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Vejledning og indholdsfortegnelse
Hvad skal jeg gøre ved...
Fødsel: Jordemoderen anmelder fødslen til præsten eller kordegnen i moderens bopælssogn. Gifte
forældre skal ikke selv anmelde fødsel undtagen i de tilfælde, hvor der ikke medvirker en jordemoder.
Er forældrene ikke gift, og der ønskes fælles forældremyndighed, afleveres den udfyldte og underskrevne
omsorgs- og ansvarserklæring senest 14 dage efter fødslen til præsten eller kordegnen i bopælssognet.
Det er også muligt at få faderskabet anerkendt før fødslen ved henvendelse til Statsforvaltningen. Hvis
man ikke ønsker fælles forældremyndighed, kan faderskabet anderkendes uden at man får fælles forældremyndighed, i disse tilfælde skal faderskabserklæringen indsendes til Statsforvaltningen Syddanmark.
Navngivning/dåb: Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Dette kan ske ved navngivning på kirkekontoret/kordegnekontoret, digitalt eller ved dåb. M.h.t. dåb aftales nærmere med
sognepræsten vedrørende navn, faddere m.m. Der skal være mindst 2 faddere, højst 5 og kravene til
disse er, at de skal være døbt og være nået konfirmationsalderen.
Navneændring: Navneændring sker ved henvendelse til præstekontoret/kordegnekontoret eller digitalt.
Reglerne samt skema’er kan hentes på præstekontoret/kordegnekontoret eller på personregistrering.dk.
Der er et gebyr på ca. 500 kr. på navneændringer. Dog betales ikke gebyr ved ansøgning om
navneændring, der finder sted i forbindelse med en vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest
3 måneder efter vielsen eller for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring.
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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 september til maj.
Vielse: Vielse aftales med præsten. Med til præsten skal bringes en prøvelsesattest, som udstedes ved henvendelse til bopælskommunen. Den må ikke være udstedt mere end 4 måneder før vielsen finder sted.
Ved bryllup skal der være to vidner tilstede.
Begravelse: Sognepræsten er begravelsesmyndighed og senest to hverdage efter dødsfaldet skal dette
anmeldes, DIGITALT, til kirkekontoret (blanket findes på www.borger.dk). Dette kan evt. ske gennem bedemand. Ønsker man en kirkelig begravelse/bisættelse aftales de nærmere omstændigheder for
højtideligheden med præsten. Graveren vil være behjælpelig med valg af gravsted.
Attester: Attester udstedes ved henvendelse til nærmeste præst eller kirkekontor. Legitimation skal forevises.
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Præstens side
Kommer vi hinanden ved?
Der klages vældigt inden for kirken over hvor
mange mennesker, der
sjældent eller aldrig sætter deres fødder indenfor
kirkerummet. Den dalende kirkegang er et
fænomen, der har ramt
det ganske land – også
Langeland. Spørgsmålet er, hvad denne tilbagegang i folkekirken
skyldes? Hvorfor kirken for nogen kan virke så
virkelighedsfjern og sommetider næsten kedelig.
Derfor har jeg ikke holdt mig tilbage, men spurgt
omkring mig her på Øen de sidste måneder. Nogle af dem, som jeg har talt med om dette, fortalte
om deres oplevelser af kirken, som gjorde et
stort indtryk på mig; opfattelser som kræver at
komme til orde, hvorfor jeg tillader mig at
berette om dem her.
Der er ligesom tre hovedgrupper.
En gruppe oplever kirken som uforståelig,
fordi ritualerne virker som noget middelalderagtigt. Denne gruppe føler sig pinligt berørte
over ikke at kunne huske flere led i ritualerne
som f.eks. trosbekendelsen, og derfor ikke har
ikke lyst til at deltage i gudstjenesterne og forlade kirken med en følelse af næsten at være til
grin.
En anden gruppe har fortalt om en generel
dybtfølt vrede over livet eller livssituationer,
som med tiden har udmøntet sig i en afstandstagen til begrebet ”Gud”. De er været vrede på
livet og skæbnen, og hvis der endelig findes en
Gud, er han i al fald ikke særlig god ved dem.
Den tredje gruppe kalder jeg for ”4-hjulskristne”. Her kan kirken kun bruges til fire
begivenheder. Dåb, konfirmation, bryllupper
og begravelser. Så kommer de da i kirke.
Disse lever i det nyere moderne verdensbillede,
hvor en Gud som sådan er unødvendig.

Ligegyldigt hvilken af disse grupper man føler
sig mest til rette i, så står vi tilbage i kirken, med
et til tider gabende tomt kirkerum. Som præst
er man derfor nødt til at overveje, hvad der går
galt? Måske har vi har ikke været gode nok til
at komme ud med det, der skal gå i hjerterne
på folk – nemlig at møde mennesker lige midt i
deres liv - her og nu, men det er en svær balancegang. Samtidig med at det ønskes at præsterne og
gudstjenesten bliver mere moderne, er der også
mange, der holder af de gamle ritualer. Ritualerne
opleves her som en tryghed, som man kan hvile
i – i al fald som vant kirkegænger.
Fællesskabet, det at komme hinanden ved,
opsøges sjældent i kirken men hellere i boldklubber og små hyggelige foreninger. Måske
skulle vi i kirken studere disse grupper nøjere?
Bare det at have kirkekaffe med hjemmebag
indbyder til det sociale nærvær. Også små
events og rekvisitter i gudstjenesten, musikere
og dans er med til at åbne op for den verden,
som vi lever i. I det hele taget, at gøre en dyd ud
af, at forkynde evangeliet på en mere afslappet
og kreativ måde, kan gøre kirken mere attraktiv
for nymodens mennesker og dermed åbne op
for den verden udenfor kirken. Kirken vil således
tage nutiden med sig ind i den traditionstro kirke
uden at skade ritualerne. Nutiden kommer på
den måde ikke ind som et modspil til kirken,
men som et godt sammenspil.
Hovedproblemet er, at vi jo ikke længere
kommer hinanden ved, gør vi? IPads og
Smartphones benyttes mere end en god samtale
over en kop kaffe. Sms’er og mails er den nye
kommunikationsvare, hvor vi sidder i hver vores
verden og i hver vores omgivelser. Men er vi så
vedkommende og nærværende for hinanden?
Og det er her har kirken stadig noget at skulle
have sagt.
Markusevangeliet beretter om et invalidt
menneske, der ville helbredes af Jesus (Mark.

2:1-12). Den invalide havde fire gode venner,
der kom ham til undsætning. Da huset var fyldt
og derfor ikke til at komme ind i, kravlede de op
på taget af huset og hejsede deres ven ned gennem et hul, som de lavede i taget, og så kunne
der jo nok blive plads, for der var vel ingen der
ønskede at få denne invalide stakkel i hovedet.
Og da er det, der står, at Jesus så deres tro i deres
øjne, ikke den invalides øjne, men i de fire venners
øjne. Han så dem, der gjorde noget for sin næste
– også når det var uoverskueligt og besværligt.
En af kirkens opgaver for at løse problemet
ved den dalende kirkegang er på samme måde,
at synliggøre, at Jesus også ser kirkegængerne
i 2013. At moderne mennesker stadigvæk
har noget at hente hjem i kirken. Men så må
gudstjenesterne også genoplives og levendegøres. Kirken er en institution, hvor vi skal se
hinanden og hjælpe hinanden, og hvor kristendommen skal leves og ikke bare refereres.
I det kristne fællesskab må vi forstå, at den
type fælleskab i ligeså høj grad er et fællesskab
med hinanden.
Bare vi dog kom hinanden noget mere ved.
Mon ikke kirken stadig er en god grobund hertil?
Rebecca Aagaard-Poulsen
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Nordlangeland pastorat
Kirkegårdene
Provstiudvalget har pålagt pastoratets to menighedsråd at spare på kirkegårdsdriften fra og
med 2014. Hou-Stoense-Snøde menighedsråd
skal spare 150.000 kr. og Tullebølle-TranekærBøstrup menighedsråd skal spare 400.000 kr.
Provstiudvalgets opgave er blandt andet at fordele kirkeskatten til menighedsrådene, og det
er provstiudvalgets opfattelse, at de to menighedsråd har et overforbrug på kirkegårdsdriften
i forhold til sammenlignelige sogne på Langeland. Det er også forventeligt, at indtægterne
fra kirkeskatten vil falde i de kommende år
grundet fraflytning fra øen.
Tullebølle-Tranekær-Bøstrup menighedsråd
vedtog på et møde den 15. maj denne udtalelse:
“Rådet udtrykker utilfredshed med, at Tullebølle,
Tranekær og Bøstrup skal spare kr. 400.000 på
et enkelt budgetår. Det er formentlig et faktum, at de tre sogne igennem en årrække har
fået tildelt, relativt set, større midler end andre
sogne, men det ville have været betimeligt, hvis
den samlede besparelse, dels blev fordelt over en
længere periode, dels blev fordelt imellem alle
provstiets sogne.”
Der har på Nordlangeland været gravernormering svarende til ca. 7½ fuldtidsstillinger.
Efter sparerunden er der ca. to fuldtidsstillinger
mindre. Der vil fremover være fire fuldtidsstillinger og en række medhjælpstimer til de seks
kirkegårde på Nordlangeland. Alle gravere har
udført et godt og pålideligt stykke arbejde, og
det har været svært og pinefuldt for de to
menighedsråd at gennemføre besparelserne.
En reduktion af arbejdsstyrken på over 25%
har konsekvenser. I løbet af sommeren og efteråret vil store dele af kirkegårdene blive taget ud
af drift og blive tilsået med græs. Der vil ikke
altid være en graver på kirkegården i normal
arbejdstid. Der vil komme ændringer i kirkernes åbningstider og i måden, graverne deltager
i gudstjenesterne. Der har været tradition for, at
gravene var grandækket til første søndag i advent;
det vil ikke kunne nås fremover.
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Skulle man i de kommende år finde grund til
utilfredshed med kirkegårdenes drift, er det
vigtigt at huske, at ændringerne ikke skyldes
graverne. Det skyldes besparelser pålagt af
provstiudvalget, som er blevet gennemført af
menighedsrådene. Klager bør derfor meddeles
menighedsrådene, der vil kunne forklare, hvorfor tingene gøres, som de gør, eller som kan
overveje ændringer i driften – inden for de pålagte økonomiske rammer.

