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Vejledning og indholdsfortegnelse
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, udfyldes 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 eller ved at henvende sig
på kirkekontoret/kordegnekontoret i sit 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.borger.dk og www.familiestyrelsen.dk
Det koster 480 kr. at ændre navn. Der betales dog ikke gebyr ved navneændring i forbindelse med vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest tre
måneder efter vielsen eller for børn under 18 som følge af forældrenes navneændring.
Konfirmation: Konfirmationen foregår på 7. klassetrin. Man bliver
undervist og konfirmeret i det pastorat, hvor man kirkeligt hører hjemme.
Undervisningen finder sted i perioden fra uge 37 til uge 18.
Tilmelding til konfirmandundervisning og konfirmation kan ske på
følgende hjemmeside:www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/
konfirmation/konfirmandtilmelding.
Begge forældre skal underskrive med NemID. For mere information
kontakt konfirmationssognet.
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.

Attester: Attester udstedes ved henvendelse til bopælsognets præst, kirkekontor eller kan bestilles på www.borger.dk. Legitimation skal forevises.
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Langelands provstikontor,
Rudkøbing Sognehus, Torvet 1A,
5900 Rudkøbing,
Telefon 51 71 09 90
langeland-aeroe.provsti@km.dk
Provst Trille Brink Westergaard,
Langegade 2, Lindelse præstegård,
5900 Rudkøbing,
Telefon 20 46 36 44
tubw@km.dk
Provstisekretær Joan Harding
Gotfredsen
Telefon 51 71 09 90
jhg@km.dk.
Træffes på kontoret tirsdag og
torsdag kl. 9.00-15.00
Oplysning om provstiet, provsti
udvalgsmøder m.v. kan findes på
www.langeland-ærø-provsti.dk

Redaktion
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Synspunkter i bladet er ikke
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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.
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Hvad skal jeg gøre ved...

Præstens side
Tak for fem gode og begivenhedsrige år!
Rudkøbing kirke har netop fået
malet sine kirkebænke og pulpituret. Nu er der ikke længere fare
for, at kirkegængerne hænger fast
i klistrende sæder, for malingen er
god og tør, og så er der desuden
også kommet nye hynder. Praktisk
og smukt på samme tid! På en af
de blåmalede bænkegavle, som
ellers bruges som præstetavle, er
der påmalet følgende sentens:
”Tjenerne skifter.
Herren bliver.”
Det er sandt, Herren er den
samme, det Ord, der skal forkyndes er det samme. Men der
kommer hele tiden nye forkyndere,
som har hver deres måde at gøre
det på. Jeg husker tydeligt, da jeg
tiltrådte mit første embede (det var
på Fyn, Langå-Øksendrup-Svindinge Pastorat). Da blev jeg mødt
af de tre menighedsråd med denne
tillidsfulde og åbne sætning: Nye
folk, nye skikke! Den samme

åbenhed og tillidsfuldhed har jeg
mødt i Rudkøbing-Simmerbølle
Pastorat lige fra dag ét. Menighedsråd og menighed var indstillet
på nye ideer og tiltag. Jeg har hele
tiden følt, at jeg havde menighedsrådenes opbakning og velvilje. Der
har også fra menighederne været
god tilslutning til de forskellige
initiativer, som jeg i samarbejde
med især aktivitetsudvalget har
taget. Jeg har været meget glad for
at holde gudstjenester i de dejlige
kirkerum. Jeg er dybt taknemmelig over den hjertelighed jeg har
mødt i forbindelse med gudstjenesterne og de kirkelige handlinger.
Skønt er det også at gå ned gennem Østergade og blive mødt af
nogle søde minikonfirmander, der
muntert hilser på mig med et ”Hej
Hanne” – og så er det, at jeg lige
skal tænke mig om: var hun engel
eller jomfru Maria i Julespillet,
eller var det ikke ham, der spillede
Jesus i Påskespillet? Jeg tænker
også med glæde på de hyggelige
Kaffe-På-Kanden-Arrangementer,
hvor jeg mødte den ældre del af
befolkningen. Her blev sludret og
mange spændende lokale oplægsholdere har beriget os med deres
viden og engagement. Der er skam
meget, jeg kommer til at savne.

forbi, for det er et særligt arbejde
at være præst. Det kræver både
krop og sjæl og involverer hele ens
personlighed. Min mand siger, at
jeg nærmest har været gift med
mit arbejde. Og det er nok ikke
helt forkert, for jeg har altid gået
110% op i det. Måske kan jeg
heller ikke slippe det helt – jeg vil
nok dukke op som vikar engang
imellem. Men omvendt skal jeg
også nu finde min identitet i noget
andet, f.eks. i rollen som farmor og
snart også som mormor. Det bliver
dejligt at få mere tid til det!

Langeland er dejlig
Det har i det hele taget været en
stor glæde at møde langelænderne,
som jeg har oplevet som et meget
rummeligt og nysgerrigt folkefærd
fuld af ideer, initiativer og gå-

på-mod. Langelænderne er også
meget forskellige. Det kan jeg
godt lide. Det er aldrig kedeligt!
På Langeland kan man godt tage
en diskussion og så alligevel være
venner. Der er en grundlæggende
forståelse af, at vi alle er afhængige
af hinanden. Vi behøver hinanden.
Og vi kan i hvert alle blive enige
om, at Langeland bare er det bedste. Vi er meget glade for og stolte
over vores prægtige ø.
Faktisk er jeg og min mand faldet
så godt til på Langeland, at vi har
besluttet os for at blive her. Vi har
købt hus i Rudkøbing, og vi glæder os til nu på en ny måde at blive
en del af lokalsamfundet.
Sognepræst Hanne Davidesen
(snart emerita – suk og tak og vi
ses!)

Farvel til præstegerningen
Nu siger jeg jo ikke kun farvel til
at være præst i Rudkøbing-Simmerbølle Pastorat; jeg siger også
farvel til præstegerningen, for
jeg går jo på pension 1. oktober.
Jeg har været præst i 35 år, så,
jo, det er da mærkeligt, at det er
3

Nordlangeland Pastorat
Nyt fra menighedsrådene
Coronasituationen har lagt en
dæmper på menighedsrådenes
mødeaktivitet, men regnskaberne
for 2019 er blevet godkendt og
foreløbige budgetter for 2021 er
blevet behandlet.
Orienteringsmøder forud for valget til menighedsråd i september er
afholdt.

Her skal der blot opfordres til, at
man møder talstærkt op til valgforsamlingen den 15. september.
For Hou-Stoense og Snødes
vedkommende i Nordlangelands
hallens cafeteria og for Tullebølle-Tranekær og Bøstrup i
Bøstrup Sognehus. Begge steder
kl. 19.00.

Konfirmander
Et nyt hold konfirmander begynder til undervisning torsdag den
27. august. Som noget nyt er konfirmandudflugten rykket frem, så
den bliver allerede den 8. oktober. I januar bliver der som normalt
en hel dag for alle kommunens konfirmander.

Konfirmandopstartsgudstjeneste
Søndag den 6. september kl. 14.00 i Bøstrup Kirke
Vi håber, at mange vil være med til at byde årets konfirmander velkommen og give dem en festlig begyndelse på undervisningsforløbet.

Er der problemer med gravsten?
Nej heldigvis ikke… Sådan i
almindelighed. Og så alligevel
måske…
For nogen tid siden væltede en
gravsten på en kirkegård og
dræbte en dreng på 2 år. Frygteligt
og tragisk. Det, tror jeg, ingen
ønsker skal ske igen. Ulykken har
medført, at der er kommet nye
retningslinjer for gravsten. Hvis
stenen er højere end 60 cm, skal
den kunne modstå et tryk på 35
kg uden at vælte. Det er faktisk
ret meget. Prøv selv at trykke en
badevægt mod væggen til den viser
35 kg. Ja, der skal trykkes til!
Kirkegården er menighedsrådets
ansvar, og der er taget kontakt
til et firma, som skal undersøge

gravstenenes stabilitet. Gravstenene er dog gravstedsindehaverens
ejendom og ansvar.
Har man derfor en gravsten, der
ikke opfylder kravene, må man
overveje, hvordan problemet løses
bedst.
Der er flere løsningsmuligheder.
Gravstenen kan sikres, ved at der
bores jernstænger ind i sten og sokkel. Eller stenen kan måske lægges
ned. Der er ikke kun én løsning,
der er den rigtige. Drøft det evt.
med graveren på kirkegården.
Lad os i fællesskab sørge for, at
kirkegården kan være et trygt sted
at færdes for store og små.
Henrik Nielsen, Tullebølle,
Tranekær Bøstrup Menighedsråd.

Graver Johnny Pedersen
viser to gravsten. Gravstenen til venstre er så
høj, at den skal sikres.
Den til højre er lige under
grænsen.
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Friluftsgudstjeneste i fritidsparken
Søndag den 6. september kl. 17.00
Også i år bliver der mulighed
for at fejre gudstjeneste ude i det
grønne. Fritidsparkens Forening
opsætter telt, borde og bænke. Tag
eventuelt en pude eller et tæppe
med at sidde på. I år vil Langelands Brassband spille til gudstje-

nesten og også efterfølgende give
en lille koncert. Udover at bygge
alter vil Tullebølle Spejderne stå
for maden, så deltagerne kan i år se
frem til veltilberedt bålmad. Hvis
vejret er dårligt, flyttes arrangementet ind i kirken.

Koncert med
Den Dansker
Sejlertrio
i Stoense
Kirke
Onsdag den
16. september
kl. 19.30
Den Danske Sejlertrio tager
til efteråret på turne rundt i
Danmark med deres båd, og de
lægger også til i Lohals og giver
koncert i Stoense Kirke. Trioen
består af operasanger Guido
Paëvatalu), oboist Inger Allan

og organist Karsten Hermansen. Koncertens program vil
blandt andet byde på sange af
både den danske komponist
Carl Nielsen og den svenske
forfatter, komponist og sanger
Evert Taube.

Nordlangeland Pastorat
Gudstjeneste om Fadervor i Tullebølle Kirke

Høstgudstjenester
Søndag den 27. september er der
to høstgudstjenester i Snøde Kirke
kl. 10.00 og i Tullebølle Kirke
kl. 14.00. Vi håber meget at det
vil være muligt for Kor-i-nord at
synge ved disse to gudstjenester
og på den måde være med til at
gøre dem ekstra festlige. Kirkerne
vil under alle omstændigheder
være pyntet smukt op, så vi kan
fejre årets høst med glæde og
taknemmelighed.
Der samles ind til Red Barnets
arbejde.
Efter gudstjenesterne er der kirkekaffe i våbenhuset.

Onsdag den 28. oktober kl. 19.30
Søndag den 4. oktober
kl. 14.00 inviteres alle børn,
forældre, bedsteforældre og
andre til en lidt anderledes
familiehøstgudstjeneste i Hou
kirke. Man opfordres til at
medbringe en høstgave, blomster, frugt eller andet som efter
gudstjenesten bortauktioneres
til fordel for Hospitalsklovnenes
arbejde på OUH. Det plejer at
være sjovt, og man kan gå hjem
med favnen fuld af æbler eller
syltetøj.

Ved gudstjenesten medvirker
Kirkekoret under ledelse af Lone
Nordal. Kirkekoret har med tiden
indøvet en række forskellige mu-

Halloween i Stoense
Fredag den 16. oktober kl. 15.00
inviteres atter til græskarhovedudskæring i laden hos Ulla og Erik
Nogel, Stoensevej 38. Børnene
skærer græskarhoveder, og der
serveres kaffe og saftevand. Husk
varmt tøj og redskaber til at udhule
og skære i græskarrene med. Kl.

