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Vejledning og indholdsfortegnelse
Hvad skal jeg gøre ved...
Fødsel: Jordemoderen anmelder fødslen til præsten eller kordegnen i moderens bopælssogn. Gifte forældre skal ikke selv anmelde fødsel undtagen i de tilfælde, hvor der ikke medvirker en jordemoder. Er
forældrene ikke gift, og der ønskes fælles forældremyndighed, afgives en ansøgning om en omsorgs- og
ansvarserklæring gennem digital selvbetjening på www.borger.dk senest 14 dage efter fødslen. I særlige
tilfælde kan man henvende sig til præsten eller kordegnen i bopælssognet. Hvis man ikke ønsker fælles
forældremyndighed, kan faderskabet anerkendes uden at få fælles forældremyndig, i disse tilfælde skal
erklæringen indsendes til Statsforvaltningen Syddanmark.
Navngivning/dåb: Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Det sker enten ved digital navngivning på www.borger.dk ved at henvende sig på kirkekontoret/kordegnekontoret i sin bopælssognet
eller ved dåb. M.h.t. dåb aftales nærmere med sognepræsten vedrørende navn, faddere m.m.. Der skal være
mindst 2 faddere, højst 5 og kravene til disse er, at de skal være døbt og være nået konfirmationsalderen.
Navneændring: Navneændring/navneændring på bryllupsdagen sker ved digital selvbetjening, man finder selvbetjeningen på www.borger.dk. Hvis særlige forhold gør, at man ikke kan betjene sig digitalt, er
man velkommen til at henvende sig på præstekontoret/kordegnekontoret i sit bopælssogn. Reglerne om
navneændring findes på www.personregistrering.dk og www.familiestyrelsen.dk
Det koster kr. 500,- at skifte navn, der betales dog ikke gebyr ved navneændring i forbindelse med
vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest 3 måneder efter vielsen eller for børn under 18 som følge af
forældrenes navneændring.
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Konfirmation: Konfirmationen foregår på 7. klassetrin. Man bliver undervist og konfirmeret i det pastorat, hvor man kirkeligt hører hjemme. Undervisningen finder sted fra oktober til maj.
Vielse: Dato og kirke aftales med præsten. På www.borger.dk udfyldes en ægteskabserklæring, som
sendes digitalt til kommunen, erklæringen danner grundlag for en prøvelsesattest, som videresendes til
præsten. Den må ikke være udstedt mere end 4 måneder før vielsen finder sted. Ved bryllup skal der
være to vidner tilstede.
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.

Forsidebilledet
Alterbilledet 2014 fra Tryggelev
kirke, Sydlangeland udført
af billedkunstner Gitte Buch,
Bøsseløkkevej 2, 5932 Humble.

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

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

Kirkebladet udgives af menighedsrådene og udkommer fire gange årligt.

Redaktion
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Præstens side
En højere enhed
Pinsedag genåbnede
Tryggelev kirke efter
et års renovering. Samtidig indviedes den
nye altertavle af den
lokale kunstner, Gitte
Buch. Motivet er den
samaritanske kvinde,
der møder Jesus ved
brønden i Sykar –
Johannesevangeliet kap. 4 vers 1-42. Hun
er letlevende og udstødt. Hun kommer for at
hente vand, men Jesus tilbyder hende ”levende
vand – et kildespring til evigt liv. Den, der drikker af dét, skal aldrig tørste”.
Gitte Buch skrev i sidste kirkeblad om arbejdet med altertavlen. Nu er det min tur til
at skrive om min glæde over den. Den er ikke
blot smuk, den er solid forkyndelse, der rækker
langt ud over historien om den samaritanske
kvinde. Den gør intet forsøg på at fortælle én
sandhed, men jo mere man kigger på den, des
mere sandt fortæller den om Guds og menneskers fælles historie.
Det mest iøjnefaldende og smukke er, at hér
er kvinden og Jesus smeltet sammen til én. Det
er dybt evangelisk: I mødet med Jesus bliver vi
ét med ham, når vi da tager imod det, han rækker os. Måske kan nogle se to personer, men vi
er indoptaget i et fælleskab med Gud – iklædt
Guds lys i en smuk ophøjethed. Dét er det centrale i evangeliet og i altertavlen. Pinsedag var
der mange i kirke, som ikke vidste, hvad altertavlen var malet ud fra. De så, at den forestillede
opstandelsen. Det er ikke en fejlfortolkning,
men en vidunderlig berigelse, at opstandelsen
ses i mødet mellem Gud og menneske.
Altertavlen vrimler med detaljer, der åbner
øjne og hjerte for forkyndelsen. Til højre ses
vandkrukken som et billede på det praktiske
hverdagsliv. Tør vi vove at give slip på det et

øjeblik og lade krukken – hverdagslivet – synke
ned gennem det uigennemsigtige mørke under
den, ja, så lander den i det klart blå, livlige kildespring til evigt liv. Til pinse sang vi ”og yndig
risler ved vor fod, i engen bæk af livets flod (fra
”I al sin glans nu stråler solen”). Det er dén, der
har sit udspring her ved mødet mellem Gud og
menneske. Når vi tømmer og slipper krukken/
hverdagslivet og så at sige begiver os ud på det
ukendte på Guds ord, så kan vi fylde den igen –
med levende vand, ved livets kilde.
Kvinden/Jesus står på en brun, buet og
brudt struktur. Ved kirkens renovering er det
gamle middelalder-alterbord kommet til ære og
værdighed. Nede i det fandt man et menneskeribben. Dette råb fra svundne generationer har
Gitte Buch givet plads i altertavlen. Historien
er med. Men der er samtidig en anden historie:
Jomfru Maria afbilledes traditionelt stående på
en halvmåne. F.eks. i Fodslette kirke. Ved at
placere skikkelsen på ribbenet skabes der fine
associationer til Maria, der på den måde kommer med.
I øverste venstre hjørne sker der noget. Jeg ser
det som fisk, der springer ud af skikkelsen, ja,
helt ud i kirkerummet. Fisken er et oldgammelt
Kristus-symbol. Samtidig får man associationer
til fortællingen om Peters fiskedræt (Lukasevangeliet kap. 5,1-11), hvor Jesus byder Peter
give slip på sin kæmpe fangst og i stedet følge
ham: ”Så vil jeg gøre dig til menneskefisker”.
Igen et bud om at slippe det materielle for at
give plads for Guds rigdom.
Nederst til venstre ses en lille blå genstand. Det kunne være et alterbæger eller en
døbefont eller begge dele. Begge er midler til
at tilvejebringe sammensmeltingen af Gud og
menneske. På altertavlen er den nærmest lidt
henslængt. Sammensmeltningen er sket.
I midten yderst til højre er der noget næsten
sort. Øverst ligner det et åbent gab. Det sorte,

onde, mørke er nu engang en del af vores liv.
Men i mødet med Jesus får det ikke lov at fylde
meget.
Altertavlen er naturligvis indrammet, men
indholdet sprænger rammerne på mere end en
måde. Når der holdes gudstjeneste og præsten
står foran alteret i den lange sorte kjole, kommer hun/han til at stå i direkte forlængelse af
den lysende skikkelse. Mange har lagt mærke til
det: Det er, som om der også her sker en sammensmeltning og præsten næsten løftes op. Når
præsten læser, beder og lyser velsignelsen, står
den lysende enhed Kristus/menneske bagved og
over i mere end en forstand.
Man kan heldigvis blive ved at søge og finde –
både i evangeliet, i kirken og i altertavlen. Kom
selv og søg.
Torsdag d. 6. november 19.00 er der andagt
i Tryggelev kirke over Johs. 4,1-42 (Jesus og
kvinden bed brønden). I stedet for traditionel
prædiken forsøger vi i åben samtale at finde forkyndelsen i teksten og altertavlen. Gitte Buch
og jeg kommer med korte oplæg. Efter andagten er der et let traktement og tid snak og til evt.
at spørge til altertavlen og kirkerenoveringen.
Vi slutter med en aftenssalme. Alle er hjerteligt
velkomne!
		
