Kirkevandring
Sommerens kirkevandring bliver søndag den
29. juni kl. 15-19.
Kirkevandringen starter i det yderste af
Fuglsbølle sogn på adressen Illebøllevej 50
hos Karen og Troels Rasch. Her begynder vi
eftermiddagen med en kop kaffe og lidt sødt
til ganen. Derefter går turen via Frederiksmindevej til Longelse Sønderskov, hvor vi vil
nyde udsigten til Langelandsbæltet og Lolland. Turen går videre forbi hatbakker og skov
til Sønder Longelse, hvor vi ad markvejen går
tværs gennem Skovsbos marker. Vi har fået
lov at indtage vores sandwiches i den smukke
have hos Nanna og Henrik Oldenbjerg. Dagen slutter med aftengudstjeneste i Fuglsbølle
kirke kl. 19.00. Turen er et samarbejde mellem
Nordlangeland pastoratet og Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat.
Tilmelding til sognepræst Torben Poulsen,
62502250 eller tpo@km.dk, eller til sognepræst
Annalise Bager, 62501069 eller anba@km.dk
senest torsdag den 26. juni.

præstegårdshaven, hvor kirkemusikerne underholder og leder fællessang.
Vi håber at se virkelig mange mennesker til
en dejlig aften i kirken og i haven.

Bibelcamping
Igen i år bliver der bibelcamping i Tullebølle.
Tullebølle familiecamping afholdes i perioden
19. – 27. juli. Campingpladsen ligger på den
gamle fodboldbane ud mod Skolevej. Møderne
afholdes i Tullebøllehallen.
Du er velkommen til at deltage i hele bibelcampingen. Du er også velkommen til at deltage i et eller flere møder. Programmer vil ligge
i kirkerne.
Tirsdag den 23. juli kl. 14.30 holdes der
“Åben campingplads”. Oplev stemningen,
kom og hils på campisterne, der giver en
kop kaffe og hjemmebagt kage. I tilfælde af
dårligt vejr bliver kaffebordet i Tullebøllehallen.
For yderligere oplysninger er du velkommen
til at kontakte Birgit Mogensen, Skolevej 17,
Tullebølle, tlf. 62 50 20 98.

Koncert i Hou
Søndag den 6. juli kl. 19.30 arrangeres der koncert i Hou kirke.
Trioen Blue Moon giver koncert under overskriften: Det begyndte med Svend Asmussen.
Blue Moon ledes af Leif Kähne på violin. De
spiller glad swing med udgangspunkt i Svend
Asmussens musik. Derfra kommer vi rundt i
den øvrige swing verden. For alle, der holder
af livsbekræftende musik koblet sammen med
historier og anekdoter. Fri entré.
Musikgudstjeneste og aftenkaffe
Søndag den 6. juli kl. 19.00 er der en sommerlig gudstjeneste i Tullebølle kirke. Maria Lantz
synger sommersange ved gudstjenesten.
Efter gudstjenesten er der aftenkaffe i

Gitte Buch:Nådeskål.

Sommerudstilling i Tranekær kirke
Kunstneren Gitte Buch udstiller i Tranekær
kirke.
Den syvende sommerudstilling i Tranekær
kirke åbner med en fernisering torsdag den 5.
juni kl. 16.00, hvor alle er hjertelig velkomne. Menighedsrådet byder på en forfriskning.
Udstillingen kan ses i Tranekær kirke i kirkens åbningstider hele sommeren til august.
Gitte Buch har boet på Langeland siden
1984, hvor hun var med til at starte Kunsthøjskolen i Magleby, hvor hun underviste i
billedkunst og ikonmaleri. Siden 1999 har
maleriet været hendes hovederhverv. Gitte
Buch har deltaget i flere censurerede udstillinger og har udstillet utallige steder i udlandet
og herhjemme. Hun er en kendt foredragsholder og ikonmaler og er medforfatter til
bogen “At male en ikon” fra 2006.
På udstillingen vil Gitte Buch vise skitser til altertavlen i Tryggelev kirke. Kirken
genåbner i løbet af sommeren efter en stor
renovering, se side 17 her i kirkebladet.
Endvidere vil der blive vist skåltavler – kvadratiske tavler med nådeskåle. Skålen er en
åben og modtagende form, klar til at modtage, hvad livet og skaberen giver, som Kingo
synger det i en morgensalme: “Hver morgen
i min skål, en nåde uden mål, til mig nedflyder...” (salmebogens nr. 743). Åbner vi bare
en lille sprække mod Gud, så gives der igen
med en umådeholden gavmildhed.
Sommerkoncerter på Langeland
De traditionsrige sommerkoncerter, som plejer
at blive afholdt i Stoense kirke, afholdes i år i
Bøstrup kirke på følgende lørdage:
Lørdag den 7. juni kl. 15.30: Danavista Kvartetten spiller Brahms og Schumann. Entre 250 kr.
Lørdag den 28. juni kl. 15.30 pianistinden
Anna Gourari. Entre 250 kr.
Lørdag den 5. juli kl. 15.30 mezzo sopranen Angelika Kirchschlager og pianisten Julius
Drake. Entre 300 kr.
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Nordlangeland pastorat
Lørdag den 2. august Michael Pohl, bariton, med pianist. Entre 250 kr.
Se mere på www.langeland.dk

Turen går til Horsens
Fredag den 5. september er der fælles udflugt for hele Nordlangeland pastorat.
Alle, både børn, unge og ældre, er hjerteligt velkomne.
Turen går først til Lyng kirke tæt ved Lillebæltsbroen. Kirken er tegnet af arkitekterne
er Inger og Johannes Exner. Lyng Kirke blev
indviet første søndag i advent 1994. En
usædvanlig, men meget smuk kirke. Derefter går turen til Horsens, hvor vi skal se
Fængslet og Industrimuseet. Siden den sidste
fange forlod Horsens Statsfængsel i 2006, er
Fængslet nu blevet ramme for Fængselsmuseet, koncertsted, værksteder, forsamlingshus
og gymnastiksal og meget mere. Filmen
“Hvidstengruppen” er optaget i Fængslet. Industrimuseet er Danmarks eneste og meget
spændende.
Program for dagen (ca. tidspunkter):
Opsamling ved Hou kirke kl. 7.00, derefter
Lohals havn kl. 7.05.
Herefter samles der op ved Stoense kirke
kl. 7.10, Snøde kirke kl. 7.15, Bøstrup kirke kl.
7.20, Lejbølle kl. 7.25 og Tranekær kirke 7.30. I
Tullebølle holder bus nr. 2 klar kl. 7.35.
Ca. 9.40-10.30: Lyng kirke (chaufførerne laver kaffe, der kan købes).
10.30: Kørsel til Industrimuseet.
11.30-12.00: Medbragte pålægsboller spises.
Drikkevarer kan købes i bussen.
Herefter inddeles vi i to grupper. Den ene
gruppe kører til statsfængslet, og den anden bliver ved Industrimuseet.
Kl. 13.45-14.30 drikker vi alle kaffe sammen.
Kl. 16.15 er der afgang fra Horsens.
Vi kører til Fjeldsted Skovkro, hvor der indtages
en to-retters menu. Man betaler selv drikkevarer.
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Forventet hjemkomst: Tullebølle kl. 20.45
og Hou kl. 21.30.
Turen koster 300 kr. og betales på turen.
For dette beløb får du en skøn bustur med
glade medpassagerer, pålægsboller (frokost),
eftermiddagskaffe, to-retters menu og guidet
rundvisning. Drikkevarer betaler man selv.
Tilmelding er nødvendig og bindende og
skal ske inden fredag den 29. august og gerne
med det samme til: Lene Dam tlf. 26 84 64 78
eller e-mail lenemollerdam@gmail.com
Else Svendstrup Holm tlf. 62 59 14 65 / 21 58
34 14 eller e-mail else.svendstrup@hotmail.com.
Ved tilmelding sig venligst til, hvis du er diabetiker, og fortæl, hvor du står på bussen.
Husk: Alle i Nordlangeland pastorat er velkomne.

Foredrag i Bøstrup
Onsdag den 24. september kl. 19.30: Hanne
Bech Hansen, tidl. politidirektør, nu forfatter.
Onsdag den 22. oktober kl. 19.30: Hugo
Mortensen. Tidl. PET: Hvordan man kommer
gennem livet på trods af usportslig kropsbygning og manglende kvindetække.
Tirsdag den 4. november kl. 19.30: Helge
Engelbrecht, sanger m.m.: Så spil da Knejt!
Torsdag den 20. november kl 19.30: Poul
Weber og Knud Rasmussen: Den Transsibiriske jernbane.
Alle fire foredrag koster 175,00 kr. Et enkelt
foredrag koster 75,00 kr. Kaffe/the og kage koster 25,00 kr. pr. gang.
Tilmelding er nødvendig til: Tove Petersen,
tlf.: 62 59 18 48 eller Else Svenstrup Holm, tlf.:
62 59 14 65. Begge træffes efter kl. 17.00.
Stoense kirke
Den indvendige renovering skrider planmæssigt frem. Kalkningen er stort set
gennemført, nyt varmeanlæg monteret, vinduerne malet og bænkene klar til snart at
blive sat op igen.
Lysekroner og lamper er tilbage, og vi af-

Stoense kirke i marts 2014.

venter at få prædikestol og altertavle tilbage og
gjort færdige.
Så skal kirkens ydre også have en omgang.
En længe planlagt fornyelse af taget på tårnet
skal gennemføres samtidig med, at vi får kirken
kalket udvendig. Først når alt er færdigt, og det
sidste stillads taget ned, vil vi genåbne kirken.
Vi forventer, at det bliver i september.