Graveren i Bøstrup rejser
Graveren ved Bøstrup kirke John Gøting har
fra 1. juli fået en graverstilling i Tjæreborg, der
ligger i nærheden af Esbjerg, og hvor præsten
engang var en kendt rejsearrangør.
John Gøting kom til Bøstrup fra Snøde kirke
for 3 år siden. John har bidraget med mange
spændende idéer til ændringer på Bøstrup
kirkegård, har leveret nogle helt forrygende
dekorationer af kirken til jul og særlige gudstjenester. Menighedsrådet takker for årene, der
er gået og ønsker held og lykke i det vestjyske.
Ny gudstjenesteordning
På præsternes foranledning har menighedsrådet
i Hou-Stoense-Snøde drøftet ønsket om at have
en ensartet liturgi for gudstjenester i hele Nordlangelands pastorat. På den baggrund er det
besluttet, som en forsøgsordning i 6 måneder, fra
1. søndag efter Trinitatis, at følgende ændringer
foretages i gudstjenestens forløb:
1. Vi indkøber Holger Lissners: ”Kollekter
og bønner”, som så kan bruges ved gudstjenesterne.
2. Afskaffelse af ”Gud være lovet for sit glædelige budskab” som svar fra menigheden forud
for evangelielæsningen på prædikestolen.
3. Fadervor bruges som slutningskollekt
ved gudstjenester, hvor der ikke ellers bedes et
fadervor.
Når der er gået 6 måneder, skal menighedsrådet
evaluere, og derfor er kommentarer velkomne.

Dåbsstage
Menighedsrådet i Hou-Stoense-Snøde har
besluttet at få fremstillet en dåbsstage, som
gives til alle der bliver døbt i Hou, Stoense og
Snøde kirker. Vi har fået keramikerne Karin
og Erling Heerwagen, Hou, til at fremstille en
unika stage, som sammen med en børnebibel er
menighedens gave til nydøbte fremover.
I Tullebølle-Tranekær-Bøstrup gives der en
børnebibel og et dåbsklubmedlemskab til alle
nydøbte.

Babysalmesang
I foråret 2012 var der babysalmesang i Stoense
kirke. Det var en succes, og babysalmesangen
kommer tilbage – denne gang i Snøde kirke.
Babysalmesang er et gratis tilbud til mor/far
og babyen. Vi synger salmer og børnesange, danser, lytter og leger i kirkerummet. Vi slutter det
hyggelige samvær af med kaffe, saft og frugt.
Langelandske babyer mellem 0 og 18 måneder er hjerteligt velkomne. Første gang bliver
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torsdag den 22. august kl. 10, og herefter fortsætter vi otte torsdag formiddage. Kirkesanger
Jens Jørgen Søgaard, organist Sabina Lundegaard
og en af præsterne vil være der.
Det koster ikke noget at være med, men det
er nødvendigt at tilmelde sig til Sabina Lundegaard på tlf.: 28 90 45 47.

Minikonfirmander
Der planlægges igen et forløb med minikonfirmandundervisning for elever i Nordskolens 3.
klasse.
Det nye hold begynder 31. oktober og der
vil så være undervisning på skolen og i kirkerne torsdag eftermiddag kl. 12.45- ca. 15 hver
torsdag, undtagen i skoleferien, frem til 27.
februar 2014 og afslutning ved fastelavnsgudstjenesten den 2. marts 2014. Alle børn i 3. kl.
på Nordskolen er velkomne og vil få særskilt
information.
Undervisningen foretages af Rosa Kunkel og
Hans Henrik Merrild.
Høstgudstjeneste for børn
I lighed med sidste år, vil der også i år blive en
særlig børnehøstgudstjeneste. Det sker søndag
den 15. september kl. 14.00 i Hou kirke.
Her inviteres alle pastoratets børn og familien til at komme og medbringe frugt, grønt og
blomster fra haven. Har man ikke selv en have,
kan man måske få lov at få noget fra nogen der
har. Børnene bærer gaverne ind i optog ved begyndelsen af gudstjenesten.
Efter gudstjenesten holder vi auktion over alle
de ting, som børnene har bragt med og beløbet går
til hospitalsklovnenes arbejde på Odense sygehus.
Der serveres også sodavand, kaffe og kage.
Vi håber igen på rigtig mange børn og
voksne til en festlig og glædelig børnehøstgudstjeneste i Hou.
Høstgudstjenester
Årets høstgudstjenester planlægges til søndag
den 22. september kl. 10.00 i Snøde kirke og kl.

14.00 i Tranekær kirke. Efter begge gudstjenester er der kirkekaffe i våbenhuset.
Kirkerne vil være festligt pyntet og der er lejlighed til, at vi på en særlig måde takker for livet
og vort daglige brød. Taknemlighed vil være et
hovedtema, og der vil blive indsamling af en
høst- og takkegave.
Vi kan alle følge med i høstarbejdet, selv om
kun få efterhånden er direkte involveret i det. Vi
får alle vort daglige brød og kan takke for det.

Skuespiller gæstetaler i Hou kirke
Onsdag den 18. september kl. 19.00 prøver
vi noget nyt i Hou kirke. Vi holder en uformel
gudstjeneste hvor skuespiller Søren Spanning,
bl.a. kendt fra ”Borgen”, er taler.
Søren Spanning vil tale over emnet ”Det
gode og det onde” og efter gudstjenesten er der
kirkekaffe i mødelokalet i præstegården.
Gospelkoncert i Snøde
Der bliver svingende gospelrytmer i Snøde kirke
søndag den 29. september kl. 16.00. Her er
der Gospelkoncert med Ringe Gospelkor under
ledelse af Anders Sprotte. Koret er på ca. 50
mand plus instrumental ledsagelse.
Korets repertoire er bredt. Svingende gospelrytmer og negrospirituals. Ind imellem vil
tilhørerne få mulighed at deltage i sangen.
Gospelmusik er ægte livsglæde. Kom og
oplev det i Snøde Kirke
Efterårsmesse
Onsdag den 2. oktober om aftenen er der messe
i Tullebølle kirke. Ordet messe skal forstås i alle
ordets betydninger af marked, spisesal og gudstjeneste. Efterårsmessen er en begivenhed på et
par timer for alle sanser, og messens tema vil
blive behandlet i ord, billeder, musik og mad
udover hele kirkerummet.
Messens tema bliver beretningen om Noas
ark. Noas ark er gået hen og blevet til en sød
historie for småbørn om Noa og alle de nuttede
dyr i arken. I virkeligheden er der tale om en så

brutal historie, at den kan være for meget for
hårdkogte voksne, om Noas kynisme og Guds
forfærdelige vrede.
Programmet er langt fra færdigt. Men læs
meget mere om arrangementet i Fyns Amts
Avis, Øboen og på www.pastoratet.dk.
Og husk at komme til messen, for den, der
misser en messe, misser en masse!