Trille Brink Westergaard
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Nordlangeland pastorat
gudstjenester, der henvender sig til en særlig
Der er kun talt gudstjenester og kirkelige handKirketælling
gruppe, eller gudstjenester med et særligt tema.
linger, ikke for eksempel foredrag eller koncerter
Biskoppen over Fyens stift Tine Lindhardt bad
Der er flere kirkegængere ved denne type gudsi kirken.
sidste forår menighedsrådene om at tælle kirketjenester.
Der har på Nordlangeland været holdt 192
gængere for at få viden om kirkegangen og kirkeEndelig har der været kirkelige handlinger
søndags- og helligdagsgudstjenester med et
livet på Fyn. Den 30. april var der gået et år
som vielser og begravelser, der tit har mange
gennemsnitligt deltagertal på 23,7. Gennemmed at tælle kirkegængere, og Fyens stift har
deltagere.
snittet dækker over en vis variation fra kirke til
offentliggjort de indsamlede tal.
Kun én enkelt gang ud af 232 gudstjenekirke, fra Snøde med 15,8 pr. gudstjeneste til
Kirketællingen viser et andet billede end
ster og handlinger har kirken været tom. Alt i
Tullebølle med 36,9 pr. gudstjeneste. Kun én
tomme kirkebænke: I årets løb var der trekvart
alt har der været 6.699 kirkegængere i kirkergudstjeneste, altså 0,5% af gudstjenesterne, blev
million kirkegængere i Fyens stift. Det svarer
ne på Nordlangeland. Eller sagt på en anden
til et messefald, 12 gudstjenester havde få deltil tilskuertallet til hundrede af OB´s superligamåde: Hvert folkekirkemedlem på Nordlantagere, fem eller færre. Til gengæld har der også
kampe.
geland har været i kirke næsten tre gange på
været mange gudstjenester med mange deltaAlt er blevet talt i denne tælling: Deltageret år. Tomme kirker? Det er kun i medierne
gere, dåb, konfirmationer, juleaften…
tallet ved alle 16.500 gudstjenester og kirkelige
de findes!
Hverdagsgudstjenester er gudstjenester, der
handlinger som vielse og begravelse er blevet
ikke holdes om søndagen. Tit er der tale om
talt. I gennemsnit har der i stiftet været 43 mennesker i kirke per gudstjeneste
eller handling. Biskoppen
bad også menighedsrådene
Statistikker for kirkerne i Nordlangeland pastorat
tælle de gudstjenester, der er
1. maj 2013 – 30. april 2014
blevet aflyst, fordi der ikke
kom nogen i kirke, se såkaldHou
Stoense
Snøde
Bøstrup
Tranekær
Tullebølle
te messefald. Der var 138 af
Antal søndagsgudstjenester
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0
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24,7
--15,8
18,5
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36,9
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3
0
5
2
0
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Messefald
0
0
0
1
0
0
der stadig er plads til flere på
kirkebænkene, og der vil i de
Hverdagsgudstjenester
2
0
3
2
4
2
kommende år blive sat fokus
Deltagere
87
0
226
103
182
81
på, hvad man kan gøre, for
Gennemsnit pr hverdagsgudstj
43,5
--75,3
51,5
45,5
40,5
at flere finder anledning til at
Plejehjemsgudstjenester
12
--------12
gå i kirke. Det sker ikke bare
Deltagere
185
--------257
for at blive flere, men fordi
kirken har et vigtigt budskab,
Kirkelige handlinger
8
0
5
2
2
10
og alle skal have mulighed for
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vielser
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0
0
0
1
1
at høre det.
heraf
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1
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Hvordan ser kirkegangen
Deltagere
ved
handlinger
280
0
183
85
125
350
så ud i de seks kirker, der er
Gennemsnit pr. handling
35
--36,6
42,5
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35
på Nordlangeland? Det kan
ses i skemaet på denne side.
Årligt deltagertal ialt
1690
0
1152
761
1117
1979
Stoense kirke har været lukFolkekirkemedlemmer
1.
januar
2014
481
177
335
340
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997
ket i perioden på grund af
Kirkegang pr. medlem
3,5
--3,4
2,2
6,5
2,0
renovering efter branden.
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Nordlangeland pastorat
Stoense kirke genåbner
Efter branden i Stoense kirke for snart to år
siden er kirken nu efter en langvarig og kostbar renovering klar til at blive genåbnet.
Det sker ved en gudstjeneste søndag
den 21. september kl. 10.00. Biskop Tine
Lindhardt vil deltage i gudstjenesten. Et
kor fra Nordskolen og Lindelse kirkekor
deltager også i den festlige gudstjeneste.
Efter gudstjenesten vil der være sammenkomst i Nordlangelandshallen.
Det er en stor begivenhed, at Stoense
kirke efter branden kan åbne og nu skinner,
som var den ny, og vi håber, at der kommer
virkelig mange nordlangelændere til festlighederne. Tilmelding er ikke nødvendig.
På dette kirkeblads side 18 har Tessa
Clausen fra Nordlangelands Lokalhistoriske Arkiv skrevet om kirkens 900 år gamle
historie.

Høstgudstjeneste for børn
Der bliver igen i år en høstgudstjeneste særligt
tilrettelagt for børnefamilier, men alle er velkomne. Det bliver søndag den 7. september kl
14.00 i Hou kirke.
Alle opfordres til at medbringe en høstgave
i form af frugt, grøntsager, blomster eller andet
godt fra have og mark. Børnene vil ved gudstjenestens begyndelse bære gaverne ind i kirken,
og efter gudstjenesten vil der blive holdt auktion over gaverne. Så de voksne opfodres til at
tage godt imod gaverne og give en god pris for

dem. Sidste år solgte vi for næsten 3.000 kr. I lighed med de sidste par år går det indsamlede beløb
til hospitalsklovnens arbejde på Odense sygehus.
Efter gudstjenesten er der også en forfriskning til både børn og voksne. Børn og familier
fra hele pastoratet opfordres til at være med til
denne festlige børnehøstgudstjeneste.

Uformel gudstjeneste
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 en uformel gudstjeneste i Tranekær søndag den 21. september kl.
19.30. Gudstjenestens titel er “Vil du være rask?”.

i jødedommen og i kristendommen. I årtusinder har folk læst Davids salmer. I Davids
salmer har mennesker fundet svaret på deres
søgen og deres længsler. I salmerne har folk
fundet trøst. I salmerne har folk fundet ord for
deres lidelser. Davids salmer er fast bestanddel
ved gudstjenester og ved personlig andagt eller meditation. Davids Salmer er noget af den
stærkeste lyrik, vi har. Salmerne rummer stor
visdom, stor skønhed, masser af trøst.
Nonner og munke samles syv-otte gange om
dagen i klosterkirken og synger Davids salmer
som vekselsang. Ordet “salme” kommer fra Salmernes Bog i Biblen, og i vores salmebog er der
hele 40 gendigtninger af Davids salmer og utallige henvisninger.
Gudstjenesten torsdag den 9. oktober kl.
19.00 i Tullebølle kirke vil i koncentrere sig om
Davids salmer og gøre brug af salmerne til meditation, fordybelse, bøn, oplæsning og vekselsang.
Sangerinden Sofie Ljungdahl medvirker.
Efter gudstjenesten er der et let traktement.

Høstgudstjenester
Årets høstgudstjenester bliver søndag den 28.
september kl. 10.00 i Snøde kirke og kl. 14.00
i Tullebølle kirke. Kirkerne vil være smukt og
festligt pyntet. Efter begge gudstjenester er der
kirkekaffe i våbenhuset.
Høstgudstjenester er ikke kun for landmænd.
Det, vi fejrer ved en høstgudstjeneste, er jo selve
livet. Det under, at planter, dyr og mennesker
lever, spirer, gror, vokser og bærer frugt. Høstgudstjenesten er en lejlighed til at gøre det, vi alt
for ofte glemmer: At takke for livet og vort daglige brød. Taknemmelighed er hovedtemaet.
Og så er der selvfølgelig indsamling af en
høstgave. For livet leves sammen med andre, og
vi har også et ansvar for dem, der af en eller anden grund ikke har kunnet høste lige så meget.

Halloween i Stoense
Vi skal ikke snydes for Halloween, i år bliver
det i Stoense fredag den 24. oktober.
Vi begynder kl. 16.00 i stalden hos Ulla og
Erik Nogel, Stoensevej 38. Her skal der udhules
græskar, som kan blive til lygter. Husk at tage
knive og skeer med, samt varmt tøj. Undervejs
serveres der kaffe, sodavand og boller.
Med de færdige græskarhoveder går vi til Stoense kirke til kl. 18.00 til en børnegudstjeneste.
Tilmelding til Ute Rosbach tlf. 62552707 eller sms til 41248838 senest dagen før

Syng en ny sang for Herren!
Overskriften og linjer som “Min Gud, min Gud!
Hvorfor har du forladt mig?”, “Herren er min
hyrde, jeg lider ingen nød” er tre eksempler på
kendte linjer fra den bibelske bog Davids Salmer eller Salmernes Bog, som bogen hedder i
den nuværende bibeloversættelse.
Davids salmer har haft en utrolig betydning

“Fra morgen til aften” - Weyse og
Ingemann
Onsdag den 29. oktober kl. 19.00 har vi atter
en syng-sammen aften i Hou kirke.
Jens Jørgen Søgaard og Bibi Bechmann fører
os igennem et væld af fællessang sammen med
morsomme anekdoter og historisk viden om
sangene og deres samtid.
5

Nordlangeland pastorat
Weyse blev samtidens mest eftertragtede
pianist og entertainer, og Ingemann blev kaldt
“barnets bestandige besynger” og “miraklets
og mildhedens mindesanger”. Sammen skrev
de syv morgensange (Blandt andre “I østen
stiger solen op”) til brug for de danske børn,
og de er stadig de mest kendte og elskede morgensange. De var 1800-tallets Poul Dissing/
Benny Andersen.

Halloween i Tranekær
Torsdag den 31. oktober gør vi det igen: Halloween i Tranekær.
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 lægger buketter eller tænder lys på gravene den dag.
Til gudstjenesten Alle helgens dag hører Bibelteksten, hvor Jesus siger “I er jordens salt” og
“I er verdens lys”. I kirken mindes vi de mennesker, der nu er døde, men som har saltet vort
liv og lyst op i vort liv. Vi tænker på det, der ved
dødsfaldet er gået tabt af historier, samvær, kærlighed og betydning. Vi lytter til troens trøst i
den tomhed, døden har efterladt.
Traditionen tro vil navnene på dem, der i
årets løb er døde i pastoratet, blive læst op ved
Alle helgens-gudstjenesterne søndag den 2.
november kl. 10.00 i Tullebølle og Hou kirker
og kl. 11.15 i Tranekær og Snøde kirker.
Natkirke i Stoense
Vi prøver igen med natkirke. Denne gang bliver
det i den nyåbnede Stoense kirke, hvor vi kan
arrangere kirkerummet lidt anderledes pga. de
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løse stole.
Det bliver torsdag den 13. november kl. 20
til 22.
I lighed med sidste år vil der blive forskellige
mindre indslag i løbet af aftenen, og hele konceptet er igen, at man kan komme og gå, som man
vil, i løbet af aftenen. Vi skal bruge og opleve
kirkerummet på en anderledes måde end ved en
almindelig gudstjeneste. Der vil blive både tid til
stilhed og eftertanke, samt mulighed for at lytte
til sang og musik. Aftenen slutter med en andagt.
Det var vældig stemningsfuldt sidste år, og
det regner vi med, at det også bliver i år, hvor vi
har erfaringer at tage med os.