Konfirmandundervisning
Ved begyndelsen af det kommende skoleår træder den nye skolereform i værk. Skolereformen
betyder store ændringer for undervisningen,
eleverne og lærerne. Den medfører også, at det
kan være svært at finde tiden til den ugentlige
konfirmandundervisning. I nogle kommuner
har det været meget besværligt for skole og
kirke at blive enige. På Langeland er forhandlingerne foregået i god ro og orden, og der er
kommet en aftale, som er til gavn for både
skole og kirke.
Fra næste skoleår kører konfirmandundervisningen fra skolens efterårsferie til påske
hver torsdag morgen. I foråret vil det blive

Nordlangeland pastorat
nødvendigt at have konfirmandundervisning
nogle lørdage for at nå det krævede antal timer. Det nordlangelandske konfirmandhold,
der skal konfirmeres i foråret 2015, begynder
undervisningen torsdag den 23. oktober i
sognehuset i Bøstrup. Tilmelding finder sted
i august-september.

Menighedsrådsmøder
Tullebølle-Tranekær-Bøstrup menighedsråd:
Tirsdag den 10. juni kl. 19.00 i Bøstrup sognehus.
Tirsdag den 5. august kl. 19.00 i Bøstrup
sognehus.
Hou-Stoense-Snøde menighedsråd:
Onsdag den 11. juni kl. 19.00 i Hou præstegård.
Onsdag den 13. august kl. 19.00 i Hou præstegård.
Se referater på www.pastoratet.dk.

Gudstjenester på plejehjemmene
Tullebølle Centret:
Onsdag den 25. juni kl. 14.30.
Onsdag den 30. juli kl. 14.30. Altergang.
Onsdag den 27. august kl. 14.30.
Stigtebo:
Onsdag den 25. juni kl. 10.15.
Onsdag den 30. juli kl. 10.15.
Onsdag den 27. august kl. 10.15.

Præsternes fridage
Sognepræst Hans Henrik Merrild holder ferie
fra den 23. juni til og med den 14. juli.
Sognepræst Torben Poulsen har fri i weekenden 31. maj.-1. juni og holder ferie den 21. juli
til og med den 11. august.
Ved en præsts fravær passes embedet af den
anden sognepræst i pastoratet.

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

☎

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

Bøstrup kirke:
Graver: Jytte Christiansen,
21 33 30 33 (bedst tirsdag til fredag), boestrupkirke@gmail.com
Kirkeværge: Ulla Frederiksen,
62 59 14 00

☎

☎

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

☎

☎

Sekretær: Merete Holck, merh@km.dk

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

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

☎

☎

Snøde kirke:
Graver: Jakob Nielsen,
20 40 08 18 (bedst tirsdag til fredag),
bechnielsen@live.dk
Kirkeværge: Kirsten Jensen
21 23 93 75, kirstenlund@c.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

Stoense kirke:
Graver: Jakob Nielsen,
20 40 08 18 (bedst tirsdag til fredag),
bechnielsen@live.dk
Kirkeværge: Lene Møller Dam,
62 22 64 88,
lenemollerdam@gmail.com

☎

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
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Rudkøbing – Simmerbølle pastorat
Sognepræst Anders Ellebæk Hansen er den
28. maj indtrådt som barselsvikar for sognepræst Lene Kjær Andersen. Det var ved
kirkebladets deadline endnu ikke blevet
afklaret, hvem der indtræder som vikar
for sognepræst Pia Tønsberg-Jensen under
hendes langtidssygemelding.

Nyt fra menighedsrådet
NYT OM RÅDHUSET
Som I sikkert har observeret, er der med april
måneds komme, atter fremdrift at spore omkring renoveringen af Det gamle Rådhus.
Den noget trøstesløse tilstand Rådhuset har
fremtrådt i vinteren over, med plastic for vinduerne og omgærdet af et tomt stillads, er nu afløst
af blikkenslagerne, som har skiftet kobberbeklædningen på tagkvistene i tagets langside, af
murerne, som er i fuld gang med oplægning af
sortglaserede tegl, og snart af maleren, som har
haft alle vinduerne med hjem på værkstedet;
vinduerne står klar til opsætning straks facaden
er blevet nymalet.
Og I har sikkert også bemærket, at der er gjort
til klar til en flagstang, på samme sted hvorfra
der altid er blevet flaget på de officielle flagdage.
Der vil således fremdeles blive flaget fra
denne, byens måske mest prominente bygning,
beliggende på det højeste punkt i kernen af den
gamle købstad.
Alt imens dette udvendige istandsættelsesarbejde pågår, er vi ved at have den færdige plan
for den indvendige istandsættelse klar, og i løbet af kort tid vil udbudsmateriale være klar til
udsendelse til håndværkere.
Rådhuset skal huse de faste funktioner:
kordegn, provst og provstisekretærkontor samt
kontor til Strynø-præsten.
Derudover skal bygningen rumme et større
mødelokale, som de øvrige menighedsråd på
Langeland vil kunne benytte efter ønske.
8

Endelig skal ”vi selv” have nogle lokaler: til menighedsrådet, til konfirmandhold og til kirkens
kor (i flertal, forstås).
Det nuværende Rådhus er fra 1843; den
igangværende istandsættelse vil sikre at Rådhuset uden problemer vil overleve sin 200 års dag,
som en markant bygning med en for lokalsamfundet vigtig funktion.
Sammenbygget med selve Rådhuset, ligger
Arrestbygningen.
I budgettet for istandsættelse af Rådhuset,
er der ikke afsat midler overhovedet til Arrestbygningen, det være sig hverken til renovering,
fremtidig drift eller nedrivning.
Umiddelbart synes vi i menighedsrådet, at
Arrestbygningen bør blive liggende, hvor den
har ligget i over 132 år!
Det vil måske være muligt at finde midler
til ud-, og indvendig istandsættelse, men driften vil Arrestbygningens fremtidige anvendelse
skulle kunne finansiere.
Så, er der nogen som har forslag til anvendelse af Arrestbygningen, hører vi gerne herom.

Kan vi ikke finde en anvendelse, må vi stadig
ud og søge midler, men nu til nedrivning!
På menighedsrådets vegne,
Lars Faartoft, kirkeværge i Rudkøbing

Rudkøbing Kirkes børne- og ungdomskor,
under ledelse af organist og korleder Tine

Rudkøbing – Simmerbølle pastorat
Sandberg, deltog i familegudstjenesten Palmesøndag i Bjerreby Kirke sammen med kirkens
børnekor, under ledelse af Maria Lantz. Det
var en dejlig oplevelse for alle medvirkende,
og efter gudstjenesten bød menighedsrådet i
Bjerreby Kirke på spisning i sognegården. Vi
takker mange gange for et fint og oplevelsesrigt samarbejde, som er til stor glæde for både
kor og menighed.
Med venlig hilsen Rudkøbing Menighedsråd

sit udsøgte spil med lysende præcision og store
nuancering.
Sofya Gulyak har vundet adskillige priser
ved internationale klaverkonkurrencer og har
spillet med berømte orkestre og dirigenter over
hele verden. Hun er desuden professor ved Royal College of Music, London.
Ved koncerten d. 14. august spiller S. Gulyak
klaverværker af bl.a. Johs. Brahms og S. Prokofiev.
Ved koncerterne i Rudkøbing Kirke er der
fri entré.

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådsmøder afholdes følgende dage:
Onsdag 25. juni kl. 19.00 i Annekset ved Simmerbølle kirke.
Onsdag 27. august kl. 19.00 i Rudkøbing konfirmandstue.
Onsdag 24. september kl. 19.00 i Annekset ved
Simmerbølle kirke.
AFTENSANG
Rudkøbing Kirke tirsdag d. 3. juni kl. 19.30.
Simmerbølle Kirke tirsdag d. 17. juni kl. 19.30.
To tirsdage i juni bliver der igen mulighed for
i fællesskab at fylde kirkerummet med sang,
når vi følger op på efterårets aftensangs
arrangementer i Rudkøbing og Simmerbølle
Kirker. Denne gang er foråret og sommeren
tema for valget af sange fra Højskolesang
bogen og Den Danske Salmebog. Undervejs
i programmet vil Torben Svejstrup fortælle
lidt om de sange, vi synger, og der vil være
orgelindslag ved Tine Sandberg. Alle er velkomne.
SOMMERKONCERTER I RUDKØBING KIRKE
Onsdag d. 2. juli kl. 19.30: Maria Lantz,
sopran og Tine Sandberg, klaver.
Den evige kærlighed og den evige sommer
har til alle tider været inspirationskilde for
kunstnere. Med udgangspunkt i dette tema
vil sangerinden Maria Lantz, akkompagneret
af pianist Tine Sandberg, fremføre sange af

