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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.
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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.
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: Dato og kirke aftales med præsten. På www.borger.dk udfyldes en ægteskabserklæring, som
sendes digitalt til kommunen, erklæringen danner grundlag for en prøvelsesattest, som videresendes til
præsten. Den må ikke være udstedt mere end 4 måneder før vielsen finder sted. Ved bryllup skal der
være to vidner tilstede.
Begravelse: Sognepræsten er begravelsesmyndighed. Ønsker man en kirkelig begravelse/bisættelse 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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Forsidebilledet

Forsidebilledet er et udsnit af et krucifiks,
der hænger i et af gravkapellerne i Tranekær
kirke. Marmorfiguren er udført af Theobald
Stein (1829-1901) i 1885. Der er gipskopier
af figuren mange steder i Danmark, blandt
andet har Glyptoteket deponeret en gipskopi
i Jesuskirken i København. Theobald Stein
kendes især for Holbergstatuen foran Det
kongelige Teater.

Kirkebladet

Kirkebladet udgives af menighedsrådene og udkommer fire gange årligt.

Redaktion

Annalise Bager (ansvarshavende redaktør),
Torben Poulsen og Birgitte Monrad Møller.
Synspunkter i bladet er ikke nødvendigvis
udtryk for redaktionens holdning.
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Præstens side
Om kartofler og evigt liv
Påsken står for døren.
I påsken hører vi i kirkerne, at Jesu grav var
tom, Jesus var stået op
fra de døde. Det har
nogle konsekvenser.
Nemlig at så har vi
også en mulighed for
at stå op fra de døde.
En mulighed for det evige liv.
Og hér er de fleste stået af! 80% af danskerne er
medlem af folkekirken; 90% siger, at de kender
beretningen om opstandelsen godt. Men kun
10% siger, at de tror på det evige liv.

De spirende kartofler var klar til at blive lagt i
jorden. Her i jorden vil den kartoffel, der bliver lagt i jorden dø og rådne. Enhver, der har
gravet kartofler ved, hvor grim, rådden og ulækker dén kartoffel er, som er blevet lagt i jorden.
Men den er blevet til en stor grøn plante, der
sætter violette eller hvide blomster, der formerer
sig, bliver til frø, der kan blive til nye kartoffelplanter. Og under jorden er der nu 10-20-30
kartofler.
Kartoflen spirer, fordi livet vil leves. Livet er det
dyrebareste, vi har. Livet er så kosteligt, at det
ikke behøver nogen begrundelse. Livet vil bare
leves. Det kommer direkte fra Gud. Hvert et
minut, hvert et sekund er en gave.

Det er der en grund til: Opstandelsen og det
evige liv kan ikke bevises. Den kan man kun
tro på. Men jeg synes, at der er nogle ting, her i
livet og på jorden, der peger i den retning.
For eksempel: Sidste år mistede jeg mine forældre med 12 dages mellemrum. Det var en
frygtelig intens tid.

Men der er mere i det. Den Gud, der har skabt
livet på jorden, kan selvfølgelig også skabe evigt
liv. Men det er sært, at det liv, det kan kun udfoldes, hvis det lægges i jorden, begraves i jorden
og dør. Så kan kartoflen vokse og give mange
gange.
Jesus døde på et kors for 2000 år siden i Jerusalem. Jesus blev begravet: “Til jord skal du blive”
bliver der sagt ved begravelsen. Men Bibelen
slutter ikke med Jesu død og begravelse. Troen, håbet og Guds kærlighed giver os så meget
mere! Jesus stod op fra de døde. Da kvinderne
kom ud til graven tre dage efter, at Jesus var
død, tre dage efter, at Jesus var begravet, da var
graven tom, og der sad en engel, der sagde til
de sørgende kvinder: “Jesus er ikke her; han er
opstået, som han har sagt!”
Troen, håbet og Guds kærlighed giver os mere
end døden: Vi tror, at Jesus stod op fra de døde.
Da Kristus stod op fra de døde, var det lige som
med kartoflen: “Af jorden skal du igen opstå”,
som der også bliver sagt ved begravelsen.

Og så skulle der ellers ryddes op! Mine forældre havde boet i et stort hus i over 40 år. Der
var virkelig meget at rydde op i! Det var hårdt.
Men også livsbekræftende: Et eksempel er billedet her på siden. Jeg ved godt, at det er et sært
billede.
Men der er en grund til det - billedet. Da jeg
skulle tømme mine forældres fryser, så jeg det
hér i viktualierummet: Kartoflerne, der var
købt i december måned, var nu flere måneder
senere begyndt at spire. I det hér hus, der havde stået tomt i månedsvis, fordi beboerne var
døde, blev de spirende kartofler for mig et tegn
på, at livet fortsætter.

Det spirer hele tiden. Det vokser hele tiden.
Udtrykket “Miraklernes tid er ikke forbi” er korrekt. Hele tiden udfører Gud det under: Livet
spirer igen og igen. Det sørger Gud for.

Vi ved, at de mennesker, vi har taget afsked med,
de lever ikke her sammen med os. Men vi håber
på, vi tror på, at Gud stadig vil noget med dem.
Døden har ikke det sidste ord, lyset gennembryder mørket, kærligheden – Guds kærlighed
– har taget magten, livet har overvundet døden.
De døde lever nu hos Livets Gud.
Gud skabte livet. Det var et under. Og Gud
bliver ved med at skabe. Det er et under. Livet
bliver ved med at forny sig, starte forfra, spire.

Det er påskens budskab.

Torben Poulsen
Nordlangeland pastorat
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Nordlangeland pastorat
Fastelavn
Der er familiegudstjeneste i Hou fastelavnssøndag den 2. marts kl. 14.00. Børnene må
gerne møde udklædte. Efter gudstjenesten,
hvor vi vistnok får besøg af aben Osvald, er der
tøndeslagning, kaffe og saftevand i laden ved
præstegården.
Traditionen holdes også i hævd i Bøstrup
med børnegudstjeneste kl. 14.00. Vi håber på,
at der som tidligere år vil komme en masse udklædte børn. Efter gudstjenesten går vi over i
sognehuset, hvor det dramatiske opgør med
fastelavnstønderne vil finde sted. Der bydes på
kaffe, sodavand og kager. Slikposer til kr. 25.00
kan købes.
Bjergene flytter troen
Søndag den 16. marts kl. 19.00 er der uformel
gudstjeneste i Tullebølle kirke. Gudstjenesten
har titlen “Bjergene flytter troen. Troen flytter
bjergene”.
En uformel gudstjeneste er en gudstjeneste
“nede på jorden”. Bibelteksterne er den nyeste
oversættelse, prædikenen er uformel, der bruges både salmer og sange, gamle og nye, orglet
er udskiftet med et klaver, og vi sidder lidt
tættere… Kort og godt: En mere tilgængelig
gudstjeneste. Nye kirkegængere kan begynde
her!
Syng sammen aften i Snøde
Forårets syng sammen aften bliver i Snøde og
der er onsdag den 26. marts kl. 19.00
Emnet denne gang er: Digterkongen
Grundtvig og ”verdens bedste Carl” (Carl
Nielsen selvfølgelig).
Igennem kendte som mindre kendte sange
åbner makkerparret kirkesanger Jens Jørgen
Søgaard og pianist Bibi Bechmann op for et
muntert indblik i Grundtvigs 3 K`er – krige,
konge og kærlighed samt Carl Nielsen, som
en lysende stjerne i musikhistorien. Mød op
og deltag i en forårsaften med smil, sang og
fortælling.
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Bibelen i fokus – en hverdagsgudstjeneste i Tullebølle
Onsdag den 7. maj kl. 19.00 er Bibelen i fokus
ved en gudstjeneste i Tullebølle kirke.
Årsagen er, at Bibelselskabet i maj måned
i år har 200 års-jubilæum. Jubilæet kommer
man utvivlsomt til at høre mere om. Bibelselskabets formål er at udgive Bibelen, at fremme
interessen for og kendskabet til Bibelen og at
indsamle penge til at støtte det internationale
bibelarbejde.
Gudstjenesten er endnu på tegnebrættet,
men der vil være oplæsning af Bibelen i forskellige oversættelser, vi vil synge bibelsalmer, høre
om Bibelen…
Efter gudstjenesten vil menighedsrådet byde
på lidt at spise og drikke, og der vil være et bord,
hvor man kan vise sin favorit-bibel frem – måske bliver du bedt om at fortælle om, hvad dén
bibeludgave har betydet for dig.
Som sagt, det hele er på tegnebrættet; læs
mere i Øboen og på pastoratets hjemmeside.
Varme hveder
Traditioner er godt, og en af de gode er den,
at vi spiser varme hveder aftenen før store
bededag. Vi gør det så også på selve Store
Bededags aften, fredag den 16. maj hvor der
efter den uformelle gudstjeneste kl. 19.00
i Hou er kirkekaffe i mødelokalet i præstegården, hvor menuen selvfølgelig er varme
hveder.
Konfirmation
Alle konfirmanderne på Nordlangeland bliver
nu undervist i sognehuset i Bøstrup. Pastoratets to præster har undervist, og det, at der er
to præster på, er en pragtfuld situation, der har
givet en masse ekstra muligheder.
Efter otte måneders undervisning er
konfirmanderne ved at være klar, og konfirmationerne nærmer sig! Det er en festlig dag
– ikke kun for konfirmanderne og deres familie og for kirken, men for hele byen. Der

Påsken falder i år meget sent, så det er nemt
at få fornemmelsen af, at det er en forårsfest –
eller fest for livet og genopstandelsen. Påsken
rummer både det dybeste mørke og det klareste lys, og festen varer 8 dage!!
Vi byder indenfor til gudstjeneste om ikke
hver dag, så dog næsten.
Palmesøndag begynder det hele, som det gjorde det for Jesus, da han kom til Jerusalem for
at fejre den jødiske påskehøjtid. Han aflagde
først besøg hos sine venner, Lazarus, Martha
og Maria i Betania, og Maria salvede ham
forud for begravelsen med kostbar nardusolie.
Det, samt at Jesus bliver hyldet som en konge,
der ridder på et æsel, skal vi høre om ved gudstjenesterne palmesøndag den 13. april kl. 10 i
Hou og Tranekær, samt kl. 11.15 i Tullebølle.
Palmesøndag er der også familiegudstjeneste
i Snøde kl. 14.00, hvor vi i år igen får besøg
af “æselmanden”, og der er mulighed for at
få sin egen æselridetur. Der er gemt påskeæg
på kirkegården,
og der serveres
kaffe og safteDetalje fra en
hagaddah fra det
14. århundrede.
En hagaddah
beskriver det
jødiske påske
måltid, sederen.
Påskelammet
tilberedes, og
måltidet ind
tages.