Første søndag i advent
Søndag den 30. november synger vi julen ind
ved gudstjenesten i Tranekær kl. 16.00. Kom og
forslå og begrund valget af din julesalme.
Foredrag i Bøstrup
FFF – Folkekirkens Folkeoplysnings Forbund – har
haft endnu en forrygende forårssæson. Der har været utroligt mange mennesker til foredragene. Nu
glæder vi os til efteråres program, der bliver således:
Onsdag den 24. september kl. 19.30: Hanne
Beck Hansen. Tidligere politidirektør, nu forfatter.
Onsdag den 22. oktober kl. 19.30: Hugo
Mortensen. Tidligere PET. Muntert foredrag.
Hvordan man kommer gennem livet på trods
af usportslig kropsbygning og manglende kvindetække.
Tirsdag den 4. november kl. 19.30: Helge
Engelbrecht, sanger: Så spil da knejt!
Torsdag den 20. november kl. 19.30: Poul
Weber og Knud Rasmussen: Den transsibiriske
jernbane.
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.

Nyvalg til menighedsrådet for Stoense
og Snøde sogne
Forskellige omstændigheder som arbejdsliv og
fraflytning har gjort, at der ikke længere er
repræsentanter fra Stoense og Snøde sogne i
menighedsrådet for Hou-Stoense-Snøde.
Menighedsrådet forventer derfor, at stiftet
godkender, at der holdes nyvalg af medlemmer
til menighedsrådet for de to sogne, og at det
kommer til at følge det i forvejen planlagte forløb for valg til menighedsråd de steder i landet,
hvor man ved sidste valg som forsøgsordning
kun blev valgt for to år mod normalt fire.
Der vil blive et orienteringsmøde for begge
sogne i Nordlangelandshallens cafeteria tirsdag den 16. september kl. 19.30. Her vil der
blive orienteret om arbejdet i menighedsrådet
og om valgregler, ligesom der vil blive mulighed
for at opstille en liste til valget fra hhv. Stoense
og Snøde.
Stoense sogn har tre og Snøde fire pladser
i menighedsrådet, så det er nu, der skal findes
villige kandidater til at gå ind i arbejdet for de
to år frem til næste ordinære valg.
Nærmere oplysninger vil også fremkomme i
dagspressen.
Ny lysedug i Hou
Lysedugen under den syvarmede lysestage i
Hou var efterhånden blevet noget medtaget,
og Maggi Søgaard, Lohals har på eget initiativ
kniplet og skænket kirken en ny lysedug.
Menighedsrådet siger en stor tak for gaven
og glæder sig over det smukke resultat, der forhåbentlig kan pryde i kirken i mange år.
Den gamle lysedug var syet af Erna Flindt
tilbage i 1977 sammen med kirkens alterdug.
Konfirmationsforberedelse
Hvis man skal konfirmeres i foråret 2015, så begynder undervisningen torsdag den 23. oktober
i sognehuset i Bøstrup. Tilmelding finder sted
i august-september. Præsterne sender tilmeldingsblanketter ud til elever i syvende klasse,

Nordlangeland pastorat
der bor på Nordlangeland. Har man i midten af
september ikke modtaget en blanket og har en
kommende konfirmand i husstanden, så er det
en god idé at kontakte en af præsterne.

Menighedsrådsmøder
Tullebølle-Tranekær-Bøstrup menighedsråd:
Tirsdag den 2. september kl. 19.00 i Bøstrup
sognehus.
Tirsdag den 7. oktober kl. 19.00 i Bøstrup sognehus.
Tirsdag den 18. november kl. 19.00 i Bøstrup
sognehus.
Hou-Stoense-Snøde menighedsråd:
Onsdag den 10. september kl. 19.00 i Hou
præstegård.
Onsdag den 8. oktober kl. 19.00 i Hou
præstegård.
Onsdag den 12. november kl. 19.00 i Hou
præstegård.
Fællesmøde
Tirsdag den 14. oktober kl. 19.00 i Bøstrup sognehus.
Se referater på www.pastoratet.dk

Gudstjenester på Plejehjemmene
Tullebølle Centret:
Onsdag den 24. september kl. 14.30.
Onsdag den 29. oktober kl. 14.30. Altergang.
Onsdag den 26. november kl. 14.30.
Stigtebo:
Onsdag den 24. september kl. 10.15.
Onsdag den 29. oktober kl. 10.15.
Onsdag den 26. november kl. 10.15.
Præsternes fridage
Sognepræst Hans Henrik Merrild holder ferie
og friweekend 11.-15. september, 22.-29. september, 25-27. oktober og 18.-21. november.
Sognepræst Torben Poulsen holder ferie og
friweekend: 3.-6. oktober, 15.-21. oktober, 7.-11.
november og 22.-23. november.

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

☎

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

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

☎

☎

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

☎

☎

Sekretær: Merete Holck, merh@km.dk

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

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

☎

☎

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

☎

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

☎

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

☎

☎
☎
☎

Tranekær kirke:
Graver: Jytte Christiansen,
21 33 30 33 (bedst tirsdag til fredag),
tranekaerkirke@gmail.com
Kirkeværge: Niels Vous,
22 15 00 55, vous@mail.dk

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

☎

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

☎

☎
☎

☎

Kirkebil: Byens Taxi

☎ 62 51 10 80
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Rudkøbing – Simmerbølle pastorat
ÅBEN NATKIRKE
Fredag d. 4. juli havde vi for allerførste gang Åben
Natkirke i Rudkøbing Kirke fra kl. 20 til 23.
Natkirken har ikke form som en almindelig
gudstjeneste. Hovedvægten var lagt på stilhed,
lys og bøn, kombineret med korte indslag fra
akustiske instrumenter og digital lyd. Fire medlemmer af Langelands Brassband spillede nogle
meget smukke koraler, og yngste deltager var
13-årige Joakim på violin, der spillede så både
Gud og alle tilstedeværende frydede sig.
Kirken var inddelt i tre stationer. I koret var
vores nuværende og gamle døbefond indrettet til
lystænding. At tænde lys kan i sig selv være en bøn,
for alt hvad der ligger os mennesker på hjerte. I
sideskibet var der indrettet et læsehjørne med flere
former for kristen litteratur. Især bøger om bøn til
inspiration og vejledning, da vi, som medlemmer
af folkekirken, ikke er så bekendt med personlig
bøn. Der var også mulighed for at trække små
mannakort, med bibelcitater, til refleksion.
Sidst på aftenen holdt pastor Anders Ellebæk
Hansen en kort andagt med nadver. Alle blev
budt op i koret, hvor det hjemmebagte brød
blev brudt og dyppet i vinen fra kalken. Det var
en ny og glæderig oplevelse selv at være med til
at bryde brødet og lade det gå fra hånd til hånd.
Det gav en helt særlig form for fællesskabsfølelse
- alle har vi del i Kristi legeme.
I våbenhuset blev der serveret kølig hyldeblomstsaft, som var perfekt til den varme sommeraften. Der var også lagt en gæstebog frem,
og en natkirkegænger skrev følgende:
Det kan kirken også bruges til – gør det til en fast
tradition en gang om måneden.
Og det har vi også tænkt os at gøre. I skrivende stund har vi, grundet nye præstevikarer og
sommerferie, endnu ikke fundet nye datoer for
natkirken, men vi vil bede alle om at holde et
vågent øje med annoncering i vores lokale ugeavis, ligesom der også næste gang vil blive sat
plakater op i vores nye skiltestandere, der står
ved både Super Brugsen og på fortovet ved indkørslen til kirken fra Brogade.
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Der findes mange former for særgudstjenester, og det afspejler sig også i det langelandske
landskab. Vi har valgt at lade natkirken være
inspirator for flere nye kommende særgudstjenester i Rudkøbing Kirke. Vi vil gerne at vores
kirke skal åbne sig endnu mere, og hører meget
gerne fra alle, sognebørn og søgende sjæle, der
kunne have idéer indenfor disse nye tiltag.
Grundtvig skriver at kirken er bygget af levende
sten. Vi ER kirken.
I Vor Frue Kirke (Natkirken) i København
har de et motto der lyder:
Alt er tilladt, men ikke alt gavner.
Alt er tilladt, men ikke alt bygger op.
Et godt motto at lægge sig i kølvandet efter.
Janne Riis Peitersen
(aktivitetsudvalget i Rudkøbing/Simmerbølle
menighedsråd)

Nyt fra kirkegården
Granddækning: På menighedsrådsmødet
d. 14. maj 2014 blev det besluttet at standardisere granpålægning på Simmerbølle og
Rudkøbing kirkegårde. Fremover tilbydes der
ikke grandpyntning men granddækning med
Nordmanns- og nobilisgran. OBS: Ved gravsteder der kontraktmæssigt passes af kirkegården
sker der ingen ændringer.
Ønsker de yderligere oplysninger er De velkommen til at kontakte Kirkegårdskontoret.
Nye ansigter: Ved Rudkøbing og Simmer
bølle kirkegårde er der ansat to gartnermedhjælpere. Manuela, som begyndte den 14. 7,
har erfaring med kirkegårdsarbejde, og Nina,
der er ansat i flexjob fra den 1. 7. Vi i menighedsrådet er glade for kirkegårdene nu igen kan
blive passet, som vi ønsker det.
Vand: Som I ved, har der været problemer med
at tappe vand på Rudkøbing kirkegård. Dette
er nu løst, så man igen kan tappe vand de sædvanlige tre steder.
På menighedsrådets vegne
Tom Søegaard, formand for kirkegårdsudvalget

Nye åbningstider på kirkekontoret
Pr. 1. august får kirkekontoret nye åbnings
tider. Kontoret vil fremover være åbent mandag
kl. 9.00-14.30 og torsdag kl. 10-17.30.
Høstgudstjeneste
Lige siden mennesket begyndte at dyrke jorden, har høsten været særlig vigtig. For mange
landmænd er høsten fortsat den travleste tid på
året, som man med forventning ser frem imod.
Hvert år er det med en blanding af spænding og
nervøsitet at der høstes, for høsten er landmandens årlige ”eksamen”, hvor det skal vise sig, om
udbyttet står mål med arbejdet. Så meget mere
glædes man, når man ser, at arbejdet har båret
frugt og høsten er tilfredsstillende. En god høst
betyder sikring af mad til både mennesker og
dyr det næste år, og det kalder på taknemmelighed. Derfor holdes der høstgudstjeneste den
28. september i Rudkøbing kirke.
Intro-gudstjeneste
Hvornår står man op og hvornår sidder man
ned og hvorfor? Hvorfor vender præsten ind i
mellem ryggen til folk under gudstjenesten?