Plejehjemsgudstjenester
Rudkøbing Plejehjem kl. 11:
Torsdag d. 12. juni v. Pia Tønsberg-Jensen.
Tirsdag d. 8. juli v. Pia Tønsberg-Jensen.
Tirsdag d. 5. august v. Annalise Bager.
blandt andre R. Strauss, C. Debussy og G.
de Frumerie og E. Taube.
Torsdag d. 14. august kl. 20.00: Koncertpianist Sofya Gulyak.
Sommeren 2010 havde vi fornøjelsen af at
høre den russiske pianist Sofya Gulyak ved en
kammermusikkoncert med Sjællands stryge
kvartet i Rudkøbing Kirke. Hendes smukke
anslag og udtryksfulde spil gjorde dengang
stort indtryk, og forventningerne er derfor
store, når hun til
august igen gæster Rudkøbing
Kirke,
denne
gang som solist.
Sofya
Gulyak
modtog i 2009
som den første
kvinde 1. præmie
og Kronprinsesse
Marys guldmedalje ved Leeds International
Piano Competition. Siden da har hun givet
koncerter over hele verden. S. Gulyak roses for

Danahus kl. 14
Tirsdag 10. juni v. Anders Ellebæk Hansen.
Tirsdag 8. juli v. Anders Ellebæk Hansen.
Tirsdag 12. august v. Pia Tønsberg-Jensen.
Dagcenter Kohaven kl. 10
Tirsdag den 10. juni v. Anders Ellebæk Hansen.
Tirsdag den 12. august Annalise Bager.
Onsdag den 10. september v. Annalise Bager.
(Bemærk kl. 14.00)

Indre Mission-Bethesda
5/6	Thomas Aallmann, ”Feltpræst i
Afghanistan”.
12/6 Møde v/ Niels H. Hovaldt, Odense.
19/6 Sæsonafslutning.
18 - 26/7 Familiecamping i Tullebølle.
Kontakt: Birgit Mogensen, tlf. 62 50 20 98.
Hvor ikke andet er anført, afholdes møderne kl. 19.30 i Bethesda, Ahlefeldtsgade 27.
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Rudkøbing – Simmerbølle pastorat
Kirkebil
Kirkebilen kan bestilles af alle sognebørn, som
har behov for det, til gudstjenester og arrangementer. Bestil dagen i forvejen på telefon 62 51
10 80.
Vi har sagt velkommen til....
Rudkøbing sogn
Tammie Lund Boisen, Torpevej 16, 5900
Rudkøbing.
Filippa Bjoerk Juul Steen, Nørrebro 34, 5900
Rudkøbing.
Catalina Højlund Lorentzen, Ringvejen 14,
5900 Rudkøbing.
Noa Eggert Jensen, Fredensvej 7, 5900
Rudkøbing.
Simmerbølle sogn
Najah Birkebæk Møller, Fiskervænget 19, 5900
Rudkøbing.
Malou Borring-Møller Bilde, Pellemarken 8,
5953 Tranekær.
Malthe Buch Weinreich Holm, Nordre Landevej 42, 5900 Rudkøbing.
Ferie og fri for præsterne
Sognepræst Pia Tønsberg-Jensen: Langtidssygemeldt.
Sognepræst Anders Ellebæk Hansen har sommerferie i uge 31, 32 og 33.
Derudover friweekend: 21.-22. juni, 5.-6. juli
og 23.-24. august.
Konfirmandtilmelding 2014-15.
Tilmelding til konfirmandforberedelse i Rud
købing-Simmerbølle pastorat finder sted
således:
Midt i august sender vi en tilmeldingsblanket
ud til alle børn/unge, der går i 7. klasse på
Ørstedskolen og som bor i vores pastorat.
Samtidig sender vi blanket til Kassebølle
Friskoles 7. klasse, som har tilbud om at blive
forberedt samlet hos os.
Konfirmanderne på Ørstedskolen fordeler vi
10

imellem os. Konfirmanderne på Kassebølle
Friskole varetager én af os.
Går dit/jeres barn på en anden skole end
Ørstedskolen eller Kassebølle Friskole og ønsker I forberedelse og /eller konfirmation i
Simmerbølle eller Rudkøbing kirke, bedes I
rette henvendelse til en af os.
Man bestemmer frit ved tilmeldingen om man
ønsker konfirmation Store Bededag eller søndagen efter Store Bededag.
Præsterne i Rudkøbing-Simmerbølle.

Kirkekaffe ved aftengudstjenester i
Simmerbølle kirke.
Der er kaffe efter aftengudstjenesten følgende
dato:
15. juni kl. 19.00.

bemm@km.dk, træffetid mandag,
onsdag og fredag kl. 9.00-13.00.
Udenfor disse tider skal henvendelse ske
til sognepræst Pia Tønsberg-Jensen, fredag
dog til Anders Ellebæk-Hansen.
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 RudkøbingSimmerbølle 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.

☎

☎

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: Anders Ellebæk Hansen.
61 20 58 25, aneh@km.dk. Træffes
bedst tirsdag - fredag kl. 11.00-12.00.
Træffes efter aftale i Brogade 6.

☎

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

☎

Rudkøbing kirke
Kirketjener: Hans Kjær.
62 51 18 88 / 20 92 72 99.
Fax 62 51 36 03.
Kirkeværge: Lars Faartoft,
Møllevænget 3, 5900 Rudkøbing.
23 21 57 87, lfa@hvenegaard.dk.

☎
☎

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

☎
☎

Strynø pastorat
Ny præst i Strynø kirke
Jeg hedder Anders Ellebæk Hansen, er 33 år
og bor i Heden, som er en lille landsby tæt ved
Ringe. Jeg er fynbo af fødsel og uddannet teolog fra Århus Universitet i 2007. Jeg kommer
fra en almindelig folkekirkelig baggrund, og
efter færdiggørelsen af min uddannelse rejste
jeg til England, hvor jeg blev ansat som assistent ved den danske sømandskirke i Hull. Jeg
var en slags pedel som passede hus og have,
besøgte danske skibe i havnene omkring Hull
samt var kirketjener 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 efterhånden 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 omkring i Fyens Stift og
virket både på landet og i byerne. Senest har
jeg vikarieret i Rudkøbing-Simmerbølle, og nu
skal jeg så virke på Strynø under Lene Andersens
barselsorlov. Det
ser jeg frem til. Jeg
har allerede gæstet
Strynø kirke en
gang som præst, og
ser med glædelig
forventning frem
mod flere gudstjenester og møder
med øens sognebørn.
Velkommen til
Anders Ellebæk-Hansen
Strynø menighedsråd byder hjertelig velkommen til vores nye præst Anders Ellebæk-Hansen,
som er ansat som vikar under Lene Kjær Andersens barselsorlov fra d. 28. maj 2014 og en
endnu ukendt periode frem. Vi ser meget frem
til samarbejdet med Anders, som vi allerede har
haft fornøjelsen af her på Strynø, mens han har

vikarieret i Pia Tønsberg-Jensens embede. Vi
håber at Anders vil falde godt til både på
Langeland og på Strynø, og får en spændende tid.
På Strynø menighedsråds vegne Henning Madsen, formand for Strynø menighedsråd.

Børnegudstjeneste 15. juni 2014 kl.
14.00 i Strynø kirke
Grundet praktiske omstændigheder er børnegudstjenesten som normalt er i august flyttet til
juni. Temaet for årets sommer-børnegudstjeneste er ”Den fortabte søn.”
Eftermiddag for pensionister og andre
voksne
Holder pause indtil efter sommer, hvor Helga
Rasmussen og Elisabeth Skræp Andersen opstarter en ny sæson.
Månedens salme
I de følgende måneder er valgt følgende salmer:
Juni: DDS 725: ”Det dufter lysegrønt af græs.”
Juli: DDS 15: ”Op, al den ting, som Gud har
gjort.”
August: DDS 754: ”Se, nu stiger solen af havets skød.”
Gudstjenester på hverdagssprog:
Følgende søndage er der gudstjenester på hverdagssprog:
Søndag d. 8. juni kl. 10.00.
Søndag d. 10. august kl. 16.00.
Gudstjenesterne er markeret med * i gudstjenesteoversigten.
Kollekter
Der er blevet indsamlet følgende kollekter:
Påskedag blev der indsamlet 226,00 kr. til Danske Sømand- og Udlandskirker.
Tak for alle bidrag; de er videresendt til organisationerne.
I den kommende periode er der følgende indsamlinger:

4. søndag efter Trinitatis, søndag d. 13. juli bliver der indsamlet til Folkekirkens Mission.

Rasmus Jakobsens Legat
Rasmus Jakobsens Legat kan søges til almennyttige, lokale opgaver eller som støtte
til enkeltpersoner, f.eks. unge strynboer under uddannelse. Ansøgningsskemaer kan fås
ved henvendelse til Knud Nielsen, Søndrevej
11, Strynø, eller Asta Lundsgård, Kirkevej 7,
Strynø, og bedes sendt eller afleveret til sidstnævnte senest 31. juli 2014.
Præstens ferie og fridage
Sognepræsten holder friweekend 21.-22. juni,
5.-6. juli og 23.-24. august. Ferie afholdes i perioden: Uge 31, 32 og 33.
Embedet passes i ferieperioden af sognepræst
Pia Tønsberg-Jensen, tlf.: 62 51 13 75 eller
aptj@km.dk, hvortil henvendelser kan rettes.

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

☎

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

☎
☎

☎

☎
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Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat
Menighedsrådsmøder for LongelseFuglsbølle-Skrøbelev Menighedsråd

Tirsdag den 11. juni kl. 17.00 budgetmøde m. efterflg. sognemøde kl. 19.00.
Her aflægger menighedsrådet beretning
om rådets virksomhed i det forløbne år
og den planlagte virksomhed i det kommende år.
Torsdag den 26. juni kl. 17.00 med
kirkesyn i Longelse
Onsdag den 27. august kl. 17.00 med
kirkesyn i Skrøbelev
		
Dagsorden og referater kan ses på kirkens
hjemmeside.