Koncert i Bøstrup
Langelands Harmonikaklub afholder den årlige koncert tirsdag den 15. oktober kl. 19.00 i
Bøstrup kirke.
Halloween i Snøde
Fredag den 18. oktober fejrer vi Halloween i
Snøde. Det er ikke vildt uhyggeligt, men dejligt
hyggeligt.
Vi begynder kl. 16.00 i ”kostalden” hos Inger Møllemand, Lille Snødevej 7. Vi skal her
udhule græskar og skære ansigter i dem. Husk
varmt tøj, skeer og knive.
Når vi har fået lavet fine græskarhoveder,
serveres der boller, sodavand og kaffe, før vi går
op til Snøde kirke til en børnegudstjeneste kl.
18.00.
Tilmelding til Ute Rossbach, tlf.: 62 55 27 07,
mobil og sms: 61 82 84 36
Hou kirke - 140 års fødselsdag
Den 19. oktober 1873 blev Hou kapel indviet.
Vi markerer, at det er 140 år siden ved gudstjenesten søndag den 20. oktober kl. 11.00.
Koret under ledelse af Bibi Bechmann vil
medvirke i løbet af gudstjenesten.
Efter gudstjenesten inviteres alle med til kirkefrokost på Banjen. Menighedsrådet er vært for
maden, drikkevarer skal man selv betale. Koret
vil synge for os og med os.
Bindende tilmelding til frokosten, til Lene
Møller Dam, tlf.: 26 84 64 78 eller mail
lenemoellerdam@gmail.com eller Hans Henrik
Merrild, tlf.: 62 55 12 64 eller mail hhm@km.dk
senest den 17. oktober.
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ger buketter eller tænder lys på gravene den
dag. Ved gudstjenesten Alle helgens dag mindes
man, hvad der ved et dødsfald er gået tabt af historier, samvær, kærlighed og betydning. Man
lytter efter kirkens trøst i den tomhed, døden
har skabt.
Traditionen tro vil navnene på dem, der
i årets løb er døde i pastoratet, blive læst op
ved Alle helgens-gudstjenesterne søndag den
3. november kl. 10.00 i Tullebølle og Snøde
kirker, og kl. 11.15 i Bøstrup og Hou kirker.
Hou kirke omkring 1900.

Syng sammen-aften i Hou
I foråret havde vi en vellykket syng sammen aften i Snøde kirke, derfor arrangerer vi en ny af
slagsen. Det bliver onsdag den 30. oktober kl.
19.00 og denne gang i Hou kirke.
Kirkesanger Jens Jørgen Søgaard forestår
programmet, synger for og fortæller. Temaet
for aftnen vil være ”Efterår – stemninger fra
natur og menneskeliv”.
Bibi Bechmann er pianist. Fællessangene vil
være både nye og kendte.
Undervejs tager vi en pause og forfrisker
stemmen med en kop kaffe eller te.
Vel mødt til festlig og sangglad aften for alle
på Nordlangeland.
Halloween i Tranekær
Halloween er en tradition i Tranekær.
Torsdag den 31. oktober gør vi det igen: Der
er gudstjeneste for børn i Tranekær kirke kl.
18.30, derefter er der fakkeltog gennem slotsbyen og Halloweenfest i beboerforeningshuset.
Det bliver vildt uhyggeligt – på den sjove måde!
Kom med alle børnene – uhyggeligt udklædte!
Barnlige sjæle, børn og deres forældre og
bedsteforældre er hjertelig velkomne til en gyser
– også selv om de ikke bor i Tranekær.
Alle helgens dag
Alle helgens dag er dagen, hvor man i særlig
grad mindes de døde. Mange mennesker læg6

Natkirke i Snøde
Som noget nyt vil der i Snøde Kirke søndag den
24. november kl. 20 – 22 være NATKIRKE.
Natkirke er en anderledes måde at gå i kirke
på. Udenfor er der mørkt og indenfor er kirken
fuld af levende lys.
Natkirken er opbygget som en anderledes
gudstjeneste, hvor man kan komme og gå –
hvor man kan blive i længere eller kortere tid.
Det bestemmer man selv.
Der vil være stille musik af forskellig slags.
Der vil være oplæsning. Der vil være mulighed
for stilhed.
Kirkens rum vil blive brugt på en anden måde.
NATKIRKEN vil afslutte med en aftenbøn
og nogle fælles aftensalmer.
Det endelige program er ikke helt fastlagt
endnu, så følg med i dagspressen og på pastoratets
hjemmeside.
Uformelle gudstjenester
De uformelle gudstjenester fortsætter.
Ved en uformel gudstjeneste er der nyere musik,
klavermusik i stedet for orgel, kortere prædiken,
lettere tekster, menigheden deltager mere…
Kort og godt: En mere moderne og uformel
gudstjeneste.
I løbet af efteråret er der uformelle gudstjenester i Tranekær søndag den 8. september, i Hou
onsdag den 25. september, hvor Søren Spanning er gæstetaler, og endelig i Hou søndag den
13. oktober.

Foredrag i Bøstrup
FFF – Folkekirkens Folkeoplysnings Forbund – har haft en forrygende forårssæson.
Der har været utroligt mange mennesker til
foredragene.
Efterårets program bliver således:
Onsdag den 9. oktober kl. 19.30: Lone
Hertz: Gråt guld er godt, hvidguld er bedre.
Onsdag den 23. oktober kl. 19.30: Simi Jan:
På job i verdens brændpunkter.
Onsdag den 6. november kl. 19.30: Ruth
Brik Christensen: Kaffe og kage mellem krudt
og kugler.
Onsdag den 20. november kl. 19.30: Sydfynske Four Jacks og Sing Sisters: Ind under
jul - sange og historier.
Foredragene finder sted i Bøstrup sognehus,
Bøstrupvej 37, Bøstrup.
Et enkelt foredrag koster 60 kr., alle fire 175 kr.
Kaffe/te 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.

December måned
Det synes muligvis som om, der er længe til jul.
Men sæt allerede nu kryds ved disse datoer:
Søndag den 1. december kl. 16.00 er der
julesangsgudstjeneste i Tranekær kirke. Nogle
fra menigheden vil begrunde valget af deres
favoritjulesalme, og der bliver mulighed for at
foreslå sin egen. Kom og vær med til at synge
julen ind.
Onsdag den 4. december kl. 19.00 synger
Lisbeth, Tage og Søren julen ind ved en gudstjeneste i Bøstrup kirke.
Søndag den 8. december har det traditionsrige krybbespil i Tullebølle præmiere.
Talentspejderne er på jagt i Tullebølle og omegn efter børn og unge, der vil spille den gamle,
gode historie i kirken. Interesseret? Ring eller

Nordlangeland pastorat
skriv til sognepræst Torben Poulsen! Så finder
vi en rolle.

Menighedsrådsmøder
Tullebølle-Tranekær-Bøstrup menighedsråd:
Tirsdag den 24. september kl. 19.00 i Bøstrup
sognehus.
Tirsdag den 12. november kl. 19.00 i Bøstrup
sognehus.
Hou-Stoense-Snøde menighedsråd:
Onsdag den 11. september kl. 19.00 i Hou præstegård.
Onsdag den 9. oktober kl. 19.00 i Hou præstegård.
Onsdag den 13. november kl. 19.00 i Hou præstegård.
Se referater på www.pastoratet.dk

Gudstjenester på Plejehjemmene
Tullebølle Centret:
Onsdag den 25. september kl. 14.30.
Onsdag den 30. oktober kl. 14.30. Altergang.
Onsdag den 27. november kl. 14.30.
Stigtebo:
Onsdag den 25. september kl. 10.15.
Onsdag den 30. oktober kl. 10.15.
Onsdag den 27. november kl. 10.15.

Præsternes fridage
Sognepræst Hans Henrik Merrild holder ferie
i dagene 26. august til 2. september, samt friweekend 5.-6. oktober og 16.-17. november.
Sognepræst Torben Poulsen holder ferie den
14.-23. september, samt friweekend 19.-20. oktober og 23.-24. november.
Ved en præsts fravær passes embedet af den
anden præst i pastoratet.

Vejviser
www.pastoratet.dk
Sognepræster
Torben Poulsen
Bygaden 69, 5953 Tranekær
62 50 22 50, tpo@km.dk
(træffes bedst tirsdag til fredag mellem
10.00-11.00)

☎

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, tlf.
62 59 14 00

☎
☎

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

☎

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

Sekretær: Merete Holck, merh@km.dk

☎

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

Snøde kirke:
Graver: Jakob Nielsen,
20 40 08 18 (bedst tirsdag til fredag),
bechnielsen@live.dk
Kirkeværge: Hanne-Dorte Lindegaard,
24 44 91 26 / 55 70 25 07,
hanne_lindegaard@live.dk

☎

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

☎

☎
☎

Stoense kirke:
Graver: Grethe Sørensen,
62 55 20 82, grethesor@pc.dk
Kirkeværge: Leif Jungsgaard B.
R asmussen,
50 46 75 55,
leifberlin@gmail.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

☎
☎

☎
☎
☎
☎

☎

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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Mosaik fra 1140-erne på facaden af kirken Santa Maria i
Trastevere i Rom