Studiekreds om Fader vor

Allehelgen

For et par år siden ønskede pave
Frans at ændre ordlyden i bønnen
Fader vor. Paven mente ikke, at det
kunne være rigtigt at Gud leder os
ind i fristelse. For Søstrene Bisp
blev det anledning til en længere
korrespondance om Fadervor.
Denne brevveksling mellem de to
biskopper, Marianne Christiansen
og Tine Lindhardt, blev grundlaget for bogen Oplysning til borgerne
om Fadervor. Og den bog vil være
udgangspunktet for den kom-

Søndag den 1. november er det
Allehelgens søndag. Traditionen
tro oplæses navnene på dem, der
siden sidste år er døde, bisatte og
begravede i vore sogne. Der er i år
gudstjeneste i alle seks kirker:
Kl. 10.00 i Snøde
Kl. 11.15 i Stoense
Kl. 14.00 i Bøstrup
Kl. 15.15 i Tranekær

mende studiekreds i Nordlangeland
Pastorat.
I efteråret mødes studiekredsen
følgende dage:
Onsdag den 30. september
kl. 19.00 – 21.30:
Hou Forpagterbolig
Onsdag den 28. oktober
kl. 19.30 Fadervor-gudstjeneste
i Tullebølle Kirke
Onsdag den 4. november
kl. 19.00 – 21.30:
Hou Forpagterbolig
Onsdag den 25. november
kl. 19.00 – 21.30: Konfirmandstuen i Tullebølle Præstegård
Alle er velkomne til at deltage. Og
ønsker man ikke selv købe bogen,
vil der være mulighed for at låne
den.

sikalske bearbejdelser af Fadervor.
Dem vil de fremføre ved denne
gudstjeneste. Efter gudstjenesten
kaffe og brød i våbenhuset.

16.30 går vi op til Stoense kirke til
en kort gudstjeneste.
En god tradition som afslutning på
efterårsferien. Tilmelding ønskes af
hensyn til indkøb af græskar. Tilmelding til Hans Henrik M
 errild
tlf. 6255 1264 eller hhm@km.dk
senest den 14. oktober.

Kl. 16.00 i Hou
Kl. 16.30 i Tullebølle
Der udleveres gravlys ved alle
gudstjenester, som man kan tage
med ud på kirkegården. Forud for
gudstjenesten i Hou bydes der fra
kl. 15.00 på en kop kaffe i Forpagterboligen og efter gudstjenesten i
Tullebølle serveres en kop kaffe i
våbenhuset.

Natkirke
Torsdag den 12. november kl.
20-22 er der Natkirke i Stoense.
Velkommen til en stemningsfuld
aften i Stoense Kirke. Temaet for
i år er ”Kærlighed”, som vil blive
belyst gennem forskellige indlæg
ved lokale medvirkende: Kirsten
Lund Jensen, Bo Nissen og Regin
Bennetzen.

Der bliver også musikalske
indslag bl.a. ved ”Kor-i nord”.
Sognepræst Hans Henrik Merrild
medvirker også.
Vi plejer at have en livsbekræftende aften i kirken og byder alle
velkomne til at deltage, også selv
om man kun kan være med en
del af tiden.
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Nordlangeland Pastorat
Læsekreds i konfirmandstuen i Tullebølle
De to læsekredse i dette efterår
har et særligt tema. Virginia
Woolfs roman Mrs Dalloway vil
nemlig binde de to læsekredse
sammen.” I efteråret mødes
læsekredsen:
Torsdag den 8. oktober
kl. 19.00: Denne gang tager vi
fat på en af klassikerne. Nemlig
Virginia Woolfs berømte roman
Mrs. Dalloway. En sommermorgen i begyndelsen af 1920’erne
går C
 larissa Dalloway ud i et
myldrende London for at købe
ind til det selskab, hun vil holde
samme aften. Mens vi følger
hendes forberedelser, sender den
strålende junidag hendes tanker
på flugt. Den dag følger vi de
tanker, som Clarissa – og hendes
omgangskreds – gør sig om livet,
som det har formet sig for dem.
Bogen byder på et panorama
af håb, erindringer og nederlag
– og et af litteraturens fineste
storbyportrætter.

Torsdag den 5. november
kl. 19.00: Til denne gang læser
vi romanen Timerne af Michael
Cunningham. Romanen skildrer
en dag i tre vidt forskellige kvinders
liv: Clarissa Vaughan, der er forlagsredaktør i 90’ernes New York,
forbereder et selskab for sin ven
og går en smuk junimorgen ud for
at købe blomster. Virginia Woolf
er mere end halvfjerds år tidligere
i færd med at overveje den første
sætning i sin roman Mrs. Dalloway.
I Los Angeles i 1949 er den hjemmegående husmor Laura Brown lige
begyndt at læse Mrs. Dalloway men
bliver afbrudt af familien. På overraskende vis knyttes de tre kvinders
skæbne sammen. Romanen rejser
nogle af de samme eksistentielle
spørgsmål som Mrs. Dalloway.
Selvom man ikke har haft mulighed
for at deltage i den første læsekreds,
vil det være en god ide også at have
læst Virginia Woolfs Mrs. Dalloway
til denne gang.
Der vil være bogkasser fra biblioteket, som man kan låne bøgerne fra.

Præstegårdscafé
Caféen i konfirmandstuen i
Tullebølle Præstegård begynder
igen torsdag den 22. oktober.
Derefter vil der hver torsdag fra
kl. 14.30 til 16.00 være mulighed for at høre et spændende,
sjovt, tankevækkende oplæg
af lokale eller mindre lokale
personligheder, få et stykke
kage, en kop kaffe og en snak
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med sidemanden. Vi håber, at
mange vil komme og være med
til nogle hyggelige eftermiddage
i konfirmandstuen.

”Kor i nord”
Kor-i-nord starter op efter
sommerferien med at øve fire
torsdage frem mod høstgudstjenesterne søndag den 27.
september.
Vi håber selvfølgelig på, at vi
på det tidspunkt har lov til at
synge i samlet flok, men hvis
ikke, vil vi orientere, når tiden
nærmer sig.
De 4 øve-torsdage er:
3/9, 10/9, 17/9, 24/9
- alle i Bøstrup Sognehus
kl. 16-18.
Næste projekt er Natkirke
torsdag den 12. november
kl. 20-22 i Stoense Kirke.
Vi øver fire torsdage inden:

22/10, 29/10, 5/11, 12/11 i
Bøstrup Sognehus kl. 16-18.
Sidste projekt i 2020 er ”Syng
julen ind” gudstjeneste, som
falder søndag den 29. november
(1. søndag i advent). Vi fortsætter øve torsdage fra Natkirke, så
datoerne er: 19/11, 26/11.
Alle, der har lyst til og glæde
ved at synge med dertil hørende
humørfyldt samvær, kan melde
sig. Vi glæder os til at se jer. Man
melder sig kun til et projekt ad
gangen
Susanne 23 63 93 97 og
Jens Jørgen 22 29 41 58

Julekoncert med Det Fynske Kammerkor
For første gang bliver der mulighed for at høre Det Fynske
Kammerkor på Nordlangeland.
Det er lykkedes at arrangere en
koncert med et af Fyns allerbedste kor, som vil give én af deres
populære julekoncerter i Bøstrup
kirke tirsdag d. 1.december
kl. 20.00. På deres hjemmeside
præsenterer koret sig således:
”Fin, nærmest transparent,
homogen og smidig er nogle af
de adjektiver som ofte anvendes
om Det Fynske Kammerkors
klang. Og netop klangdyrkelse
har været central i de 30 år koret
har eksisteret.
Den karakteristiske klang
skyldes ikke mindst dirigenten

Alice Granum. I hendes kyndige
hænder formidles musik og tekst
ukunstlet, let og legende. Dette
har gjort DFK efterspurgt i både
ind- og udland.
Koret har en omfattende koncertvirksomhed og har tillige
udgivet en række velanmeldte
cd’er. Det bevæger sig mest inden
for a cappella-musikken med hovedvægt på nordisk korlyrik, men
laver også projekter med blandt
andet Odense Symfoniorkester.”
Der er fri entré til koncerten,
men man skal bestille billet
inden koncerten hos sognepræst
Hans Henrik Merrild
tlf.: 62 55 12 64 eller
mail: HHM@km.dk.

Nordlangeland Pastorat
Håndarbejdsklub

Menighedsrådsmøder

Fra og med mandag den 28. september vil der hver mandag fra
kl. 9.30 til 11.30 være mulighed
for at tage sit strikketøj, hækletøj,
kniplebræt eller andet håndarbejde med op i konfirmandstuen i
Tullebølle og møde ligesindede til
en snak og fælles nørkleri. Alle er
velkomne

Hou-Stoense-Snøde
menighedsråd:

Månedens salme
September: 808 Fra vest går blæsten ind. En høstsalme af Lisbeth
Smedegaard Andersen og med
melodi af Erik Sommer.
Oktober: 857 Som solskin over
land og hav. En salme om det at
miste, som Jens Rosendal skrev
som et modstykke til hans forelskelsessang. Melodi af Christian
Dyrst og Per Warming.
November: 811 Det mørkner om
menneskebyer. Endnu en ny årstidssalme. Lars Busk Sørensen står
bag teksten, og Willy Egmose har
lavet melodien.

Møllehavehuset –
Bøstrup præstegård
Søndagssalon følgende
søndage kl. 14.30-16.30:
Den 13. og 27. september
Den 11. og 25. oktober
Den 8. november
Se nærmere på hjemmesiden
www.møllehavehuset.dk

Tirsdag den 27. oktober
kl. 17.00 i Bøstrup Sognehus
Tirsdag den 24. november
kl. 14.00 i Forpagterboligen, Hou

Tullebølle-TranekærBøstrup:
Tirsdag den 13. oktober
kl. 19.00 i Bøstrup Sognehus
Tirsdag den 24. november
kl. 19.00 i Konfirmandstuen,
Tullebølle

Fællesmøder:
Tirsdag den 27. oktober
kl. 19.30 i Bøstrup Sognehus

Gudstjenester på
plejehjemmene
Stigtebo:
Onsdag den 30. september
kl. 10.15.
Onsdag den 28. oktober
kl. 10.15.
Onsdag den 25. november
kl. 10.15.

Tullebøllecenteret:
Onsdag den 30. september
kl. 14.30.
Onsdag den 28. oktober
kl. 14.30.
Onsdag den 25. november
kl. 14.30.