Nordlangeland pastorat

Påsken i pastoratet
vand i våbenhuset, så vi kan få begyndt på
påskeugen på en festlig og sjov måde.
Skærtorsdag er den dag, hvor Jesus spiste det
sidste måltid mad med sine disciple. Det var
det jødiske påskemåltid, hvor man mindes
israelitternes flugt fra Ægypten. Jesus omtolkede måltidet og indførte på den måde vores
nadver, altergangen. I år handler teksten om,
hvordan Jesus også ved den anledning vaskede
sine disciples fødder og derved efterlod dem et
forbillede.
Skærtorsdag den 17. april er der altergangsgudstjenester i Bøstrup og Hou kirker kl.
10.00 og i Snøde kirke kl. 19.30.
Samme dag kl. 19.00 er der gudstjeneste
med altergang i Tullebølle kirke. I løbet af påsken bevæger vi os på fire dage fra jødedom til
kristendom. Skærtorsdag spiser Jesus det traditionelle jødiske påskemåltid, sederen kaldes
det. Fire dage senere finder den vigtigste begivenhed i kristendommen sted: Kristus står
op fra de døde. Allerede skærtorsdag aner vi
dette brud; sederens brød og vin bliver til Jesu
legeme og blod. Gudstjenesten i Tullebølle
kirke vil følge programmet for det jødiske påskemåltid.
Langfredag kalder vi den dag, hvor vi markerer, at Jesus blev arresteret, forhørt og dømt
til korsfæstelse, altså hele hans bitre lidelse og
død. En lang dag, hvor beskrivelserne er meget
detaljerede om alt det som foregik. Der er tale
om menneskelige brist og fald, om fortrydelse
og råb om hjælp, ja selv Jesu egen oplevelse
af at være forladt af Gud, sin himmelske Far,
kommer tydeligt frem. En dag med både me-

get mørke toner og alligevel også små lys midt
i mørket. Røveren, som bliver korsfæstet sammen med Jesus får således løftet: I dag skal du
være med mig i Paradis.
Der er gudstjenester i Tullebølle og Snøde
kirker kl. 10.00 og i Hou og Bøstrup kirker
kl. 11.15.

Påskedag, søndag den 20. april er den mægtige kulmination af festen, hvor vi fejrer, at
Jesus ikke blev fastholdt i døden og graven,
men stod op fra de døde. Hermed er det
plantet et håb i vores verden, som overgår alt
andet. Døden er ikke den endegyldige magt,
for “som han opstod, skal vi opstå”, som en
af vore stærke påskesalmer udtrykker det. Der
er gudstjenester i Bøstrup og Hou kirker kl.
10.00 og i Tranekær og Snøde kirker kl. 11.15.

Påskelørdag er der vågenat i Tranekær kirke.
Lørdag er sorgens og dødens dag: Jesus er død
og begravet. Jesu disciple er dér, hvor vi anAnden påskedag, mandag den 21. april,
dre er: Døden har fundet sted, sorgen smerter,
handler dagens prædiketekst om, at Jesus møkun uklart anede de, og aner vi, at der er mere
der Maria Magdalene i gravhaven, men hun
end dødens mørke.
genkender ham ikke,
Det er der! Det tror
før han siger hendes
vi på! I trosbekendelnavn. Der er gudstjesen siger vi, at Jesus
neste i Hou kirke kl.
blev “korsfæstet, død
10.00.
og begravet, nedfaret
I
Tullebølle
er
til dødsriget”. Hvad
gudstjenesten
også
lavede Jesus i dødsrikl. 10.00. Guitaristen
get? Jesus hentede de
Bo Valentin Petersen
døde i Helvede natten
spiller klassisk spansk
inden påske. Der er
guitarmusik af komliv under den mørke
ponister som Fernando
kolde muld. Det er
Sor, Francisco Tárrega
påskeblomsterne et
og Antonio Lauro ved
tegn på.
gudstjenesten. Bo VaPåskelørdag den
lentin Petersen har
19. april er der gudstjespillet guitar, siden han
neste i Tranekær kirke
var 10 år, og han har
kl. 21.00. Det bliver
studeret ved konservaen stemningsfuld, litoriet i Aarhus. Han
turgisk og meditativ
har undervist i guitar
gudstjeneste.
Jesu opstandelse. Detalje fra prædikestolen
på musikskolen i 10 år.
i Bøstrup kirke. Udført af Gudewerth den
Yngre i 1634.
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Nordlangeland pastorat
er konfirmationer i fem af pastoratets kirker,
og selv om man ikke er i familie med en af
konfirmanderne er man meget velkommen til
konfirmation i kirkerne. Se mere om konfirmationerne og konfirmanderne på bladets sidste
sider.

Udflugt til Helnæs
Menighedsrådene i Tullebølle, Tranekær og
Bøstrup arrangerer igen i år en kortere udflugt:
Søndag den 25.maj kl. 13.30 er der gudstjeneste i Tullebølle kirke, og herefter får vi
eftermiddagskaffen i våbenhuset, inden Bergholdt kører os til Helnæs. Vi kommer til Helnæs
over den smalle dæmning, der fører os til et
imponerende og ualmindelig smukt landskab.
Først ligger Bobakkerne som en kæmpe vold,
der om sommeren er klædt i et farverigt blomsterdække. Længere mod syd ligger det vældige
engområde Maden, vest for Helnæs by. Næsten
300 ha enge og marker ligger bag strandvoldene
ud mod Lillebælt.
Vi skal også besøge Dreslette kirke, der med
sin røde farve og karakteristiske tårn ligger markant i landskabet. I forbindelse med en større
renovering af kirken igangsat af etatsråd Niels
Ryberg i 1785, blev det ejendommelige kirketårn bygget. Nogle mener, at det er et sømærke,
andre at det skulle fungere som observatorium.
Kirkens interiør er indrettet i gennemført klassicistisk stil i samme periode. Kirken rummer
desuden det ældste fungerende dansk byggede
kirkeorgel fra 1787.
Udflugten afsluttes med en middag på
Tullebølle kro, her betaler man selv for drikkevarerne.
Vi håber, så mange som muligt vil deltage,
og vi glæder os til at være sammen med jer.
Pris for tur, kaffe og to retter mad: 175 kr.,
som betales undervejs. Tilmelding inden 18.
maj til Else Svendstrup Holm, tlf. 62 59 14 65
eller mail: else.svendstrup@hotmail.com.
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Udflugt til Kertemindeområdet
Onsdag den 4. juni arrangerer Hou-StoenseSnøde menighedsråd udflugt. Turen går til
Kerteminde og omegn og begynder fra Hou
kirke kl. 10.45, derefter opsamling i Lohals ved
havnen og ved kirkerne i Stoense og Snøde.
Vi skal først besøge Drigstrup kirke, herefter
er der kaffe på Restaurant Marinaen, før vi får
en introduktion til Johannes Larsen Museet og
får tid til at gå rundt på museet på egen hånd.
Ved hjemkomst til Lohals spises middag på
Banjen, før bussen kører sydpå igen og sætter af
ved kirkerne i Hou, Stoense og Snøde. Forventet sidste aflevering kl. 20.30.
Pris for deltagelse bliver 200 kr., som inkluderer turen, entre, kaffe og middag. Drikkevarer
til middagen betaler man selv. Tilmelding senest den 27. maj til Lene Møller Dam på tlf. 62
22 64 88 eller mail lenemollerdam@gmail.com.
Foredrag i Bøstrup
Forårets sæson i FFF – Folkekirkens Folkeoplysnings Forbund – er ved ebbe ud. Der er kun
et foredrag tilbage:
Onsdag den 12. marts kl. 19.30: Per
Kuskner, journalist og forfatter: Matador.
Mennesker, myter og minder.
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.

Pinsen
Pinsedag falder i år den 8. juni. Den dag fejrer
vi med gudstjenester, at Helligånden kom over
mennesker og gjorde troen mulig, trods alt det,
der taler imod: Tvivl, angst, grådighed og forfølgelser. Helligånden samlede de troende i et
fællesskab.

Næste dag, anden pinsedag, hvor temaet er
det samme, samler vi hele Nordlangeland pastorat til én fælles gudstjeneste i Bøstrup. Efter
gudstjenesten byder de to menighedsråd på en
fælles pinsefrokost i sognehuset.

Stoense kirke.

Stoense kirke
Håndværkerne er nu kommet godt i gang, og
tingene går som planlagt indtil nu. Også de
opgaver, som bliver udført hos konservator og
andre langt væk fra Stoense, er i fuld gang, og
vi har allerede fået kirkeskibene retur. Vi tør
endnu ikke lægge os fast på en genåbningsdag,
men det vil selvfølgelig blive behørigt markeret,
når vi igen kan tage kirken i brug.
Tak til graver Grethe Sørensen,
Stoense
I forbindelse med besparelser på budgettet for
2014 måtte Hou-Stoense-Snøde menighedsråd
nedlægge den stilling, som Grethe Sørensen

Nordlangeland pastorat
havde haft som graver i Stoense. Grethe er derfor fratrådt som fastansat pr. 31. januar 2014,
og menighedsrådet vil gerne i den anledning
sige Grethe en stor og varm tak for årene og
indsatsen som graver i Stoense. Der er stadig
nogle medhjælpstimer til rådighed, som vi håber og forventer at se Grethe kunne påtage sig i
sommerhalvåret fremover, så samarbejdet hører
forhåbentlig ikke helt op.