Grundlovsmøde 5. juni
kl. 14.00
Grundlovsdag holder vi traditionen tro Grundlovsmøde i præstegårdshaven i Longelse. Taler
bliver tidligere sognepræst i Fåborg Einar FogNielsen. Den musikalske underholdning står
”Marstal småborgerlige sangforening” for
– dette ærøske maritime kor, har ved flere lejligheder optrådt på Langeland. Der bliver desuden
fælles sang og kaffebord. Husk at medbringe
kaffekurv.
(NB! skulle regnen imod alle odds stå ned i
stænger, trækker vi inden døre.)
Hyggelig formiddag i præstegården
Der inviteres til en hyggelig formiddag i præstegården med kaffebord, fællessang og oplæsning.
Her er Center Kohavens beboere og dagcentergæster inviteret sammen med de sogneboere,
som har lyst til at deltage. Det foregår onsdag
den 25. juni kl. 9.30-11.30. Tilmelding senest
dagen før på tlf. 62501069. Kirkebilen kan benyttes.
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Kirkevandring Søndag den 29. juni
kl. 15.00-19.00
Sommerens kirkevandring starter i det yderste
af Fuglsbølle sogn på adressen Illebøllevej 50
hos Karen og Troels Rasch. Her vil vi starte
eftermiddagen med en kop kaffe og lidt sødt
til ganen. Derefter går turen via Frederiksmindevej til Longelse Sønderskov, hvor vi vil
nyde udsigten over Langelandsbæltet til Lolland. Turen går videre forbi hatbakker og skov
til Sønder Longelse, hvor vi ad markvejen går
tværs gennem Skovsbo´s marker. Vi har fået
lov at indtage vores sandwiches i den smukke
have hos Nanna & Henrik Oldenbjerg. Dagen
slutter med aftengudstjeneste i Fuglsbølle kirke
kl. 19.00. Turen arrangeres i samarbejde med
Nordpastoratet og koster kr. 40/pers.
Tilmelding til sognepræst Torben Poulsen,
62502250, tpo@km.dk, eller til sognepræst
Annalise Bager, 62501069, anba@km.dk senest
torsdag den 26. juni.

Musikgudstjeneste søndag den
3. august
Fuglsbølle kirke indbyder til Musik-gudstjeneste kl. 19.30. Lone Nordal har med sit
lille LAUDATE KOR været på turné i Polen.
Vi får denne aften mulighed for at høre det
koncertprogram, de har turnéret med. Efter
gudstjenesten inviteres der på fælles kaffebord
i præstegården i Longelse.
Sommerudflugt til Sjælland
Lørdag den 16. august kl. 8.00 starter turen
med afgang fra præstegården og Ringvejsterminalen. Om formiddagen besøger vi det smukke
Holsteinborg slot, hvor vi får en rundvisning.
Frokosten nyder vi Karrebæksminde og dagen slutter med besøg på den kendte kostskole
Herlufsholm. Turen koster kr. 250,- og inklu-

Aftensang i kirkerne
Skrøbelev kirke onsdag den 2. juli kl. 20.00
Longelse kirke tirsdag den 5. august kl. 20.00
Fuglsbølle kirke onsdag den 3. september kl. 20.00
Ved aftensangen vælges der salmer, som kan
synges på dansk/tysk/engelsk. Desuden læses
bibelske tekster og organist og kirkesanger giver
et par solonumre. Efter aftensangen fortæller
præsten om kirken på de tre sprog.

Opgaveløb på Børneklublejren 28.-29. marts.

Strandgudstjeneste
Igen i år arrangeres der en Strandgudstjeneste på Spodsbjerg Drej for sommerhusgæster,
andre turister og fastboende langelændere. Vi
bruger pladsen bag ved kiosken med udsigt
over Langelandsbæltet. Landmand Henrik
Oldenbjerg spiller solen ned på sin trompet
som en smuk afslutning. Efter gudstjenesten
er menighedsrådet vært ved en forfriskning.
Gudstjenesten er fastsat til tirsdag den 29.
juli kl. 19.00. Medbring gerne strandstol eller
tæppe.

Billedfremstilling på konfirmanddagen den 27. marts.

Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat
derer buskørsel, formiddagskaffe i bussen, entre
til slot og kostskole samt frokost i Karrebæksminde. Tilmelding til turen senest tirsdag den
12. august i præstegården.

Babysalmesang
Vi starter BABYSALMESANG igen tirsdag den
26. august. Efterhånden er der rigtig mange af
vores små nye verdensborgere og deres forældre,
der har fået tilbudt og deltaget i kirkens Babysalmesang, og det er en af de rigtig populære
aktiviteter. Det er en rigtig dejlig måde at være
sammen på. Her udfordres og styrkes barnets
sanser med sang, musik, dans, rytmik og bevægelse. Og barnet får lagret melodier fra vores
fine salmetradition, hvilket er en af de største
gaver, vi kan give dem. Det er salmer som kan
virke beroligende, opmuntrende og stimulerende på barnet og følge det i sorg og glæde – i de
situationer i livet, hvor ord ikke slår til.
Tilbuddet gælder børn fra 0-12 måneder og deres forældre. Det bliver i Skrøbelev kirke flg.
tirsdage kl. 10.00-11.00: 26/8; 2/9; 9/9; 16/9;
23/9; 30/9; 7/10; 14/10.
Tilmelding til sognepræsten på tlf. 62501069
eller på mail. Brev sendes ud til de små sogneboere under 12 måneder i begyndelsen af
august. Se endvidere i Øboen.
Efterårstur
24. - 26. oktober arrangerer vi en lille tur over
på den anden side af Øresund. Vi bor i Ängelsholm på Best Western ”Paletten”. På vej til
Sverige besøger vi Garderhusarerne på Ant-

vorskov kaserne i Slagelse samt det smukke
Frederiksborg slot, hvor vi også vil spise frokost på restaurant ”Leonora”. På den svenske
side står udflugtsprogrammnet bl.a på rundtur
på KULLEN og på besøg på Thycho Brahes
Hven. Program kan rekvireres på hjemmesiden
www.longelsekirke.dk eller i præstegården.

Børn & undervisning
Når Heldagsskolen begynder til august får det
også indflydelse på kirkens undervisning. Men
vi har i godt samarbejde fået en aftale på plads
med Ørstedskolen omkring konfirmanderne.
Vi bevarer morgentimerne torsdag morgen,
men starter først i uge 43. Desuden får vi en
hel dag i foråret, som kan bruges til udflugter
og værkstedsarbejder. Mht Juniorkonfirmanderne regner vi med, at undervisningstiden
kommer til at ligge fra kl. 15.00-16.30. Dagen
er endnu ikke fastlagt. Børneklubben rykker vi
½ time frem, så børnene kan nå at komme fra
skole. Det passer med, at de kan nå bussen, der
kører mod Longelse. Stoppestedet ligger lige
ved præstegården. Vi forsøger på bedste vis, at
få tingene til at falde i hak med de nye skoletider.
Juniorkonfirmander ( der gives besked gennem
Ørstedskolen)
Konfirmander torsdag 8.10-9.40
(start uge 43)
Børneklub fredag 15.00-16.30
(start 5. september)
Dåb
16. marts
23. marts
30. marts

Frederiksborg Slot

Noah Koch Christensen
Omgangen 17, Rudkøbing
Fuglsbølle Kirke
Linus Theobaldus Skovhus
Spodsbjergvej 124, Gl. Skrøbelev
Skrøbelev Kirke
Isa Olivia Rasmussen
Rosenvænget 13, Rudkøbing
Longelse kirke		

Ferie/fri:		
Sognepræsten holder fri 13.-22. juni og 7.-20.
juli. Embedet passes af Nordpræsterne Torben Poulsen, Tullebølle, tlf. 62 50 22 50, tpo@
km.dk og Hans Henrik Merrild, Hou, tlf. 62
55 12 64, hhm@km.dk.

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.
Kordegn: Inger-Lise Wendelboe,
iwe@km.dk
Menighedsrådsformand:
Villy Christensen, mevifugl@gmail.com
62 51 47 01

☎

☎

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

☎
☎
☎

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

☎

☎

Kirkebil: Byens Taxi, tlf. 62 51 10 80
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Sydlangeland pastorat
Bamsedåbsgudstjeneste i Magleby
Kirke
Bamsedåbsgudstjenesten i Magleby kirke var
en stor succes. Her kom ”Bamse” på besøg og
stillede mange spørgsmål. Børnene havde selv
deres bamser og dukker med, som blev ”døbt”
med stor begejstring. Vi fik også læst om Jesu
dåb fra børnebibelen og sunget gode sange.
Efterfølgende var der bamsekage og saft i våbenhuset.

Hvert år omkring påske maler konfirmanderne
deres eget påskekors, som også pryder i haven
(se billede). Her er det årets konfirmander, der
er gået i gang med sit.

Børnene bar kors
op til Magleby
kirke i forbindelse
med skærtorsdagsgudstjenesten.

Noahs P-Ark
Ja, hvad er det, der sker i præstegårdshaven i Magleby? Kører man en tur forbi præstegården kan
man ane farverige elefanter, aber der hænger i træerne, giraffer der titter frem bag buske og meget
andet. Dette er lille forsøg fra præstens side på at
lave et lille ”fristed” til den yngre generation.