Hvad er kirkegængernes opgaver?
Svaret på disse og andre lignende spørgsmål
om søndagens højmesse kan du få ved introgudstjenesten.
Torsdag d. 27. nov. kl 19.00 i Rudkøbing Kirke.
Her fortæller præsterne om gudstjenestens led
og vi træner nogle af dem.
Alle med lyst til vide mere om gudstjenesten er
velkomne.

Rudkøbing – Simmerbølle pastorat
For konfirmanderne og deres forældre er der
forældremøde i forlængelse af gudstjenesten.
Præsterne

Eftermiddagskaffen
er på kanden i Rudkøbing præstegårds konfirmandstue, og alle er velkommen til lægge vejen
forbi til en snak om stort og småt. Der er eftermiddagskaffe mellem kl. 14. 30 og 16 på følgende dage:
Onsdag d. 17. sep.
Onsdag d. 22. okt.
Onsdag d. 12. nov
Store og små konfirmander
Der vil i år blive oprettet konfirmandhold fra
både Ørstedskolen og Kassebølle Friskole.
Invitationer og information angående konfirmandundervisning og tilmelding hertil vil blive
udsendt.
Der vil også blive mulighed for at 3. klasseseleverne på Ørstedskolen at gå til junior
kon
firmandundervisning i løbet af efter
året
med start den 25. september. For K
assebølle Friskoles vedkommende vil der i år ikke
blive tilbudt juniorkonfirmandundervisning,
men til gengæld vil undervisning næste år blive
tilbudt i både 3. og 4. klasse.
Præsterne
Kor
For Rudkøbing Kirkes tre kor begynder
korsæsonen den første uge i september. Kirkekoret, som er for voksne korsangere øver hver
tirsdag kl. 19.30- ca. 21.15. Børnekoret og
ungdomskoret har i den forløbne sæson haft
øvetid torsdag eftermiddag. Øvetidspunktet i
den kommende sæson ligger endnu ikke fast,
men vil kunne findes på kirkens hjemmeside
hen imod slutningen af sommerferien.
Korprøverne foregår i Bethesda, Ahlefeldtsgade.
Nye korsangere er velkomne i alle tre kor. Kontakt kirkens organist og korleder, Tine Sandberg.

Børne- ungdomskoret sluttede sæsonen af med en hyggelig udflugt
til Skovsgaard Gods d. 1. juni.

Langeland er nyt land og dog!
Jeg hedder Mai Bjerregaard Andersen og har
siden pinsedag været afløser for sognepræst Pia
Tønsberg-Jensen grundet hendes sygemelding.
Jeg blev præst i 2002 og vikarpræst i Fyens Stift
i 2007. Vikar, fordi ”dine, mine og vores børns”
er ensbetydende med bolig i Rantzausminde og
uforeneligt med præsteembeder med bopælspligt. Hvad de fleste med god grund har. Men
hellere vikarpræst end ikke præst!
I mine 7 år på Fyn (2 på barsel og 5 i arbejde) har jeg været mere end 10 steder. Senest på
Svendborg Sygehuset og i Svenborg Arrest, hvor
jeg erfarede, at det almindelige sognepræstearbejde er blevet min hjemmebane.
På sygehuset og i arresten er præsten også
sanger, sekretær, organist og kirketjener og dér
går og kommer kirken med præsten. I Rudkøbing og Simmerbølle ligger kirken der, og ved
dem arbejder en række nøglepersoner, som
hjælper en med at gøre præstearbejdet. En stor
hjælp og meget betryggende.
Gudstjenester og kirkelige handlinger kan
holdes over alt, hvor to eller tre er forsamlet i
Jesu navn f.eks. på hospitalets stuer, gange og
opholdsrum og i arrestens besøgslokale. Alt sammen godt og ordentlig, fordi ordet og Ånden,

helt grundlæggende er alt, hvad der skal til.
Alligevel er menighedsrådets arbejde med
at tage vare på kirker og kirkegårde et vigtigt
arbejde. Kirkerummets indretning og inventar
taler nemlig deres eget sprog: ”Fonten minder os
om vor dåb, alteret om nadverens nåde, alt med
Guds ord om tro og håb og om Guds kærlighedsgåde, huset om ham hvis ord består, Kristus, i dag
alt som i går, evig Guds søn, vor genløser.” (DDS
323,5.) Et sprog som både understøtter forkyndelsen og holder præsten og menighed såvel
oppe som på plads.
Når jeg træder ind i en kirke, træder jeg ikke
bare ind i et særligt stykke arkitektur. Jeg træder også ind i et fællesskab, der ikke regner de
skel, der er mellem mennesker udenfor kirken,
og i en sammenhæng, der går langt tilbage. Det
er som om, at ”Slægtens fodtrin lyder med os op
igennem glemte år, danse-lette eller tunge, som de
følte deres kår, når de andagtsfulde kom med deres
små til livets Gud, når de knugede af sorgen bar de
kære døde ud” (DDS 33,3). Og ude på kirkegården hviler de tidligere slægter og minder om, at
jeg er en del af en lang og stor historie, og om
opstandelsen. Gravstedernes retning øst-vest er
en påmindelse om, at Kristus kommer fra øst,
når han kommer igen for at genrejse os og vores
døde.
Så, ny i Simmerbølle og Rudkøbing men
ikke helt på fremmed grund. Og så er der allerede kendte ansigter i menigheden. Også det
giver fornemmelsen af hjemlighed.
MBA

Ny præst til september
Da Anders Ellebæk Hansen har søgt nye udfordringer pr. 1. september, vil Thomas Hårbøl
blive indsat som ny vikar for Lene Kjær Andersen
under hendes barselsorlov. Thomas Hårbøl er uddannet teolog fra Københavns universitet og dette
er hans første embede som præst. I den anledning
ordineres han i Odense domkirke den 30. august
kl. 10, hvor alle er velkommen til at deltage i gudstjenesten og overvære ordinationen.
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Plejehjemsgudstjenester
Rudkøbing Plejehjem kl. 11:
Onsdag d. 3. sep. v. Mai Bjerregaard Andersen.
Torsdag d. 2. okt. v. Annalise Bager.
Tirsdag d. 4. nov. v. Mai Bjerregaard Andersen.
Danahus tirsdage kl. 14:
D. 9. sept. v. Thomas Hårbøl.
D. 14. okt. v. Thomas Hårbøl.
D. 11. nov. v. Mai Bjerregaard Andersen.
Dagcenter Kohaven:
Onsdag d. 3. sept. inviteres der på udflugt til
Thurø 8.30-12.15 med sognepræst Annalise
Bager.
Onsdag d. 10. sept. kl. 14.00 v. Annalise Bager.
Tirsdag d. 21. okt. kl. 10.00 v. Thomas Hårbøl.
Tirsdag d. 11. nov. kl. 10.00 v. Annalise Bager.

Kirkekaffe
D. 19. okt. efter gudstjenesten i Simmerbølle
Kirke kl. 19.00.

Udenfor disse tider skal henvendelse ske
til vikarpræst Mai Bjerregaard Andersen,
fredag dog til sognepræst Thomas Hårbøl.

Indre Mission - Bethesda
4/9
Møde v/ Nicolaj Vibe.
11/9
Bibelstudie.
26/9
Møde v/ regionsleder Bjarne Taulborg.
9/10	Sang og musikaften v/ Anders Grinderslev m. fl.
23/10 Bibelstudie.
31/10 Fællesspisning kl. 18.00, derefter
hyggeaften og forskellige indslag.
6/11
Vi får besøg fra Norea Radio.
15/11	Kl. 9.30, temadag v/ psyko- og familieterapeut Steen Palmqvist.
20/11 Bibelstudie.
28/11 Rudkøbing By Night. kl.18.00.
Åbent hus i Bethesda.

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

Kontakt: Birgit Mogensen, tlf. 62502098.
Hvor ikke andet er anført, afholdes møderne i
Bethesda kl. 19.30.
Særligt ved søndagens gudstjenester
Gudstjenester med kor
D. 28. sept. medvirker Børne- og Ungdoms
koret ved høstgudstjenesten i Rudkøbing
Kirke kl. 10.00.
D. 19. okt. medvirker Kirkekoret ved aften
gudstjenesten i Simmerbølle Kirke kl. 19.00.
D. 9. nov. medvirker Børne- og Ungdomskoret ved gudstjenesten kl. 10.00 i
Rudkøbing Kirke.
D. 30. nov. 1. søndag i advent medvirker
Kirkekoret i Rudkøbing Kirke kl. 10.00.
Alle helgens dag d. 2. nov. mindes vi de
afdøde. Navnene på dem, der er døde i det
forgangne år læses op. Begge præster og
Kirkekoret medvirker.
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Vejviser
Gælder begge sogne
www.rudkøbing-simmerbøllekirker.dk
Sognepræst kbf.: Pia Tønsberg-Jensen
- sygemeldt.
Sognepræst kbf: vikar Mai Bjerregaard
Andersen. Træffes efter aftale.
24 24 61 12, maib@km.dk.
Konst. sognepræst: Thomas Hårbøl.
Træffes efter aftale i Brogade 6.
61205825
Email: thomas_haarboel@hotmail.com
Kordegn: Birgitte E. M. Møller, Rue 12,
5900 Rudkøbing,
62 51 12 70,
bemm@km.dk. Træffetid mandag 9.0014.30 og torsdag 10.00-17.30.