Menighedsrådsmøder
Hou-Stoense-Snøde menighedsråd:
Hou-Stoense-Snøde menighedsråd har planlagt
følgende møder:
Onsdag den 12. marts kl. 19.00 i Hou præstegård.
Onsdag den 9. april kl. 19.00 i Hou præstegård.
Onsdag den 14. maj kl. 19.00 i Hou præstegård.
Tullebølle-Tranekær-Bøstrup menighedsråd:
Tullebølle-Tranekær-Bøstrup menighedsråd har
på nuværende tidspunkt ikke lagt mødekalender
for 2014. Tidspunkter for møder kan ses på opslag ved kirkerne og på www.pastoratet.dk.
Menighedsrådsmøderne er offentlige.

Gudstjenester på plejehjemmene
Stigtebo:
Onsdag den 26. marts kl. 10.15.
Onsdag den 30. april kl. 10.15.
Onsdag den 28. maj kl. 10.15.
Tullebølle Centret:
Onsdag den 26. marts kl. 14.30.
Onsdag den 30. april kl. 14.30. Altergang.
Onsdag den 28. maj kl. 14.30.
Præsternes fridage
Sognepræst Hans Henrik Merrild holder fri den
15.-16. marts og den 25.-30. april.
Sognepræst Torben Poulsen holder fri den
22.-23. marts.
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

☎

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
Under sognepræst Pia TønsbergJensens langtidssygemelding varetages
hendes embedsforpligtelser af sognepræst Anders Ellebæk Hansen
Telefon 61 20 58 25 og træffetid 10-12 på
hverdage. Kontortid i Rudkøbing præstegård torsdag 10-12. Fredag fast fridag.

Nadverbord og påskeord
Påsken indledes Skærtorsdag. Jesus vidste, at
han skulle dø. Det havde hele tiden været en del
af Guds frelseplan. På den sidste aften samlede
han alle sine disciple omkring sig, så de kunne
indtage et sidste måltid sammen Efter selv at
have optrådt som tjener og vasket deres støvede
fødder, bød Jesus disciplene at tage plads omkring maden, hvorefter han tog et rundt brød
og sendte det rundt til deling. Det samme skete for en kande med vin, som også blev delt.
Skærtorsdags aften blev den, hvor nadveren
blev indstiftet. Intet andet sted mærker man
et fællesskab så meget, som når man deler et
måltid sammen, og netop måltidsfællesskabet
har altid spillet en vigtig rolle i den kristne
trospraksis og gudstjenestefejring. Det er særligt ved nadveren, at vi erindrer og mærker om
Guds styrkende nærvær. Selve ordet nadver er et
gammelt, dansk ord for aftensmåltid. Vi holder
nadver for rent kropsligt at mærke og erindre
os om Jesus’ nærvær og livgivende styrke, som
den grundlæggende og opbyggende kraft i menighedens fællesskab. Måltidet var og er vigtigt
for at forstå betydningen af Kristus og Guds
virke på jorden og dermed for det kristne menneskes liv og hverdag. Vin og brød, to simple
madprodukter, får med nadveren pludselig en
vigtig betydning. De hjælper ordene på vej og
får via maven Kristus og Guds levende ord til
at gå styrkende til hukommelse og hjerte. Nadvermåltidet forener rent fysisk mennesket med
dets Skaber.
Det er uløseligt forbundet med fejring af
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mærkedage og højtider at der spises godt. At
Gud blev menneske kaldes, på teologisk fagsprog for inkarnation. Det betyder oversat
”at blive kød”. Det er lige netop det, mange
mennesker vil gøre, når de sætter sig omkring
påskens bugnende frokostborde. Gør Gud
spiselig og får kød på Guds ord. Kristendommen behøver et fysisk og sanseligt udtryk,
ellers glemmer man dens budskab og indhold.
Mange tror fejlagtigt, at julen er den største
og vigtigste højtid. Det skyldes ikke mindst
indtagelse af den megen mad og drikke, som
præger december. Men det er faktisk påsken,
som er kirkens største, ældste og vigtigste højtid. I Danmark er man bare ikke særligt gode
til at fejre den. Ganske vidst holder skolerne
påskeferie i helligdagene, men butikker og gader er ikke højtidsudsmykkede, ligesom til jul.
Til gengæld er de fleste bryggerier og slikproducenter på banen og markerer påsken ved at
producere og sælge stærke øl samt i tusindvis
af harer og æg i chokolade af dårlig kvalitet.
Jøderne fejrer derimod påske ved at spise lam,
usyrede brød og bitre urter til minde om deres flugt ud af Egypten. I Grækenland fortærer
de ortodokse kristne (siges det) Påskedag ikke
mindre end to millioner spidstegte lam! Det
er med god grund. For intet dyr forbindes så
meget med Kristus som lammet. Det lam som
blev slagtet på korset Langfredag, men, ligesom påskekyllingen der bryder æggeskallen,
brød ud af graven og opstod fra de døde Påskedag. Jesus Kristus
er det nye offerlam,
gennem hvis kød og
blod Gud befrier mennesket fra det som
tynger, nedtrykker og
undertrykker det.
Troen på de dødes opstandelse er den stærke
følelse af og tro på at intet er slut, men at Gud
vil vække os fra enhver form for død. Enten
vi er levende eller døde. Med sit mægtige Ord
vil han lyse for os mennesker og bryde dødens

mørke med livets lys. Både i hverdag og fest –
og gerne gennem den mad vi indtager. Inderst
inde ved mange mennesker godt, at Gud, mad
og hverdagslivet kan forenes og bliver det. Tænk
blot på Kristus som siger: ”Jeg er livets brød. Den
som kommer til mig skal aldrig i evighed sulte, og
den som tror på mig skal aldrig tørste” (Joh 6,35).
I Den Danske Salmebog, som vi hver søndag
synger fra i kirken, findes en nadversalme fra
1264, skrevet af Middelalderens største teolog
og filosof, Thomas Aquinas. På smuk vis beskriver den, hvorledes glæde, sanselighed og
kristent liv forenes i nadverens måltid.
Dette er vor grund til glæde:
Kristus selv er her til stede.
Thi hans kød for sandt er mad
og hans blod for sandt er drikke,
tro det, tag det, tvivl slet ikke,
spis, drik og vandre glad! (DDS 458)
God påske.

Nyt fra menighedsrådet
1. søndag i advent konstituerede menighedsrådet for Rudkøbing-Simmerbølle sig på ny.
Conny Mortensen ønskede at stoppe som formand og samtidig udtræde af menighedsrådet.
Anne-Lise Knudsen, som var kirkeværge i Simmerbølle, ønskede ligeledes at stoppe og udtræde
af rådet. Begges ønsker blev imødekommet.
På baggrund af udtrædelserne tiltrådte to af
suppleanterne, nemlig Janne Riis Peitersen og
Jens Christian Bay. Disse to nye medlemmer
bydes velkommen.
Ny formand blev Vibeke Westphal, mens
Kjeld Madsen blev næstformand. Kirsten Krüger Olsen blev valgt til kasserer og kirkeværge
i Simmerbølle, mens Lars Faartoft fortsætter
som kirkeværge i Rudkøbing. Åse Lyhne Skov
blev rådets nye sekretær, og Tom V. Søegaard
ny kontaktperson for personalet. Som regnskabsfører har menighedsrådet ansat registreret
revisor Benny Rasmussen.
Det nye menighedsråd har et stort ønske om
åbenhed, og derfor vil vi gennem kirkebladet

Rudkøbing – Simmerbølle pastorat
løbende forsøge at orientere om, hvad der rører
sig i sognene.
I efteråret blev der afholdt aftensang to gange i Simmerbølle kirke og to gange i Rudkøbing
kirke med fælles sang og Motetkor. Der var stor
tilslutning til alle arrangementerne.
Hvad angår det gamle rådhus, blev der i
januar måned afholdt møde med arkitekten omkring status for den udvendige istandsættelse.
Bygningen forventes at blive malet udvendigt i
løbet af foråret. Vinduerne har været/er på værksted for at blive malet og forventes ligeledes klar
til foråret. Næste store etape bliver licitationen
af de indvendige arbejder og at søge penge til
dette. En meget spændende, men stor opgave.
I skrivende stund vil menighedsrådet på det
ordinære møde i januar tage stilling til et ønske fra sognepræst Lene Kjær Andersen om at
anvende alterbogstillægget ved gudstjenester i
hhv. Rudkøbing og Simmerbølle kirker.
I lighed med møder i byråd og folketing er
også menighedsrådsmøder offentlige, så længe
der drøftes almene emner. Derfor er man er
velkommen som tilhører til menighedsrådets
ordinære møder, hvis datoer fremgår andetsteds
i kirkebladet.
På menighedsrådets vegne,
Vibeke Westphal, formand

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådsmøder afholdes kl. 19.00 i
konfirmandstuen følgende dage:
Onsdag den 26. marts,
onsdag den 30. april,
torsdag den 22. maj,
onsdag den 25. juni,
onsdag den 27. august,
onsdag den 24. september,
onsdag den 29. oktober, og
onsdag den 26. november.
Frivillige søges til sogneindsamling
Folkekirkens Nødhjælp sogneindsamling, som
sætter fokus på sult og nødlidende i verden,

finder sted søndag d. 9. marts fra genbrugsforretningen, Ahlefeldtsgade 4 i Rudkøbing. Man
kan melde sig som indsamler enten i forretningen eller på telefonnummer 41 27 77 39 eller til
indsamlingsleder Sussi Larsen på telefon 62 56
21 01. Folkekirkens Nødhjælp håber, at rigtig
mange vil melde sig som indsamlere en times tid
og derved gøre det muligt at række en hjælpende
hånd til fattige og sultne rundt om i verden.
Sussi Larsen, indsamlingsleder

Plejehjemsgudstjenester
Rudkøbing Plejehjem:
Torsdag den 13. marts kl. 11.00 v. Pia Tønsberg
Jensen
Onsdag den 16. april kl. 11.00 v. Annalise Bager
Tirsdag den 13. maj kl. 11.00 v. Pia Tønsberg
Jensen
Dagcenter Kohaven:
Tirsdag den 11. marts kl. 10.00 v. Annalise Bager
Tirsdag den 8. april kl. 10.00 v. Lene Kjær
Andersen
Torsdag den 8. maj kl. 10.00 v. Annalise Bager
Danahus kl. 14.00
Tirsdag d. 11. marts v. Pia Tønsberg-Jensen.
Tirsdag d. 8. april v. Lene Kjær Andersen.
Tirsdag d. 13. maj v. Pia Tønsberg-Jensen.

