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Hvad skal jeg gøre ved...
Fødsel: Jordemoderen anmelder fødslen til præsten eller kordegnen i mode-
rens 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 ansvarserklæ-
ring gennem digital selvbetjening på www.borger.dk senest 14 dage efter 
fødslen. I særlige tilfælde kan man henvende sig til præsten eller kordeg-
nen 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 kon"rmationsalderen.

Navneændring: Navneændring/navneændring på bryllupsdagen sker ved di-
gital selvbetjening; man "nder selvbetjeningen på www.borger.dk. Hvis sær-
lige 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 "ndes på www.borger.dk og www.familiestyrelsen.dk 
Det koster 480 kr. at ændre navn. Der betales dog ikke gebyr ved navne-
ændring i forbindelse med vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest tre 
måneder efter vielsen eller for børn under 18 som følge af forældrenes navne-
ændring.
Kon!rmation: Kon"rmationen foregår på 7. klassetrin. Man bliver 
undervist og kon"rmeret i det pastorat, hvor man kirkeligt hører hjemme. 
Undervisningen "nder sted i perioden fra uge 37 til uge 18. 
Tilmelding til kon!rmandundervisning og kon!rmation kan ske på 
 følgende hjemmeside:www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/ 
kon!rmation/kon!rmandtilmelding. 

Begge forældre skal underskrive med NemID. For mere information 
 kontakt kon!rmationssognet.

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 "nder sted. Ved bryllup skal der 
være to vidner tilstede.
Begravelse: Sognepræsten er begravelsesmyndighed. Ønsker man en kirke-
lig begravelse/bisættelse aftales de nærmere omstændigheder for højtidelig-
heden med præsten. Senest to hverdage efter anmelder nærmeste pårørende 
dødsfaldet på www.borger.dk, dette kan evt. ske gennem bedemand. Grave-
ren vil være behjælpelig med valg af gravsted.
Attester: Attester udstedes ved henvendelse til bopælsognets præst, kirke-
kontor eller kan bestilles på www.borger.dk. Legitimation skal forevises.

Langeland-Ærø 
Provsti
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.  
Træ#es på kontoret tirsdag og 
torsdag kl. 9.00-15.00 

Oplysning om provstiet, provsti-
udvalgsmøder m.v. kan "ndes på  
www.langeland-ærø-provsti.dk

Forsidebilledet
Den efterhånden gamle linde-
allé foran Hou Kirke er blevet 
fældet, så nu har man et klart og 
 uhindret blik til kirken.

Kirkebladet
Kirkebladet udgives af 
menigheds rådene og 
 udkommer "re gange årligt.

Redaktion
Redaktion: Peter M. Møberg  
(ansvarshavende) og  
Marianne Ring  

Synspunkter i bladet er ikke 
 nødvendigvis udtryk for 
 redaktionens holdning.
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Vejledning og indholdsfortegnelse Præstens side

Plads
På kirkegården er der næsten 
alt for meget plads, sådan er det 
generelt på vores kirkegårde. 
Gravstederne fylder ikke længere 
så meget. Jeg tror ikke, nogen 
bryder sig om at være betydnings-
løse og så er det, jeg undrer mig 
over, så fordringsløse vi alligevel 
kan være i døden. Mange vælger at 
urnen skal sættes ned på den store 
fællesplæne, for ”min familie skal 
ikke have besvær med mig, når jeg 
er væk”. Vi respekterer valget, og 
derfor er der blevet så meget plads 
på kirkegårdene. 

Hvorfor synes vi, at vi mister 
betydning i døden? Er det fordi, 
vi har oplevet os betydningsløse 
også i livet? Eller er det en mod-
reaktion? I gamle dage fulgte 
betydningen jo med i døden, på 
den måde at de store "k de største 
gravsten. Men i døden er vi alle 
lige. Det kommer til udtryk på 

Brødremenighedens kirkegård 
i  Christiansfeld – kaldet ”Gud-
sageren”. Her har alle samme 
type sten og lige stor plads, men 
dog en synlig plads. Hvorfor 
viger vi pladsen i stedet for blot at 
skifte plads? 

”Vi har en plads i hjertet” sådan 
er det selvfølgelig også, selv om 
der ikke er noget bestemt sted at 
gå til på kirkegården. Men det 
hænder alligevel, at nogle savner 
et sted at gå til. I sommers kom 
en mand til præstegården og ville 
gerne "nde gravstedet for en nu 
afdød ven. Han havde ikke kun-
net være med, da vennen blev bi-
sat. Nu kom han med sin buket, 
men han kunne ikke "nde ham, 
for der var ikke noget gravsted 
med et navn på. Det blev han ked 
af. Vennen betød noget for ham 
og han ville gerne have kunnet 
sætte sine blomster på vennens 
grav. Jeg hører også fra efterladte, 
der har fortrudt, at de ikke "k et 
gravsted, hvor de kunne gå hen 
og mindes deres kære og ligeledes 
om dem, der glæder sig over, at 
de til sidst valgte et gravsted frem 
for den anonyme fællesplæne.