☎
☎

☎

☎

☎

Formand for RudkøbingSimmerbølle menighedsråd:
Vibeke Westphal,
Rue 31, 5900 Rudkøbing.
21 31 40 31, vvw@dadlnet.dk.
Kasserer: Kirsten Kruger Olsen,
Kulepilevej 33, 5900 Rudkøbing.
Regnskabsfører: Benny Rasmussen,
Tordenskjoldsvej 21, 5700 Svendborg.
Kirkebil: Byens taxi,
62 51 10 80.

☎

☎

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@geopartner.dk.

☎
☎

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

☎
☎

Strynø pastorat
Særlige gudstjenester i efteråret
Den 28. september afholdes der høstgudstjeneste i Strynø kirke. Vi siger tak for årets høst
og husker på alle de gaver til krop og sjæl, som
naturen har beriget os med.
12. oktober er der gudstjeneste på hverdagssprog.
Den 26. oktober holdes der Alle Helgen lidt på forskud. Vi mindes de mennesker, som
er døde i årets løb og navne vil blive læst op.

Ny præst på Strynø
Mit navn er Thomas Hårbøl, jeg er 28 år, og
jeg afsluttede min teologiske uddannelse ved
Københavns Universitet i 2013. Jeg er født og
opvokset i Nyborg, men jeg har et positivt indtryk af øerne syd for Fyn fra ferieture og besøg
i tidens løb; og nu får jeg så fornøjelsen af at
vikariere som præst for strynboerne og i Rudkøbing-Simmerbølle i nogle måneder, indtil
Lene Andersen vender tilbage fra barselsorlov.
I København har jeg bl.a. prædiket i Studentermenigheden, men vikariatet her er mit første
egentlige præsteembede. For mig det er naturligvis en god mulighed for at samle erfaringer i
arbejdet som præst; men det betyder også, at I
får en chance for at være med til at præge mig
som præst. Det er jeg sikker på, at I vil gøre på
positiv vis, og til gengæld vil jeg glæde mig til at
blive en del af lokalsamfundets liv og være med
til at bære kirken videre, ligesom den er blevet
båret frem til os i dag.
Ordination af Thomas Hårbøl
Embedet på Strynø og i Rudkøbing-Simmerbølle er Thomas Hårbøls første præsteembede. I
den anledning ordineres han ved en gudstjeneste i Odense domkirke lørdag 30. august kl. 10.
Alle er velkommen til at deltage i gudstjenesten
og overvære ordinationen.

Børnegudstjeneste, 1. søndag i advent.
Som vi efterhånden har som tradition i Strynø
kirke har vi børnegudstjeneste 1. søndag i
advent. Kom og hør om Jesus der rider ind i
Jerusalem på et lille æselføl. Vi hører, synger
og ser 1. søndag i advents budskab. Kom og
vær med! Efter gudstjenesten går vi samlet
ned til Majtræspladsen, og tænder juletræet
og efterfølgende er der julehygge på kroen.
Arrangementet er i samarbejde med Strynø
Beboerforening.
Renovering af kirkegulvet i Strynø
Kirke
Kirkegulvet i Strynø kirke skal renoveres. Gulvet er efter mange års brug blevet nedslidt.
Undervejs er det blevet repareret med cement og
senere er der blevet lagt tæppe på for at dække
over de nedslidte teglsten. Arkitektfirmaet C &
W arkitekter A/S er derfor sat på opgaven. Det
drejer sig om midtergangen og koret. De gamle
sten tages op, og de sten, som stadig er brugbare, nedlægges igen sammen med nye sten, der er
formstøbt, så de passer sammen med de genanvendelige sten. Projektet forventes at begynde
i efteråret. Inden da er involverede myndigheder orienteret, så fornødne tilladelser er i orden.
Da omlægningen af gulvet forventes at tage 2-4
uger, vil kirken være lukket i dette tidsrum.
Gudstjeneste og evt. kirkelige handlinger vil
derfor blive flyttet. Det vil givetvis blive skolen, når den forhåbentlig er færdigrenoveret til
den tid. Der er endnu ikke indhentet tilbud på

udførelsen af arbejdet, men det er anslået til
at koste ca. kr. 450.000. Størsteparten af udgifterne dækkes af et ekstraordinært beløb af
ligningsmidlerne. Vi ser frem til at komme i
gang med arbejdet.

Månedens salme
Følgende salmer er valgt som ”Månedens salme”:
September: 728 Du gav mig O Herre en lod af
din jord
Oktober: 3 Lovsynger Herren
November: 752 Morgenstund har guld i mund
Kollekter
I september og oktober samles der ind til følgende formål:
21. september: Folkekirkens Nødhjælp
19. oktober: Spedalskhedskommissionen

Vejviser
Sognepræst: Thomas Hårbøl, Strynø
Præstegård,
Kirkevej 18, 5900 Rudkøbing.
62 51 53 46 / 30 93 78 74.
Træffes efter aftale. Mandag fast fridag.

☎

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

☎
☎

☎

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

Onsdag den 17. september kl. 17.00
Onsdag den 15. oktober kl. 17.00
Tirsdag den 18. november kl. 17.00		
Dagsorden og referater
kan ses på kirkens hjemmeside.

Babysalmesang		
Der er igen BABYSALMESANG i Skrøbelev
kirke tirsdage kl. 10.00-11.00:
Flg. datoer er fastsat: 26/8; 2/9; 9/9; 16/9;
23/9; 30/9; 7/10; 14/10.
Babyer 0-12 mdr. og deres mødre/fædre er
hjertelig velkomne.
Høstgudstjenester
Høstgudstjenesterne, hvor vi takker for årets høst, foregår søndag
den 14. september i Longelse
kirke kl. 10.00 og i Skrøbelev
kirke kl. 19.30. Ved aftengudstjenesten medvirker Langelands Brassband. Kom og nyd de
dejlige høstsalmer, en god høstprædiken og de
smukt pyntede kirker.
Søndag den 21. september kl. 14.00 er der
Børne-høstgudstjeneste i Fuglsbølle kirke.
Her vil Børneklubben bære frugt og korn ind
og synge et par børnesalmer for os. Vi holder
altergang med brød og saftevand.
Fyld Danmarks kirker
Søndag den 28. september er der særligt fokus
på kirkens gudstjeneste. Over hele landet bliver
der gjort en særlig indsats for at få kirkebænkene
fyldt netop denne søndag, så man her kan føle
sig som en del af et større fællesskab…..og vi ved
det alle! Det er meget rarere og mere højtideligt,
at komme i kirke, når mange andre har fået den
samme idé. Det oplever vi jo hvert år Juleaften. Vi
gør dagen festlig med kormusik af Sydlangelands
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nye kirkekor under ledelse af organisterne Lone
Nordal og Søren Egmose. Bl.a vil koret synge en
salme skrevet spec. til dagen af Henrik Fog: ”Du
finder altid kirken på din vej”. Efterflg. inviteres
der på kirkefrokost i præstegården. Tilmelding til
frokosten senest dagen før på tlf. 62501069 eller
på mail: anba@km.dk
Gudstjenesten begynder kl. 11.15.

Salmeeftermiddag
Torsdag den 2. oktober sætter vi fokus på Holger
Lissners nyere salmer sammen med Sygehuskoret i
Fuglsbølle kirke kl. 15.00. Salmedigteren kommer på besøg og fortæller om sine salmer, ligesom
han spiller for på klaveret. Der bliver serveret kaffe
i løbet af eftermiddagen.
Musikgudstjeneste
Søndag den 5. oktober får vi
besøg af Vor Frues Kantori,
som vil tage os med på en
musikalsk rejse i ”Kormusik Vor Frue Kirkes Kantori
med Nordisk tone”. Koret ledes af organist og klokkenist ved Vor Frue Kirke i
Svendborg Povl Chr. Balslev, som selv har skrevet
en del af musikken. Povl Chr. Balslev har turneret
rundt i verden med sine egne orgelkoncerter, ligesom Koret har været på Europaturné.
Musikgudstjenesten, der foregår i Skrøbelev kirke kl. 19.00, danner optakt til korets
efterårsturné til det sydlige Europa. Aftenen afsluttes med kirkekaffe i våbenhuset.
Konfirmand-intro!
Søndag den 19. oktober inviterer vi konfirmanderne og deres forældre/søskende til en
kort gudstjeneste i Skrøbelev kirke kl. 15.00.
Efter gudstjenesten byder vi på en kop kaffe/sodavand og kage i våbenhuset, og vi informerer om
det kommende konfirmandår, der som noget
nyt først starter i uge 43 og slutter til påske.
Spil Dansk Dagen
Torsdag den 23. oktober er det spil dansk dag.

En dag hvor der sættes fokus på dansk
musik overalt i Danmark, i radio og TV,
i busser, skoler, kirker
ect. Trio´en Lisbet,
Tage & Søren vil
tage os med en tur i Trioen
det danske univers,
og vi vil sammen synge danske salmer og sange.
Der bydes på kaffe i våbenhuset efter arrangementet, som foregår i Longelse kirke kl. 19.00.

Efterårstur
Fredag den 24. – søndag den 26. oktober er der
bustur til det sydlige Sverige. Vi besøger udflugtsmål både i Danmark og Sverige: Garderhusarerne
i Slagelse, Frederiksborg Slot, naturområdet KULLEN og Tycho Brahes Hven. Program kan hentes
på hjemmesiden www.longelsekirke.dk eller
rekvireres i præstegården.
Allehelgen i kirkerne søndag den
2. november
Allehelgen fejrer vi i vores kirker med oplæsning
af navnene på dem, vi har mistet i årets løb.
De familier, der har mistet en af deres kære i det
forgangne år, vil få tilsendt en speciel invitation.
Efter gudstjenesten bliver der serveret en kop kaffe
i våbenhuset, hvor der bliver mulighed for en lille
snak, ligesom der bliver mulighed for at besøge sit
gravsted og sætte en blomst og tænde et lys.
Skrøbelev kirke kl. 10.00
Longelse kirke kl. 14.00
Fuglsbølle kirke kl. 16.00
Jagtgudstjeneste
I samarbejde med Spodsbjerg Jagtforening inviteres der til en Jagtgudstjeneste i Longelse kirke
onsdag den 12. november kl. 19.00. Det bliver
en gudstjeneste med særligt fokus på den fantastiske natur Langeland har at byde på og de
herlige naturoplevelser, der er Jægernes. Broby
Blæserne kommer på besøg og spiller på deres

Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat
dejlige jagthorn. Efter gudstjenesten er der fælles
kaffebord i Longelse Beboerhus.