Tålmodighed og udholdenhed
Santa Maria i Trastevere i Rom blev bygget
i 1140 på det sted, hvor en tidligere kirke fra
300-tallet lå. Kirken ligger ud til en plads med
et kølende springvand, hvor man kan sidde og
beundre denne gamle, fantastiske mosaik af de
10 brudepiger. I midten ses så jomfru Maria.
Alle ti brudepiger har en olielampe i hænderne, kan vi se, men kun de fem af dem har ild
i deres lampe.
Mosaikken er en illustration af en fortælling
af Jesus, hvor han sammenligner Himmeriget
med ti brudepiger, som efter datidens skik
går ud for at møde brudgommen. De fem af
pigerne er kloge, de fem er tåbelige. De fem
kloge brudepiger har husket at tage ekstra olie
med til deres lamper, de andre fem har ikke
gjort det.
Brudgommen lader nu vente på sig, og
pigerne falder i søvn. De vågner ved lyden af råbet
om, at brudgommen er på vej og skynder sig
at gøre lamperne klar. Men de fem uden ekstra
olie, kan ikke få ild i deres lamper. De beder de
andre fem om hjælp, men de har kun olie nok
med til deres egne lamper. Det ender med, at
kun de brudepiger, der havde ild i deres lamper,
kommer med til bryllupsfesten.
I fortællingen er brudgommen Jesus, brudepigerne er vi mennesker, der nogle gange har ild
i vore lamper og andre gange glemmer det.
Hvis vi skal tale konkret, så er olie og ild i
8

lamperne udtryk for, at vi tænker på, at vores
liv er sat ind i en afhængighed af andet end
os selv.
Begynder vi hver morgen med tanke på, at
en ny dag truer, fordi vi måske kan være bange
for, om vi kan løfte de opgaver, vi gerne vil, så
kan det være svært at finde glæden.
Begynder vi imidlertid hver morgen med
en tak til Gud for, at vi også denne dag har fået
livet som gave og en bøn om, at vi må kunne
leve dagen til Guds ære, så er der blus på lampen. Så er der tændt et lys i os, som giver os
mod til at tage de udfordringer op, som dagen
vil bringe. For Gud er med i det og giver os
styrke.
Det er indbyggerne i Trastevere i Rom blevet
mindet om i 800 år, når de har passeret eller
søgt ind i deres kirke. Vi må klare os uden den
smukke mosaik. Men nu har vi set den og har
mulighed for at huske både den og ikke mindst
fortællingen om den. Der prædikes over denne
tekst 2. søndag i advent i ulige årstal. Altså også
i 2013.
Pia Tønsberg-Jensen

Mosaikbillede af Jesus af ukendt oprindelse

Høst
Høsttiden er en sansernes tid. Vi ser de høstede
marker, og vi mærker den mættende duft af
nyhøstet korn. Det kalder taknemmelighed
frem, for vi er jo ikke herre over det, omend vi
kan så meget. Derfor holder vi høstgudstjeneste

i begge kirker søndag den 8. september for at
takke Gud for høsten.

Husk arrangement i Bio Langeland 9. september kl. 19.00 med S. Kierkegaard og
Grundtvig/ Sarah og Sune Auken. Gratis adgang. Arr. alle sogne på Langeland.
Sognedag
Søndag den 27. oktober holder vi sognedag. Efter
gudstjenesten i Rudkøbing kirke bydes der på en
bid brød i præstegårdens konfirmandstue. Derefter plejer vi at have et foredrag, og i skrivende
stund arbejder vi på et foredrag om S. Kierkegaard
og H.C. Andersens forhold til hinanden. Nærmere
oplysninger om foredraget må findes i Øboen.
Store og små konfirmander
I denne sæson har vi tre hold konfirmander fra
Ørstedskolen og Kassebølle Friskole. Samtidig
tilbydes børn på 3. klassetrin juniorkonfirmandundervisning i løbet af efteråret. Konfirmanderne
begynder forberedelsen torsdag den 5. september
kl. 8.00 for morgenholdets vedkommende. Eftermiddagsholdets tider kommer først på plads efter
red. er afsluttet.
Lene Kjær Andersen og Pia Tønsberg-Jensen
Plejehjemsgudstjenester
Danahus kl. 14.00
Tirsdag den 10. september v. Lene Kjær
Andersen
Tirsdag den 8. oktober v. Pia TønsbergJensen
Tirsdag den 12. november v. Pia TønsbergJensen

Rudkøbing – Simmerbølle pastorat
Rudkøbing plejehjem kl. 11.00
Onsdag den 4. september v. Pia TønsbergJensen
Torsdag den 3. oktober v. Annalise Bager
Tirsdag den 5. november v. Pia TønsbergJensen
Dagcenter Kohaven kl. 10.00
10. september v. Lene Kjær Andersen
15. oktober v. Annalise Bager
12. november v. Lene Kjær Andersen.

Børnekoret (ca. 9-12 år): torsdage kl. 15-16.
Ungdomskoret (ca. 12-16 år): torsdage kl. 16-17.
Kirkens tre kor medvirker 3-5 gange i løbet af
semesteret ved gudstjenester og andet i Rudkøbing og Simmerbølle Kirker, og deltager gerne i
lokale arrangementer, f.eks. deltager Kirkekoret
i Kulturnatten den 13. september.
Nye kormedlemmer er meget velkomne! –
kontakt organist og korleder Tine Sandberg.

Onsdag den 25. september arrangeres der en udflugt fra kl. 9-12 med sognepræst Annalise Bager.

Eftermiddagskaffen
er på kanden i præstegården den 17. september,
15. oktober og 19. november, alle gange ml.
14.30 og 16.00. Indgang Rue Stræde.
Alle er velkommen til en uformel snak med
kaffe og hjemmebag. Kirkebilen kan bestilles
fra begge pastoratets sogne.
Pia Tønsberg-Jensen

Kirkens børne-/ungdomskor sluttede forårssæsonen af med en
hyggelig udflugt til Egeskov Slot.

Kor i Rudkøbing kirke
I første uge af september begynder en ny korsæson i kirken.
Korprøverne foregår i Bethesda, som ligger i
Ahlefeldtsgade, på flg. tidspunkter:
Kirkekoret (blandet kor for voksne): tirsdage kl. 19.30-ca. 21.15.

Onsdag d. 9. oktober kl. 19.30 i Rudkøbing
Kirke.
Onsdag d. 30. oktober kl. 19.30 i Simmerbølle Kirke.

Sogneudflugten den 11. juni til Nordlangeland var en vellykket tur, og vejret var med
os. Pilefletterne og keramikerne Heerwagen i
Skiften tog vældig godt imod os og viste frem
og fortalte. Undervejs blev vi også klogere på
Tranekær og Hou kirker. Tak til dem der var
med til at gøre dagen så vellykket.
Pia Tønsberg-Jensen
Oplysninger i forbindelse med de
faste gudstjenester.

Koncert i Rudkøbing kirke
Onsdag d. 2. oktober kl. 19.30: Koncert med
Mads Granum Kvartet.
Jazzkvartetten består af Mads Granum- klaver,
Mads Hansen - saxofon, Jesper Thorn- kontrabas
og Ricco Victor- trommer. Koncerten byder på
danske sange og salmer i ny, spændende jazzfortolkning. Mads Granum- kvartet spillede
sommeren 2008 i Rudkøbing Kirke for et
begejstret publikum.
Aftensang
Følgende 4 onsdagsaftener inviterer vi til
aftensang af ca. en halv times varighed i Rudkøbing og Simmerbølle Kirker. Der vil være
fællessange/-salmer, orgelmusik, og motetkoret
medvirker med et indslag og ved fællessangene.
Onsdag d. 4. september kl. 19.30 i Rudkøbing
Kirke.
Onsdag d. 25. september kl. 19.30 i Simmerbølle Kirke.

• 8. september er der høstgudstjeneste i Rudkøbing og Simmerbølle kirker.
•
13. oktober medvirker kirkens tre kor
ved gudstjenesten i Rudkøbing kirke.
Korsang vil derfor fylde en del af gudstjenesten.
• 20. oktober inviterer menighedsrådet til
kaffe i Annekset efter gudstjenesten kl.
19.00 i Simmerbølle kirke.
•
27. oktober er der ”sognedag” efter
gudstjenesten i Rudkøbing kirke. Der
serveres en bid brød i konfirmandstuen
efter gudstjenesten, og vi håber at have
en foredragsholder til at fortælle om forholdet mellem S. Kierkegaard og H.C.
Andersen på programmet.
• Ved gudstjenesten Alle helgens dag den
3. november i begge kirker læses navnene
på de døde i sognene i årets løb op. Begge
præster samt kirkekoret medvirker.

Indsamlinger:
• Ved høstgudstjenesten som ved næsten
alle andre gudstjenester i Rudkøbing
kirke samles ind til julehjælp til sognets
børnefamilier.
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• Ved høstgudstjenesten i Simmerbølle kirke
samles ind til Folkekirkens Nødhjælp.
• A lle helgens dag i Rudkøbing kirke samles
ind til Dansk Sømands-og udlandskirker.