Lysgloben
Langfredag blev Bagenkops nye lysglobe indviet ved aftengudstjenesten hvor sangeringen
Mirja Lou sang. En lysglobe er en slags lysestage, der er formet som en globus. I midten
af denne er der et lys, der er symbol på Kristur
som verdens lys. På denne lysglobe er der plads
til fyrfadslys, som kirkens besøgende selv kan
tænde for at mindes sine kære eller i forbindelse
med bøn og håb. Bagenkop menighedsråd har selv
lavet en indsamling i forbindelse med kulturdagene
i Bagenkophallen, så dermed kan man sige,
at Bagenkop selv har været med til at betale den – vi er meget taknemmelige for
sponsoraterne og ikke mindst glæder
vi os til at få den i brug i vores kirke.

Begyndergudstjeneste
Det er aldrig for sent at lære at gå i kirke. Heller
ikke for sent at få forklaringer på hvorfor - og
hvornår - vi rejser os i kirken osv. Kom og få
en helt ny forståelse af liturgien og gudstjenestens form i Bagenkop kirke den 10. august kl.
10.00. Efterfølgende vil der være kirkekaffe.
Meditationsgudstjeneste
Søndag d. 29. juni kl. 19.30 åbner Bagenkop
Kirke dørene op for meditationsgudstjeneste.
En meditationsgudstjeneste er både fælles
meditation, og dernæst kan man selv meditere,
tænde et lys i lysgloben eller skrive en bøn, hvis
man har lyst. Kom og find hjertero i kirken.
Børnegudstjeneste
SÅ er der børnegudstjeneste igen. Denne gang
er det babelstårnet, der skal fortælles om. Har
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du papkasser derhjemme, så tag dem med,
mal dem gerne, så må vi se hvor stort vores
Babelstårn kan blive. Efterfølgende er der fællesspisning på Bagenkop kro. Tilmelding er
nødvendig og senest d. 13. August. Det koster
30. kr. Vi glæder os til at se jer d. i 14. August
kl 17 i Bagenkop Kirke?

Mange var mødt op Langfredag aften i Bagenkop Kirke ved indvielsen af den nye lysglobe. Her ses nogle af dem, der bland andet
tændte lys ved den anledning.

Friluftsgudstjeneste i Præstegårdshaven
D. 9/6 kl 10.00 afholder Sydlangeland pastorat deres
fælles pinsegudstjeneste i Magleby præstegårdshave
ved sognepræsterne Helle Frimann Hansen og Rebecca Aagaard-Poulsen. Her vil være en musikfyldt

Sydlangeland pastorat
gudstjeneste i det forhåbentlige gode vejr. Derefter
vil der være frokost og et glas vin. Skulle vejret være
os imod, flyttes gudstjenesten til Magleby Kirke og
frokosten til konfirmandstuen i præstegården. Vi
glæder os til at se jer.

Konfirmandopstart
Så nærmer vi os tiden til nye tilmeldinger til
konfirmanderne anno 2014-2015. Første undervisningsgang er torsdag d. 2. oktober kl 8-9.30.
Tilmelding sker hos sognepræsterne. Se yderligere information herom bagerst i vejviseren.
Sommerudflugt for Bagenkop
og Magleby
Så er der atter sommerudflugt. Fredag den 20.
juni går turen til Kerteminde, hvor vi skal besøge Fjord og Bælt centret. Der er afgang med bus
Bagenkop gl. station kl. 10.00, Søndenbro kl.
10.05, Magleby kl. 10.15, Tryggelev gl. Bageri
kl.10.25, Spar Humble kl. 10.35, Lindelse Kirke kl. 10.50. Vi spiser en frokostbolle på vejen,
og der vil også være eftermiddags kaffe og kage.
Kl 18.00 ankommer vi til Bagenkop Kro, hvor
vi sammen spiser middag, herefter kører bussen
samme rute tilbage. Prisen er 195 kr. og betales
i bussen. Tilmeldingsfristen er d. 13. 6. 2014 og
sker hos Svend Thomsen, Tlf.: 40370110 eller
Dorthe Grabentinn, Tlf.: 50568380 eller hos
Rebecca Aagaard-Poulsen, Tlf.: 62561077. Det
bliver en hyggelig tur og er også velegnet for
gangbesværede.
Sommerudflugt for Humble
Vi tager afsted tirsdag d. 17. juni og turen starter
ved Humble Apotek kl. 9.30. På vejen til Gudbjerg kirke, hvor vi mødes med sognepræsten,
der vil fortælle om kirken, vil der blive serveret kaffe, te og rundstykker. Herfra kører vi til
Majorgården i Oure, hvor vi spiser til middag.
Efter middagen kører vi ud i den fynske natur og
videre til Lindelse kro, hvor vi drikker eftermiddagskaffe. Vi slutter turen ved Humble Apotek.
Pris 200 kr og drikkevarer er for egen regning.

Tilmelding senest den 11/6 til Marianne Olsen
tlf. 62571854 eller på arne.marianne@os.dk

Sommerudflugt for Lindelse, Fodslette
og Tryggelev.
Turen går til Århus lørdag d. 14. juni, og vi skal
derfor tidligt op. Afgang allerede kl. 7.00 fra
Humble Apotek med opsamling i Lindelse 7.15.
Der vil blive serveret morgenmad og gl. dansk i
bussen og mulighed for at strække ben og komme
på toilettet i Vejle. Rundvisning i Århus domkirke
med guide begynder kl. 10 og kl. 12 står vi klar
på kunstmuseet AROS, hvor vi begynder i Dantes
helvede i kælderetagen og til sidst ender i Olafur
Eliasons regnbue på toppen af kunstmuseet. Efter himmelfarten finder vi et hyggeligt spisested
inden vi vender næsen hjemad. Forventet hjemkomst kl.19. Pris 200 kr. og middagen er for egen
regning. Tilmelding til Helle Frimann Hansen,
tlf. 62572020, eller Eva Terndrup, tlf. 30704959,
senest d. 7. juni.

Sensommerfest søndag d. 14. september for pastoratet, sommerhusgæster og vejfarende.
Vi begynder med gudstjeneste i Humble Kirke kl. 14, hvor Tine Lindhart
prædiker. Derefter er der åbent hus og have i
præstegården i Humble. Man kan f.eks. benytte lejligheden til at se, hvordan præsten i
Humble bor (hendes skosamling plejer nok
at kunne gøre indtryk på en kvindelig juniorkonfirmand ). Måske man hellere vil
nyde tonerne i musikteltet i haven til noget,
der minder om det legendariske harmonika
orkester ”Undskyld vi forstyrrer” nu opstået i ny udgave og under navnet ”Valde
m. venner” og måske få sig en swingom på
plænen med en kvindelig præst, som der her

på egnen er rigeligt af. På et tidspunkt får
biskoppen ordet, og kl. 17 tænder vi grillen,
hvor medbragte koteletter eller grillpølser
kan ristes over en sagte ild.
Sydlangeland pastorats nye kirkekor under ledelse af Lone Nordahl og Søren Egmose
debuterer til lejligheden og medvirker både til
gudstjenesten og efterfølgende i haven. Der
vil være sæbeboblehjørne til børnene og fadølsanlæg til voksne og meget, meget mere. Sæt
allerede nu kryds i kalenderen..

Kom og syng med i Sydlangelands
Kirkekor
For at styrke musiklivet og korsangen, forsøger
vi at udvide Lindelse Kirkekor. Organisterne
Søren Egmose og Lone Nordal, der virker i kirkerne fra Longelse til Bagenkop, går sammen
om at danne Sydlangelands Kirkekor. Begge
organister er ansvarlige som korledere og samarbejder omkring repetoirevalg.
Der øves fortsat i Lindelse Præstegårds konfirmandstue kl. 16.30 – 18.30 på onsdage.
Første øvegang er onsdag d. 13. august. Er du
interesseret, kan du ringe til Søren Egmose på
tlf. 6145 4751 eller Lone Nordal på tlf. 62502061
– eller møde op d. 13. august i Lindelse Præstegård. Vi glæder os til at starte Sydlangelands
Kirkekor og håber på god tilslutning.
Mvh. Organisterne
Søren Egmose og Lone Nordal
Sæt kryds i kalenderen
2. pinsedag d. 9/6: Friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven i Magleby.
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Sydlangeland pastorat
Lørdag d. 14/6: Sommerudflugt for Lindelse,
Tryggelev og Fodslette.
Tirsdag d. 17/6: Sommerudflugt for Humble.
Fredag d. 20/6: Sommerudflugt for Magleby
og Bagenkop.
Torsdag d. 7/8: Koncert m. organist Murray
Stewart og sopran Kirsten Østergaard Johansen
i Lindelse kirke kl. 19.30.
Søndag d. 10/8: Begyndergudstjeneste i
Bagenkop Kirke kl. 10.
Torsdag d. 14/8: Børnegudstjeneste i Bagenkop Kirke kl. 17.
Søndag d. 14/9: Sensommerfest i Humble med
gudstjeneste i Humble kirke kl. 14 og efterfølgende åbent hus og have med biskop Tine Lindhardt.