Eftermiddagskaffen
er på kanden i Rudkøbing præstegård mellem
kl. 14.30 og 16.00 onsdag den 12. marts.
Alle, der har lyst til en snak med andre over en
kop kaffe/the og hjemmebag, er velkommen.
Kirkebilen kan bestilles.
Fastelavnsgudstjeneste
for hele familien
Juniorkonfirmanderne afslutter deres sæson
med en fastelavnsgudstjeneste lørdag den 1.
marts kl. 10 i Rudkøbing kirke. Gudstjenesten
er for hele familien. Efter gudstjenesten er der
tøndeslagning og fastelavnsboller i Bethesda.

Gudstjenester med kor
Lørdag d. 1. marts, Fastelavnsgudstjeneste i Rudkøbing Kirke kl. 10.00 . Her
medvirker Børne-/ Ungdomskoret sammen
med juniorkonfirmanderne.
6. april, Mariæ Bebudelse kl. 10.00 i
Rudkøbing Kirke. I kirkemusiklitteraturen findes et rigt udvalg af lovsange til Jesu
moder. Ved denne gudstjeneste vil Kirkekoret bidrage med eksempler.
18. april, Langfredag kl. 10.00 i Rudkøbing Kirke afholdes liturgisk gudstjeneste.
Lidelseshistorien læses op i vekslen med korsang og fællessalmer. Kirkekoret medvirker.
21. april , 2. Påskedag kl. 10.00 i Rudkøbing Kirke runder vi påskeugen af, og
Børne-/Ungdomskoret synger nogle af de
sange, de har arbejdet med frem mod Påske.
Som vi har prøvet det et par gange før , har
Maria Lantz, korleder for Landet-/ Bjerreby
Kirker og undertegnede her i foråret planlagt et par fælleskorprøver for vores Børne- /
Ungdomskor – til glæde og inspiration for
såvel korsangere som korledere. Resultatet af
dette samarbejde kan man høre ved en korgudstjeneste i Bjerreby Kirke søndag d.
13. april kl. 16.00. De unge korsangere vil
synge sange til Passion og Påske.
FORÅRSKONCERTEN
i Rudkøbing Kirke lørdag d. 24. maj kl.
15.00. Traditionen tro slutter vi korsæsonen af med forårsmusik ved kirkens tre kor:
Børnekoret , Ungdomskoret og Kirkekoret.
Koncerter, der endnu ikke er færdigplanlagt ved dette kirkeblads deadline vil
blive annonceret i lokalavisen og på kirkens
hjemmeside. 		
– fortsættes...
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Rudkøbing – Simmerbølle pastorat
Gudstjenester med kor – fortsat
Lørdag den 22. marts kl.14.00 i
Rudkøbing kirke.
Grundtvigs liv i salmerne.
Sammen vil vi gå lidt på opdagelse i Grundtvigs virke som salmedigter og sangskriver,
og prøve at se hvordan hans oplevelser af
tilværelsen og skiftende sindstilstande har
sat sit præg på hans salmer.
Vi synger nogle udvalgte salmer og hører
lidt om baggrunden for dem.
Koret medvirker.
Arrangementet varer ca. 1 1/2 time, og der
er indlagt et kvarters kaffepause.

Indre Mission – Bethesda
6/3
13/3
20/3
28/3

Bibelstudie.
Kirkens Korshær.
Bent Tage Nielsen, ”Bøn”
Fællesspisning kl. 18.00, derefter møde
v. Bjarne Hvidberg, tidl. Svendborg.
10/4 Soldatermissionen v/ Sv. E. Langdahl.
25/4 Forårs- og påskesange v/Lisbeth W.
Hansen.
8/5
Bibelstudie.
22/5 Møde v/ Arne Nørgård.
		
Kontakt: Birgit Mogensen, tlf. 62502098
Hvor ikke andet er anført, er møderne
kl. 19.30 i Bethesda, Ahlefeldtsgade 27

Kirkebil: Kirkebilen kan bestilles af alle sognebørn, som har behov for det, til gudstjenester og
arrangementer i forvejen. Tlf. 62 51 10 80
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Møde i Korshærskredsen 13. marts
Der indbydes til møde i Korshærskredsen torsdag 13. marts kl. 19.30. Mødet finder sted i
Bethesda, Ahlefeldtsgade i Rudkøbing. Taler ved
mødet er gade- og korshærspræst i Odense, Peder
Thyssen. Peder Thyssen har sit daglige arbejde
blandt de hjemløse i Odense og beretter levende
herom. Mødet er åbent, og alle er velkommen.
Vi har sagt velkommen til…
Rudkøbing sogn
Linus Ingemann Boldt, Torvet 1,2 tv.,
5900 Rudkøbing
Simmerbølle sogn
Rose Krintel Nilsson, Simmerbølle Kirkevej 5,
5900 Rudkøbing
Ferie og fri for præsterne
Pia Tønsberg-Jensen: langtidssygemeldt.
Sognepræst Lene Kjær Andersen holder ferie fra
den 17. maj til den 27. maj, begge dage inklusiv.
Derefter barselsorlov fra den 28. maj.

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, Kirkevej 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,

☎

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 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 RudkøbingSimmerbølle menighedsråd:
Vibeke Westphal,
Rue 31, 5900 Rudkøbing.
45 76 19 03, vvw@dadlnet.dk
Kasserer: Kirsten Kruger Olsen Kulepilevej 33, 5900 Rudkøbing
Regnskabsfører: Benny Rasmussen,
Tordenskjoldsvej 21, 5700 Svendborg
Kirkebil: Byens taxi,
62 51 10 80

☎

☎

Rudkøbing kirke
Kirketjener: Hans Kjær
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: Vakant
Kirkeværge: Kirsten Krüger Olsen
Kulepilevej 33, 5900 Rudkøbing
62 51 35 20, mortenhare@mail.tele.dk

☎

Strynø pastorat
Ny formand for
Strynø menighedsråd
Strynø menighedsråd konstituerede sig umiddelbart før kirkeårets begyndelse, og der er
sket en række ændringer i rådet. Menighedsrådets hidtidige formand, Torben Bürgel
Nielsen, er grundet fraflytning fra øen udtrådt
af menighedsrådet. Ny formand er den hidtidige kasserer Henning Madsen. Funktionen
som kasserer blev overtaget af næstformand Pia
Reuter Gormsen.
Henning Madsen flyttede til øen med sin
kone Else i 2011. Henning og Else Madsen
grundlagde og drev, indtil flytningen til Strynø,
Haarby Efterskole.
Vi takker
Torben Bürgel
Nielsen for det
store arbejde
han har udført for sognet
og kirken, og
glæder os til
at fortsætte
samarbejdet
med Henning
Madsen.
Fastelavnsgudstjeneste for
hele familien
Juniorkonfirmanderne afslutter deres sæson
med en fastelavnsgudstjeneste, lørdag d. 1.
marts kl. 14.00 i Strynø kirke. Gudstjenesten er
en familiegudstjeneste hvor juniorkonfirmanderne medvirker. Efter gudstjenesten serveres
der fastelavnsboller i våbenhuset. Alle er meget
velkomne.
Eftermiddag for pensionister
og andre voksne
Umiddelbart før påske afsluttes forårssæsonen
for ”Eftermiddage for pensionister og andre
voksne.” Se venligst i Strønyt, hvornår der er
sæsonafslutning, bemærk at det fortsat er hos

Helga Rasmussen på Møllevejen at eftermiddagene afholdes på grund af ombygning af Strynø
skole.

Ny præstevikar og barselsorlov
Strynø sogn skal for 2. år i træk ansætte en
barselsvikar. Min mand og jeg venter vores 5.
barn, en lille dreng, i slutningen af maj 2014.
Stillingen er ved dette kirkeblads deadline ved
at blive opslået, og i næste kirkeblad håber vi
at kunne meddele, hvem der skal være vikar i
barselsperioden.
Månedens salme
I de følgende måneder er valgt følgende salmer:
Marts: DDS 367: ”Vi rækker vore hænder frem.”
April: DDS 233: ”Jesus lever, graven brast.”
Maj: DDS 441: ”Alle mine kilder.”
Kollekter:
Der er blevet indsamlet følgende kollekter:
1. søndag i advent blev der indsamlet 60,00 til
Den grønlandske Bibelsag.
Juleaften blev der indsamlet 749,50 kr. til Børne
sagens Fællesråd.
Nytårsaften blev der indsamlet 40,00 til Bibel
selskabet.
Tak for alle bidrag; de er videresendt til organisationerne.
I den kommende periode er der følgende indsamlinger:
Mariæ Bebudelsesdag samles der ind til Samvirkende Menighedsplejer.
Påskedag samles der ind til Danske Sømandog Udlandskirker.
Kr. Himmelfarts dag samles der ind til KFUM
og KFUK i Danmark.