Kirkebil
Husk at kirkebilen kan bestilles af alle
sognebørn, der har behov for det, til gudstjenester og arrangementer i sognene.
Indre Mission – Bethesda
5/9 Jørgen Block, Rønne
”Se på Israel og lær om Gud”.
12/9 Bibelstudie.
19/9 Simon Ambrosen, Marstal
”Salme 27”.
27/9 Fællesspisning kl. 18.00, derefter
	møde v/ Susanne Kristensen,
Kværndrup
”Oldemors testamente”.
10/10 Jørgen Flensted-Jensen, Brylle
fortæller bl. a. om arbejdet blandt
emigranter i Canada.
31/10	Thomas Ø. Aallmann, Thurø
”Hjertets længsel”
Fortæller efter kaffen om hans
ophold
i Afganistan.
7/11 Bibelstudie.
16/11 Kl. 9.30, temadag v/ Ingrid Markussen
”Helligåndens ledelse og oplevelser i
Afrika”.
21/11 Sangaften.
28/11 Bibelstudie.
29/11 Rudkøbing By Night. kl.18.00,
Åbent hus i Bethesda.
Kontakt: Birgit Mogensen, tlf. 62502098
Hvor ikke andet er anført, er møderne i
Bethesda kl. 19.30.
Vi har sagt velkommen til...
Rudkøbing Sogn
Sune Vous, Spodsbjergvej 83
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Anna Ørsted Borum, Havnegade 116
Laura Kielstrup Hansen, Schnohrsvej 17

Velkommen tilbage! .. og tak
Sognepræst Lene Kjær Andersen er vendt tilbage fra barselsorlov. Velkommen tilbage til
arbejdet i sognene.
Samtidig ønsker vi også hende og Claus tillykke med Frederikke deres 4. barn.
Vi vil også benytte lejligheden til at sige
Michael Skov Andersen tak for samarbejdet i det
halve år, hvor han varetog Lene Kjær Andersens
embede. Michael blev ordineret til embedet,
som altså var hans første. Vi sender ham og hans
kone Esther videre til Københavnsområdet, hvor
han har fået fast sognepræsteembede. Lykke til
med det nye liv til dem begge!
Rudkøbing-Simmerbølle menighedsråd
Ferie og fri for præsterne
Pia Tønsberg-Jensen: 20.-29. september, 18.-20.
oktober og 8.-10. november.
Lene Kjær Andersen: 7.-9. september, 5.-7. oktober
og 14.-17. oktober.

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:
Conny Mortensen,
Strandbakken 1 A, 5900 Rudkøbing.
28869597, co.mo@mail.dk
Næstformand: Vibeke Westphal,
Rue 31, 5900 Rudkøbing.
45 76 19 03, vvw@dadlnet.dk
Kasserer: Benny Rasmussen, Tordenskjoldsvej 21, 5700 Svendborg
Kirkebil: Jans Taxi,
62 51 21 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: 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,

☎

☎

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

☎

☎

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

☎

Strynø pastorat
Vikarens tak
I forårets kirkeblad skrev jeg en lille tekst om
mig selv og min kone Esther – det unge præstepar, der skulle flytte til Strynø. Teksten
begyndte med den måske lidt naive sætning:
”To nye øboere flytter til ”. Dog har vi med tiden
lært, at man ikke sådan uden videre bliver ”øbo”
af at bo på en ø i et halvt år - den slags tager tid.
Og måske endda en livstid.
Men vi har også lært, at selvom man ikke er
indfødt øboer, så bliver man taget utroligt godt
imod. Jeg takker for den store opbakning, der
har været til mig i mit arbejde som grøn præst i
Strynø kirke, og både mine kone og jeg takker
for al den gæstfrihed, vi er blevet vist i vores tid
her. Vi var fremmede, men I tog imod os (Matt.
25:35). Så når folk spørger, hvad vi vil savne ved
Strynø, bliver svaret: ”Havet, roen og naturen.
Og mest af alt de åbne døre og arme.”
Et stort tak til jer alle og et glædeligt på gensyn.
Michael Skov Rygaard Andersen

mening af. Michael og hans søde hustru, Esther,
har deltaget i Strynøs liv med den største forståelse og naturlighed, og som havde de boet her
længe. Hvis vi en anden gang får brug for en
vikar, og Michael og Esther ellers er frie, ville
vi ikke tøve med en gentagelse. Vi siger tak for
en god tid og ønsker dem begge al held og lykke
på deres fremtidige vej. Og selvfølgelig byder vi
Lene K. Andersen velkommen tilbage og glæder os til at genoptage det gode samarbejde, vi
har med hende.
På menighedsrådets vegne Elisabeth Skræp

Mere musik i Strynø Kirke
I sommerens løb har vi været så privilegeret at
have besøg af bl.a. Sygehuskoret fra Rudkøbing
og Barok-Banden fra Svendborg Musikskole
(billedet). Der synes at være en stigende interesse for at benytte det flotte kirkerum og den
gode akustik i Strynø Kirke til koncerter, og
menighedsrådet har fremover valgt at prioritere
musiklivet i kirken højt. Så hold øje med koncerter i kirken og hold dig endelig ikke tilbage,
hvis du har forslag eller gode idéer til at berige
musiklivet i kirken.

aften i kirken, hvor vi mindes dem, der er gået
bort i årets løb.

Månedens salme
Traditionen med månedens salme fortsætter.
Månedens salme i de kommende måneder bliver:
August: 402 – Den signede dag med fryd vi ser
September: 730 – Vi pløjed og vi så’de
Oktober: 27 – Du gav os efter dit behag
November: 731 – Nu står der skum fra bølgetop
Gaver
Kristi Himmelfartsdag samlede vi ind til
KFUM og KFUK i Danmark, i alt 90 kr, og
4. søndag efter Trinitatis samlede vi ind til Folkekirkens Mission, i alt 70 kr. Tak for gaverne.
Ferier
Lene Andersen holder ferie fra d. 12.-28. august,
samt d. 14.-20 oktober, alle dage inkl. Embedet
passes under ferien af Pia Tønsberg-Jensen, tlf.
6251 1375, mail aptj@km.dk.

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.

☎

Kirkekaffe efter Michaels afslutningsgudstjeneste, hvor menigheds
rådet holdt taler.

Tak til Michael og
velkommen tilbage til Lene
Et halvt år går forrygende stærkt, og den tid,
vi har nydt godt af med Michael Skov Rygaard
Andersen som barselsvikar for Lene Kjær
Andersen, er allerede ved at være slut. Hans sidste
gudstjeneste i Strynø Kirke var d. 21. juli. Jeg
synes, Michael har udfyldt sin rolle som præst
eminent godt, og han har leveret nogle rigtig
gode prædikener, der var til at forstå og til at få

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

☎

Koncert i kirken med ”Barokbanden” fra Svendborg Musikskole.

Særlige gudstjenester i efteråret
Søndag d. 15. september kl. 10 vil der være en
særlig høstgudstjeneste i Strynø Kirke. Her takker vi for naturens mangfoldige gaver og husker
på alt det, den giver til både krop og sjæl.
Søndag d. 10. november kl. 19 fejrer vi Allehelgens-

☎

☎

☎
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Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat
Menighedsrådsmøder for LongelseFuglsbølle-Skrøbelev Menighedsråd
Tirsdag den 24. september kl. 17.00
Onsdag den 23. oktober kl. 17.00 		
Torsdag den 28. november kl. 17.00
Dagsorden og referater kan ses på kirkens
hjemmeside.

Konfirmander/juniorkonfirmander/
børneklub
Børneklubben (4-12 år) møder fredage
14.30-16.00 i præstegården (start 6/9)
Juniorkonfirmanderne (3. klasses-elever på
Ørstedsskolen) møder torsdage i præstegården/kirken 13.30-15.00 (start 26/9)
Konfirmanderne møder torsdage kl. 08.1009.40 i præstegården/kirken (start 29/8)
Bål-gudstjeneste og forældremøde for
konfirmander:
Torsdag den 12. september inviteres
konfirmanderne og deres forældre til bålgudstjeneste og orienterende forældremøde
i præstegården. Vi indleder med en lille
gudstjeneste i haven kl. 17.30. Efterflg. bager
vi snobrød og rister pølser over bålet, hvor
vi også får en orientering om konfirmandåret. Nærmere indbydelse følger.
Babysalmesang		
Tidspunkt og dato: tirsdage 10.00-11.00 27/8;
3/9; 10/9; 17/9; 24/9; 1/10; 8/10; 22/10.
Høstgudstjenester
Søndag den 15. september fejrer vi høsten ved
12

2 gudstjenester i Skrøbelev kirke kl. 10.00 og
i Longelse kirke kl. 19.30. Kirken vil denne
dag være pyntet smukt med høstens korn og
blomster. Ved aftengudstjenesten kommer der
et festligt indslag fra duoen Tage & Lisbet.
Børne-høstgudstjenesten holdes i Fuglsbølle
kirke søndag den 22. september kl. 14.00. Det bliver en gudstjeneste med salmeswing. Musikerne
Sille og Palle fra gruppen ”Human Music” kommer på besøg og tager os med i musikkens univers
på deres helt egen måde. Børneklubbens børn
bærer naturligvis korn og frugt ind i kirken. I kan
se mere om gruppen på www.humanmusic.dk

Longelse kirkes alter nyrenoveret
I juni kom vores store gamle altertavle fra 1600-tallet tilbage på sin plads efter at have været en tur på
Fyn i næsten 2 år. Altertavlen er blevet forstærket
med nyt træ på bagsiden og er blevet rykket ud fra
væggen. Desuden er farverne blevet trukket frem
og guldet fornyet, således at den fremstår med fine
klare farver. Den 20. juni fejrede vi dsens genopstilling, hvor konservator Karsten Vikkelsø Larsen
fortalte om det store og spændende arbejde, der ligger bag. Langelands Brassband holdt en lille dejlig
minikoncert for os, der var mødt frem. Billeder fra
den nyrenoverede altertavle kan ses her på siderne.
Udflugt for dagcentergæster
og andre interesserede!
Onsdag den 25. september kl. 9-12 arrangeres der udflugt for beboere og brugere på
Center Ny Kohaven. Ligesom med besøget i
præstegården i juni vil vi denne gang åbne op
for alle, der har lyst til at deltage. Vi kører i bus
ud i det blå, besøger en kirke og drikker vores
medbragte kaffe. Tilmelding i præstegården på
62 50 10 69 senest den 24/9 kl. 12.00.
Kravlegudstjeneste
Lørdag den 5. oktober holder vi gudstjeneste for de små på Babysalmesangsholdet
kl. 10.00 i Skrøbelev kirke med udgangspunkt
i de salmer og lege, vi kender fra vores tirsdage.