Kirkebil:
HUSK du kan bestille kirkebil til alle gudstjenester i pastoratet.
Bestilles hos Byens Taxi tlf. 62 51 10 80

Vejviser
www.pastoratet.dk
Sognepræster
Hans Henrik Merrild (kbf)
Houvej 32, 5953 Tranekær
Tlf. 62 55 12 64, hhm@km.dk
(fri mandag)
Peter M. Møberg
Bygaden 69, 5953 Tranekær
Tlf. 62 50 22 50, pemm@km.dk
(fri mandag)
Sekretær: Jane Sand Merrild,
Tlf. 62 55 12 64, jsme@km.dk
Tullebølle-Tranekær-Bøstrup
Sogne:
Formand for menighedsrådet:
Henrik Nielsen,
Frellesvigvej 19, 5953 Tranekær,
Tlf. 62 59 17 39,
birk425@mail.dk
Regnskabsfører: Hanne Tved,
Smedegade 10, 5953 Tranekær,
Tlf. 21 47 30 78,
htved@hotmail.com
Kirkegårdskontor Tullebølle-
Tranekær-Bøstrup Kirkegårde
Bygaden 68A, 5953 Tranekær
Sekretær Lone M. Jensen
Tlf. 20 47 40 24
(Mandag til fredag
kl. 9.00 - 9.30)
kirtul@live.dk
Tullebølle Kirke:
Graver: Svend Jørgen Jensen,
Tlf. 51 16 51 66
(bedst tirsdag til fredag),
kirtul@live.dk
Kirkeværge: Agnete Fugmann,
Tlf. 20 33 50 91,
netefugmann@gmail.com

Tranekær Kirke:
Graver: Svend Jørgen Jensen,
Tlf. 51 16 51 66
(bedst tirsdag til fredag)
tranekaerkirke@gmail.com
Kirkeværge: Niels Vous,
Tlf. 22 15 00 55, vous@mail.dk
Bøstrup Kirke:
Graver: Keld Kristensen,
Tlf. 20 40 08 18 (bedst tirsdag til
fredag) boestrupkirke@gmail.com
Kirkeværge: Ulla Frederiksen,
Tlf. 29 90 82 67
Hou-Stoense-Snøde Sogne:
Formand for menighedsrådet:
Michael Thierry,
Hesselbjergvej 43, 5953 Tranekær
Tlf. 62 55 26 22,
m.thierry@mail.dk
Regnskabsfører: Grete Eshøj,
Østerhusevej 17, 5953 Tranekær,
Tlf. 62 55 11 86,
grete@dlgpost.dk
Snøde Kirke:
Graver: Keld Kristensen
Tlf. 20 40 08 18
(bedst tirsdag til fredag),
graversnoede@gmail.com
Kirkeværge: Kirsten Jensen
Tlf. 21 23 93 75,
kirstenlund@c.dk
Stoense Kirke:
Graver: Johnny Pedersen,
Tlf. 23 74 91 90,
graverhouvej@mail.dk
Kirkeværge: Sanne Nogel Lørup,
Tlf. 61 30 13 70,
info@himmeloghav-lohals.dk
Hou Kirke:
Graver: Johnny Pedersen,
Tlf. 23 74 91 90,
graverhouvej@mail.dk
Kirkeværge: Lene Møller Dam,
Tlf. 26 84 64 78,
lenemollerdam@gmail.com
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Longelse - Fuglsbølle - Skrøbelev Pastorat
Høstgudstjenester
Vi lever midt i det, vi ser det overalt: Lange
lands frodige natur. Marker med afgrøder af
mange slags, kvæg, der græsser, skove, der
trives, flittige landmænd, skyer, der går og
kommer. Hvor tit stopper vi op og takker
for det? Tænker over det, undrer os over det?
Høstgudstjenesterne giver os ro os til det, giver
os ord og musik til det. Velkommen! Fuglsbølle
6. september, kl.10, Longelse 20. september kl.
11.30, Skrøbelev 4. oktober kl. 10.

Jagtgudstjeneste
En tradition, efterhånden, i samarbejde med
Spodsbjerg Jagtforening: Jagtgudstjenesten i
Longelse Kirke, med Brobyblæserne på jagthorn
for fuld udblæsning. En festlig gudstjeneste båret af tak og smil og glæde, med kirken pyntet
noget anderledes end ellers. Velkommen!
Onsdag d. 4. november kl. 19 i Longelse
Kirke.
Jægeren skyder et dyr, vi spiser det. Skyder jægeren
ikke nogle dyr, bliver de for mange, de bliver
sultne og syge. Vi kan spise noget andet; men vi
hylder det skudte dyr ved at tilberede det og glædes
over det.
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Longelse - Fuglsbølle - Skrøbelev Pastorat
Filmaften og fællesspisning i
Præstegården

Babysalmesang
Vi er i gang med babysalmesangen, alder 4-7 mdr.
I må gerne tilslutte jer, vi har 3 ledige pladser. Vi
begynder nyt hold efter efterårsferien. Ring til
sognepræsten, hvis I er interesserede, 2572 2050.
Onsdage i Skrøbelev Kirke kl. 11 -12

Konfirmand 2021
For de familier og kommende konfirmander, som tænker på konfirmation i Longelse,
Fuglsbølle eller Skrøbelev Kirke i foråret 2021,
holder vi en introductionsgudstjeneste i
Skrøbelev Kirke, torsdag d. 3. september
kl. 19.30. Undervejs bliver det muligt at melde
sig til forberedelsen, som efter aftale med
skolen foregår torsdag morgenen i Longelse
præstegård. Kirken sørger for at de unge bliver
kørt til Ørstedskolen efter timerne.

Læsekreds
Vi er en lille gruppe, som mødes om læsning af
samme forfatter. Kontakt præsten hvis du vil
være med.

Ny Børneklub
Efter mange, mange år må vi sige tak til vores
trofaste frivillige hjælpere i Børneklubben, Marianne og Elsebeth (og sidste år Helle), som nu har
takket af. Der vil sikkert blive savnet begge veje
–og vi kan ikke fortsætte Børneklubben som før.
Men undvære klubben helt er også svært; derfor
har jeg sat tre fredage på efterårsprogrammet,
hvor de børn, som har lyst og tid og nysgerrighed
er velkomne i Præstegården til vores Ny Børneklub. Vi vil læse højt, tale og synge sammen, og
farve tegninger og spise lidt frugt. Både ”gamle”
deltagere og nye er velkomne. Aldersgruppe fra 5
– 9 år. Mvh Charlotte kirkesanger og Marianne
præst. Fredag d. 4. september, fredag d. 2. oktober og fredag d. 6. november, alle gange kl.
15 - 16. (Børnene skal ikke have noget med; vi
har frugt og saft og hvem ved, måske lidt kage!).

Aftengudstjenester på
hverdage
Det er dejligt at slappe af og finde sig selv og
ro og inspiration under en gudstjeneste. Men
det er ikke altid at det passer ind i programmet
søndag formiddag. Derfor har vi lagt tre gudstjenester på tre torsdag aftener, en i hver af vore
kirker. Lidt kortere end søndagstjenesten, med
lidt mere musik og lidt færre ord, men stadig en
gudstjeneste. Torsdag d. 17. sept. Skrøbelev
Kirke, torsdag d. 8. okt. Fuglsbølle Kirke,
torsdag d. 19. nov, Longelse Kirke. Alle
gange kl. 19.30, og aftenkaffe bagefter.

Vi fortsætter de fine Film og Fællesspisnings-aftener, som vi begyndte med i
foråret. Konceptet er, at man melder sig til,
vore frivillige laver mad, man giver 25 kr.,
og kommer glad (hvis man er glad)…(Ellers
bliver man nok lidt gladere). Efter spisning
sætter vi os tilrette og ser en film, som
præsten introducerer. Efter filmen vender
vi lige vore indtryk med hinanden, deler
tanker og spørgsmål, som filmen har sat i
gang. Tilmelding på sms 2572 2050 eller
mail malr@km.dk. Onsdag d. 14. oktober
18.15 – ca. 21.15. Begrænset antal pladser

Kirkemusiker koncert i Skrøbelev
Kirke.
Kirkemusikernes årlige overflødighedshorn
af en koncert løber af stabelen søndag
d. 22. november kl. 16. Har du ikke
oplevet vore kirkemusikere på slap line før,
så kom og nyd premieren på deres musikalske samarbejde, gode indbyrdes tone og
fantasifulde program denne sidste søndag
før julemånedens adventer.

Årets JuleKor-koncert-andagt!
Igen i år vil Lone Nordahl komme med sine
kor, og synge julemåneden ind. Søndag
d. 29. november kl. 19.30 i Skrøbelev
Kirke.

Kultur-turen
Vi har valgt at udskyde årets kultur-tur
helt. Vi tror at mange vil føle sig utrygge
ved at sidde tæt i en bus med aircondition,
og undervejs besøge spisesteder og museer
i områder, hvor vi ikke ved om corona-virus er mere udbredt end hos os. Vi savner
kultur-turen, og håber at tage revanche med
TO kultur-ture i 2021.
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Longelse - Fuglsbølle - Skrøbelev Pastorat
Eftermiddags foredrag i Longelse
Præstegård*

Vejviser

Så er det blevet tid til at mødes under andre former i Præstegården. Vi har foreløbig planlagt tre
eftermiddage med foredrag, kaffe og en fællessang.
*Alle foredrag foregår kl. 15 – 16.30 i Longelse
Præstegårds konfirmandstue. Man behøver ikke melde sig til, men der er begrænsede
pladser (30).

Følg os på vores hjemmeside:
www.longelsekirke.dk, hvor webmasteren
bl.a. lægger billeder op og beskriver kommende arrangementer og gudstjenester.
Sognepræst
Marianne Ring,
Longelsevej 5, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 50 10 69, mobil 25 72 20 50,
mail: malr@km.dk
Træffes efter aftale. Mandag fridag.

Torsdag d. 24. september. Gennem små 5 år
var Marianne Ring præst på Hospice Sjælland.
Hun vil denne eftermiddag fortælle os historien
om Hospices i Danmark, og berette om livet
som hospice-præst.
Torsdag d. 22. oktober. Under Corona-karantænen havde præsterne bedre tid til at læse
faglitteratur. Sognepræsten læste bla om kristendommens møde med den tidlige Islam, Islams
udbredelse og middelalderens korstog. Denne
eftermiddag vil hun give os et indblik i den
spændende og stadig aktuelle historie, belyst af
samtidige kilder.
Torsdag d. 26. november: Tidligere advokat
Torben Svejstrup har interesseret sig for den
politiske udvikling, som førte til krigen om og
tabet af Slesvig i 1864. I eftermiddagens foredrag vil han fortælle om de dramatiske begivenheder, hvis lykkelige afslutning vi i år kan fejre
100 året for.

1. november:
Allehelgens-gudstjenester
Vi mindes de mennesker, vi begravede fra vore
kirke i året, der gik. Fuglsbølle kl. 10, Skrøbelev
kl. 11.15, Longelse kl. 15. Alle er velkomne, om
man har mistet sin kære i år, eller et andet år.
M. Ring

OBS Valgforsamling OBS
op til nyt menighedsråd tirsdag
d. 15. september i Præstegården, kl. 19.
Kom og brug din stemme!
********
Læs mere på side. 20
********

Menighedsrådsmøder:
Vi mødes onsdage d. 23. sep. d. 21. okt,
d. 18. nov. Kl. 17 i Præstegården. Fri adgang
Digtet om hjorten: Iben Krogsdal.
Tegningen: Carl Christian Tofte.
Fotos: M.Ring
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Kordegn:
Birgitte E.M.Møller,
bemm@km.dk Tlf. 62 51 12 70.
– træffes onsdag 9-12 &
torsdag 14.00-17.00 på
kordegnekontoret i Sognehuset
i Rudkøbing, på torvet
Menighedsrådsformand:
Karl Kristian Rasmussen,
karl.kristian@mail.dk
Tlf. 51 36 25 74
Graver:
Jeffrey Raymond,
sk-graver@mail.dk
Tlf. 29 42 03 05
Kirketjener og webmaster:
Charlotte Kihri,
kihri@email.com · Tlf. 21 74 89 25
Gravermedhjælp:
Jens Berner Nørgaard,
jenzhip@gmail.com
Tlf. 30 52 48 08
Kirkeværge:
Klaus Egeberg · Tlf. 21 62 81 10
klausegeberg@gmail.com
Regnskabsfører:
Kaj Christoffersen,
Tryggelev 20 5932 Humble
doka@christoffersen.mail.dk
Tlf. 62 56 10 35
Kirkebil:
Byens Taxi · Tlf. 62 51 10 80

Strynø Pastorat
Nielsen og Taube

Nye salmer

Torsdag den 17. september
kl. 19.30 i Strynø kirke

Søndag den 11. oktober 2020
kl. 19.30
Da vi igennem snart længere tid
har sunget og (næsten) lært nogle
af de mange nye salmer der skrives
i disse år, mødes vi denne søndag
aften for at gensynge og stifte bekendskab med helt nye salmer.
For at skabe afveksling i musikakkompagnementet vil vi forsøge os
med forskellige instrumenter, men
naturligvis også bruge både orgel
og klaver. På gensyn!