Skumringstime
Her i efteråret genoptager vi læsningen af Bjarne
Reuters genfortælling af Bibelen. Bjarne Reuter
genfortæller meget levende de største beretninger i Bibelen. Skumringstimen vil også byde på
musik og sang.
Onsdag den 5. november i Longelse kirke kl.
16.30-17.30:
Vi læser fra GT: ”Om Paradisets børn” og ”Visdom,
velstand og forfald”. Fra NT ”Under stjernehimlen
fortælles historien om den fortabte søn”.
Tirsdag den 11. november i Skrøbelev kirke
kl. 16.30-17.30:
Vi læser fra GT: ”Om to skæbner og et bedrag”. Fra NT: ”Jesu tale på Oliebjerget” og
”Samaritaneren med det store hjerte” og ”Om
afstraffelsen af en utro kvinde”.
Onsdag den 19. november i Fuglsbølle kirke
kl. 16.30-17.30:
Vi læser fra GT: ”Ruths historie” og ”Om lyset
for enden af mørket”. Fra NT: ”En folkefortælling, en stjerne og en jomfrufødsel”.
Tumlingegudstjeneste og
fællesspisning
Torsdag den 20. november kl. 17.30 inviterer vi
til småbørnsfamilierne til Tumlingegudstjeneste.
Det bliver en gudstjeneste tilrettelagt for de 3-6
årige, men en gudstjeneste, der også kan rumme
de større søskende og deres forældre, så hele familien kan være med. Og denne dag skal far og mor
ikke tænke på aftensmaden, for den får vi serveret
i præstegården, når gudstjenesten er slut.
Tilmelding senest dagen før til sognepræsten
på tlf. eller mail.
Adventskalender
Igen i år åbner vi adventskalenderen i vore 3
kirker. En inviteret gæst åbner kalenderen og
fortæller lidt om det, der gemmer sig bag lågen.
Et kor eller en solist giver os en musikalsk op-

levelse, og vi synger et par advents/ julesalmer
sammen.
Lørdag den 29. november i Skrøbelev kirke kl. 16.00 har vi inviteret byrådsmedlem René
Larsen og Rudkøbing Børne- og Ungdomskor
under ledelse af organist Tine Sandberg.
(De næste 3 adventslørdage kommer i næste
nummer af kirkebladet)

Adventsgudstjeneste med solosang
og en ny alterbort
1. adventssøndag den 30. november tager vi
den nye alterbort i brug i Longelse kirke ved
gudstjenesten kl. 10.00. Borten, der er kniplet
af Inga & Lone Mortensen, er et meget smukt
håndarbejde med hjerter og kors. Ved gudstjenesten medvirker Birgitte Hansen (sopran),
Lulu Okholm (alt) og Ketty West (orgel) med
smukke advents- og julesalmer.
Konfirmander/juniorkonfirmander/børneklub
Børneklubben (4-12 år) møder fredage
15.00-16.30 i præstegården (start 5/9)
Juniorkonfirmanderne (3. klasses-elever på
Ørstedsskolen) møder torsdage i præstegården/kirken 15.00-16.30 (start 25/9)
Konfirmanderne møder torsdage kl. 08.1009.40 i præstegården/kirken (start 23/10)
NB! Intro-gudstjeneste den 19/10 kl. 15.00
i Skrøbelev kirke.
Døbte
29. juni		 Cecilie Jørgensen
		 Longelsevej 23, Nr. Longelse.
		 Longelse Kirke
29. juni		 Adam Ambus Risbjerg
		 Næbbevej 2, Næbbe.
		 Longelse Kirke
2. august		Tilde Alvilde Balle Guldsmed,
Longelsevej 38, Sdr. Longelse.
Longelse kirke

Sognepræsten er på arbejdsmiljøkursus 15.-17.
september. Holder fri 8.-12. oktober og 24.-26.
oktober. Er på Løgumkloster 27. – 31. oktober.
Embedet passes hver gang af Nordpastoratets
præster Torben Poulsen, Tullebølle, tlf. 62 50
22 50 - mail. tpo@km.dk og Hans Henrik
Merrild, Hou, tlf. 62 55 12 64, hhm@km.dk

Vejviser
www.longelsekirke.dk
Sognepræst: Annalise Bager,
Longelsevej 5, 5900 Rudkøbing
62 50 10 69 anba@km.dk
Træffes bedst bedst tirsdag, onsdag,
fredag 9.00-10.00, torsdag 17.00-18.00
samt efter aftale.
Kordegn: Inger-Lise Wendelboe,
iwe@km.dk
Menighedsrådsformand:
Villy Christensen, mevifugl@gmail.com
62 51 47 01
Sekretær: Tom Andersen, toan@km.dk
40 13 10 33

☎

☎
☎

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 høsten og takke
for det daglige brød. Det gør vi i Sydlangeland
pastorat i tre meget forskellige udgaver:
Humble kirke 14/9 14.00: Sensommerfest med
høstpræg.
Gudstjeneste i Humble Kirke kl. 14, hvor biskop Tine Lindhart prædiker. Derefter er der
åbent hus og have i præstegården i Humble. I
musikteltet kan man nyde tonerne af noget, der
minder om det legendariske harmonikaorkester
”Undskyld vi forstyrrer” nu opstået i ny forklædning og under navnet ”Valde m. venner”.
Måske kan man få sig en svingom på plænen
med en kvindelig præst, som der her på egnen er
rigelig af. På et tidspunkt har biskoppen ordet.
Kl. 17 tænder vi grillen, hvor medbragte koteletter eller grillpølser kan grilles.
Sydlangeland pastorats nye kirkekor
under ledelse af Lone Nordahl og Søren Egmose medvirker både til gudstjenesten og
efterfølgende i haven. Der vil være sæbeboblehjørne til børnene og fadølsanlæg til de
voksne.

Magleby kirke 14/9 10.00: Traditionel høstgudstjeneste i en flot pyntet kirke.
Tryggelev kirke 28/9 14.00: Familie-høstgudstjeneste. Alle børn opfordres til at komme med
frugt og grønt fra egen have (eller naboens, men
husk at spørge ). De voksne må også gerne
komme med lækkerier. 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.

Meditationsgudstjeneste
Søndag d. 26. oktober 19.30 i Magleby kirke.
Temaet er ”lys og mørke”. Der vil være kirkekaffe efterfølgende.
Halloweengudstjeneste
fredag d. 31. oktober kl 17.00 i Bagenkop kirke. Kom og vær med – gerne udklædt – til en
(u)-hyggelig gudstjeneste. Bagefter tænder vi
fakler og lyser os vej frem til Hallen i Bagenkop,
hvor der er fællesspisning, for dem der har lyst.
Maden koster 30 kr. Tilmelding sker hos Mary
på telefon: 21 93 24 38.

* Husk, at gudstjenester altid er for hele Sydlangeland (og andre!) uanset hvor de holdes *

Kirkekaffe
Efter gudstjenesten i Lindelse d. 19. oktober
19.30 bydes der på kaffe og hyggeligt samvær i
konfirmandstuen.

Allehelgen d. 2. november
Når vi samles Allehelgen, er det for at mindes
vore døde. Sorgen er kærlighedens spejlbillede.
Men vi kan være sammen i og om sorgen
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.
14

Sydlangeland pastorat
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.

Konfirmandgudstjenester
på hverdage
Særligt for konfirmander og deres familier, men
alle er hjerteligt velkomne!
Magleby kirke torsdag d. 2/10 19.00 v.
Rebecca Aagaard-Poulsen – (og de andre præster) Ungdomsgudstjeneste for alle. Kirken vil
blive fyldt med popmusik leveret af den elektroniske popgruppe ”Terminal Argh” med Nana
Schwartzlose som lead vocal. Kom og oplev
kirken i ungdommens tegn og Guds ånd. Vi
glæder os til at se jer. Der er sodavand og kaffe
efterfølgende.
I Lindelse, Tryggelev og Magleby kirker kan man
tænde et lys for sine kære.
I Humble kirke bærer konfirmanderne lyset
ind som symbol på de mange lys på vore kæres
grave. Der vil efterfølgende blive serveret gullaschsuppe i våbenhuset.

Hverdagsgudstjeneste - ”En højere
enhed”
Tryggelev kirke torsdag d. 6. november 19.00. Andagt
over Johannesevangeliet kapital 4 (den samaritanske kvinde og Jesus ved brønden)- det motiv, der
er på både den gamle og den nye altertavle. I stedet
for en traditionel prædiken vil præsten, TBW, og
kunstneren bag den nye altertavle, Gitte Buch,
komme med korte oplæg om teksten og altertavlen. Ud fra dem forsøger vi sammen i åben samtale
at finde Guds glædelige budskab til os i dag.
Efter andagten er der et let traktement og
mulighed for at stille spørgsmål om altertavlen
og kirkens nylige renovering.
Konfirmander
Skal du konfirmeres i foråret 2015? Hvis du
15
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Humble præstegård torsdag d. 9. oktober:
Lisbeth, Tage (graveren fra Longelse) og Søren
(vores organist) har fundet hinanden i et skønt
samspil og beriger os alle med gamle PH-viser,
filmmusik, musicals og sange fra da mormor
var ung.