Plejehjemsgudstjenester:
Humble plejecenter:
Onsdag den 11. juni kl. 14.30 ved Trille Brink
Westergaard
Onsdag den 16. juli 14.30 ved Helle Frimann
Hansen
Onsdag den 13. August kl. 14.30 ved Rebecca
Aagaard-Poulsen
Lindelse Plejecenter
Tirsdag den 24. Juni kl. 14.00 ved Trille Brink
Westergaard
Tirsdag den 22. Juli kl. 14.00 ved Helle Frimann Hansen
Tirsdag den 26. August kl. 14.00 ved Rebecca
Aagaard-Poulsen

Friweekends og ferie:
30. maj-1. juni: Helle Frimann Hansen
1-6. juli: Helle Frimann Hansen
22 august-5. september: Helle Frimann Hansen.
13-14. juni: Trille Brink Westergaard
28-29. juni: Trille Brink Westergaard
23-24. august: Trille Brink Westergaard
Ferie: 12 juli-15. august.
31. maj-1. juni: Rebecca Aagaard-Poulsen
Ferie: uge 27, 28 og 29: Rebecca Aagaard-Poulsen.
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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.

☎

Regnskabsfører: Benny Rasmussen
62 22 72 88
Kirkeværge Humble: Henny Munk
Larsen
62 57 10 38
Kirkeværge Kædeby: Karen Mathea
Kristensen
62 57 10 54 / 21 61 07 36
Kirkeværge Ristinge: Frank Lundstrøm
62 57 12 81 / 50 48 24 81

☎

☎

☎

☎

☎

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

Rebecca Aagaard-Poulsen
Magleby præstegård
Kirkeby 1, 5935 Bagenkop
62 56 10 77, Mobil: 51 16 54 77,
rema@km.dk. Mandag fri.

Bagenkop menighedsråd:
Formand: Dorthe Grabentinn
50 56 83 80 / 23 81 95 33
Regnskabsfører: Kaj Christoffersen
51 33 10 35
Kirkeværge: Lea Egmose
24 21 46 48

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

☎

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

☎

☎

☎
☎
☎
☎

☎

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.

Moderne altertavle i Tryggelev kirke

Menighedsrådet har givet den langelandske kunstner Gitte Buch opgaven at skabe en moderne
altertavle til Tryggelev Kirke. Gitte Buch skriver
om sit arbejde:
Jeg besøgte første gang kirken d. 24. oktober
2013, hvor jeg skulle mødes med provst og
repræsentanter for menighedsrådet. Kom en
time før den aftalte tid, for at sidde nogen tid
der i stilhed på kirkebænken, fornemme rummet, tage stilling til århundreders inventar og
farver, mærke efter, om det overhovedet var
muligt for mig at bidrage med noget. Til min
store overraskelse VAR der ingen kirkebænk ...
ej heller noget som helst andet, for alt indmad
var fjernet, og det isnende kolde rum fyldt med
stilladser. Lugt af fugtig jord, sand og puds, lyd
af summende affugtere, hidsigt lys fra håndværkernes efterladte arbejdslamper, som det

lykkedes mig at tænde. Det var ganske uventet
og overvældende, at kirken var ved at gennemgå
så omfattende en restaurering.
Nærmede mig koret, satte mig på en omvendt
murerspand og mærkede efter. Det rå rum inviterede og den en tomme kirke holdt sin egen
prædiken i stilheden.
2 gamle altre - murede- er fundet. Ribben på
gulvet ved siden af altret.. Hvor gammelt? Hvis
var det? En soldat, en lokal kvinde, en helgen...
Stærk fornemmelse af smerte, kamp og hunger.
Renselse, alt gammelt bort, en ny tid, soning,
håb.
Siden har jeg besøgt kirken mange gange, undersøgt lysets vandring på østvæggen i løbet af
(vinter)dagen, fulgt med i farvesætningen og
undervejs lavet utallige skitser og forarbejder.

Tryggelev Kirkes gamle altertavle havde motivet: Den samaritanske kvinde ved brønden.
Med udgangspunkt i den fortælling – og for at
have en tråd tilbage til rummet før restaureringen har jeg valgt at parafrasere over teksten fra
Johannesevangeliet 4.1- 42.
Jesu møde med den udstødte, urene kvinde
ved brønden i Sykar symboliserer for mig et
skridt på trosvejen. Jesus beder hende om vand,
ser hende som den, hun er. Han bebrejder eller
fordømmer hende ikke, men ser ind i hendes inderste. Ser hendes fejl, problemer og længsel og
vil, at hun skal stå ved den, hun er. Han tilbyder
hende troen – ”en kilde som vælder med vand
til evigt liv”. Hun slipper det gamle jegs begrænsninger... billedligt ved at stille den gamle
krukke ved brønden, da hun løber tilbage mod
byen for at fortælle, at hun har mødt Kristus.
Vandkrukken ser jeg som det almindelige, konkrete liv, som vi alle har brug for, men scenen
fortæller om mødet med lyset. Om det levende
liv, der ligesom ånden altid er i bevægelse.
I min skitse er kvinden og Kristus smeltet
sammen til én skikkelse. Der er ikke tale om et
fysisk, perspektivisk rum... dog er antydet op og
ned/himmel og jord, og krukken er blot angivet
som et tegn, en svævende kontur. Det er mit håb,
at beskueren, nadvergæsten, konfirmanderne,
brudeparret, begravelsesselskabet, dåbsfølget selv
føler sig rummet i motivet og at billedet vækker
genklang i den
enkeltes livssituation.Billedet
er åbent – ikke
en illustration,
som den tidligere altertavle.
Ikke så meget
et billede, man
kigger på –
men, som en
ikon – et billede, der kigger
på én.
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Kirker på Langeland og Strynø

Hou kirke

Kirken bygget i 1873.
Alterbillede af Julius Paulsen.
Kirkeskib.
Sognepræster Torben Poulsen og Hans Henrik Merrild.
Kirken er åben i graverens arbejdstid.

Snøde kirke

Langelands højst placerede kirke. Bygget i middelalderen. Prædikestol af Hans Gudewerth,
udført i sen-renæssancestil ca. 1635. I koret hviler
slægten Steensen med bl.a. velbevaret gravsten
for Hans Steensen, Margrethe Basse og sønnen Christoffer. Landsdommer Vincen Steensen
(død 1659), kendt for sin indsats i forsvaret af
Langeland under svenskekrigene, ligger her.
Sognepræster Torben Poulsen og Hans Henrik
Merrild.
Kirken er åben i graverens arbejdstid.
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Bøstrup kirke

Stoense kirke

Middelalderkirke med træskærer-arbejde i bruskbarok af Hans
Gudewerth og Lorentz Jørgensen.
Gammelt kirkeskib.
Glasmalerier af Maja Lisa Engelhardt.
Sognepræster Torben Poulsen og Hans Henrik Merrild.
Kirken er under renovering og er ikke åben.

Middelalderkirke, oprindelig herredskirke for
Langelands Nørre herred. Karakteristiske billedkvadre indsat i murene, blandt andet det
smukke Jesusportræt. Prædikestolen er udført
af Hans Gudewerth den Yngre i 1634. På kirkegården hviler Constance Leth, som Grundtvig forelskede sig i, mens han
var huslærer på Egeløkke.
Sognepræster Torben Poulsen
og Hans Henrik Merrild.
Kirken er åben i graverens
arbejdstid.

Tranekær kirke

Den nuværende kirke er opført ca. 1450 i
gotisk stil og senere ombygget og forsynet med
spir. Slotskirken tilhørte tidligere Tranekær gods,
hvilket er grunden til den karakteristiske gule
farve. Der er gravkapel mod syd fra 1670 med
prægtig dobbeltportal af marmor og sandsten
med jerngitter.
Sognepræster Torben Poulsen og Hans Henrik
Merrild.
Kirken er åben i graverens arbejdstid.

Kirker på Langeland og Strynø

Tullebølle kirke

Middelalderkirke placeret midt i Tullebølle by. Romansk kor og skib,
gotisk sakristi og sengotisk tårn og våbenhus. Prædikestol senrenæssance
fra 1632 og nygotisk altertavle med korsfæstelsesmaleri af F. Storck fra
1866.
Sognepræster Torben Poulsen og Hans Henrik Merrild.
Kirken er åben i graverens arbejdstid.

Rudkøbing kirke

Købstadskirke fra 1200-tallet.
Alterudsmykningen er kopi af Aabykrucifikset fra ca. år 1100; originalen findes på
Nationalmuseet.
2 fregatter er ophængt i kirken.
Sognepræster Pia Tønsberg-Jensen og Lene
Kjær Andersen.
Klokkespillet spiller daglig
kl. 8.00, 12.00, 16.00 og
20.00.
Kirken åben 8.00 - 17.00.

Strynø kirke

Simmerbølle kirke

Middelalderkirke som indeholder bl.a. kalkmaleri med meget speciel
udformning af Danmarks våbenskjold (ARMA DANORUM) fra
1523. Romansk gravsten med processionskors.
Sognepræster Pia Tønsberg-Jensen og Lene Kjær Andersen.
Kirken åben 8.00 - 16.00.

Opført i 1867. Våbenhuset er eneste bevarede levn af den gamle
kirkebygning fra 1589.
Altertavle malet 1881 af
marinemaleren J.E.C.
Rasmussen, Marstal og
forestiller Jesu forklarelse på bjerget.
Sognepræst Lene Kjær Andersen.
Kirken åben 7.00 - 18.00.