Påsken
Påsken byder på tre gudstjenester i Strynø kirke:
Palmesøndag, Skærtorsdag og naturligvis Påskedag.
Palmesøndag er en hverdagssprogsgudstjeneste. Skærtorsdag har vi aftengudstjeneste
i Strynø kirke. Skærtorsdag tog Jesus afsked
med sine disciple aftenen før sin korsfæstelse,
og helligdagen er først og fremmest en fest for
nadveren.
Påskedag er en festdag, hvor vi fejrer, at Jesus
opstod fra graven.
Præstens ferie og fridage
Sognepræsten holder ferie fra d. 17. maj til d.
27. maj, begge dage inkl. Derefter barselsorlov
fra d. 28. maj. Embedet passes i ferieperioden af sognepræst Pia Tønsberg-Jensen, tlf.:
62511375 eller aptj@km.dk, hvortil henvendelser kan rettes. Under barsel rettes henvendelse
til barselsvikar.

Vejviser
Sognepræst: Lene Carina Kjær
A ndersen, 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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Gudstjenesteliste
Marts
Kirker:

2.
Fastelavn

9.
1.s.i. fasten

16.
2.s.i fasten

23.
3.s.i fasten

30.
Midfaste

6.
Mariæ
Bebudelse

13.
Palmesøndag

17.
Skærtorsdag

Dagens
evangelium

Lukas
18.31-43

Lukas
22.24-32

Markus
9.14-29

Johannes
8.42-51

Johannes
6.24-35

Lukas
1.46-55

Mark.14.3-9/
Joh. 12.1-16

Johannes
13.1-15

Hou

14.00*M

10.00 M

11.15 P

ingen

10.00 P

11.15 M

10.00 M

10.00 M

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

Snøde

10.00 M

11.30 M

ingen

10.00 M

11.15 P

10.00 M

14.00*M

19.30 M

Bøstrup

14.00*P

ingen

10.00 P

11.15 M

ingen

11.15 P

ingen

10.00 P

Tranekær

10.00 P

11.15 P

ingen

ingen

11.15 M

10.00 P

10.00 P

ingen

Tullebølle

ingen

10.00 P

19.00*P

ingen

10.00 M

ingen

11.15 P

19.00 P

Rudkøbing

10.00 T

10.00 A

10.00 T

10.00 A

10.00 T

10.00*A

10.00 T

19.00 T

Simmerbølle

11.15 T

ingen

11.15 T

ingen

11.15 T

ingen

11.15 T

10.00 T

Strynø

10.00 A

ingen

10.00 A

ingen

16.00 T

ingen

10.00*A

19.00 A

Longelse

10.00 B

ingen

11.15 B

19.00*B

10.00 B

ingen

14.00 P

ingen

Fuglsbølle

ingen

ingen

10.00 B

ingen

ingen

ingen

ingen

10.00 B

Skrøbelev

ingen

16.00P

Ingen

10.00 B

11.15 B

14.00 M

ingen

19.30*B

11.30*W

ingen

10.00 F

11.30 W

19.30 B

ingen

ingen

10.00 W

Tryggelev

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

14.00*W

ingen

Fodslette

ingen

10.00 F

ingen

19.30 W

ingen

11.30 F

ingen

11.30 W

Humble

10.00 F

11.30 F

ingen

10.00 W
14.00*Aa

14.00 Aa

10.00 F

10.00 F

19.30 F

Kædeby

ingen

ingen

19.30 F

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

Ristinge

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

19.30 F

ingen

ingen

Magleby

10.00 Aa

ingen

ingen

ingen

10.00 Aa

10.00*Aa

ingen

10.00 Aa

ingen

10.00 Aa

14.00 B

ingen

11.30 Aa

ingen

10.00 Aa

ingen

Stoense

Lindelse

Bagenkop

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.
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Gudstjenesteliste
Maj

April
18.
Langfredag

20.
Påskedag

21.
2.påskedag

27.
1.s.e.påske

4.
2.s.e.påske

11.
3.s.e.påske

16.
Bededag

18.
4.s.e.påske

25.
5.s.e.påske

29.
Kristi
Himmelfart

Luk.23.26.49/
Joh.19.17-37

Mattæus
28.1-8

Johannes
20.1-18

Johannes
21.15-19

Johannes
10.22-30

Johannes
14.1-11

Mattæus
7.7-14

Johannes
8.28-36

Johannes
17.1-11

Lukas
24.46-53

11.15 M

10.00 M

10.00 M

ingen

11.15 P

ingen

19.00*M

10.00*M

10.00 M

11.15 M

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

10.00 M

11.15 M

ingen

11.15 P

10.00 P

10.00*M

10.00 M

ingen

11.15 M

10.00 M

11.15 P

10.00 P

ingen

ingen

10.00 M

ingen

12.00*P

10.00 P

ingen

ingen

ingen

11.15 P

ingen

10.00 P

ingen

11.15 P

10.00*P

11.15 P

10.00 P

ingen

10.00 P

ingen

10.00*P

ingen

11.15 M

10.00 P

ingen

ingen

13.30*P

10.00*P

10.00*A

10.00 T

10.00*A

10.00 A

10.00 T

10.00 A

10.00*A

10.00*T

10.00 T

10.00 T

ingen

11.15 T

ingen

19.00*A

ingen

11.15 A

ingen

12.00*T

ingen

11.15 T

ingen

10.00 A

ingen

ingen

10.00*A

ingen

14.00 A

ingen

16.00 T

Ingen

11.15 B

10.00 B

ingen

ingen

10.00*B

ingen

ingen

11.15 B

14.00 M

ingen

ingen

11.15 B

ingen

10.00*B

ingen

19.30 B

ingen

10.00 B

ingen

11.15 B

10.00 B

ingen

10.00 B

ingen

ingen

11.15 B

10.00*B

ingen

ingen

10.00 B

11.30 W

9.00 W

11.30 W

ingen

20.00*W

10.00 W

11.30 W

ingen

10.00 W

ingen

10.00 W

16.00 W

ingen

ingen

11.30 Aa

ingen

ingen

11.30 Aa

ingen

10.00 F

ingen

11.30 W

ingen

19.30 F

ingen

ingen

10.00 W

ingen

11.30 W

ingen

10.00 F

10.00 F

ingen

11.30 F

10.00 F

ingen

10.00*B

10.00 Aa

10.00 F

11.30 F

ingen

ingen

ingen

ingen

11.30 F

ingen

ingen.

ingen

ingen

ingen

ingen

9.00 F

ingen

ingen

ingen

11.30 F

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

10.00 Aa

ingen

ingen

10.00 Aa

10.00 Aa

ingen

ingen

11.30 Aa

10.00 Aa

19.30 Aa

9.00 Aa

10.00 W

ingen

ingen

ingen

ingen

9.00Aa

10.00 Aa

11.30 Aa
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Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat
Menighedsrådsmøder for LongelseFuglsbølle-Skrøbelev Menighedsråd
Torsdag den 13. marts kl. 17.00
Tirsdag den 22. april kl. 17.00 		
Onsdag den 14. maj kl. 17.00
Dagsorden og
referater kan ses
på kirkens
hjemmeside.

Rejseaften onsdag den 12. marts
kl. 19.30 i Præstegården
Som optakt til sommerens sognerejse indbyder
vi til en aften, hvor sognepræsten og hendes
mand fortæller om det spændende område der
er målet for rejsen. Det bliver en aften både i
ord og billeder.
Tilmelding senest tirsdag den 11. marts (af
hensyn til kaffebordet)

Gudstjeneste med konfirmanderne i
Longelse kirke torsdag den 27. marts
kl. 17.00
Den 27. marts har konfirmanderne en hel dag
sammen med præsten. Her vil vi bl.a øve Gospel og andre salmer, som vi vil synge ved en
lille eftermiddagsgudstjeneste i Longelse kirke.
Vi håber rigtig mange vil møde op og høre,
14

hvad vi har lært i løbet af dage. Desuden vil vi
udstille de billeder og ikoner som er fremstillet
på vores billedværksted.

Musikgudstjeneste i Skrøbelev kirke
Skærtorsdag den 17. april kl. 19.30
Vi byder på en gudstjeneste med vægten lagt på
nogle af påskens smukke salmer. De mange helligdage med kristensdommens vigtigste og mest
dramatiske begivenheder har inspireret såvel
salmedigtere som komponister. Lindelse kirkekor
og organist Lone Nordal har fundet en række
salmer og musikalske værker til denne påske
aften, hvor vi også fejrer nadverens indstiftelse.
Babysalmesang
Et nyt hold med BABYSALMESANG starter
den 22. april. Vi har nu haft flere sæsoner med
Babysalmesang, som er blevet en af de rigtig
populære aktiviteter for de mindste og deres
mødre og fædre. Og 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: 22/4; 29/4; 6/5;
13/5; 20/5; 27/5; 3/6; 10/6
Tilmelding til sognepræsten 62 50 10 69. Brev
sendes ud til de små sogneboere under 12 måneder i begyndelsen af april. Se endvidere i Øboen.
Sognerejse 2014
13.-22. juni tager vi på tur til Istrien og Østrig.
En herlig tur der byder på azurblåt hav, olivenlunde, gamle byer, smukke bjerglandskaber,
alpetur og sydlandsk charme.
Rejsens program kan downloades fra kir-

kens hjemmeside www.longelsekirke.dk eller
rekvireres i præstegården.

Børn & Undervisning
Orienteringsmøde om konfirmationen for konfirmanderne og deres forældre
Torsdag den 27. marts kl.18.00 i præstegården
(efter konfirmandernes gudstjeneste i Longelse
kirke kl. 17.00)
Børneklublejr på Spodsbjerg Drej
Fredag den 28. marts – lørdag den 29. marts.
Konfirmandfotografering
Lørdag den 17. maj kl. 11.00 i Skrøbelev kirke.
Jubilæumskoncert
i Longelse kirke, søndag den 23. marts
kl. 19.00 med ”Naboerne” - Helge
Engelbrecht & Tommy Rasmussen.
Menighedsrådet for Longelse-FuglsbølleSkrøbelev inviterer til jubilæumskoncert i
Longelse kirke i anledning af sognepræst
Annalise Bagers 30 års jubilæum.
Naboerne fra Ansager, Helge Engelbrecht
og Tommy Rasmussen, giver en decideret
kirkekoncert med deres sange til livet, kærligheden og vore drømme. De 2 herrer er
kendte fra deres utallige sammenhænge og
optrædener. De spænder vidt, men er måske kendte fra ”Mariehaven”, TV-Charlie
og Melodi Grand Prix medvirken og som
komponister og sangskrivere.
Efter kirkekoncerten vil
Menighedsrådet
være vært ved et
lille traktement i
Våbenhuset.
Af hensyn til den
praktiske tilrettelægning, tilmelding senest torsdag den 20.
marts til præstegården på tlf. 62501069.

Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat
Nye kirkebrochurer
Menighedsrådet er gået i gang med en opdatering af de brochurer, vi har om vores 3 kirker.
Det er ca. 15 år siden, vi fik dem lavet og meget
er sket siden da. Fuglsbølle har fået renoveret
sin tagrytter, et arbejde der har ændret kirkens
udseende og alteret er blevet smykket med et
nyt antependium. Longelse kirke har fået nye
farver på knæfald og bænkenes hynder. Vi har
fået renoveret de gamle viekors og fået en lysglobe. Også nye præstetavler er der kommet
til, ligesom den store gamle altertavle er blevet
renoveret. I Skrøbelev er kirkebænkene blevet
malet og har dermed fået en helt anden farve,
og vi har fået ophængt et kunstværk af Markan
Christensen. Brochurerne vil være at finde på
dansk, tysk og engelsk. Det er Tom Andersen
fra Menighedsrådet, der har påtaget sig opgaven med at nyopdatere brochurerne.
Ny bort til alteret i Longelse
Kniplingen til alterbordet i Longelse kirke er
efterhånden meget slidt. Det er
en meget smuk
Chr. IV knipling
udført af Grethe
Kromphardt i
1989. Inga Mortensen, som er
barnefødt i Longelse sogn og
søster til graver
Tage Larsen er
gået i gang med Inga og Lone Mortensen ved kniplebrættet
en ny knipling
sammen
med
s vigerdat teren
Lone Mortensen. Mønstret er
tegnet af Karen
Trend Nissen,
Horsens og består af hjerter og

kors. Vi håber de flittige damer får færdiggjort
borten i løbet af året, så den kan smykke alteret
i julen 2014.

Konfirmandernes lodseddelsalg
for danske sømands- & udlandskirker
Fra 15.september - 15.november solgte konfirmanderne lodsedler. De solgte i alt 149
lodsedler til en samlet sum af
...................................................2.980,00 kr.
Julens indsamling
Juleaften samlede vi ind til SOS-børnebyerne
Der indkom i alt....................... 2.239,00 kr.
På organisationernes vegne takker vi for bi
dragene, som straks blev videresendt.

Døbte				
2. november Noah Arrildslund Christoffersen
Støbergården 3, Rudkøbing
Skrøbelev Kirke
24. november Andrea Hay Pedersen
Spodsbjergvej 183, Gl. Skrøbelev
Skrøbelev Kirke
1. december

Lucas Kimak Carlsen
Vinkældergade 26 B, Rudkøbing
Skrøbelev Kirke

5. januar

Villum Beck Pedersen
Torpevej 13, Torpe
Skrøbelev Kirke

17. januar

Kamma Kjærsgaard Petersen
Pederstrupvej 20, Spodsbjerg
Longelse kirke
				

Kursus/ferie/fri:
Sognepræsten holder ferie/fri 3.-9. marts, 31.
marts – 13. april, 24.-25. maj. 19. -23. maj er
præsten på kursus. Der henvises til sognepræst
Torben Poulsen, Tullebølle tlf. 62 50 22 50,
tpo@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.
Sekretær: Ingrid Hoppe, ih@km.dk
træffes i præstegården onsdag og fredag
9.00-12.00
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

☎
☎
☎

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
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Sydlangeland pastorat
Sydlangeland Pastorat byder på to
spændende foredrag i løbet af marts
måned:
Først har vi fornøjelsen af at
præsentere forfatteren Sofia
Kuperman torsdag d. 13.
marts kl. 19 i Humble præstegård. Sofia Kuperman har
en polsk-jødisk baggrund og
har siden boet i Danmark.
Hun kom hertil som teenager sammen med
sin familie. Det var antisemitismen i Polen, der
tvang familien til at flygte til Danmark. For
syv år siden mødte hun Jesus, og det blev et
stort vendepunkt i hendes liv. Hendes foredrag
hedder: En messiansk jødes videsbyrd. Hun
fortæller om det at være barn af Holocaustoverlevende, og om hvordan det har præget hendes
liv i form af traumer, skyldfølelse og sorg. Hun
fortæller ligeledes om jødeforfølgelserne i Polen
og flugten til Danmark og om at være flygtning
og outsider og om hvordan det gik til , at hun
mødte Jesus og blev overbevist om , at han er
Messias. Foredraget suppleres med musikalske
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indslag, hvor Sofia selv spiller på guitar og synger jødiske sange på jiddish og hebraisk.
Dernæst har vi ligeledes
fornøjelsen af at præsentere
Ahmed Akkari mandag
d. 31 marts kl. 19 enten i
Humble præstegård eller på
Humble Kro & Hotel (se
dagspressen).
Ahmed Akkari, der er født i Libanon, blev
særlig kendt under Muhammedkrisen efter at
have deltaget i gruppen af imamer, der i 2005
rejste til Mellemøsten for at piske en stemning
op imod Danmark . Samme år blev Akkari i
øvrigt tildelt dansk statsborgerskab! Akkari er
siden blevet meldt til politiet ca. 300 gange for
landskadelig virksomhed. Måske nogle også
kan huske Ahmed Akkari som talsmand for
Islamisk trossamfund. Siden hen er Akkari
imidlertid kommet på andre tanker. Han har
nydt godt af det danske velfærdssamfund og
har taget en uddannelse som lærer, hvilket bl.a.
bragte ham til Grønland i nogle år for at arbejde.
Her har Akkari formodentlig haft fred og ro til

at reflektere over sin tilværelse. Akkari har også
været på højskole og måske derigennem ”mødt”
Grundtvig og dermed fået et indblik i den danske kulturarv og nødvendigheden af at vække
til forståelse af mennesket som ÅND, og at vi
hører til et folk med en meget vigtig kulturarv
som er værd at værne om. . Alt dette og mere til
har måske været medvirkende årsager til, at Akkari bitterligt har fortrudt sine landsskadelige
aktiviteter. Det kræver mod, at se sandheden
i øjnene i særdeleshed sandheden om sig selv.
Det er aldrig sjovt at indse, at man har taget
fejl eller er blevet manipuleret med. Akkari har
taget skridtet fuldt ud og sagt undskyld til det
danske folk. Et er at en undskyldning her er
helt på sin plads. Noget andet er, at det også er
modigt gjort, fordi Akkari derved udsætter sig
selv for fare fra islamistiske kredse . Den selvransagelses- og udviklingsprocesproces Akkari
har været igennem, kommer der også en bog
ud af. Akkari er i løbet af marts måned aktuel
med bogen ”Min afsked med islamismen”. Det
er al ære værd, og han fortjener respekt (i øvrigt
har undertegnede for længst tilgivet ham) I bogen beskriver Akkari sin personlige udvikling

Sydlangeland pastorat
og Du ved det nok mit hjerte. Vi skal mindes
Kaj Munk og tale om det kristne martyrium.
Onsdag den 9. april kl. 14.30 i Lindelse præstegård ved Trille Brink Westergaard.

Friweekends:
15.-16. marts, Rebecca Aagaard-Poulsen
29.-30. marts og 17.-18. maj, Helle Frimann
Hansen

Juniorkonfirmander
Søndag d 23/3 2014 kl. 14.00 er der juniorkonfirmand-afslutning i Humble. Vi afslutter
juniorkonfirmandforløbet anno 2013-14 med
en hyggelig gudstjeneste i børnehøjde. Alle er
meget velkomne.

Fastelavnsgudstjeneste for voksne
Lindelse kirke 2. marts 11.30.
I anledning af fastelavn er temaet masker. Hvad
er det for masker, vi dækker os bag i hverdagen? Hvad sker der, når vi lader maskerne falde?
Hvad siger Jesus om vores maskespil?
Efter gudstjenesten er der fælles frokost i
konfirmandstuen. Tilmelding til frokost hos
Bente Jacobsen tlf. 31 32 20 29 efter 16.00 senest d. 23/2.

Konfirmander
Søndag d 6/4 2014 kl 10.00 afholder konfirmanderne deres ”egen” gudstjeneste i Magleby
kirke, hvor de selv vil deltage aktivt i gudstjenesten. Alle er meget velkomne. Kom og vær med
til en hyggelig gudstjeneste i ”de unges ånd”.

fra at have været islamisk aktiv muslim til i dag
at hylde humanismens værdier og det danske
samfund , som verdens bedste. Hvis ikke danskerne passer på og aktivt kæmper for de danske
værdier og bl.a holder op med at tage frihedsrettighederne (herunder ytringsfriheden) for
givet, forsvinder de måske en dag! Akkari ved,
hvad han taler om, og ved noget om, hvor faren
kommer fra. Mød manden selv i Humble præstegård mandag d. 31/3 kl. 19.00.
Tilmelding muligvis påkrævet af sikkerhedsmæssige grunde (se dagspressen).
Sognepræst Helle Frimann Hansen

Eftermiddagsmøder
Torsdag d 6/3 2014 kl 14.30 er der eftermiddagsmøde i Magleby præstegård. Vi ser frem til
en hyggelig eftermiddag- måske med en gæst,
der vil underholde os lidt.
Torsdag den 1. maj kl. 14.30, temaet er
Danmarks befrielse og datoen 4. maj, der nærmer sig, vi skal bl.a. synge
En lærke letted og tusind fulgte, Altid frejdig

Koncerter
Onsdag d. 26/4 2014 kl. 19.00 holder vores
organist Søren Thrane Hansen orgelkoncert i
Lindelse Kirke. Kom og vær med til en god inspirerende musikalsk oplevelse. Her kan høres
Sørens selvkomponerede musik samt nytolkninger af middelalderværker. Vel mødt.