Den danske Sejler Trio – bestående
af musikerne Inger Allan (obo),
Karsten Hermansen (orgel / klaver)
og Guido Paëvatalu (baryton) –
kommer ad søvejen forbi Strynø.
Den sejlende trio byder ved aftenens
koncert på et Nordisk program,
med de kendte klassikere fra både
Evert Taube og Carl Nielsens

Sammenkomst for
pensionister og a
 ndre
voksne
Onsdag den 23. september
kl. 14.45
Så starter sæsonen igen. Vi mødes
på skolens anden sal. Vi glæder os
til atter at mødes, alle er velkomne.
Denne gang ”lader vi bare snakken
gå”, mens vi nyder kaffen/teen, de
hjemmebagte boller og kagen og
synger en sang eller to.
Vel mødt og på gensyn
Helga og Elisabeth

Valg til Strynø menighedsråd
Tirsdag den 15. september kl. 19.30 på Strynø skole
Husk nyvalget til Strynø menighedsråd. På valgforsamlingen denne tirsdag
stiller interesserede kandidater op, der er mulighed for debat, og der stemmes
på de enkelte kandidater ved skriftlig hemmelig afstemning. Vi ses!

Vejviser
Sognepræst:
Andreas Skjoldborg Knudsen
Strynø Præstegård
Kirkevej 18
5943 Strynø
Tlf. 30 93 78 74
Mail: askn@km.dk
Menighedsrådsformand:
Henning Madsen
Søndrevej 22
5943 Strynø
Tlf. 62 51 46 61
Graver:
Claus Aagaard
Ringgaden 2
5943 Strynø
Tlf. 30 27 69 99
Træffes tirsdage 9-14
Kordegn:
Birgit Pedersen
Tlf. 23 30 48 02
Mail: bped@km.dk
Kirkeværge:
Helga Rasmussen
Møllevejen 8
5943 Strynø
Tlf. 62 51 37 51
Kasserer:
Elisabeth Gregersen
Dommervænget 3
5943 Strynø
Tlf. 31 95 58 60
Regnskabsfører:
Kaj Christoffersen
Tryggelev 20
5932 Humble

 ænder. Glæd jer til at synge med
h
og genhøre ”Så länga skutan kan
gå” og ”Jens Vejmand” med mange
flere! Der er gratis adgang til koncerten i Strynø kirke.
Med kærlig hilsen Strynø menighedsråd.
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Rudkøbing – Simmerbølle Pastorat
Tak og farvel til Hanne Davidsen
v/ Rudkøbing Menighedsråd
Efter 5 års ansættelse som
sognepræst ved Rudkøbing og
Simmerbølle kirker har Hanne
Davidsen valgt at gå på pension.
Vi vidste fra starten, at vi havde
Hanne på såkaldt lånt tid, så vi
var forberedt på hendes farvel,
men vi fik til gengæld præcis
den sognepræst, vi havde kaldt
på, nemlig et rutineret, tillidsvækkende, teologisk velfunderet, folkeligt, humørfyldt og arbejdsomt menneske, der havde
lige præcis det, der skulle til for
også at sætte gang i flere gode
aktiviteter, både i og omkring
kirken. Her kan bl.a. nævnes
”Lysgudstjenesten” (kyndelmisse), familie- børne- og ungdomsgudstjenester, opstarten af
”Den Kirkelige Kafé for Kultur
og Kristendom” der, udover
div. foredrag også har filmaften/debat i samarbejde med
lokalsamfundet på programmet, samt ”Påskemåltidet” - et
festligt tema-arrangement med
kunstneriske indslag i kirken
med efterfølgende middag på
Hotel Skandinavien og endelig
seniorer-eftermiddage i Sognehuset ”Kaffe-På-Kanden”, med
inviterede lokale oplægsholdere.
Sidst, men ikke mindst er
Hannes store passion for
teater kommet til særlig udtryk
gennem hendes undervisning
af minikonfirmander afsluttende med et af Hannes egne
små teaterstykker, i Rudkøbing
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kirke Julespillet. Men også et større
kirkespil så dagens lys, da Hanne
tog ”Åben Himmel” (Foreningen
til kirkespillets fornyelse) med sig
fra Mårslet, der dannede rammen
om det store kirkespil: ”I Tro og
Tvivl” med lokale aktører, der blev
opført med stor succes over flere
dage i Rudkøbing Kirke i forbindelse med reformations-jubilæet i
2017.
Ud over den særlige gave ved at få
Hanne som præst, fik vi også en
større tillægsgevinst, da Hanne er
gift med Ole Davidsen, der har
forsket og undervist i Det Nye
Testamente ved Århus Universitet. Vi har haft den store glæde at
kunne invitere til flere omgange
studiekreds for øens borgere, da
Ole gav tilsagn om at ville lede
studiekredsen, men også som både
foredragsholder og oplæser ved
flere kirkelige lejligheder. Så en
særlig tak skal også lyde til Ole for
frivilligt at stille sin store ekspertise til rådighed!
Kære Hanne. Det er ikke helt let
at skulle give slip på dig, for du
er en fantastisk præst! Enestående
med dit arbejdsomme, mangfoldige og ukomplicerede væsen. I en
heldigvis nu forgangen tid - med
opslidende uoverensstemmelser i
menighedsrådet, har du formået
at ride mangen en storm af med
en stoisk ro, som er de færreste
forundt. Du har evnen til at fokusere på det gode i en enhver given
situation, altid med tro på nye muligheder, hvilket er kommet både

menighedsrådet, kirkens ansatte, ja
hele menigheden til gode.
Tak for 5 gode år! For alt hvad du
har givet os i kraft af dit virke.
Altid lydhør og nærværende – altid
til rådighed og ved godt mod.
Vi ønsker, at både du og Ole må få
mange gode år fremover på vores
dejlige ø. Vi siger farvel til dig
som vores sognepræst, men ikke

til Hanne som vi vil glæde os
over stadig at kunne møde på
gaden, i kirken til november
som tovholder på det nye store
kirkespil, og mon ikke der også
byder sig lejligheder udi flere
kulturelle sammenhænge, for
holde dig helt i ro - det tror vi så
alligevel ikke du kan.
Vi ønske dig alt godt fremover.

v/Simmerbølle Menighedsråd
Vi i Simmerbølle Menighedsråd
vil gerne sige tusind tak for din
store arbejdsindsats her i Simmerbølle sogn nu, hvor du har valgt
at gå på pension. Ligeledes vil vi
takke dig for dit gode humør og
din positive tilgang til vores møder. Vi vil savne dig som person
og præst.
Vi har været meget glade for

at samarbejde med dig. Ikke
mindst for dit børne-kirkespil,
som du sammen med Kassebølle Friskoles børn har opført
skiftevis til påske og pinse.
En af de aktiviteter, vi har samarbejdet med Rudkøbing om, er
vores sogneudflugter. Din viden
om kultur og gode udflugtsmuligheder er bred, så disse ture
har været udsolgt på kort tid.

Afskedsgudstjeneste
Der er afskedsgudstjeneste for
sognepræst Hanne Davidsen i
Rudkøbing Kirke den 27. sep
tember kl. 10.00. Gudstjenesten er en almindelig højmesse.
Men som et særligt indslag
opfører danser Annamaija S.
Rollf-Petersen dansen ”Exultate”,
som hun selv har koreograferet.
Det er en dans, der tager sit udgangspunkt i dåben, der udtrykker håb om genfødsel og nyt liv.
Efter gudstjenesten vil Rudkøbing Menighedsråd og Simmer-

bølle Menighedsråd byde på
et lille traktement i kirken,
hvor folk fra begge sogne får
mulighed for at tage afsked
med Hanne Davidsen.

Rudkøbing – Simmerbølle Pastorat
Alle Helgen – 1. november
Dagen, hvor vi i kirken mindes vores
døde. Hvor der sættes ord på den
sorg og det savn, vi sidder tilbage
med. Hvor vi trods alt det svære også
taler om tro, håb, kærlighed. Hvor
vi i ord og handling tænder det lille
lys, som vi ikke kan leve uden. Ved
gudstjenesterne læses navnene op
på dem, som vi i sognene har mistet
siden sidste år. Har du mistet nogen,
der boede et andet sted, eller mistet

tidligere, kan navnet stadig læses
op. Du skriver det blot på en seddel,
der ligger i kirken.
Har du et stort ønske om, at der
bliver sunget en særlig salme, er
du velkommen til at kontakte mig
senest 14 dage før, Trille Brink
Westergaard 20 46 36 44. Gudstjenesterne holdes i:
Rudkøbing kirke 10.00
Simmerbølle kirke 11.30

Indsættelse af ny præst 8. november
Vores nye sognepræst indsættes af
provsten ved to festlige gudstjenester:
Rudkøbing kirke 10.00
Simmerbølle kirke 12.00
Efter gudstjenesterne byder menighedsrådene på et lille traktement
ved hver kirke, hvor der er lejlighed

til at hilse på præsten. Vedkommende bliver først udnævnt engang
i oktober, så følg med i lokalpressen.
Vi opfordrer alle til at komme og
være med til at modtage præsten
godt og festligt og byde ham el.
hende velkommen til.
Menighedsrådene

Høstgudstjenester
Simmerbølle Kirke
20. september kl. 11.30:
Der holdes familie-høstgudstjeneste i Simmer kirke for
både små og store. Elever fra
”Sommerfuglen” på Kassebølle
Friskole medvirker. Provst Trille
B. Westergaard prædiker.

Rudkøbing på Torvet
13. september kl. 11.00:
Der indbydes i år til en anderledes
høstgudstjeneste i Rudkøbing,
for i år fejrer vi den på Torvet
foran Rudkøbing Sognehus. Det
sker søndag den 13. september kl.
11.00 og er et samarbejde mellem
Dybendahl og Den gode Slagter.
Tanken er nemlig den, at vi efter
gudstjenesten fortsætter med at
hygge os på torvet og indtager
mad og drikke leveret af de to.
Langelands Brassband sørger for
musikken til gudstjeneste. Sognepræst Hanne Davidsen prædiker. I
tilfælde af regn går vi ind i kirken.

Koncerter i Rudkøbing Kirke
Torsdag d.
8. oktober
kl. 19.30:
Septimuskoret
synger
Carl Nielsen
Septimuskoret er et sydfynsk
blandet kor med ca. 40 sangere.
Koret blev stiftet i 1984 med
Niels Bystrup som dirigent.
Siden 2013 har musikforsker
Ole Kongsted ledet koret.
Ved koncerten vil koret bl.a.
fremføre Carl Nielsens tre ufuldendte kompositioner “ Underlige
aftenlufte”, “Stille, Guds folk”

og “ O du Guds lam”. Her vil
publikum kunne høre Ole Kongsteds bud på en komplettering af
de tre nævnte værker. Herudover
vil koret præsentere en række nye
bearbejdelser af Carl Nielsens
sange, bl.a. den næsten ukendte
sang om Fyn “Fin og stille smiler
Fyn” samt værker af andre samtidige komponister.

Torsdag d. 22. oktober kl. 19.30 i Rudkøbing Kirke:
Mads Granum Kvintet.
“En rejse ind i et dragende salmeunivers, hvor genkendelighed
og nytænkning går hånd i hånd.
Repertoiret er kendte nordiske
salmer tilsat jazz, nykomponerede salmer og et indslag rytmisk
kirkeorgel. Det hele bundet
sammen af underholdende,
informative og overraskende
introduktioner.”
Kvintetten består af Mads
Granum- piano og kirkeorgel,
Regitze Glenthøj- vokal, Mads
Hansen- saxofon og klarinet,
Thomas Ovesen- kontrabas og
Ricco Victor- trommer.
Mads Granum er til daglig
organist ved Lindevang Kirke

på Frederiksberg og desuden
efterspurgt rytmisk pianist i
mange sammenhænge. Med
sin kvintet har han udgivet 3
anmelderroste salmejazz cd’er
og spillet talrige kirkekoncerter
i Danmark, Tyskland og Norge.