Humble kirke tirsdag d. 18/11 19.00:
”Gudstjeneste med guide”. Hvad er det, der hindrer nogle i at gå i kirke? Der kan være mange
grunde. Måske er man aldrig rigtig kommet
i gang og føler sig derfor fremmedgjort. Men
vi må nærme os det største og vigtigste i vores
liv personligt og i en skikkelse som vi kan se,
høre og føle på. Vi vil gerne opfordre til, at man
kommer i gang, og derfor tilbyder vi en ”gudstjeneste med guides”. Helle holder gudstjenesten
og Trille og Rebecca forklarer undervejs, hvad
der sker og hvorfor det sker.

Lindelse præstegård onsdag d. 12/11: Kirsten
og Keld Markussen fortæller om en vidunderlig
tur til Nordkap i sommeren 2014.
*Alle er velkomne. Husk kop og brød*

Koncerter
Lindelse kirke onsdag 10/9 19.30
HP Lange, Hugo Rasmussen og Troels Jensen.
Blues og gospel.
Fri entre. Se nærmere i Øboen.

1. søndag i advent 30/11:
Fejres på flere måder rundt omkring i pastoratet. Deltag i den gudstjeneste, der passer lige til
dig:
Bagenkop kirke 10.00: Sydlangelands kor
synger, og vi tænder det første lys i adventskransen. Vi hygger med kaffe og kage efterfølgende.
Tryggelev kirke 10.00 og Magleby kirke
19.30 Næsten traditionelle gudstjenester med
forventningsfuldt adventspræg.
Humble kirke 14.00: Juniorkonfirmanderne
bærer lys ind og spiller en hovedrolle ved en
festlig familiegudstjeneste. En af årets glade
traditioner i pastoratet.
Lindelse kirke 19.30: En stilfærdig aftensgudstjeneste. Der vil undervejs blive spillet stille
musik, så der er ro til stille bøn og eftertanke.

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

Gudstjenester på Humble plejecenter:
Onsdag d. 10. september 14.30: Trille Brink
Westergaard
Onsdag d. 8. oktober 14.30:
Helle Frimann Hansen
Onsdag d. 12. november 14.30: Rebecca
Aagaard-Poulsen

Magleby kirke torsdag d. 11/9 19.00
Quilisma Ensemblet opfører Højsangen - Sangenes sang.
Der er kaffe efterfølgende. Fri entre.
Lindelse kirke onsdag 8/10 20.00
Brothers of Mercy. Leonard Cohen fortolkninger.
Fri entre. Se nærmere i Øboen.

Foredrag i Lindelse Sognegård
torsdag 18/9 19.30
Thomas Rathsack: ’ I krig med eliten’.
Fri entre. Se nærmere i Øboen.

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

Lokalhistorisk forening
D. 22. okt. i Sognegården kl. 19.00 vil Jørgen
Jensen fortælle om: ”Mormonerne og andre
i det vestlige USA”. Foredraget suppleres med
billeder derfra taget i 2013
D. 19. nov. Foredrag på arkivet. Program
kommer senere.

Lindelse præstegård onsdag d. 17/9: Trille
fortæller bibelhistorie. Et bredt udsnit af de gode,
gammelkendte bibelhistorier – men måske med
et moderne twist.

Bliv juniorkonfirmand
Traditionen tro tilbyder Rebecca AagaardPoulsen, Romie Romero-Werner og Helle
Frimann Hansen indledende konfirmandun-
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dervisning i skoleåret 2014/15 i pastoratet. Det
er et gratis tilbud til alle børn i 3. klasse, uanset
hvilken skole man går på. Ideen er, at børnene
skal stifte bekendtskab med kristendommen
og den danske folkekirke. Vi kigger indenfor i
kirkens rum, går på opdagelse og får en større
fortrolighed med den kristne tro. Vi vil træde
ind i biblens univers gennem fortælling, sang
og kreativitet.
Vi begynder tirsdag d. 23. september og
afslutter efterårets forløb med en børnegudstjeneste 1. s. i advent, hvor børnene bærer
adventslyset ind. Vi fortsætter efter nytår.
En af præsterne henter børnene i aulaen efter skoletid og følger dem til præstegården i
Humble. Vi forventer, at de bliver afhentet
kl. 16. Helle deltager i skoleårets første ”fyraftensmøde” for at introducere ordningen for
forældrene.

Menighedsrådsmøder:
Lindelse-Tryggelev-Fodslette
menighedsråd:
21/10 samt 20/11 19.00 i Lindelse præstegård.
Humble, Magleby og Bagenkop menighedsråd
har ikke fastsat møder ved redaktionens slutning.
Dagsordener til og referater fra møderne vil
kunne ses i kirkernes udhængsskabe eller i en
mappe i våbenhuset.
Ferie og fri. Kurser:
Sognepræst Rebecca Aagaard-Poulsen har fri
27-28/9, 18-19/10 samt 15-16/11. Hun er på
kursus 22-26/9. Fri mandag.
Sognepræst Helle Frimann Hansen har ferie
13-19/10 og fri 25-26/10. . Fri mandag.
Sognepræst Trille Brink Westergaard er på
kursus/møder 22-26/9 samt 21/11. Fri ca. hver
anden weekend.

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

☎

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

☎

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

☎

Kordegn: Inger-Lise Wendelboe
iwe@km.dk, mobil 50 99 40 97
Lindelse-Tryggelev-Fodslette
menighedsråd:
Formand: Britta Christiansen
51 25 56 53
Regnskabsfører: Kaj Christoffersen
51 33 10 35
Kirkeværge Lindelse: Henning Møller
62 57 13 32 / 22 16 28 42
Kirkeværge Tryggelev: Hans Madsen
62 56 10 04
Kirkeværge Fodslette: Hans Madsen
62 56 10 04 / 20 29 90 04

☎
☎
☎
☎
☎

Humble menighedsråd:
Formand: Asger Kristensen
62 57 18 82

☎

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

☎

☎

☎

☎

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

☎

☎
☎

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

☎
☎

☎

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, Humble, Tryggelev,
Fodslette:
62 57 10 77
Magleby, Bagenkop:
62 51 10 80

☎

☎

Kirkebilen skal bestilles senest dagen før.
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Stoense kirke genåbnes
Efter to års restaurering genåbnes Stoense
kirke den 21. september
Søndag den 21. oktober 2012 opstod der brand
i Stoense kirke. Brandvæsenet fik hurtigt kontrol
med ilden, der var opstået i kirkens varmeanlæg,
som er placeret i tårnrummet over koret.
En stor renovering er ved at være fuldført, og
kirken genåbnes den 21. september.

med Snøde kirke. Sådan var det indtil 1971,
hvor det blev præsten i Hou sogn, Stig Munch,
der kom til at betjene Stoense og Hou kirker og
fra 1990 også Snøde kirke.
Kirkens indre
I kirken er der fem specielle indhuggede stenfigurer samt en døbefont i granit, af den såkaldte sydfynske type, der er dekoreret med løver,
som parvis stikker hovederne sammen.

Klint. I sideskibet beholdt man de gamle kirkebænke. Altertavle og prædikestol blev afsyret,
og nye lysekroner og lamper blev opsat.
Orglet blev flyttet ned på gulvet, hvor det står i
dag. Orglet, der har fire stemmer, blev opstillet
her i 1874, men havde allerede da 30 års omflakkende tjeneste bag sig. Blandt andet har det
kunnet høres i Århus domkirke og på Nyborg
rådhus som teaterorgel.

Den meget flotte altertavle, udført af den dygtige billedskærer Lorentz Jørgensen, var først
lavet til og ophængt i Tranekær kirke, men blev
i 1847 flyttet til Stoense. Kirken rummer ligeledes en prægtig prædikestol fra omkring 1635,
udført af Hans Gudewerdt den yngre, som var
Jørgensens læremester.

Ligger midt på vejen
I folkemunde har det altid heddet sig, at
Stoense kirke lå midt i vejen, og det er ikke helt
forkert.
På det gamle kort kan man se, at vejen gik
både vest og øst om kirken. Kirkegården lå først
på jord vest for gadekæret. Senere blev der etableret kirkegård omtrent, hvor Stoensevej 10 er i
dag, indtil den nuværende kirkegård blev etableret sidst i 1800-tallet.
Opført i middelalderen
Man regner med, at den første kirke blev opført
på stedet i middelalderen. I 1600 blev kirken
forlænget mod vest og fik hvælvinger. Der kom
tårn på oven på koret, hvilket er usædvanligt,
og et våbenhus blev bygget mod syd. Ved slutningen af 1700-årene blev der tilføjet et sakristi
og en udbygning mod nord.
Stoense kirke var annex til Snøde kirke. Det
betød, kirken havde præst og kapellan fælles
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To flotte skibe er ophængt under hvælvingerne.
De er formentlig symboler på, at sognet også
rækker ud til søfolkene på havet. Skibene blev
skænket af lokale sognebørn, søfolk fra Houområdet, som også hørte til Stoense kirke, før
Hou kirke blev bygget i 1873.
Tårnet
På kirkens tårn ses årstallet 1600 og initialerne
NH HH. Det menes at være initialerne på den
afholdte provst for Snøde-Stoense, Niels Hansen Hindsholm, og blev formentlig opsat ved
den store ombygning af kirken.
Der ses også årstallet 1848 og bogstaverne G A
L R, det står for Grev von Ahlefeldt Laurvig
Rixingen, der lod kirken renovere i 1848. Grevskabet Langeland ejede stadig kirken på det
tidspunkt. (På mange af de langelandske kirker
ses lignende inskriptioner).
Den store modernisering
Den 30. april 1956 begyndte “den store modernisering” af Stoense kirke. Man fjernede de
oprindelige kirkebænke i hovedskibet og erstattede dem med moderne stole, tegnet af Kåre

De klassiske sommerkoncerter
Stoense kirke har en fantastisk god akustik.
Sidst i 1970-erne begyndte Christian Vincens
Steensen-Leth, Steensgaard, at arrangere sommerkoncerter med klassisk musik i Stoense
kirke. Disse koncerter har gennem tiden fået
musikelskere og musikere fra nær og fjern til at
besøge Stoense kirke.
Det var også ved en af disse koncerter, at ideen om en udsmykning i kirken blev født, da
billedkunstneren Maja Lisa Engelhardt og
formanden for NY Carlsberg Fondet Hans
Edvard Nørregård-Nielsen traf hinanden. En
ansøgning til fondet gjorde det muligt, at der
i 2005 kunne opsættes to glasmosaikvinduer i
sideskibets nord og vestvindue, skabt af Maja
Lisa Engelhardt.
Tessa Clausen
Nordlangelands Lokalhistoriske Arkiv

Særlige gudstjenester og arrangementer
Uformel gudstjeneste i Tranekær
Søndag dag den 21. september kl. 19.30
Endnu en tidsvarende og uformel gudstjeneste.
Denne gang i Tranekær.