Gudstjenesten er naturligvis åben for alle småbørnsfamilier med lyst til at deltage.

Mikkelsdags Festvesper
med Gregorianerkoret
Søndag den 6. oktober kl. 17.00 i Skrøbelev
kirke. Den gregorianske sang er gammel.
Formen blev indført af Pave Gregor den store
(590-604). Cantor og organist ved Betlehemskirken i København Kim Thinggaard er korleder
for Gregorianerkoret, som består af 8 herrer,
som iført kordragter udformet som munkekutter,
fremfører vekselsang på dansk. Der vil også
være tekstlæsninger og fællessalmer fra sangbogen. Kom og vær med i en særlig gudstjeneste
der både giver et kirkehistorisk tilbageblik og en
smuk aftenro.
Efter gudstjenesten vil der være en lille forfriskning, hvor der bliver mulighed for at hilse på koret.
Skumringstime
Tilværelsen stiller mange spørgsmål, og de kræver
svar. Gennem tusinder af år har mennesker
fundet svar i den skatkiste af historier Bibelen
har at byde på. Det er fortællinger, vi har hørt
helt fra første færd, fortællinger der stikker
dybere end nogen anden fortælling.
Vi inviterer til oplæsning af Bjarne Reuters
genfortælling af Bibelen, som rummer både dramatik, indlevelse og humor. Forfatteren udkom

Thorvaldsens kristusfigur Longelse kirke

Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat
beværtninger og musiksteder. Program kan
hentes på hjemmesiden w ww.longelsekirke.dk
eller rekvireres i præstegården.

Kristusfiguren fra altertavlen i Longelse

sidste år med ”Bogen”, hvor han meget levende
genfortæller de største beretninger i Bibelen.
Skumringstimen vil også byde på musik og sang.
Torsdag den 3. oktober i Skrøbelev kirke
kl. 16.30-17.30
Vi læser fra GT: ”Om stenen der bar Goliats
navn”. Fra NT ”Sceptret, kongekronen og en
hjulbenet hund”.
Onsdag den 9. oktober i Fuglsbølle kirke
kl. 16.30-17.30
Vi læser fra GT: ”Om drengen i Sivkurven” og
”Om en brændende tornebusk”. Fra NT: ”Jesus
vælger sine disciple og går til bryllup i Kana”.
Tirsdag den 22. oktober i Longelse kirke
kl. 16.30-17.30
Vi læser fra GT: ”En mand ved navn Samson
og en kvinde ved navn Dalila”. Fra NT: ”Om
en rådvild discipel og en gældsplaget tjener” og
”Johannes Døberen”.

Efterårstur
Torsdag den 24. – søndag den 27. oktober
tager vi afsted til Rhinen på en 4-dages-tur. Der
er lagt et spændende program med besøg på klosteret Abtei St. Hildegard, hvor vi møder den
danske nonne Veronica og oplever nonnernes
middagssang. Vi ser også den store Germaniastatue, tager på Rhinsejlads til Lorelei, går på
vinbondebesøg og så skal vi naturligvis opleve
den berømte ”Drosselgasse” med de mange små

Allehelgen i kirkerne
Allehelgensgudstjenesterne fordeler vi i år over
hele weekenden. Således er der allehelgensgudstjeneste lørdag den 2. november i Fuglsbølle
kirke kl. 14.00 I Longelse kirke og Skrøbelev kirker søndag den 3. november kl. 9.30
(Longelse) og kl. 11.00 (Skrøbelev).
Allehelgen er en mindegudstjeneste for vore
døde. Fra prædikestolen vil vi nævne navnene på
dem i sognet, der er døde, samt de der er blevet
begravet på kirkegården siden sidste Allehelgen.
Der bliver serveret en kop kaffe i våbenhuset,
hvor der bliver mulighed for en lille snak.
Sognerejse 2014
Vi er gået i gang med planlægningen af næste
års sognetur, og undersøger for øjeblikket
mulighederne for en tur til Stockholm-Ålandsøerne. Datoen er sat til 10.-17. juni. Omkring
1. november vil det endelige program være færdigt
og kan downloades på www.longelsekirke.dk
eller rekvireres i præstegården.
Ferie & fri!
Sognepræsten holder fri 12.-13. oktober og 4.17. november og er på kursus 19.-20. september
samt 28. oktober-1. november. Embedet passes
af Torben Poulsen, Tullebølle, tlf. 62 50 22 50:
email. tpo@km.dk
Dåb
19. maj Niclas Filip Nielsen
Kirkegårdsvej 26, Rudkøbing.
Longelse Kirke
20. maj Tobias Danielsen
Fuglsbølle Skovvej 7, Fuglsbølle
Fuglsbølle Kirke
20. maj Frida Marie Jørgensen
Rosenvænget 9, Rudkøbing
Fuglsbølle Kirke

7. juli
27. juli

Lucas Ahl Petersson
Spodsbjergvej 295, Spodsbjerg
Longelse Kirke
Sebastian Bruun,
Spodsbjergvej 160, Assemose
Longelse kirke

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

☎

☎

☎

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

☎
☎
☎

Kirkeværge: Hanne Ellermann,
62 51 18 71,
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
Høstgudstjenester i Sydlangeland
pastorat:
Der er al mulig grund til at fejre og takke for
høsten. Det daglige brød er slet ikke så selvfølgeligt som vi nogle gange bilder os ind. Der er
mange måder at fejre og takke på. Her en oversigt over, hvordan I kan være med til det i vores
kirker:

1. september. Bagenkop 19.30. Udendørsgudstjeneste. Kom og vær med til en hyggelig
og anderledes gudstjeneste ved de røde huse
i Bagenkop havn. Der vil være aftenkaffe og
kage.
8. september. Humble 10.00. Efter en festlig
høstgudstjeneste bydes der på frokost i konfirmandstuen i Humble. En lille personkreds

tager sig af underholdningen, bl.a. spiller Kirsten Petterson harmonika.
15. september. Magleby 10.00. Traditionel
høstgudstjeneste. Der bydes på kirkekaffe bagefter.
15. september. Fodslette 14.00. Familie-høstgudstjeneste. Alle børn opfordres til at komme
med frugt og grønt fra egen have (eller naboens, men husk at spørge ). Efter gudstjenesten
holdes der auktion over alt det, I medbringer.
Overskuddet går til at børneafdelingen på
Odense sygehus kan beholde sin hospitalsklovn. Der bydes på sodavand, kaffe og kage
under auktionen. Se nærmere i Øboen.
15. september. Kædeby 19.30. Traditionel
høstgudstjeneste.
22. september. Lindelse 10.00. Traditionel
høstgudstjeneste. Lindelse Kirkekor medvirker.

Kirkekaffe
Efter disse gudstjenester bydes der på kaffe,
kage og hyggeligt samvær:
8. september. Bagenkop 15.00 – tag gerne strikketøjet eller andet hyggeligt med.
13. oktober. Fodslette 14.00 (i den gamle forpagterbolig i Tryggelev)
20. oktober. Bagenkop 19.30
27. oktober. Kædeby 19.30
17. november. Ristinge 19.30
Allehelgen d. 3. november.
Når vi samles Allehelgen er det for at mindes
vore døde. Døden er og bliver et ophør af relationer. Sorgen er kærlighedens spejlbillede. Men
vi kan være sammen om de tab, vi har lidt. Derfor holder vi gudstjeneste, hvor vi i særlig grad
gør plads til at sende en tanke til de mennesker,
vi har mistet. Navnene på dem vi har mistet på
Sydlangeland i årets løb vil blive læst op.
I Magleby kirke 10.00 og i Lindelse kirke
19.30 vil der være stille andagt. Der vil blive
tændt lys for dem, vi har mistet.
I Humble kirke kl. 19.30 serveres der efter
gudstjenesten gullaschsuppe i våbenhuset.
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Sydlangeland pastorat
Fyraftensgudstjeneste Ristinge kirke
Onsdag d. 11. september 17.00.
Halloween-gudstjeneste i
Bagenkop kirke
31. oktober kl. 17.00
Kom og vær med til årets uhyggeligste gudstjeneste for børn og barnlige sjæle. Kom
gerne uhyggeligt udklædt. Vi skal efterfølgende ned på restaurant Havneblik og skære
græskar. Her er der fællesspisning til den
lette sum af 30 kr. Alle er velkomne! Ønsker
man at spise med efter græskarskæringen,
sker tilmelding til sognepræst Rebecca
Aagaard-Poulsen: 51 16 54 77 eller mail
rema@km.dk
Fyraftens-gudstjeneste. Lindelse kirke
14. november 17.30. Uformel gudstjeneste på
ca. ½ time med kendte aftensalmer, kort prædiken og tid til stille bøn. Efter dagens gøremål
samles vi om det største i livet og lader roen
falde på.