Befrielsesaftenen
Markeres med gudstjeneste i Lindelse kirke
4. maj 20.00.
Temaet er troen på og kampen for fred og frihed.
Der vil være lys i vinduerne.
Efter gudstjenesten bydes der på kaffe i konfirmandstuen.

Plejehjemsgudstjenester:
Humble plejecenter
Onsdag den 19. marts kl. 14.30 ved Trille Brink
Westergaard
Onsdag den 16. april kl. 14.30 ved Helle Frimann
Hansen
Onsdag den 14. maj kl. 14.30 ved Rebecca
Aagaard-Poulsen
Lindelse plejecenter
Tirsdag den 11. marts kl. 14.00 ved Trille Brink
Westergaard
Tirsdag den 15. april kl. 14.00 ved Helle Frimann
Hansen
Tirsdag den 20. maj ved Rebecca AagaardPoulsen
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Sydlangeland pastorat
Kæmp for alt, hvad du har kært,
dø om så det gælder!
Vi lever i en meget tolerant tid. Derfor er det
hip som hap, om man bekender sig til
mindfullness, bøjer sig for Allah, dyrker stjernetegn eller er buddhist. Det
ene kan vel være lige så godt som det
andet. Enhver er salig i sin tro, som
man siger. Så er der heller ikke nogen,
der kommer efter en. Så har man ikke
sagt for meget eller trådt nogen
over tæerne
Det har også
sneget sig
ind i Folkekirken, når
præster
tilkendegiver, at
mennesker
af anden religiøs
opfattelse kan finde den
Gud, vi møder i Kristus. Eller når en
forvirret præst kan hævde, at Gud
har vist sig i Kristus, som måske
kun er en af mange veje til Gud.
Lad mig minde om, at der kun
er én vej: Jesus siger om sig selv
i Johannesevangeliet: ”JEG er
vejen og sandheden og livet;
ingen kommer til Faderen
uden ved mig”.
Vi skal være åh så tolerante i dag, og det ene kan
være lige så godt som det
andet, er der mange,
der vil hævde. Og det
er også fint nok med
tolerance. Men når
det kommer til det
med religionen og
kristendommen, kan
18

ingen af os være neutrale. Det er altså ikke for
sjov, men en alvorlig sag at være kristen. Tag
nu de kristne i Mellemøsten og Nordafrika.
For dem er det blodig alvor
at være det. Det har
Klaus Wiwel skrevet
en hel bog om ”Den
sidste nadver” , som
jeg varmt kan anbefale, selvom det er
uhyggelig læsning..
Klaus Wiwel har
foretaget en rejse

blandt de efterladte kristne
i den arabiske verden.
At vidne om sandheden
er ethvert kristen menneskes
pligt og det kræver handling.
Fordi helvede findes, det
onde findes også det onde i
os selv og kristendommen
tør tage livtag med det. Den
gradbøjer ikke ondskaben ,
men tør sætte ord på den og
tør minde os om vor egen
skyld og synd (når vi bl.a
netop undlader at handle)
og ikke mindst vort eget
ansvar i den sag. At være kristen er således at påtage sig
et ansvar i kampen for det
menneskeværdige imod det

umenneskelige. Det kræver som sagt handling.
Vi behøver ikke at rejse til Mellemøsten for at
bekæmpe uretten. Vi må hjertens gerne blive
hjemme. Ja måske er det oven i købet det vi
først og fremmest er forpligtet på at tage kampen op, der hvor vi nu er sat i kald og stand.
Kæmp for alt, hvad du har kært, dø om så det
gælder.
Med andre ord: at være voksen er at vide af
sin skyld og sit ansvar. Og derfor har det at være
voksen egentlig ikke noget med alder at gøre.
Man kan godt møde mennesker i en høj alder,
der aldrig er blevet voksne fordi de fralægger sig
det ansvar og giver alle mulige andre skylden
for dit og dat.
En måde at konkretisere kristendommen på
i vort liv er de utallige valgsituationer, vi hele
tiden bringes i, fordi vi altid står i fare for at
vælge de mest bekvemme løsninger for os selv.
De løsninger der kræver mindst muligt af os,
er sjældent de rigtige. Det er afgørende at få
gjort definitivt op med den ødelæggende form
for magelighed.. For nu at citere Dietrich Bonhoeffer – en kristen martyr, der talte, skrev og
handlede i opposition til det tyske naziregime,
og som konsekvens heraf fængslet og senere
henrettet:

Sydlangeland pastorat
At gøre og vove det rette, er ikke det, man
finder behag i
ikke svæve i det mulige men tappert gribe
det virkelige,
friheden er ikke i tankernes flugt, men
kun i handlingen.
Træd ud af ængstelig tøven,
ud hvor der sker noget i begivenhedernes
centrum,
kun båret af Guds bud og din tro,
og friheden vil jublende omfavne din ånd.
Helle Frimann Hansen

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

☎

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.

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

☎
☎

☎

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: Chano Terndrup 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

☎

☎

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.
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Konfirmander
Konfirmation i Fuglsbølle Kirke
Søndag den 27. april kl. 10.00
v/Annalise Bager
Jesper Johnny Hansen, Vesterbyvej 3, 5900 Rudkøbing
Konfirmation i Longelse Kirke
søndag den 4. maj kl. 10.00
v/Annalise Bager
Pernille Christensen, Longelsevej 9, 5900 Rudkøbing
Sofie Jenny Hansen, Spodsbjergvej 329, 5900 Rudkøbing
Stine Krogh Jensen, Vindrosen 9, 5900 Rudkøbing
Amanda Kromann Jensen, Byvej 9, 5900 Rudkøbing
Mathias Arildslund Risbjerg, Spodsbjergvej 134. 5900 Rudkøbing
Konfirmation i Strynø kirke
søndag d. 4. maj, kl. 10.00
v/Lene Kjær Andersen
Leonora Gaustad, Nørrevej 4, Strynø, 5900 Rudkøbing

Konfirmandhold fra Longelse
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Konfirmation i Magleby Kirke
søndag den 11. maj kl. 10.00
v/sognepræst Rebecca Aagaard-Poulsen
Sofie Dal Aagren, Tranderupgade 61, 5970 Ærøskøbing
Steven Dal Aagren, Bogø Hovedgade 17, 4793 Bogø By
Ditte Schou Hansen, Østergade 17, 5935 Bagenkop
Mette Hansen, Godthåbsvej 6, Lejbølle, 5953 Tranekær
Kim Ross Jensen, Vestervej 14, Vesteregnen, 5935 Bagenkop
Charlotte Bogetoft Larsen, Bøsseløkkevej 3, Bøsseløkke, 5932 Humble
Kasper Olsen Lentz, Ørstedsgade 28, 5900 Rudkøbing
René Kjærgaard Møller, Østergade 68, 5935 Bagenkop
Olive Rahder Pilegaard Nielsen, Møllevej 3, Ulbølle, 5762 Vester Skerninge
Keesha Shannon Salo, Fuglsbøllevejen 33, Fuglsbølle, 5900 Rudkøbing
Mathias Thorvald Stæhr, Vesteregnsvej 4, Vesteregnen, 5932 Humble
Konfirmation i Snøde kirke
3. søndag efter påske den 11. maj kl. 10.00
v/Hans Henrik Merrild
Kewin Jørgensen, Snødevej 81, 5953 Tranekær

Konfirmandhold fra Magleby.

Konfirmander
Konfirmation i Lindelse kirke
søndag den 11. maj kl. 10.00
v/provst Trille Brink Westergaard
Martin Slot Urup Mikkelsen, Bogøvej 31, 5900 Rudkøbing
Ida Skytte Holm, Gillesbjergvej 8, 5900 Rudkøbing
Mike Alexander Waidtløw, Vindebyvej 49, 5900 Rudkøbing
Louise Malene Schmidt, Vindebyvej 2, 5900 Rudkøbing
Camilla Tjøntved Pedersen, Lønkildevej 10, 5900 Rudkøbing
Simone Elnegaard, Vindebyvej 10, 5900 Rudkøbing
Jonas Olsen, Ourevej 9, 5932 Humble
Kasper Theilgaard Christensen, Tryggelev Mose 1, 5932 Humble
Konfirmation i Bøstrup kirke
Bededag den 16. maj kl. 12.00
v/Torben Poulsen
Camilla Marie Ekholm, Emmerbøllevej 18, 5953 Tranekær
Emma Lund Kristensen, Fæbækvej 15, 5953 Tranekær
Mie Nogel Lørup, Skattebøllevej 5, 5953 Tranekær
Mads Petersen, Løkkebyvej 10, 5953 Tranekær
Kristian Lund Rosenfeldt, Snødevej 98, 5953 Tranekær

Konfirmandhold fra Lindelse.