Der er fri entré til begge koncerter.
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Rudkøbing – Simmerbølle Pastorat
Undervisning
Konfirmand 2020/21
Skal du konfirmeres i foråret 2021,
er du sikkert allerede begyndt på
forberedelsen. Hvis du af en eller
anden grund ikke har fået brev fra
præsterne, så kontakt en af dem
snarest, så du kan komme med på
et af holdene.
Konfirmationerne bliver:
Rudkøbing og Simmerbølle kirker
fredag d. 30. april.
Rudkøbing og Simmerbølle kirker
søndag d. 2. maj.

Minikonfirmand 2020/21
Årets nye hold begynder torsdag d.
22. oktober 14.30-16.00 i konfirmandstuen i Rudkøbing præstegård.
Hvis du går i 3. klasse på Ørstedskolen har du allerede fået brev. Ellers
kontakt en af præsterne snarest.
Minikonfirmanderne hører bibelhistorie, synger nye og gamle sange,
”øver” dåb, nadver og alt, hvad der
foregår i og omkring kirken. De
laver masser af kreative ting, og til
jul opfører de et Julespil i kirken.
Der er meget at glæde sig til!

Kor i Rudkøbing Kirke
I september begynder en ny korsæson i Rudkøbing Kirke med kortilbud for både unge og voksne.
Ungdomskoret er for piger og
drenge i alderen ca. 12-18 år. Vi
mødes og synger hver torsdag kl. 1617. I ungdomskoret synger vi for det
meste flerstemmigt, både rytm iske
og klassiske sange. Vi arbejder med
udvikling af sangstemmen og med
evnen til at høre sin egen stemme
14

Kaffe-På-Kanden i sognehuset
som en del af en klanglig helhed.
Der er en lille stemmeprøve forbundet med at blive optaget i ungdomskoret.
Man tjener 125 kr. ved deltagelse i
gudstjenester og lignende, og koret
medvirker ca. en gang om måneden
ved en søndagsgudstjeneste i kirken.
Første korprøve: torsdag d. 10.
september kl. 16-17 i sognehuset.
Kirkekoret er et blandet kor for
voksne. Vi synger primært kirkemusik i forskellige genrer, men også
gerne sange af mere verdslig karakter, når lejlighed byder sig, f.eks.
ved arrangementer i sognehuset.
Koret medvirker ved gudstjenester
og andre arrangementer i kirken ca.
4-5 gange pr halvår.
Kirkekoret øver hver tirsdag aften
kl. 19.30-21.15. Første korprøve:
tirsdag d, 1. september.
Motetkoret er et blandet kor, hvis
primære opgave er at medvirke ved
højmesserne i Rudkøbing Kirke.
Sangere i motetkoret synger til
gudstjeneste ca. hver anden søndag.
Vi holder prøve forud for højmessen, men det er en forudsætning,
at sangerne også selv kan øve sig
hjemme. Ved højmessen bidrager
koret med flerstemmig salmesang
og et musikalsk indslag. Vi mangler
primært herrestemmer i motetkoret.
For tilmelding eller yderligere
information, kontakt organist og
korleder, Tine Pugesgaard,
tlf. 23301868,
mail: Tine.p.org@gmail.com

Torsdag d. 10/9 14.30:
Sognepræst Hanne Davidsen
vil fortælle om “Livskvalitet.
Refleksioner og fortællinger om
livet, når pensionsalderen står
for døren.”
Hun går som bekendt på pension 1. oktober i år. Det faktum
har givet hende anledning til at
tænke lidt over livet og over det
at blive ældre og gå et otium i
møde.
Tirsdag d. 20/10 14.30:
Provst Trille Brink Westergaard
fortæller og viser lysbilleder
fra sin studietur til den gamle
danske missionsmark ”Arcot

Lutheran Church” i Tamil Nadu
i Sydindien.

Onsdag d. 25/11 14.30: Vores
nye præst er både dagens vært og
gæst. Emnet kender vi ikke, men
vi håber, at vi alle kender ham/
hende bedre efter en hyggelig
eftermiddag sammen.
Alle er hjertelig velkomne!

Gudstjenester på plejehjem
September:
Rudkøbing Plejehjem 22. september kl. 10.30 ved Hanne Davidsen
Danahus 22. september kl. 14.00 ved Hanne Davidsen
Oktober:
Rudkøbing Plejehjem 20. oktober kl. 10.30 ved Marianne Ring
Danahus 20. oktober kl. 14.00 ved Marianne Ring
November:
Rudkøbing Plejehjem 24. november kl. 10.30 ved den nye sognepræst
Danahus 24. november kl. 14.00 ved den nye sognepræst
Gudstjenesterne holdes kun, hvis plejehjemmenes retningslinjer omkring
Corona-virus tillader det.

Menighedsrådsmøder
Rudkøbing (kl. 17.00 i sognehuset): 10. september, 28. oktober
og 24. november
Simmerbølle (kl. 16.00 i annekset): 2. september, 7. oktober,
og 25. november

Rudkøbing – Simmerbølle Pastorat
Menighedsrådsvalg
Rudkøbing - v/ formand Conny Mortensen
Der er menighedsrådsvalg i år, der er kommet nye regler, og der er allerede
afholdt orienteringsmøde.
Næste gang vi mødes er til valgforsamlingsmøde den 15.9.kl 17 i sognehuset.
Mødet er offentligt, men det er kun medlemmer af folkekirken i sognet, der har
tale - og stemmeret.
Vigtigt: Inden valgforsamlingen begynder skal valgbestyrelsen sikre sig, at mødedeltagerne har valgret, så det er vigtigt at have personligt dokumentation med.
På mødet opstilles kandidaterne, der er mulighed for debat med efterfølgende
hemmelig skriftlig afstemning. Resultatet heraf afgør, hvem der er valgt til det
nye menighedsråd. Mød op, og støt kandidaterne!
Simmerbølle - v/konstitueret formand Jens Chr. Bay
Tirsdag d. 15. september kl. 19.00 afholdes der valgforsamlingsmøde i annekset
ved Simmerbølle Kirke. På mødet vælges menighedsrådets medlemmer. I forbindelse med opstillingen af kandidater bliver der mulighed for at debattere og høre
nærmere om arbejdet og aktiviteterne i menighedsrådet.
Mødet afholdes i henhold til den nye lov om valg til menighedsråd, som trådte i
kraft den 1. januar i år. Lovændringen indebærer bl.a., at medlemmer af menighedsrådet ved menighedsrådsvalget i år vælges på en valgforsamling. Valgbare
medlemmer i sognet har adgang til mødet.
Menighedsrådets sammensætning skal helst afspejle medlemmernes interesser i
sognet. Vi opfordrer derfor til at nye og yngre kandidater også stiller op til valget
for at kunne præge arbejdet og aktiviteterne i det nye menighedsråd.

Indre Mission - Bethesda
3/9 Bibelstudie
10/9 Møde v.
Karsten W. Hansen
17/9 Møde
24/9 Møde v Henrik Hadberg
1/10 Bibelstudie
8/10 Møde v.
Johannes Jørgensen
22/10 Møde
5/11 Bibelstudie

12/11 Møde v. Thomas Ahlmann
19/11 Møde v. Simon Ambrosen
26/11 Møde
Kontakt: Birgit Mogensen,
tlf. 62502098
Hvor ikke andet er anført, er
møderne kl. 19.30 i Bethesda,
Ahlefeldtsgade 27

Tak for fem dejlige og begivenhedsrige år
Jeg vil gerne her udtrykke min
store taknemmelighed for de

gode år, jeg har haft i Rudkøbing
og Simmerbølle sogne. Tak for

Vejviser
Gælder begge sogne
www.rudkøbingsimmerbøllekirker.dk
Præster
Sognepræst kbf.:
Hanne Davidsen, Rudkøbing
Præstegård, Østergade 2,
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 13 75 / 21 33 03 75
Mail: hda@km.dk.
Træffes bedst tirsdag-fredag
11.00-12.00. Tlf. Mandag fri.
Sognepræst:
Trille Brink Westergaard,
Lindelse præstegård,
Langegade 2, 5900 Rudkøbing
Tlf. 20 46 36 44.
Mail: tubw@km.dk.
Kordegn: Birgitte E. M. Møller,
Torvet 1a, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 12 70
Mail: bemm@km.dk
Træffetid onsdag 9.00-12.00 og
torsdag 14.00-17.00.
Udover disse tider kan der rettes
henvendelse til sognepræsterne.
Organist:
Tine Pugesgaard
Sagers Allé 1, 5900 Rudkøbing
Tlf. 23 30 18 68
Mail: tine.p.org@gmail.com
Kirketjener:
Lene Munch Larsen
Tlf. 20 34 56 57, mandag fri.
Mail:
lml.kirketjener@gmail.com

samarbejdet med menighedsråd, personale og frivillige.
Tak for den tillid, jeg har
mødt hos alle. Jeg håber at se

Kirkegårdsleder:
Ole Lundager Hansen
Tlf. 62 51 17 65.
Mail:
rudkoebingkirkegaard@mail.dk
Træffetid kl. 09.00-10.00
på kontoret, Rue 12,
5900 Rudkøbing.
Regnskabsfører
Benny Rasmussen,
Tordenskjoldsvej 21,
5700 Svendborg
Kirkebil:
Byens Taxi Tlf. 62 51 10 80
Rudkøbing Menighedsråd:
Formand:
Conny Mortensen
Tlf. 30 89 25 30
Kirkeværge:
Kjeld Madsen
Tlf. 40 24 52 01
Mailadresse til Rudkøbing
Menighedsråd er følgende:
7741@sogn.dk
Simmerbølle Menighedsråd:
Formand:
Annika Viulm
Tlf. 27 52 14 85
simmerboellemenighedsraad@
gmail.com
Kirketjener:
Lisa Pihl Jensen,
Tlf. 20 28 04 54
Mail: lpj.kirketjener@gmail.com
Kirkeværge:
Thorkild Wamsler,
Tlf. 23 29 74 90

mange til afskedsgudstjenesten 27. september i Rud
købing kirke 27. september
kl. 10.00.
15

Humble – Lindelse Pastorat
Plejehjemsguds
tjenester

Præstens intro
Efter et uroligt forår og en
forsigtig sommer sætter vi lid
til, at det i efteråret må klare
op. Derfor vil efteråret byde på
en række arrangementer, hvor
vi atter kan mødes i hinandens
oplivende selskab. Det er med
glæde, at vi kan genoptage vores
eftermiddagsmøder med gode
ord, musik, sang og muntret
samvær. Tøv endelig ikke med

at møde op. Du er værdsat.
Ligeledes byder efteråret traditionen tro på en række særlige
arrangementer med efterfølgende
traktement og frit samvær. Der
er høstgudstjenesterne, allehelgensgudstjenesterne og til sidst
i perioden tager vi hul på et nyt
kirkeår med en adventsgudstjeneste. Der er nok at glæde sig
til. Og skulle du gå og mangle

åndelig føde eller trænger du
indimellem til at opmuntre dit
sind, så kig i gudstjenestelisten. Hver søndag forsøger vi
i kirken at gøre det højere til
loftet. Mød du bare op! Du er
altid velkommen. Ring efter
kirkebilen, hvis du har behov.
Vi er til for hinanden. Måtte
det blive et godt efterår!