Gudstjenester på Lindelse plejecenter:
17. september 14.00 Rebecca Aagaard-Poulsen
22. oktober 14.00 Trille Brink Westergaard
(altergang)
19. november 14.00 Helle Frimann Hansen
Har du svært ved at komme op af trapperne til
kirkerne eller sidde på de hårde bænke, så er her
en god mulighed for at komme i kirke. Alle er
velkomne - der serveres kaffe og hjemmebag
bagefter .

Gudstjenester på Humble plejecenter:
Onsdag d. 18. September 14.30:
Rebecca Aagaard-Poulsen
Onsdag d. 16. oktober 14.30:
Helle Frimann Hansen
Onsdag d. 13. november 14.30
Trille Brink Westergaard

drikker kaffe og har ofte besøg af en gæst, der
vil underholde eller gøre os klogere. Der kan
bestilles kirkebil - se hvordan og hvilken under
”kirkebil”. Vi begynder hver gang kl. 14.30 og
slutter ca. 16.30.
Magleby præstegård onsdag d. 11/9: En hyggeeftermiddag med gæstebesøg og sang.
Lindelse præstegård onsdag d. 9/10: Trille
fortæller lignelser. Jesu lignelser ligner os og vores hverdag. De provokerer og opbygger os.
Humble præstegård onsdag d. 6/11: Vi får
besøg af Morten Mosgaard, der er både musiker, komponist, sanger og inspirator. Han bor
i Humble og underviser på Musikefterskolen,

Eftermiddagsmøder
Vel mødt til hyggelige eftermiddage for de ældre i hele pastoratet. Vi snakker, hygger, synger,

Børnegudstjenesten:
Billederne er fra Børnegudstjenesten i Bagenkop. Temaet var denne gang ”Jesus og fiskerne”. I dagens anledning troppede selveste Kaptajn Kristen
Dom op. Sammen med skibspræsten fik han hurtigt samlet en god besætning, der sejlede gennem Jesu liv under bragende tordenvejr, regn og bølgende
kirkeloft. Heldigvis fandt vi guldpengene, der skulle fiskes op, og selvfølgelig var der en god gang lakrids og sodavand til de udmattede fiskere bagefter.
15

Sydlangeland pastorat
når han ikke lige indspiller CD´er, er på turné
med sit a cappella kor eller besøger familien i
det jyske. Denne eftermiddag medbringer han
nogle elever, som vil synge, spille og danse for
os mens de spiller på spande og koste m.m.
*Alle er velkomne. Husk kop og brød *

Konfirmander
Skal du konfirmeres i foråret 2014? Hvis du går
på Ørstedskolen eller Magleby Friskole får du
brev fra din præst om mødetid og –sted for forberedelsen. Går du i skole et andet sted skal du
selv kontakte præsten og aftale nærmere. Forberedelsen starter torsdag d. 29. august.

Juniorkonfirmander
Grib muligheden, hvis du går i 3. klasse og bor
på Sydlangeland, og bliv juniorkonfirmand. Vi
starter torsdag d. 3/10 kl. 13-15. Vi sørger for,
at I bliver hentet i skolens aula og med skolebussen bringes til Humble Præstegård. Der serveres
et let måltid. Der kan arrangeres hjemtransport
efter behov og ifølge aftale. Vi håber at se rigtigt mange og kan godt love, at vi på sjove og
kreative måder vil beskæftige os med bibel og
kristendom - bl.a. igennem fortælling, leg, kreativitet, sang, dans og gudstjenester. Vi slutter
efteråret af med en familiegudstjeneste 1. søndag i advent, hvor børnene blandt meget andet
tænder lys i adventskransen. Vi glæder os til at
møde dig! Rebecca og Helle
Menighedsrådsmøder:
Lindelse-Tryggelev-Fodslette menighedsråd:
10/10 samt 21/11 i Lindelse præstegård.
Humble menighedsråd: 24/10 i konfirmandstuen i Humble.
Magleby menighedsråd: 9/10 samt 20/11 i
Magleby præstegård.
Bagenkop menighedsråd: Datoer ikke fastsat. Se opslag ved kirken.
Fællesmøde alle 4 råd:14/11. Lindelse.
Dagsordener til og referater fra møderne vil
kunne ses i kirkernes udhængsskabe eller i en
mappe i våbenhuset.
Lindelse Kirkekor begynder den nye sæson
onsdag d. 21. august 16.30 i konfirmandstuen i
Lindelse præstegård. Nye sangere er meget velkomne.
Vil du vide mere, så kontakt organist og korleder Lone Nordal tlf. 62 50 20 61.

Nogle gik til fods, andre gik til hest
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Torsdagsklubben:
Begynder den nye sæson torsdag d. 5. september
14.00 i musikværelset i sognegården i Lindelse.
Vi hygger os med sang, kaffe og forskellig underholdning. Kaffen koster 15 kr. Overskuddet
går til underholdningen og til hjælp til vores

Sydlangeland pastorat
spisearrangementer. Husk selv kop og brød.
Har man problemer med transport, kan man ringe til 62 57 14 94 eller 62 57 16 40, så finder vi ud
af noget. Alle pensionister er hjerteligt velkomne!

Lokalhistorisk forening:
Onsdag d. 2. oktober kl. 19.00 mødes vi ved
Fodslette kirke, hvor provst Trille Westergaard
vil fortælle om kirken. Vi slutter af i brugercenteret i Tryggelev.
Onsdag d. 20. november kl. 19.00 på arkivet
i Lindelse. Asger Kristensen vil fortælle og vise
egne lysbilleder fra Canada gennem tiden.
Husk kaffekurven!

Tryggelev kirke
Er nu i fuld gang med en gennemgribende renovering. Mange har spurgt, hvornår den åbner
igen. Vi kan desværre ikke komme det nærmere,
end at det bliver engang i foråret 2014.

Vejviser
Sognepræster:
Helle Frimann Hansen,
Humble præstegård
Ristingevej 24, 5932 Humble
62 57 20 20. Mobil: 21 14 29 64,
hfha@km.dk
Træffes bedst tirsdag til fredag.
Mandag fri.

☎

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

☎

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

☎

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

☎
☎
Helligåndsduen på lydhimmelen over prædikestolen i Tryggelev kirke.

Ferie og fri. Kurser:
Sognepræst Rebecca Aagaard-Poulsen har fri
21-22/9 samt 26-27/10. Hun er på kursus 2329/9. Fri mandag.
Sognepræst Helle Frimann Hansen har ferie
6-13/10, fri 19-20/10, 9-10/11 samt 23-24/11.
Fri mandag.
Sognepræst Trille Brink Westergaard har ferie14-20/10. Hun er på kursus/møder 16-19/9,
27-29/9, 4-6/10, 29-31/10, 22/11. Fri ca. hver
anden weekend.

☎

☎
☎

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

☎
☎

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

☎

☎

☎

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

☎

☎
☎

Bagenkop menighedsråd:
Formand: Dorthe Grabentinn
50 56 83 80 / 23 81 95 33
Regnskabsfører: Kirsten Kryger Olsen
62 51 35 20
Kirkeværge: Lea Egmose
62 51 23 70

☎
☎

☎

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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Hverdagsgudstjenester og andagter
Fyraftens-gudstjeneste
onsdag den 11. september
i Ristinge kirke.
Ved dagens slutning byder vi indenfor til en
lille gudstjeneste, for at samle tankerne inden
mørket sænker sig.
Bålgudstjeneste
torsdag den 12. september kl. 17.30
i Longelse præstegård.
Udendørsgudstjeneste i præstegårdshaven med
konfirmanderne som aktive deltagere. Der bydes på pølser og hygge ved bålet efterflg.
Skuespiller er gæstetaler
onsdag den 18. september kl. 19.00
i Hou kirke.
Skuespiller Søren Spanning taler ved en uformel gudstjeneste.

Bondegårdsskoven i Nr. Longelse.
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Efterårsmesse
onsdag den 2. oktober kl. 19.00
i Tullebølle kirke
ved Torben Poulsen m. fl..
Kravlegudstjeneste
lørdag den 5. oktober kl. 10.00
i Skrøbelev kirke.
Gudstjeneste for de allermindste med salmer og
lege fra Babysalmesangen.
Halloween
fredag den 18. oktober kl. 16.00
i Snøde kirke
ved Hans Henrik Merrild.
Vi skærer græskar og hygger os, før vi har børne
gudstjeneste kl. 18.00.
Halloween-gudstjeneste
torsdag den 31. oktober kl. 17.00
i Bagenkop kirke.
Der indbydes til årets mest uhyggelige gudstjeneste med opfordring til børn og barnlige sjæle
om at møde udklædt.