Konfirmation i Humble kirke
fredag den 16. maj kl. 10.00
v/sognepræst Helle Frimann Hansen
Mathias Madsen Aamand, Gartnervænget 3, 5932 Humble
Magnus Bredo Andersen, Tryggelev 11A, 5932 Humble
Jeppe Bagenkop Jensen, Østerskovvej 33, 5932 Humble
Jonas Lysbjerg Jensen, Søndergade 28, 5932 Humble
Marco Krogh Jensen, Humblevej 32, 5932 Humble
Tobias Brinckmand Jensen, Savværksvej 7, 5932 Humble
Line Brinch Meiniche Jørgensen, Højetoftevej 45, 5932 Humble
Josefine Navntoft Lundstrøm, Sandby 9A, 5932 Humble
Andreas Yngve Ovesen, Hovedgaden 60, 5932 Humble
Rebecka Pernille Weile, Landevejen 3, 5932 Humble

Konfirmandhold fra Humble.
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Konfirmander
Konfirmation i Rudkøbing kirke
fredag d. 16. maj, kl. 10.00
v/Lene Kjær Andersen
Naja Lentz, Humblevej 118, 5900 Rudkøbing.
Kristine Guldbrandsen, Ndr. Landevej 11, 5900 Rudkøbing.
Magnus Bæk Hartung, Humblevej 18, 5900 Rudkøbing.
Simon Beck, Teglbakken 10, 5900 Rudkøbing.
Emma Christiansen, Fredensvej 23, 5900 Rudkøbing.
Aske Guldbjerg Helt Jessen, Peløkkevej 33b, 5900 Rudkøbing.
Tobias Jørgensen, Nørrebro 131, 5900 Rudkøbing.
Nicki Jensen, Spodsbjergvej 57, 5900 Rudkøbing.
Amalie Madsen, Platanvej 11, 5900 Rudkøbing.
Karoline Zara Rasmussen, Nørrebro 43, 5900 Rudkøbing.
Sebastian Klokker Hansen, Platanvej 14, 5900 Rudkøbing.
Patrik Priess Ingmann Hansen, Fredensvej 25, 5900 Rudkøbing.
Mia Lucille Delvo Larsen, Elmevej 3, 5953 Tullebølle.
Victor Krogh Lindqvist, Broløkken 36, 5900 Rudkøbing.
Sofie Annika Erichsen, Reberbanen 15, 5900 Rudkøbing.
Konfirmation i Tranekær kirke
Bededag den 16. maj kl. 10.00
v/Torben Poulsen
Clara Sophie Ahlefeldt-Laurvig, Slotsgade 86, 5953 Tranekær

Konfirmandhold fra Rudkøbing-Simmerbølle-Strynø.
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Konfirmation i Skrøbelev Kirke
St. Bededag fredag den 16. maj kl. 10.00
v/Annalise Bager
Signe Meyer Hansen, Søndre Landevej 4, 5900 Rudkøbing
Kristian Pelle Dahl Jensen, Søndre Landevej 55, 5900 Rudkøbing
Anders Høj Lund, Humblevej 106 C, 5900 Rudkøbing
Rasmus Bjerg Petersen. Søndre Landevej 19, 5900 Rudkøbing
Sacha Petersen, Søndre Landevej 10 A, 5900 Rudkøbing
Caroline Birk Rasmussen, Mosevænget 30, 5900 Rudkøbing
Rasmus Grouleff Thiesen, Skrøbelev Kirkevej 18, 5900 Rudkøbing
William Stenberg, Longelsevej 28, 5900 Rudkøbing
Konfirmation i Simmerbølle kirke
Søndag 18. maj kl. 12
v/Pia Tønsberg-Jensen/Anders Ellebæk Hansen
Mads Falled Normann Hansen, Ndr. Landevej 28, 5900 Rudkøbing
Tobias Lyngkær Vinbech, Mosevænget 19, 5900 Rudkøbing
Sofie Birch Bruun Nielsen, Peløkkevej 11, 5900 Rudkøbing
Sebastian Marco Pedersen, Kibshavevej 13, 5900 Rudkøbing

Konfirmandhold fra Nordlangeland

Konfirmander
Konfirmation i Hou kirke
4. søndag efter påske den 18. maj kl. 10.00
v/Hans Henrik Merrild
Aleksander Nørregaard, Gartnervænget 10, 5953 Tranekær
Rasmus Storm Tved, Østerhusevej 15, 5953 Tranekær
Konfirmation i Rudkøbing kirke
søndag 18. maj kl. 10
v/Pia Tønsberg-Jensen/Anders Ellebæk Hansen
Jeff Bønnelykke Rasmussen, Kløvervænget 7, 5900 Rudkøbing
Freja Winton Jensen, Nørrebro 219, 5900 Rudkøbing
Anne-Mette Tiensiri Andersen, Haverne 10, 5900 Rudkøbing
Patrick Larsen, Reberbanen 22, 5900 Rudkøbing
Mathilde Skov Nikolajsen, Nørregade 17b, 5900 Rudkøbing
Johan Toft-Jensen, Kirkegårdsvej 10, 5900 Rudkøbing
Mads Thejl, Nørrebro 126, 5900 Rudkøbing
Nanna Elnegaard Simonsen, Kløvervænget 10, 5900 Rudkøbing
Magnus Grundtvig Riising, Omgangen 11, 5900 Rudkøbing
Sebastian Bibeskovic Jensen
Svend Budde Kjær, Sommerlyst 13, 5900 Rudkøbing
Sofus Emil Niebuhr, Nørregade 22, st. tv., 5900 Rudkøbing

Konfirmation i Tullebølle kirke
Kristi himmelfartsdag den 29. maj kl. 10.00
v/Torben Poulsen
Mikkel Rønholt Andersen, Kirsebærvænget 1, 5953 Tranekær
Rasmus Andersen, Møllevænget 5, 5953 Tranekær
Andrea Hansen, Ahornvej 13, 5953 Tranekær
Oliver Lund Henningsen, Annexstræde 18, 5953 Tranekær
Joey Bønnelykke Henriksen, Pederstrupvej 4, 5900 Rudkøbing
Theis Jensen, Elmevej 9, 5953 Tranekær
Louise Lohals Due Jørgensen, Klavsebøllevej 4, 5953 Tranekær
Kristine Lehn Toftemann Knudsen, Humblevej 30, 5900 Rudkøbing
Simon Ejby Mai, Lysbjergvej 1, 5953 Tranekær
Kathrine Askebjerg Nielsen, Rønvej 27, 5953 Tranekær
Daniel Tangaa Olsen, Bygaden 75, 5953 Tranekær
Nikolaj Søndergaard Pedersen, Askvej 3, 5953 Tranekær
Rasmus Holm Seiberg, Bygaden 5, 5953 Tranekær
Anders August Sander Søndergaard, Skebjergvej 16, 5953 Tranekær
Thea Voigt-Pedersen, Spodsbjergvej 58, 5900 Rudkøbing
Chanie Majka Welcher, Peløkkevej 1B, 1, 5900 Rudkøbing

Konfirmandhold fra Rudkøbing-Simmerbølle
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Bødlen i trosbekendelsen
“…pint under Pontius Pilatus” siger vi i trobekendelsen. Men hvem var egentlig Pontius
Pilatus, også kendt som manden, der dødsdømte Jesus? Var han filosof eller brutal
teknokrat?

sten, nogle få mønter, de jødiske historikere Filon og Josefus og Det Nye Testamente, og dels,
hvad man ved om livet i Rom den gang.

Pontius Pilatus er en af hovedpersonerne i påskens drama. Men vi ved ingenting om ham,
før han blev udnævnt til guvernør i Judæa ca. år
26 efter Kr. f. Da han ti år senere blev afskediget, forsvandt han simpelthen ud af historien.

Ann Wroe gætter på, at Pilatus nedstammede
fra Pontii-stammen i Samnium syd for Rom,
der var berømt for sin tapperhed. Pilatus gjorde
karriere i den romerske hær og deltog måske i
krige i Tyskland. Efter at han var vendt hjem
til Rom, blev han udnævnt til guvernør over Judæa af den frygtede kejser Tiberius.

Mennesket Pilatus
I 1999 skrev den britiske historiker Ann Wroe
bogen “Pontius Pilate” (udgivet i New York af
Random House). Ann Wroe prøvede at trænge
om bag myten om Pilatus. Hun brugte dels de
kilder, der findes til Pilatus: en indskrift på en

Umoden og opfarende
30 år var mindstealderen for guvernører, så det
giver os et fingerpeg om Pilatus’ alder. “Men
hans opførsel... – entusiastisk, sarkastisk, nervøs, lejlighedsvis brutal – antyder, at han ikke
var meget ældre,” skriver Wroe.
Historikere og evangelister
beskriver
Pilatus som stædig,
stolt og tyrannisk.
“Hvad vi tilsyneladende har med at
gøre, er en, der er
umoden og opfarende, besat af intriger,
der ikke virker, og
som er mindre på
randen af at ødelægge jøderne end af
at ødelægge sig selv,”
skriver Ann Wroe.

Filosof eller
gentleman
En sætning er især
blevet brugt til at
Kristus for Pilatus. Pilatus
vasker sine hænder. Fra et pas
sionsalter malet i 1437 af Hans
Multscher. Gemäldegalerie i
Berlin.
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diskutere Pilatus’ væsen. Det er hans spørgsmål
til Jesus i Johannes-evangeliet: “Hvad er sandhed?” Nogle har anset ham for filosof, og i det
19. århundrede så man ham som en intellektuel
engelsk gentleman. Men, skriver Wroe, kilderne ”er enige om, at dette er en mand, der tror
på handling … – på bekostning af overvejelse.”
Ann Wroe mener, at spørgsmålet om sandhed
viser, at Pilatus var religiøs. Pilatus’ gud var
den romerske kejser. Han fik den romerske
hærs faner med kejserens billede på flyttet fra
regeringsbyen Cæsarea til Jerusalem. Pilatus var
nødt til at fjerne fanerne igen efter voldsomme
jødiske demonstrationer.

Upopulær og brutal
Pilatus gjorde sig yderligere upopulær hos jøderne ved at bygge en akvædukt finansieret af
penge stjålet fra Templet i Jerusalem. Jøderne
demonstrerede igen, og denne gang fik Pilatus
sine soldater til at gå løs på dem.
Hans brutalitet kom til udtryk igen i år 36, da
den romerske hær fór alt for voldsomt frem mod
nogle oprørske samaritanere på Garizim-bjerget. Nu blev Pilatus afskediget som guvernør.
Han vendte tilbage til Rom i foråret 37.

Ind i historiens tåge
Her forsvinder Pontius Pilatus ind i historiens
tåge igen. Blev han sendt i eksil i unåde, begik
han selvmord eller gik han på pension? Vi ved
det ikke. Vi ved heller ikke, om Jesus overhovedet havde gjort indtryk på ham.
Alt, hvad vi står tilbage med, er, som Wroe
skriver, et glimt af “en mand, der går på et marmorgulv i Cæsarea, føler sine sko klemme og
knipser med fingrene af en slave, mens skyer af
varig skændsel samler sig over ham.”
Merete Holck
Tullebølle