Eftermiddagsmøder
Onsdag den 23. september,
kl. 14:30, i konfirmandstuen
ved Lindelse kirke,
Langegade 2.
Vi mødes og synger sange og salmer fra Højskolesangbogen. Sognepræst Tonny Aagaard Olesen
vil fortælle om nogle af de kendte
salmer og deres ophavsmænd.
Der serveres kaffe og kage.
Onsdag den 21. oktober,
kl. 14:30, i konfirmandstuen,
Ristingevej 24, Humble.
Provst Trille Westergaard vil
fortælle om sin rejse til Indien:
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”Min mor voksede op i Sydindien,
hvor mine morforældre var missionærer. I vinters rejste jeg i deres
fodspor – tilbage til missionsmarken, hvor alt nu drives af inderne
selv. Jeg viser billeder og fortæller
om alle de mange tråde mellem
fortid og nutid, om jagten på historien, om den enorme betydning,
missionærerne har haft, om følelsen
af at være tæt forbundet med disse
mennesker, om materiel fattigdom
og menneskelig rigdom, om at
medvirke som præst ved indiske
gudstjenester og meget andet”.
Der serveres kaffe og kage.

Onsdag den 25. november,
kl. 14:30, i konfirmandstuen ved Lindelse kirke,
Langegade 2.
Vi mødes til julehygge og
varmer op til hjerternes fest.
Vi vil synge adventssalmer
og julesalmer fra Højskolesangbogen, og indimellem vil
sognepræst Tonny Aagaard
Olesen fortælle historier, der
knytter sig til vores jul.
Der serveres kaffe og kage.

September
Lindelse Plejecenter,
tirsdag den 22. september, kl. 14,
ved Li Have Otterstrøm.
Humble Plejecenter,
onsdag den 23. september, kl. 14:30,
ved Li Have Otterstrøm.
Oktober
Lindelse Plejecenter,
tirsdag den 27, oktober, kl. 14,
ved Tonny Aagaard Olesen.
Humble Plejecenter,
onsdag den 28. oktober, kl. 14:30,
ved Tonny Aagaard Olesen.
November
Lindelse Plejecenter,
tirsdag den 17. november, kl. 14,
ved Tonny Aagaard Olesen.
Humble Plejecenter,
onsdag den 18. november, kl. 14:30,
ved Tonny Aagaard Olesen.

Årets konfirmander
Efter et tumult år for de gode
konfirmander 2020 kan vi se
frem til den store finale, hvor
alle konfirmander festligholdes i Humble kirke, søndag
den 6. september kl. 10. De ni
konfirmander fra Humble og
Lindelse er:
Alberte Dalsgaard, Alvira
Leonora Hedenskog Andersen,
Benjamin Theilgaard Christensen, Ea Brink Høj Nielsen,
Jacob Haugaard Hansen, Laura
Aviaja Hermansen, Laurits Bay
Vinggaard, Maja Posselt Jensen,
Sigrid Helene Nielsen.

Humble – Lindelse Pastorat
Vejviser
Sognepræst
Tonny Aagaard Olesen
Træffes på 24 24 24 71
Mail: tao@km.dk. Fri mandag.
Kordegn
Birgitte E.M. Møller
Torvet 1a, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 12 70
Mail: bemm@km.dk
Træffetid onsdag kl. 9.0012.00 og torsdag 14.00-17.00.

Høstgudstjenester
I september vil der traditionen
tro være høstgudstjeneste i såvel
Humble kirke som Lindelse kirke.
I Humble kirke vil der efter høstgudstjenesten den 13. september
være et efterfølgende arrangement
med et lettere traktement. Det vil
blive særskilt annonceret senere
– så hold øje med det! I Lindelse
kirke vil der efter gudstjeneste
den 20. september være kaffebord
og hygge i konfirmandstuen. Se
tidspunkterne i gudstjenestelisten.
Vi ser frem til sammen at fejre hver
vores høst.

Advents
gudstjeneste
Søndag den 29. november er
det første søndag i advent.
Her tager vi ikke kun hul på
den kommende julemåned,
men her begynder også et
nyt kirkeår med den traditionelle læsning om indtoget
i Jerusalem. Dette festlige
vendepunkt markerer vi også
sammen efter gudstjenesten,
hvor der serveres gløgg og
klejner, så vi kan opruste os
til julen.

Allehelgens
gudstjenester

Kirkemusikerkoncert

Den 1. november er der allehelgensgudstjenester i Humble kirke
kl. 17, hvor der efterfølgende vil
serveres suppe i kirkens sideskib,
og i Lindelse kirke kl. 19. Ved
disse to gudstjenester vil vi særligt
mindes dem i vores sogne, der gik
bort i årets løb. Kom og vær med!

Traditionen tro vil vore dygtige kirkemusikere give en årlig
koncert. De har sammensat et helt
særligt musikprogram, som vil
afslutte kirkeåret med en opløftet
hjerte. Det sker i Lindelse kirke
søndag den 22. november, kl. 19.
Der er fri entre.

Humble menighedsråd:
Formand:
Hanne Elnegaard,
Tlf. 51 51 61 35
Kirkeværge, Kædeby:
Michael Drost,
Tlf. 29 88 87 22
Kirkeværge, Ristinge:
Marianne Olsen,
Tlf. 20 14 12 65

Vedr. kirkegårdene:
Kontakt kirkeværgen for den
enkelte kirkegård.
Kirketjener:
Lisa Pihl Jensen,
Tlf. 23 24 24 78
Lindelses menighedsråd:
Se kontaktoplysninger under
Humble.
Graver Lindelse:
Allis Stæhr,
Tlf. 23 38 87 05
Mail: lindelsekirkegaard@
outlook.com
Fri mandag.
Regnskabsfører:
Benny Rasmussen,
Tlf. 62 22 72 88
Stof til kirkebladet:
Sendes til sognepræsten.

Kirkeværge, Humble:
Henny Munch Larsen,
Tlf. 28 11 50 45
Regnskabsfører:
Benny Rasmussen,
Tlf. 62 22 72 88

Kirkebil
Husk du kan altid bestille kirkebil til gudstjenester
i alle pastoratets fire kirker.
Bilen skal bestilles seneste dagen før på
tlf. 62 57 10 77.
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Sydlangeland Pastorat
Juniorkonfirmander
Alle børn, der går i
3. klasse kan blive
juniorkonfirmander.
”KRISTENDOM
FRA TOP TIL TÅ”
Vi skal høre beretninger fra Bibelen,
synge, lege, male,
snakke om forskellige ting, bl.a. Gud,
kirke, dåb, påske,
pinse og nadver.
Vi skal på detektivjagt i kirken
og mange andre
spændende ting.
Kom og vær med
i et spændende
forløb, hvor kristendommen bliver
udforsket fra top
til tå.

Undervisningen
foregår i Magleby Præstegård
på torsdage kl.
14.15 – 15 .30 i
perioden d. 3./9.
2020 - d. 18./3.
2021. Bussen
kører fra Humble
Skole – lige til
døren.
Vi afslutter
forløbet med en
juniorkonfirmandgudstjeneste.
For nærmere
oplysninger
og tilmelding;
kontakt
sognepræst
Li Have Otterstrøm. lhl@km.dk
- tlf. 24911077.

Efterårets plejehjemsgudstjenester
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September
Lindelse Plejecenter,
tirsdag den
22. september,
kl. 14.00, ved Li
Have Otterstrøm.

Oktober
Lindelse Plejecenter,
tirsdag den
27, oktober,
kl. 14.00, ved Tonny
Aagaard Olesen.

November
Lindelse Plejecenter,
tirsdag den
17. november,
kl. 14.00, ved Tonny
Aagaard Olesen.

Humble Plejecenter,
onsdag den
23. september,
kl. 14.30, Ved Li
Have Otterstrøm.

Humble Plejecenter,
onsdag den
28. oktober,
kl. 14.30, ved Tonny
Aagaard Olesen.

Humble Plejecenter,
onsdag den
18. november,
kl. 14.30, ved Tonny
Aagaard Olesen.

”Slip livet løs”
Eftermiddagsmøde
Foredrag af Preben Kok
i Østerskovs Forsamlingshus
d. 16. september kl. 14.00.
“Vi mennesker har ikke magten over alting. En del af livet kan
og skal vi tage hånd om - resten må vi lægge i Guds hånd”.
Med baggrund i disse ord, drager tidligere sygehusog sognepræst Preben Kok ud i det ganske land og holder
foredrag om livets mange sider.
Preben Kok er forfatter til blandt andet bøgerne:
“Skæld ud på Gud” og “Slip livet løs”, og han er initiativtager
til blandt andet “Forum for psykologi og tro”
på kræftafdelingen på Vejle Sygehus.
Under titlen “Slip livet løs” vil Preben Kok komme med sine
betragtninger fra livets forskellige vinkler, hvor menneskelig
magtesløshed som et vilkår vil være temaet.
(naturligvis med kaffe og kage)
Tilmelding til Doris Christoffersen mail:
doris.i.christoffersen@gmail.com
Tlf. 62561035 senest d. 9. september.
Kirkebilen kan benyttes til og fra arrangementet.
Alle er hjerteligt velkomne.

Kirkemusiker-koncert
Vore dygtige kirkemusikere afholder deres årlige koncert d.
22. november i Skrøbelev Kirke kl. 16.00 og i Lindelse Kirke
kl. 19.00. Gå ikke glip af denne chance for at nyde det store
talent vore musikere har at byde på.

Fodslette-, Tryggelev-, Magleby- og Bagenkop Kirke
Babysalmesang i
Bagenkop Kirke

Høstfest
Søndag d. 27. september
Kl. 10.00 er der festgudstjeneste i den høstpyntede Magleby
Kirke.

Hele overskuddet fra årets høstfest går til Børns Voksenvenner
Langeand.

Efter gudstjenesten følges vi til
Magleby Forsamlingshus, hvor
festlighederne fortsætter med
auktion over de indleverede
høstgaver, lækker høstbuffet og
fællessang mm.

Vi opfordrer alle, der har mulighed for det, til at bidrage med
høstgaver til auktionen – såvel
afgrøder, som ikke spiselige
gaver. Høstgaverne kan afleveres
i Magleby Præstegård til og med
d. 26. september, og vi kommer
gerne ud og henter dem efter
aftale. Høstgaver kan også medbringes til høstgudstjenesten.

Tilmelding: Li Have Otterstrøm mail: lhl@km.dk Tlf.
24911077 senest d. 21. august

Alle Helgens gudstjeneste
Søndag d. 3. november i:
Bagenkop Kirke kl. 13.00*
Tryggelev Kirke kl. 17.00
Magleby Kirke kl. 19.00
Ved Alle Helgens gudstjenesten mindes vi vore døde.
Vi tænder lys og læser navnene op på dem,
som er døde siden sidste Alle Helgens Dag.
Alle Helgens gudstjenesten er en liturgisk gudstjeneste,
hvor musikstykker, fællessang og læsninger fra Bibelen
og litteraturen gensidigt belyser hinanden.

I Bagenkop Kirke medvirker Kirkekoret
under ledelse af Lone Nordal

Babyer i alderen 3 – 10 mdr.
tilbydes babysalmesang, som
er både hyggeligt og sjovt. Vi
synger skønne danske salmer og
børnesange med fagter; vi spiller
med rasle-æg, danser og laver bevægelseslege, blæser sæbebobler,
lytter til instrumenter og tager
barnet med ind i musikkens
magiske verden
Alt sammen i Bagenkop Kirkes
smukke kirkerum.
Vi mødes hver tirsdag kl. 10.00
- 11.00.
Forløbet varer 3 mdr. Vi begynder d. 8./9. Og slutter d. 17.11.
(Man er velkommen til at være
med i flere forløb, hvis der er
plads.)
Babysalmesangen ledes af
Doris Christoffersen og sognepræst Li Have Otterstrøm.
Tilmelding sker til
Li Have O
 tterstrøm:
mail: LHL@km.dk
Tlf. 24911077.