Skrøbelev kirke

Middelalderkirke indviet
til Skt. Nikolaus. Blev
ombygget i sengotisk
tid, men har bevaret en
række granit-skulpturer fra
romansk tid. Kirken har
kalkmalerier fra 1400-tallet fra Træskomalerens
værksted, og den har øens yngste kirkeskib, en
kopi af Rudkøbing-skonnerten Agathe, som
blev skænket kirken i 1991.
Sognepræst Annalise Bager.
Kirken åben 8.00 - 17.00.
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Longelse kirke

Middelalderkirke med romansk skib og sengotisk langhuskor. Prædikestol,
alterbord og altertavle i renæssance. Altertavlen meget spændende med
figurer af forskellige dyder samt evangelisterne. Alterbordet fra 1588
viser billedfelter med Jesu dåb, korsfæstelse og den sidste nadver.
Sognepræst Annalise Bager.
Kirken åben 8.00 - 17.00.

Lindelse kirke

Romansk fra ca. 1200 med sengotiske tilføjelser. 1300-tals krucifiksgruppe. Fløjaltertavle
fra omkring 1500. Prædikestol fra 1628. I
forrige århundrede drastisk ombygning med
bl.a. tøndehvælv, der udviskede det romanske
præg. Gennemgribende restaurering i 1993 af
bygning og inventar. Smuk gammel præstegård syd for kirken.
Sognepræster Trille Brink Westergaard, Helle Frimann Hansen,
Rebecca Aagaard-Poulsen.
Kirken er åben, når graveren er
på kirkegården.
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Fodslette kirke

Fuglsbølle kirke

Middelalderkirke med romansk skib og sengotisk
langhuskor. Prædikestol i bruskbarok udført af
Lorentz Jørgensen i 1644, tilhørte oprindelig Tranekær kirke og bærer bl.a. Chr. IV´s navnetræk.
Sognepræst Annalise Bager.
Kirken åben 8.00 - 17.00.

Beliggende i Langelands mindste sogn,
opført omkring 1250, men stærkt beskadiget under svenskekrigene (1657-60), siden
genopført af adelsfamilien til Hjortholm.
Altertavlen er et smukt sengotisk billedskærerarbejde med Madonna med barnet i
centrum.
Sognepræster Trille Brink
Westergaard, Rebecca AagaardPoulsen, Helle Frimann Hansen.
Kirken er åben, når graveren
er på kirkegården.

Tryggelev kirke

Middelalderkirke med romansk skib og sengotisk våbenhus, gennemgribende restaureret og forandret 1872. Prædikestol fra 1872
og altertavle fra 1858, malet af F.C. Lund
forestillende Jesus og kvinden ved brønden.
Desuden to epitafier (mindetavler).
Sognepræster Trille Brink Westergaard, Rebecca
Aagaard-Poulsen, Helle Frimann Hansen,
Kirken er åben, når graveren er på kirkegården.

Kirker på Langeland og Strynø

Humble kirke
Kædeby kirke

Opført 1885 efter samme tegninger som Ristinge.
Glasmosaik i vindue i apsis.
Sognepræster Helle Frimann Hansen, Trille Brink Westergaard, Rebecca
Aagaard-Poulsen.
Kirken er kun åben i forbindelse med gudstjenester.

Bagenkop kirke

Fiskerlejets kirke og Langelands yngste kirke, opført på den gamle møllebanke i 1920.
Kirkens inventar skænket af byens borgere.
Lysekronen, forestillende det himmelske
Jerusalem, er udført af kunstsmed Knud
Eibye.
Sognepræster Rebecca Aagaard-Poulsen,
Helle Frimann Hansen, Trille Brink Westergaard.
Kirken åben 7.00 - 20.00.

Magleby kirke

Kirken i korsform er Langelands største. Den er en tidligere herredskirke
fra middelalderen, og har også været underlagt den nærliggende herregård Skovsgaard; under alteret findes tilmuret gravkapel for familien
herfra. Kirkens to klokker er fra 1430 (Langelands ældste) og 1630.
Altertavlen er fra 1863, malet af F. Storck, og forestiller Thorvaldsens
Kristusfigur. Prædikestolen er opsat i slutningen af forrige århundrede,
ejendommeligt nok i kirkens nordside; den indeholder trærelieffer fra
1650. Kirkens orgel har 14 stemmer og er opsat i kirken i 1985.
Sognepræster Helle Frimann Hansen, Trille Brink Westergaard, Rebecca
Aagaard-Poulsen. Kirken åben 8.00 - 16.00.

Middelalderkirke på højdedrag med udsigt
over det i 1854 inddæmmede Magleby Nor.
På kirkegården findes begravelsesplads for
allierede flyvere.
Sognepræster Rebecca Aagaard-Poulsen,
Helle Frimann Hansen, Trille Brink
Westergaard.
Kirken åben 7.00 17.00.

Ristinge kirke

Opført i 1880 for midler tilvejebragt ved salg
af tidligere kapellangård. Altertavlen malet
af Johannes Kragh og opsat 1912, motivet er
Matth. 11,28.
Sognepræster: Helle Frimann Hansen, Rebecca
Aagaard-Poulsen, Trille
Brink Westergaard.
Kirken er kun åben i
forbindelse med gudstjenester.
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Træskomaleren - et fynsk-langelandsk malerværksted
Der optræder ofte håndværkerredskaber på
billederne; det kunne indikere, at kredsen af
malere var håndværkere.”
Hvorfor bruger man navnet ”træskomaleren”?
“I de otte af kirkerne er der malet en træsko på
væggen. Der er malet flere træsko end kristusfigurer. Man har gisninger om, at der i Skrøbelev
og Bøstrup er spor bag kalken af, hvad der kunne
have været en træsko.”
Den glade enhjørning i Skrøbelev. Mængden af dyremalerier i
Skrøbelev findes ikke andre steder. Foto: Peter Kamp Knudsen.

Sidste år udkom Klaus Marthinus’ bog
”Træskomalerens tegn og billeder”. I bogen har han samlet alle kendte malerier af
den såkaldte træskomaler, der arbejdede i
kirkerne på Langeland og Midt- og Sydfyn
omkring år 1500. Træskomaleren har lavet
billeder i kirkerne i Skrøbelev, Bøstrup, Snøde, Humble, Stoense og måske i Magleby,
Simmerbølle og Bagenkop.
Vi har stillet Klaus Marthinus nogle spørgsmål om træskomaleren.
Var træskomaleren en enkeltperson eller et
værksted?
“Jeg mener, at det var en kreds af personer. Det
har ikke været en sammenhængende gruppe,
men to-fire mennesker, der har haft en praksis sammen. Træskomaleren har arbejdet fra ca.
1480-1513, men det er meget omtrentlige angivelser. Det store spænd indikerer også, at der
har været tale om flere personer.
Malerierne er både ensartede og forskelligartede. I Skrøbelev er de kendetegnet ved at
være præcist malet op - eksakte og detaljerede
- men andre steder virker de mere ekspressive,
f.eks. i Snøde, hvor billederne er helt markant
primitive.
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Hvorfor malede træskomaleren?
“Der er en række teorier om det. Der er en
symbolik knyttet til billederne, som vi har
svært ved at afkode, men som refererer til året,
der går, og de kirkelige ritualer. I Finland er
der lignende fænomener i middelalderkirker,
der på mange måder minder om træskomaleren. Jeg tvivler på, at det er en gruppe, der er
gået på tværs af landene - det er højst sandsynligt billedverdenen selv, der er vandret fra
land til land.

med malerierne i al deres vælde i det fantastiske
kirkerum med alt, hvad det indebærer. Det bliver til én stor kakofoni af stemmer. Jeg kunne
ønske, at der var mange flere mennesker, der
søgte den oplevelse.
Fyn og Langeland har været heldige med malere, der kunne noget helt særligt.”
Merete Holck, Tullebølle
Klaus Marthinus: Træskomalerens tegn og
billeder. Arkmappen.dk 2013. Kan købes på
saxo.com.

Malerierne kan også være en malers personlige
fantasi, en slags overtro, som skulle beskytte
kirkemurene mod de onde kræfter, så de ikke
slap ind i kirkerummet. Hvad der taler for det,
er forskelligheden i kirkerne.”
Hvordan bedømmer du malerierne i Skrøbelev
kirke?
“Skrøbelev er en af de mest spændende kirker. Der er en glad ånd i Skrøbelev, som er
helt enestående. Alle figurer smiler. Mængden af dyr som i Skrøbelev finder vi ikke
andre steder.
Mange kunstnere, f.eks. Bjørn Nørgaard, Per
Kirkeby og Carl-Henning Pedersen er blevet
inspireret af malerierne i Skrøbelev.”
Hvad siger træskomalerens billeder os i dag?
”Som visuelle fænomener er de enestående. Jeg
holder mest af bare at være til stede sammen

I Skrøbelev kirke er alle figurer glade, også den korsfæstede Jesus.
Ifølge Klaus Marthinus er korsets arme runde, fordi maleren ikke
har haft en særlig fornemmelse for geometri, men har malet således, fordi hvælvet var rundt. Foto: Peter Kamp Knudsen.

Særlige gudstjenester og arrangementer
Udflugt til Kerteminde
Onsdag den 4. juni
Hou-Stoense-Snøde menighedsråd arrangerer udflugt til Kerteminde. Dagen sluttes med
middag på Banjen.