Vindmøller på Midtlangeland.

Halloween
torsdag den 31. oktober
i Tranekær kirke kl. 18.30
ved Torben Poulsen.
Den traditionsrige halloweeen-uhygge i Trane
kær.
Allehelgens-gudstjeneste
lørdag den 2. november kl. 14.00
i Fuglsbølle kirke.
Mindegudstjeneste, hvor vi vil oplæse navnene på dem, vi har taget afsked med i sognet,
og dem vi har begravet på vores kirkegård i
årets løb.
Fyraftens-gudstjeneste
torsdag den 14. november
i Lindelse kirke kl. 17.30.
Efter dagens gøremål lader vi roen falde på os
ved en kort uformel gudstjeneste med kendte
aftensalmer og en kort prædiken.

Opslagstavle
Engelske attester
Det er muligt at få dansk-engelsk fødsels-navneattest, dansk-engelsk fødsels-dåbsattest og
dansk-engelsk vielsesattest.
Hvis man flytter til udlandet, er det en god
ide, inden man flytter, at anskaffe sig danskengelske attester og tage med sig.
For hvis man for brug for en attest, medens man
er i udlandet, kan det blive både dyrt og besværligt.
Selve attesten er naturligvis stadig gratis, men
da vi kun må sende den til enten det nærmeste danske konsulat eller den nærmeste danske
ambassade, kan det i mange tilfælde, betyde en
længere rejse for at hente attesten, i disse tilfælde
kan der således både komme udgifter til f.eks.
flybilletter og ekstra fridage fra arbejde.
Kordegn Birgitte E. M. Møller
HUSK arrangementet i Bio-Langeland mandag den 9. september kl. 19.00 med Sarah og
Sune Auken/ Kierkegaard og Grundtvig. Gratis
adgang.
Kom og hør disse dygtige, humørfyldte personligheder øse ud af deres viden.
Arr. Alle sogne på Langeland.

Hjælp - vi er blevet digitaliserede!!!!!
Anmodning om begravelse eller ligbrænding
via en elektronisk selvbetjeningsløsning blev sat
i drift torsdag den 6. juni i år.
Dette betyder kort og godt, at det nu er
meningen at afdødes pårørende selv skal klare
det, bedemanden tidligere har taget sig af. Pr.
1. december 2013 bliver det nemlig obligatorisk
for borgere, at betjene sig selv på nettet. Jeg er
dog ret sikker på, at bedemanden fortsat gerne
hjælper.
Lægen indberetter dødsattesten digitalt,
denne indberetning er grundlag/dokumentation
for selve dødsfaldet. Den nærmeste pårørende,
anmelderen, skal så via www.borger.dk og sin
NemID sende anmodning om begravelse/bisættelse, i hvilken kirke handlingen skal foregå,
præstens navn og på hvilken kirkegård afdøde
skal stedes til hvile.
På kirkekontorerne har vi fået en ny side
på vore computere, den hedder personSAG,
på denne side kan vi læse de indberetninger
og anmodninger som indtastes via Sundhedsvæsenets Elektroniske Indberetningssystem og
landets borgere. Kirkekontorerne, præster og
kordegne, er stadig kontrollerende myndighed, og det er os, der gemmer oplysningerne
i kirkebogen.

På www.personregistrering.dk har det længe været muligt for borgere selv, digitalt, at
indberette fødsler, indsende omsorgs-og ansvarserklæringer, foretage navneændringer, navngive
deres børn og anmode om nye dåbsattester. Man
skal ”bare” have NemID eller digital signatur.
Den elektroniske kirkebog blev officielt taget i brug i Jacobskirken i Roskilde Søndre sogn
den 18. december 2001, væk med fjer og pen,
det var mantraet, da politikerne for 15 år siden
bestemte, at de gamle håndskrevne kirkebøger
skulle erstattes af en elektronisk kirkebog for
hele landet.
Det er for mig lidt ”fagre nye verden”, jeg
synes, det er en spændende udvikling/verden,
vi lever i. I mit barndomshjem havde vi hverken
bil, telefon, fjernsyn, køleskab, røremaskine,
vaskemaskine, eller opvaskemaskine. Min Far
læste højt for os børn om aftenen, mens min
Mor, min søster og jeg strikkede, syede eller
broderede.
Uanset om vi kan lide det eller ej, må vi
nok forlige os med, at vi ikke kan bremse
udviklingen, heller ikke den digitale selvbetjeningspligt, der bliver pålagt os som borgere pr.
1. december 2013.
Kordegn Inger-Lise Brynildsen Wendelboe
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Gudstjenesteliste
September
Kirker:

November

Oktober

1.
8.
15.
22.
29.
6.
13.
20.
27.
3.
10.
17.
24.
14.s.e.trin 15.s.e.trin 16.s.e.trin. 17.s.e.trin. 18.s.e.trin. 19.s.e.trin. 20.s.e.trin. 21.s.e.trin. 22.s.e.trin Alle helgen 24.s.e.trin. 25.s.e.trin. sidste s. i
kirkeåret

Dagens
evangelium

Lukas
17.11-19

Mattæus
6.24-34

Hou

11.15 P

10.00 M 14.00*M

Lukas
7.11-17

Lukas
14.1-11

Mattæus
22.34-46

Markus
2.1-12

Mattæus Johannes Mattæus
22.1-14 4.46-53 18.21-35

Mattæus Mattæus Mattæus Mattæus
5.1-12
9.18.26 24.15-28 25.31-46

ingen

10.00 P

ingen

19.00*M 11.00* M 10.00 M

11.15 M

10.00 P

ingen

10.00 M

Stoense

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

Snøde

ingen

11.15 M

ingen

10.00*M

ingen

11.15 P

10.00 M

ingen

11.15 M

10.00 M

11.15 P

ingen

20.00*M

10.00 P

ingen

ingen

ingen

11.15 M

ingen

11.15 P

ingen

10.00 P

11.15 P

ingen

10.00 P

ingen

Tranekær

ingen

19.00*P

ingen

14.00*M

ingen

10.00 P

ingen

ingen

17.00 P

ingen

10.00 M

ingen

11.15 M

Tullebølle

ingen

10.00 P

11.15 B

ingen

10.00 M

ingen

17.00 P

10.00 B

ingen

10.00 P

ingen

11.15 P

ingen

Rudkøbing

10.00 A

10.00*T

10.00 T

10.00 A

10.00 A

10.00 T

10.00*T

10.00 A

10.00 T

10.00 T

ingen

11.15*T

ingen

11.15 A

ingen

11.15 T

ingen

19.00*A

ingen

11.15*A+T

ingen

11.15 T

ingen

Strynø

14.00 A

ingen

10.00*A

ingen

14.00 A

ingen

10.00 A

ingen

10.00 A

ingen

19.00*A

ingen

10.00 A

Longelse

10.00 B

ingen

19.30 B

ingen

10.00 B

ingen

10.00 P

ingen

11.15 P

9.30 B

ingen

ingen

11.15 B

Fuglsbølle

11.15 B

ingen

ingen

14.00*B

11.15 B

ingen

ingen

16.00 B

ingen

ingen

ingen

16.00 P

ingen

Skrøbelev

ingen

11.15 B

10.00 B

ingen

ingen

17.00*B

ingen

11.15 B

ingen

11.00 B

11.15 M

ingen

10.00 B

ingen

19.30 Aa 10.00 W 14.00 Aa 11.30 W 19.30* Aa 10.00 W 11.30 Aa 14.00*W

Bøstrup

Simmerbølle

Lindelse

10.00 F

10.00 Aa 11.30 W 10.00*W

10.00*T 10.00*A+T 10.00 A

Tryggelev

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

Fodslette

14.00 F

ingen

14.00*W

ingen

19.30 F

ingen

14.00 W

ingen

10.00 W

ingen

19.30 W

ingen

10.00 W

Humble

11.30 F

10.00*F

ingen

11.30 F

10.00 F

10.00 F

19.30*F

ingen

10.00 F

11.30 Aa

Kædeby

ingen

ingen

19.30*Aa

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

19.30 F

ingen

ingen

ingen

ingen

Ristinge

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

11.30 Aa

ingen

ingen

ingen

ingen

19.30 F

ingen

Magleby

ingen

ingen

10.00*Aa

ingen

14.00 F

ingen

10.00 Aa

ingen

14.00 F

10.00*Aa

ingen

ingen

19.30 Aa

ingen

10.00 F

Ingen

10.00 Aa

ingen

19.30 Aa

ingen

ingen

Bagenkop

19.30*Aa 15.00*Aa

11.30 Aa 19.30 W 10.00 Aa

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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15.00 W 10.00 Aa

ingen