Jagtgudstjeneste i Longelse kirke
Onsdag den 12. november kl. 19.00
Sammen med Spodsbjerg Jagtforening holder vi
denne gudstjeneste med vægt på naturen og de
gaver og udfordringer den giver os. Brobyblæserne deltager med deres jagthorn. Fælles kaffebord
i Longelse Beboerhus efter gudstjenesten.

Salmeeftermiddag i Fuglsbølle kirke
Torsdag den 2. oktober kl. 15.00
Præsten og salmedigteren Holger Lissner kommer på besøg og fortæller om nogle af sine
salmer. Der bliver både fællessang og korsang
med SYGEHUSKORET.
Ungdomsgudstjeneste i Magleby kirke
Torsdag den 2. oktober kl. 19.00
Musik ved “Terminal Argh”. For konfirmander, deres familier og alle andre. Let traktement
bagefter.

Halloween i Tranekær
Torsdag den 30. oktober kl. 18.30
Vi begynder med gudstjeneste i Tranekær
kirke, så er der fakkeltog gennem slotsbyen til
halloween-fest i beboerhuset.

“Syng en ny sang for Herren!”
i Tullebølle Kirke
Torsdag den 9. oktober kl. 19.00
Kong Davids salmer er grundlaget for en gudstjeneste med meditation, fordybelse, bøn og vekselsang.
Sangerinden Sofie Ljugdahl medvirker.

Halloween–gudstjeneste i Bagenkop
kirke
Fredag den 31. oktober kl. 17.00
Kom gerne udklædt. Efter gudstjenesten fakkeltog
til Bagenkop, hvor der er spisning for de tilmeldte.

“Spil dansk” i Longelse kirke
Torsdag den 23. oktober kl. 19.00
På den årlige Spil Dansk dag medvirker Trioen
Lisbet, Tage & Søren med forskellige danske
sange. Desuden vil vi synge fælles og få en god
snak og en tår kaffe i våbenhuset.
Halloween i Stoense
Fredag den 24. oktober kl. 16.00
Vi begynder på Stoensevej 38 med at skære
græskarhoveder og med de færdige græskar går
vi til børnegudstjeneste i Stoense kirke.
Syng sammen-aften i Hou kirke
Onsdag den 29. oktober kl. 19.00
“Fra morgen til aften” – Weyse og Ingemann:
Jens Jørgen Søgaard og Bibi Bechmann fører
os igennem et væld af fællessang sammen med
anekdoter og viden om sangene og deres samtid.

Skumringstime i Longelse kirke
Onsdag den 5. november kl. 16.30
Vi vil læse fra forfatteren Bjarne Reuters gendigtning af bibelen. Desuden vil vi synge et par
fælles salmer.
Andagt i Tryggelev kirke
Torsdag den 6. november kl. 19.00
Andagt over den tekst, som altertavlen illustrerer. Oplæg og samtale i stedet for prædiken.
Gitte Buch medvirker. Traktement efter andagten.
Skumringstime i Skrøbelev kirke
Tirsdag den 11. november kl. 16.30
Vi vil læse fra forfatteren Bjarne Reuters gendigtning af bibelen. Desuden vil vi synge et par
fælles salmer.

Natkirke i Stoense kirke
Torsdag den 13. november kl. 20.00
En stemningsfuld aften med forskellige indslag
med mulighed for stilhed og eftertanke. Aftenen slutter med en andagt.
Gudstjeneste “med guide” i Humble
kirke
Tirsdag den 18. november 19.00
En almindelig gudstjeneste, hvor to præster “i
civil” undervejs og på jævnt dansk fortæller,
hvad der sker, hvordan “man” gør – og hvorfor.
Skumringstime i Fuglsbølle kirke
Onsdag den 19. november kl. 16.30
Vi vil læse fra forfatteren Bjarne Reuters gendigtning af bibelen. Desuden vil vi synge et par
fælles salmer.
Tumlingegudstjeneste
i Skrøbelev kirke
Torsdag den 20. november kl. 17.30
Vi inviterer til en spændende og anderledes
gudstjeneste for de allermindste. Denne dag
skal man ikke tænke på aftensmad, for i præstegården bydes der på en børnevenlig menu.
(Gudstjenesten er naturligvis for hele familien).
Adventskalender i Skrøbelev kirke
Lørdag den 29. november kl. 16.00
Vi åbner adventskalenderens 1. låge, hvor Byrådsmedlem René Larsen fortæller. Rudkøbing
Børne- og Ungdomskor under ledelse af organist
Tine Sandberg står for den musikalske underholdning.
19

Gudstjenesteliste
September
Kirker:

November

Oktober

7.
14.
21.
28.
5.
12.
19.
26.
2.
9.
16.
12.s.e.trin. 13.s.e.trin. 14.s.e.trin. 15.s.e.trin. 16.s.e.trin. 17.s.e.trin. 18.s.e.trin. 19.s.e.trin. Allehelgen 21.s.e.trin. 22.s.e.trin.

Mattæus
12.31-42

Mattæus
20.20-28

Johannes
5.1-15

Lukas
10.38-42

Johannes
11.19-45

Markus
2.14-22

Johannes
15.1-11

Lukas
13.1-9

Mattæus
18.1-14

Mattæus
11.25-30

Mattæus
21.1-9

14.00*M

10.00 P

ingen

ingen

10.00 M

11.15 M

ingen

ingen

10.00*M

19.00 M

10.00 P

ingen

10.00 M

ingen

ingen

10.00*

ingen

ingen

10.00 M

ingen

ingen

ingen

11.15 M

ingen

ingen

ingen

10.00 M

ingen

ingen

10.00*P

ingen

ingen

11.15 M

10.00 P

11.15*M

ingen

11.15 P

10.00 M

11.15 P

ingen

11.15 P

ingen

ingen

ingen

10.00 P

ingen

ingen

ingen

10.00 M

11.15 M

ingen

ingen

Tranekær

11.15 P

ingen

19.30*P

ingen

11.15 M

ingen

10.00 M

ingen

11.15*P

ingen

10.00 M

ingen

16.00*M

Tullebølle

10.00 P

ingen

ingen

14.00*P

ingen

11.15 P

ingen

11.15 P

10.00*P

ingen

ingen

11.15 M

10.00 P

Rudkøbing

10.00 V

10.00 V

10.00 H

10.00*V

10.00 H

10.00 V

10.00 V

10.00 V

10.00 H

10.00 V

Simmerbølle

11.15 V

ingen

11.15 H

ingen

11.15 H

ingen

19.00*V

ingen

11.15*V/H

ingen

11.15 V

ingen

11.15 V

Strynø

10.00 H

14.00 V

ingen

10.00*H

ingen

10.00*H

ingen

14.00 H

ingen

10.00 H

ingen

14.00 H

10.00 A
14.00*A

ingen

10.00 B

ingen

11.15*B

10.00 B

ingen

10.00 B

17.00 P

14.00*B

ingen

10.00 B

ingen

10.00*B

Fuglsbølle

10.00 B

ingen

14.00*B

10.00 B

ingen

16.00 M

ingen

ingen

16.00*B

ingen

ingen

10.00 B

ingen

Skrøbelev

11.15 B

19.30*B

ingen

ingen

19.00*B

ingen

15.00*B

ingen

10.00*B

10.00 B

ingen

ingen

11.15 B

ingen

ingen

10.00 Aa

ingen

11.30 W

10.00 F

19.30 W

ingen

10.00 W

11.30 Aa

11.30 W

ingen

19.30 W

Tryggelev

11.30 Aa

ingen

ingen

14.00*W

ingen

ingen

10.00 W

ingen

19.30 W

ingen

ingen

ingen

10.00 W

Fodslette

ingen

ingen

11.30 F

ingen

10.00 W

ingen

ingen

11.30 Aa

ingen

ingen

10.00 W

ingen

ingen

Humble

10.00 F

14.00*L

10.00 F

10.00 F

ingen

19.30 F

ingen

10.00 Aa

19.00 F

10.00 F

ingen

11.30 Aa

14.00*F

Kædeby

11.30 F

ingen

ingen

ingen

19.30 F

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

19.30 F

ingen

ingen

Ristinge

ingen

ingen

19.30 F

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

11.30 F

ingen

ingen

ingen

Magleby

ingen

10.00*Aa

ingen

ingen

11.30 F

ingen

11.30 W

19.30 Aa

Ingen

10.00 Aa

ingen

10.00 Aa

19.30 Aa

10.00 Aa

ingen

11.30 Aa

ingen

ingen

11.30 Aa

ingen

ingen

10.00 F

ingen

10.00 F

ingen

10.00*Aa

Dagens
evangelium
Hou
Stoense
Snøde
Bøstrup

Longelse

Lindelse

Bagenkop

Johannes Mattæus
1.35-51 5.13- 16 //
Matt5.1-12

23.
30.
sidste s. i 1.s. i advent
kirkeåret

10.00 H 10.00 *V/H 10.00 V

A= Lene Kjær Andersen, B= Annalise Bager, F= Helle Frimann Hansen, H= Vikar Thomas Hårbøl, L= Tine Lindhardt, M= Hans Henrik Merrild,
P= Torben Poulsen, V= Vikar for Pia Tønsberg-Jensen Mai Bjerregaard Andersen, 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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