Center Ny Kohaven og andre ældre
medborgere besøger Longelse
præstegård
Onsdag den 25. juni kl. 9.30
Med kaffebord, fællessang og “en god historie”.

Vandring om Øhavet
Onsdag den 4. juni kl. 20.00
I forbindelse med en vandring i Det sydfynske
Øhav er der aftenmøde i Kirkens Korshærs butik
i Sidsel Bagers Gade 4. Aftenens tema bliver:
“Uden frivillige går det ikke”. Information om
mødet og vandringen: Leif Andersen, tlf.: 62 61
75 17.

Kirkevandring på Midtlangeland
Søndag den 29. juni kl. 15.00
Med kaffebord og start på Illebøllevejen 50.
Der sluttes med sandwiches på “Skovsbo” og
aftengudstjeneste i Fuglsbølle kirke.
Pris kr. 40,-/pers.

Grundlovsmøde i Longelse
præstegårdshave
Torsdag den 5. juni kl. 14.00
Tidl. sognepræst i Fåborg Einar Fog-Nielsen taler,
og Marstal Småborgerlige Sangforening synger.
Husk kaffekurv.
Fernisering på sommerudstilling
Torsdag den 5. juni kl. 16.00
Kunstneren Gitte Buch udstiller i Tranekær
kirke indtil slutningen af august. Alle er velkomne til ferniseringen.
Friluftsgudstjeneste
Mandag den 9. juni kl. 10.00
Sydlangeland pastorats fælles pinsegudstjeneste
i Magleby præstegårdshave. Bagefter frokost.
Fælles pinsegudstjeneste
Mandag den 9. juni kl. 11.00
Nordlangeland pastorats fælles pinsegudstjeneste i Bøstrup kirke. Bagefter frokost hvor
Sygehuskoret synger.
Friluftsgudstjeneste
Søndag den 22. juni kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste ved “Hollænderhuset”,
Hou. Bagefter spises den medbragte frokost
sammen.

Meditationsgudstjeneste i Bagenkop
kirke
Søndag den 29. juni kl. 19.30
Kom og find hjertero i kirken.
Aftensang i Skrøbelev kirke
Onsdag den 2. juli kl. 20.00
Der synges salmer på dansk, engelsk og tysk.
Som afslutning fortælles der om kirken.
Musikgudstjeneste og aftenkaffe
Søndag den 6. juli kl. 19.00
Sommerlig gudstjeneste i Tullebølle kirke med
Maria Lantz. Efter gudstjenesten er der kaffebord i præstegårdshaven.
Koncert i Hou kirke
Søndag den 6. juli kl. 19.30
Trioen Blue Moon giver koncert under overskriften: “Det begyndte med Svend Asmussen”.
Hesselbjerg musikfestival
17.-22. juli
Fire koncerter og en musikgudstjeneste i Nordlangelands kirker.
Bibelcamping i Tullebølle
19.-27. juli
Bibelcamping i Tullebølle, alle er velkomne til
møderne.

Strandgudstjeneste på Spodsbjerg
Drej
Tirsdag den 29. juli kl. 19.00
Udendørsgudstjeneste på arealet ved kiosken.
Efterflg. er der et glas vin/en kop kaffe ved spejderhytten.
Musikgudstjeneste i Fuglsbølle kirke
med “Laudatekoret”
Søndag den 3. august kl. 19.30
Koret besøger Polen i juli, hvor de synger i flere
kirker. Det program får vi også lov at høre. Efter
gudstjenesten er der kaffebord i præstegården.
Aftensang i Longelse kirke
Tirsdag den 5. august kl. 20.00
Der synges salmer på dansk, engelsk og tysk.
Som afslutning fortælles der om kirken.
Begyndergudstjeneste i Bagenkop
kirke
Søndag den 10. august kl. 10.00
Lær at gå i kirke! Efterfølgende kirkekaffe.
Børnegudstjeneste i Bagenkop kirke
Torsdag den 14. august kl. 17.00
Børnegudstjeneste om Babelstårnet. Medbring
papkasser, gerne malet, så ser vi, hvor højt vort
Babelstårn kan blive. Fællesspisning bagefter,
30 kr, tilmelding nødvendig.
Sogneudflugt til Sjælland med sognepræsten i Longelse
Lørdag den 16. august kl. 8.00
Vi besøger det smukke Holsteinborg slot og
Herlufsholm kostskole. Begge steder får vi en
rundvisning. Frokosten spiser vi i idylliske Karresbækminde (Pris 250 kr. Tilmelding senest
12. august på 62 50 10 69).
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Gudstjenesteliste
Juni

August

Juli

Kirker:

1.
8.
9.
15.
22.
29.
6.
13.
20.
27.
3.
10.
17.
24.
31.
6.s.e.påske Pinsedag 2. pinsedag Trinitatis 1.s.e.trin. 2.s.e.trin. 3.s.e.trin. 4.s.e.trin. 5.s.e.trin 6.s.e.trin. 7.s.e.trin. 8.s.e.trin. 9.s.e.trin. 10.s.e.trin. 11.s.e.trin.

Dagens
evangelium

Johannes Johannes Johannes Matthæus Lukas
Lukas
Lukas Matthæus Matthæus Matthæus Matthæus Matthæus Lukas Matthæus Lukas
17,20-26 14,15-21 6,44-51 28,16-20 12,13-21 14,25-35 15,11-32 5,43-48 16,13-26 19,16-26 10,24-31 7,22-29 12,32-48 11,16-24 7,36-50

Hou

ingen

11.15 M

ingen

Stoense

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

Snøde

11.15 M 10.00 M

10.00 P 11.00*M

ingen

ingen

11.15 P

19.00 M 10.00 M

ingen

11.15 M 10.00 M

11.15 P

10.00 M

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

11.15 P

ingen

11.15 P

10.00 P

ingen

10.00*M

ingen

10.00 M

ingen

11.15 M

10.00 P

11.15 M

Bøstrup

ingen

ingen

11.00 M
og P

ingen

19.00 P

ingen

ingen

10.00 P

ingen

11.15 M

ingen

10.00 M

ingen

11.15 M

10.00 P

Tranekær

ingen

10.00 P

ingen

11.15 M

10.00 P

ingen

11.15 P

ingen

11.30 P

ingen

ingen

ingen

11.15 P

10.00 M

ingen

Tullebølle

10.00 M

11.15 P

ingen

10.00 M

ingen

10.00 P

19.00*P

ingen

10.00*P

ingen

11.15 M

ingen

10.00 P

ingen

11.15 P

Rudkøbing

10.00 T

10.00 T

10.00 E

10.00 E

10.00 T

10.00 E

10.00 T

10.00 E

10.00 E

10.00 E

10.00 T

10.00 T

10.00 T

10.00 T

10.00 E

ingen

11.15 T

ingen

19.00*E

ingen

11.15 E

ingen

11.15 E

ingen

11.15 E

ingen

11.15 T

ingen

19.00 T

ingen

Strynø

10.00 E

10.00*E

ingen

14.00*E

ingen

16.00 E

ingen

16.00 E

ingen

19.00*E

ingen

16.00*T

ingen

14.00 T

ingen

Longelse

10.00 B

ingen

10.00 B

ingen

ingen

10.00 B

11.15 B

ingen

17.00 M

ingen

ingen

10.00 B

ingen

10.00 B

11.15 B

Fuglsbølle

ingen

11.15 B

ingen

17.00 M

ingen

19.00*B

ingen

ingen

ingen

10.00 B

19.30*B

ingen

11.15 B

11.15 B

ingen

Skrøbelev

11.15 B

10.00 B

ingen

ingen

11.15 P

ingen

10.00 B

19.30 P

ingen

ingen

11.15 B

ingen

10.00 B

ingen

10.00 B

Lindelse

10.00 W

ingen

10.00 W

11.30 F

14.00 W 10.00 Aa

Ingen

9.00 F

ingen

10.00 Aa

ingen

11.30 F

Tryggelev

ingen

13.00*W

ingen

ingen

10.00 W

ingen

ingen

ingen

19.30 F

ingen

11.30 Aa

ingen

ingen

10.00 Aa

ingen

Fodslette

ingen

ingen

ingen

11.30 Aa

ingen

ingen

10.00 W

ingen

ingen

14.00 F

ingen

ingen

11.30 W

ingen

19.30 W

Humble

11.30 W

10.00 F

ingen

19.30 F

ingen

10.00 F

11.30 W

10.00 F

ingen

11.30 F

10.00 F

10.00 F

11.30 F

ingen

11.30 Aa

Kædeby

ingen

ingen

ingen

10.00 F

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

19.30 F

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

Ristinge

ingen

11.30 F

ingen

ingen

19.30

ingen

ingen

ingen

10.00 F

ingen

ingen

19.30 F

ingen

ingen

ingen

Magleby

ingen

10.00 Aa 12.00*Aa

ingen

10.00 Aa

ingen

19.30 W

ingen

11.30 F

ingen

10.00 Aa

ingen

10.00 F

9.00 Aa

ingen

ingen

11.30 F

ingen

11.30 Aa

ingen

10.00 Aa

ingen

ingen

10.00 Aa

Simmerbølle

Bagenkop

19.30 W 11.30 Aa

ingen

10.00 Aa 11.30 Aa 19.30 Aa

10.00 W 11.30 Aa 10.00 W

A= Lene Kjær Andersen, B= Annalise Bager, E= Anders Ellebæk Hansen, 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.
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