Vejviser
Sognepræst
Li Have Otterstrøm.
Træffes dagligt i Magleby
præstegård og på
Tlf. 62 56 10 77 eller 24 91 10 77
Mail: lhl@km.dk. Fri mandag.
Bagenkop menighedsråd:
Formand:
Dorthe Grabentinn
Tlf. 23 81 95 33
Kirkeværge: Tove Egmose
Tlf. 62 56 16 74
Regnskabsfører:
Kaj Christoffersen
Tlf. 62 56 10 35 eller 51 33 10 35
Graver, Bagenkop:
Peder Kølle
Tlf. 21 14 30 51
Magleby menighedsråd:
Formand: Jens Schrøder
Tlf. 51 55 34 33
Regnskabsfører:
Kaj Christoffersen
Tlf. 62 56 10 35 eller 51 33 10 35
Graver, Magleby:
René Jespersen Tlf. 30 31 59 32
Tryggelev og Fodslette
menighedsråd:
Formand:
Helge Dinesen
Tlf. 61 68 41 64
Kirkeværge:
Anne Toftemann Knudsen
Tlf. 31 24 81 66
Regnskabsfører:
Kaj Christoffersen
Tlf. 62 56 10 35 eller 51 33 10 35
Graver Tryggelev og Fodslette:
Willy Edvardsen
Tlf. 62 57 20 02 / 20 61 93 09
Fri mandag.
Kirkebil til alle pastoratets
gudstjenester og arrangementer:
Tlf. 62 57 10 77.
Bestilles senest dagen før.
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Menighedsrådsvalg 2020
Valgforsamling den 15. september 2020
For folkekirken er 2020 et valgår.
Det er nemlig igen tid til menighedsrådsvalg. Valgformen er
imidlertid blevet ændret og på
nogle punkter tilpasset de faktiske
forhold mange steder. Selve valget
finder nu som udgangspunkt sted
som valgforsamling.
Ved valgforsamlingen får kandidaterne til menighedsrådet lov til at
præsentere sig, ligesom der vil være
mulighed for at stille spørgsmål
til kandidaterne og at diskutere
aktuelle problemstillinger.
Selve afstemningen er hemmelig og skriftlig. Alle fremmødte
stemmeberettigede har et antal
stemmer, der svarer til halvdelen
af antallet af pladser i det pågældende menighedsråd. Er antallet
ulige rundes der op. Det vil sige, at
hvis der skal vælges 5 personer til
et menighedsråd, har de stemmeberettigede hver især 3 stemmer.
De stemmeberettigede kan kun
stemme én gang på den samme
kandidat. Det er muligt at stemme
blankt. Kandidaterne kan godt
stemme på sig selv, og man skal

mindst have én stemme for at blive
valgt.
Det er valgbestyrelsens opgave at
sikre, at ingen stemmer uberettiget
ved valgforsamlingerne. Det er
også valgbestyrelsen, der indsamler
og tæller stemmerne op.
Bliver der ved valgforsamlingen
ikke valgt nok kandidater skal der
samme dag foretages endnu en
afstemningsrunde. Er der stadigvæk ikke fundet nok kandidater,
skal der afholdes en ekstraordinær
valgforsamling den 6. oktober
2020 eller for flersognspastorater i
perioden 6. – 11. oktober 2020.
Dagen efter valgforsamlingen
og fire uger frem er det muligt at
indlevere alternative kandidatlister. Har valgforsamlingen været
afholdt den 15. september betyder
det, at sidste frist for indlevering
af alternative kandidatlister er
den 13. oktober 2020. Bliver der
indleveret en sådan kandidatliste
udløser det et traditionelt menighedsrådsvalg, som skal finde sted
tirsdag den 17. november 2020 kl.
9.00 til 20.00.

Gudstjeneste i Radio Langeland
Søndag den 6. september kl.
10.00 transmitteres gudstjenesten fra Rudkøbing Kirke
i Radio Langeland. Præst:
Hanne Davidsen. Organist:
Tine P
 ugesgaard. Derudover
medvirker også kirkens kor.
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Radio Langeland vil fremover én
gang i kvartalet transmittere en
gudstjeneste fra Strynø eller en
af de langelandske Kirker.

arbejdet også en social side. Man
tager jo imod folk, når de kommer til
bisættelse eller bryllup og er med til
børneklub. Så man møder folk både i
sorg og glæde. Derudover skal jeg som
gravermedhjælper hjælpe til med det
grønne arbejde på de tre kirkegårde.
Har du haft andet arbejde før du blev
ansat i folkekirken?
Ja, jeg kom fra en stilling som
HR-medarbejder i offshore-branchen
i Esbjerg, hvor jeg havde arbejdet i 6
år, men igennem hele mit arbejdsliv
har jeg haft en eller anden form for
administrativt arbejde.

Interview med kirketjener og gravermedhjælper Charlotte Kihri
Da menighedsrådene så dagens lys i
1903 havde de ikke ret meget at skulle
have sagt, men med tiden har de fået
større og større indflydelse. I de foregående kirkeblade har man kunnet læse
lidt om menighedsrådenes betydning for
kirkelivet og lokalsamfundet. Kirkernes personale udgør en betydelig del af
menighedsrådenes ansvarsområde. De
indstiller hvilken præst, der skal have
et ledigt embede, og de ansætter det
øvrige personale. Det er altså et af de
steder, hvor menighedsrådet har stor
betydning i forhold til at skabe gode
rammer for det kirkelige liv. Kirketjener
og gravermedhjælper Charlotte Kihri
fortæller i dette interview lidt om, hvilken betydning menighedsrådet har for
hendes arbejde.

Hvordan har du oplevet skiftet fra det
private erhvervsliv og så til folkekirken?
Arbejdet i Folkekirken er meget
anderledes. Jeg er meget glad for at
få lov til at være med til folks store
begivenheder. For mig er det noget af
det, der gør arbejdet så livsbekræftende
og meningsfuldt.
Der er også en del man skal vænne sig
til. Det tager lidt tid at finde ud af,
hvem er det jeg skal henvende mig til
i denne situation? Nogle gange er der
flere, der har noget at skulle have sagt.
Derfor er det også vigtigt, at vi har et
tæt samarbejde med den daglige leder,
og at der er godt forhold til menighedsrådet. For den måde kirken ledes på
kræver fleksibilitet og tillid både hos
medarbejdere og menighedsråd.

Hvor længe har du været ansat og hvad er
dine arbejdsopgaver:
Jeg blev ansat i november 2017, så det er
ved at være 2½ år siden og arbejder dels
som kirketjener dels som gravermedhjælper. Som kirketjener skal jeg sørge
for at kirkerne er klar, når der skal være
kirkelige handlinger. Jeg skal gøre rent i
kirkerne efterfølgende. På samme måde
skal jeg gøre klar til minikonfirmander
og møder og i det hele taget sørge for det
praktiske i forbindelse med de forskellige arrangementer. Derudover rummer

Hvordan oplever du menighedsrådet i
dit arbejde?
Jeg er imponeret over den store
indsats menighedsrådet yder og det er
opmuntrende at mærke, at menighedsrådsmedlemmerne heller ikke er bange
for at give en hånd med, når det er
nødvendigt. Det er også rart, at vi kan
mærke, at det bliver taget alvorligt, når
vi kommer til dem med ønsker eller
problemer. Og så er jeg jo med tiden
også blevet gode venner med mange
af dem.

Ørstedspil i Rudkøbing Kirke
H.C. Ørsted
Teater i Kirken og Debatdag

Kirkespil i Rudkøbing Kirke

Debatdag om ”Tro og Videnskab”

H.C. Ørsted - Tro og Viden

Åben Himmel – Foreningen til Kirkespillets Fornyelse inviterer i
samarbejde med H.C. Ørstedselskabet og Rudkøbing Menighedsråd til Debatdag om Tro og Videnskab 14. november. Debatdagen
finder sted i Rudkøbing sognehus og slutter med, at man ser forestillingen om H.C. Ørsted i Rudkøbing kirke.

Der opføres et splinternyt kirkespil i Rudkøbing kirke i anledning
af 200 – året for H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen.
Stykket er skrevet af Anni Printz og for instruktionen står Uta
Motz. De agerende skuespillere kommer fra Langeland. H.C.
Ørsted, vores berømte bysbarn, møder i stykket både H.C. Andersen og N.F.S. Grundtvig, men også en dreng fra 2020, der er
lidenskabeligt optaget af videnskab. Spørgsmålet om tro og viden
berøres, og vi føres på forbløffende vis ind i fremtiden.
Kom og se forestillingen, der opføres i Rudkøbing kirke:

Med afsæt i H.C. Ørsteds banebrydende videnskab og hans romantiske tankegang, der forsøgte at bygge bro mellem tro og videnskab,
lægges der op til en debat om forholdet mellem tro og viden i dag.
Dagens program er følgende:
Kl. 10.00

Foredrag med efterfølgende samtale ved biskop
Tine Lindhardt

Søndag 15. november kl. 16.00

Kl. 12.00

Frokost på Hotel Skandinavien

Søndag 15. november kl. 19.30

Kl. 13.30

Oplæg ved seniorforsker fra Danmarks Tekniske
Universitet (DTU) Jens Olaf Pepke Pedersen og
professor i dogmatik Niels Henrik Gregersen fra
Københavns Universitet

Kl. 14.30

Kaffepause (i sognehuset)

Kl. 15.00-16.30

Debat mellem de to oplægsholdere og mellem
oplægsholderne og publikum

Kl. 17.00

Forestilling i Rudkøbing kirke

Lørdag 14. november kl. 17.00

Mandag 16. november kl. 19.30
Billetpris: 100 kr. for voksne; 50 kr. for børn/unge under 18 år.
Billetter kan købes i SuperBrugsen i Rudkøbing og hos Turist- og
Erhvervsforeningen Langeland. Billetter kan også købes/reserveres ved henvendelse til Poul Erik Mikkelsen, poul.erik@tdcadsl.
dk, telefon: 30530769 – eller ved døren.
Forestillingen støttes af bl.a. Folkekirkens Udviklingsfond, Fyens
Stiftsråd, Langeland-Ærø Provsti, Rudkøbing Menighedsråd,
Langeland Kommune, Nordea Fonden, Rudkøbing Rotary,
Dansk Amatør Teater Samvirke, Langelands Elforsyning, H.C.
Ørsted Selskabet, Knud Højgaards Fond.

Dagens ordstyrer er Ole Davidsen.

Arrangør: Åben Himmel – Foreningen til Kirkespillets
Fornyelse

Max deltagere: 50.

Billetpris: 250 kr. for hele dagen inkl. forestillingen.
Billetter kan købes/reserveres ved henvendelse til Poul Erik Mikkelsen, poul.erik@tdcadsl.dk, telefon: 30530769
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Irlandsrejse
Rejse til Irland fra den 30. maj til 8. juni 2021 – 10 dage
I 2021 går sognerejsen for Langeland og Strynø til Irland. Vi har
valgt bus fremfor fly, fordi det
er med til at fremme det sociale
fællesskab, som også er en vigtig
del af formålet med at arrangere en
sognerejse.
Rejsens tekniske arrangør og
rejseleder er Anders Bager Eriksen
fra Historiske rejser og sognepræst
Hans Henrik Merrild fra Nordlangeland er medrejseleder.
Turen fører os ikke kun til Irland,
for undervejs bliver der både besøg
i England, Skotland, Nordirland
samt Wales.
Første dag køres tidligt fra Lange-

land, da vi skal med en færge fra
Holland til Newcastle. På vejen
tværs over England ser vi bl.a.
Hadrians Mur og den skotske by
Gretna Green, inden der sejles til
Belfast i Nordirland.
I selve Irland opleves smukke byer
og flotte kyster med referencer til
de keltiske sagn.
Naturen med forhåbentlig blomstrende rododendron, brægende
fåreflokke opleves på nært hold.
Vi skal opleve de enestående klipper Cliffs of Moher, hvor vi, hvis
vejret tillader det, skal sejle under
de 214 meter høje klipper og se på
fugleliv. Vi kører på Ring of Kerry,

hvor naturen igen imponerer og
vi kommer til Nationalparken i
Killarney. Den sidste dag i Irland
består af besøg på klosteret Glendalough i bjergene syd for Dublin
Wicklow Mountains. En byrundtur i Dublin når vi også inden
vi sejler til Wales og overnatter
i smuk natur på Storbritanniens
største ø Anglesey. Næste formiddag har vi tid til at gå en tur inden
vi kører ad den smukke nord-
walisiske kyst. I England besøger
vi Coventry og får frokost i byen
der blev ødelagt under Anden
Verdenskrig. Vi spiser aftensmad
i Englands ældste by Colchester

og sover på færgen fra Harwich til
Rotterdam, hvorfra det går hjem.
Anders Bager Eriksen siger om
rejsen:
”Vi skal opleve enestående natur,
smukke kystruter, søer, bjerge og
meget varieret landskab undervejs,
jeg vil komme med mange input,
der skal få os til bedre at forstå
Irlands historie, der har været ualmindelig blodig, og hvor religiøse
forskelle også har spillet ind på
nationale forskelle. Vi skal opleve
masser af musik undervejs, både når
I om aftenen vil blive opfordret med
ud på pub, når vi skal til Riverdance
og i bussen hvor der vil være et
sanghæfte med irske sange”.
Læs mere om turen og de mange
seværdigheder på hjemmesiden
www.historiskerejser.dk
Prisen for turen er kr. 11.995, tillæg
for enkeltværelse kr. 2.500.
Tilmelding til Historiske rejser
tlf. 2093 17 14 eller
mail@historiskerejser.dk eller til
hhm@km.dk, tlf. 62 55 12 64.
Foredrag om rejsen
Kom og hør mere om turen, når
A nders Bager Eriksen den 18. november 2020 kl. 19.30 holder foredrag om rejsen i Bøstrup sognehus.
Vi glæder os til at tage jer med på
denne rejse, hvor oplevelserne står i
kø til en uforglemmelig tur.
Anders Bager Eriksen og
Hans Henrik Merrild
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Kalender
Sted:
Magleby Præstegård
Skrøbelev Kirke
Longelse Præstegård
Bøstrup Kirke
Tullebølle Fritidspark
Bagenkop
Rudkøbing sognehus

Dato:
3. september
3. september
4. september
6. september
6. september
8. september
10. september

Klokkeslæt:
Kl. 14.15
Kl. 19.30
Kl. 15.00 - 16.00
Kl. 14.00
Kl. 17.00
Kl. 10.00
Kl. 14.30

Stoense Kirke
Østerskov Forsamlingshus
Stoense Kirke
Skrøbelev Kirke
Tullebølle Kirke
Lindelse konfirmandstue
Longelse Præstegård
Rudkøbing kirke
Magleby Kirke
Hou Forpagterbolig
Longelse Præstegård
Konfirmandstuen i Tullebølle Præstegård
Rudkøbing kirke
Fuglsbølle Kirke
Longelse Præstegård
Rudkøbing sognehus

12. september
16. september
16. september
17. september
19. september
23. september
24. september
27. september
27.september
30. september
2. oktober
8. oktober
8. oktober
8. oktober
14. oktober
20. oktober

Kl. 10.00 og 12.00
Kl. 14.00
Kl. 19.30
Kl. 19.30
Kl. 10.00 og 12.00
Kl. 14.30
Kl. 15.00 - 16.30
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 19.00
Kl. 15.00 - 16.00
Kl. 19.00
Kl. 19.30
Kl. 19.30
Kl. 18.15
Kl. 14.30

Humble konfirmandstue
Rudkøbing Kirke
Longelse Præstegård
Tullebølle Kirke
Bagenkop Kirke
Hou Forpagterbolig
Longelse Kirke
Konfirmandstuen
i Tullebølle Præstegård
Longelse Præstegård
Rudkøbing kirke
Simmerbølle kirke
Stoense Kirke
Rudkøbing sognehus
Rudkøbing kirke
Rudkøbing kirke
Rudkøbing kirke
Bøstrup Sognehus
Longelse Kirke
Skrøbelev Kirke
Lindelse Kirke
Rudkøbing sognehus
Konfirmandstuen i Tullebølle Præstegård
Lindelse konfirmandstue
Longelse Præstegård
Bøstrup Kirke

21. oktober
22. oktober
22. oktober
28. oktober
1. november
4. november
4. november
5. november

Kl. 14.30
Kl. 19.30
Kl. 15.00 - 16.30
Kl. 19.30
Kl. 13.00
Kl. 19.00
Kl. 19.30
Kl. 19.00

Arrangement
Opstart af juniorkonfirmander
Konfirmand-indskrivningsgudstjeneste
Ny Børneklub
konfirmandopstartsgudstjeneste
Friluftsgudstjeneste
Opstart af Babysalmesang
Kaffe-På-Kanden med Hanne Davidsen:
Livskvalitet med udsigt til pensionisttilværelsen
Konfirmation
Foredrag: Per Kok - “Slip livet løs”
Koncert med Den Danske Sejlertrio
Aftengudstjeneste
Konfirmation
Eftermiddagsmøde
Foredrag om hospices. Ved M.Ring
Afskedsgudstjeneste med efterfølgende traktement i kirken.
Høstgudstjeneste og høstfest
Studiekreds om fadervor
Ny Børneklub
Læsekreds: Mrs. Dalloway af Virginia Woolf
Koncert med Septimuskoret
Aftengudstjeneste
Filmaften med fællesspisning
Kaffe-På-Kanden med Trille B. Westergaard:
Fortælling og billeder fra studieopholdet i Indien.
Eftermiddagsmøde
Mads Granum Kvintet
Foredrag om Islams opståen og udbredelse
Gudstjeneste om fadervor
Alle Helgen med Kirkekoret
Studiekreds om fadervor
Jagtgudstjeneste
Læsekreds: Timerne af Michael Cunningham

6. november
8. november
8. november
12. november
14. november
14. november
15. november
16. november
18. november
19. november
22. november
22. november
25. november
25. november
25. november
26. november
1. december

Kl. 15.00 - 16.00
Kl. 10.00
Kl. 12.00
Kl. 20.00
Kl. 10.00
Kl. 17.00
Kl. 16.00 og 19.30
Kl. 19.30
Kl. 19.30
Kl. 19.30
Kl. 16.00
Kl. 19.00
Kl. 14.30
Kl. 19.00
Kl. 14.30
Kl. 15.00 - 16.30
Kl. 20.00

Ny Børneklub
Indsættelse af ny præst med efterfølgende traktement i kirken
Indsættelse af ny præst med efterfølgende traktement i våbenhus.
Natkirke - Kærlighed
Debatdag om ”Tro og Videnskab”
Kirkespil om H.C. Ørsted – Tro og Viden
Kirkespil om H.C. Ørsted – Tro og Viden
Kirkespil om H.C. Ørsted – Tro og Viden
Foredrag om provstirejsen til Irland ved Anders Bager Eriksen
Aftengudstjeneste
Kirkemusikerkoncert
Kirkemusikerkoncert
Kaffe-På-Kanden med den nye præst
Studiekreds om fadervor
Eftermiddagsmøde
Foredrag om 1864, tabet af sønderjylland, T. Svejstrup
Julekoncert med Det Fynske Kammerkor
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Gudstjenesteliste
September
6.
Kirker:
Hou
Stoense
Snøde
Bøstrup
Tranekær
Tullebølle

13.

20.

Oktober
27.

4.

11.

18.

November
25.

1.

8.

15.

22.

Allehelgen
S. s. i
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. 20.s.e.trin.
Matt
22.s.e.trin. 23.s.e.trin.
 irkeåret
k
Matt.
Joh.
Luk.
Joh.
Mark.
Joh.
Joh.
Matt,
5,13-16
Matt.
Mark
Matt.
20,20-28
5,1-15
10,38-42 11,19-45
2,14-22
15,1-11
1,35-51
21,28-44 eller Matt. 18,1-14
12,38-44
11, 25-30
5,1-12
19.00
14.00*
10.00
16.00*
11.15
PMM
HHM
HHM
HHM
HHM
10.00
10.00
11.15
11.15
10.00 PMM
HHM
HHM
HHM
HHM
10.00
10.00*
11.15
10.00
11.15
HHM KonPMM
HHM
HHM
HHM
firmation
14.00*
10.00 PMM
10.00
14.00
11.15
PMM og
KonfirmaHHM
PMM
PMM
HHM
tion
11.15
10.00
11.15
15.15
10.00
HHM
PMM
HHM
PMM
HHM
17.00*
10.00
14.00*
10.00
16.30*
10.00
PMM
PMM
PMM
HHM
PMM
HHM

29.
1. s. i
advent
Matt.
21,1-9
10.00*
HHM

14.00*
HHM

Rudkøbing
Simmerbølle

10.00* HD 11.00* HD 10.00 TW 10.00* HD 10.00 TW 10.00 TW 10.00 NN 10.00 TW 10.00* TW 10.00* NN 10.00 NN 10.00 TW 10.00 NN
11.30 HD

11.30* TW

11.30 TW 11.30 TW

Strynø

10.00 ASK

10.00 ASK

10.00 ASK 19.30* ASK

11.30 MR
Høst

11.15 MR

Longelse
Fuglsbølle

10.00 MR
Høst

19.00
PMM
11.15
PMM

Skrøbelev

Humble

10.00 Konfirmation
TAO

Kædeby
Ristinge
Tryggelev

10.00*
TAO
Høst

15 MR
11.15 MR

19 TAO

Fodslette

19.00*
TAO

10.00 TAO
10.00 TAO

11.30 LO

9.30 LO
Konfirmation

Bagenkop

12.15 LO 14.00 LO
konfirma- Høstgudstion
tjeneste

11.15 MR
10.00 MR
10.00 TAO

17.00*
TAO

10.00 TAO
14.00*
TAO

14.00 LO

19.00 TAO

10.00 LO

10.00 LO

Magleby

19.30 MR

19.00 LO
11.30
TAO
11.30 LO

10.00* LO
Høstgudstjeneste/
Høstfest

10 MR

10.00 &
15.30 ASK

19.00 TAO

19.00 LO
11.30
TAO

14 PMM

10 MR

19.00 TAO

11.00 LO
Konfirmation

10.00 ASK

10.00 MR 11.15 MR

10.00 TAO
8.30 LO

11.30 NN

10.00 ASK 10.00 ASK

10.00 MR
Høst
10.00* TAO
Høst

Lindelse

11.30* TW 12.00* NN

10.00 LO

19.00 LO

11.30 LO
13.00 LO 11.30 TAO

10.00 LO

17.00 LO

10.00 LO

19.00 LO

HHM = Hans Henrik Merrild, PMM = Peter M. Møberg, ASK = Andreas Skjoldborg Knudsen, HD = Hanne Davidsen,
TW = Trille Brink Westergaard, MR = Marianne Ring, TAO = Tonny Aagaard Olesen, LO = Li Have Otterstrøm

10.00 LO

10.00 LO

11.30 LO