Alle valg skal respekteres, men 
det er måske en overvejelse værd 
at tænke på, om ikke man både 
selv fortjener en synlig plads og 
at ens efterladte fortjener, at der 
er et konkret sted at gå hen for 
at mindes. Mit ærinde er, at vi 
skal huske at give både os selv og 
hinanden betydning.

”Der var ikke plads til dem i her-
berget”, sådan fortælles det i jule-
evangeliet. Der er også mennesker, 
der i vore dage oplever, at der ikke 
er plads til dem, i hvert fald ikke 
der, hvor de gerne vil være.

Vi har brug for plads, ikke bare en 
sikkerhedszone på en eller to me-
ter. Til at folde os ud på, og for at 
kunne leve og virke. For vi har alle 
en plads i livet, vi skal fylde ud, 
og mange af os har også en masse 
ting, som kræver plads.

Pladsen kan blive trang, sådan 
var det ved at være omkring Hou 
kirke. Alléen af store lindetræer 
lukkede af for kirken, som jo gerne 
skulle ligge der, synlig på bakken 
med plads omkring til de dødes 
have. Nu er træerne af !ere årsager 
blevet fældet og alle kan se, at der 
er en kirke. Kirken har fået en 
synlig plads og godt for det.

Der var ikke plads i herberget 
til Maria og Josef, da de kom til 
Betlehem, derfor blev Jesus født i 
en stald og lagt i en krybbe. Den 
manglende plads forhindrede ikke, 
at Guds søn kunne fødes, men 
understreger blot det underfulde i, 
at livets Gud har taget plads blandt 
os mennesker.

I slutningen af sit virke siger Jesus 
til sine disciple: ”Jeg går bort for 
at gøre en plads rede for jer”. Med 
andre ord, så har vi en plads i 
Guds rige nu og i al evighed. En 
plads i liv og i død. En god og tryg 
plads.

Glædelig jul og godt nytår.

Hans Henrik Merrild 
Sognepræst Nordlangeland Pastorat

Gudsageren: Foto: !orkild Sørensen
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Nordlangeland Pastorat

Nye menighedsråd
Orientering fra 
 menighedsrådene
Alléen af lindetræer ved Hou 
kirke er blevet fældet efter råd fra 
trækyndige, og en ny allé bliver 
plantet. 
Efter henvendelse fra lejer af 
Bøstrup præstegård har menig-
hedsrådene indledt undersøgelse af 
på hvilke vilkår, man eventuelt vil 
sælge Bøstrup præstegård.
Ellers har det været almindelige 
løbende sager vedr. vedligehol-
delse og økonomi, der har fyldt på 
dagsordenen.

Præsentation af sognepræst Eigil Andreasen
Eigil Andreasen skal vikariere for 
Peter M. Møberg, medens han har 
forældreorlov fra nytår og indtil 
påske. Eigil skriver om sig selv:

Jeg er født og opvokset i Århus.
I 1972 blev jeg efter endt lærerud-

Der har været afholdt valgfor-
samlinger til menighedsrådene 
og resultatet er:

Til Hou-Stoense-Snøde me-
nighedsråd er følgende valgt: 
Fra Hou sogn: Hanne Tved, 
Lene Møller Dam, Marlene 
Kramme Christensen og Niels 
Vesterby Kold. Fra Stoense 
sogn: Anders Pontoppidan 
Møller og Sanne Nogel Lørup. 
Og fra Snøde sogn: Carsten 

Bech Nielsen, Jean Michael 
 $ierry og Kirsten Lund-Jensen.
Der er valgt følgende stedfortræ-
dere: Hou: Svend Sneskov, Snøde: 
Anja Lund Jensen, Bibi Bech-
mann og Niels Ove Nielsen.

Til Tullebølle-Tranekær-Bøstrup 
menighedsråd er følgende valgt:
Fra Tullebølle sogn: Anni Dahl 
Clausen, Anny Agnete Skriver, 
Henrik Otto Nielsen og Poul 
Zakariassen. Fra Tranekær sogn: 

Gert Ludwigs Rosing, Hanne 
Graae Vous og Niels Børge 
Vous. Og fra Bøstrup sogn: 
Johnny Pihl Pedersen og Ulla 
Frederiksen.
Der er ingen stedfortrædere 
valgt.

De nye menighedsråd kon-
stituerer sig i løbet af novem-
ber og træder i funktion fra 
første søndag i advent den 29. 
november.

dannelse ansat som lærer i historie 
og musik/sang på Lyngby Private 
Skole, nord for København. Senere 
blev jeg lærer på Bordings Friskole 
på Østerbro. 
Da jeg havde virket som lærer i 
en årrække, begyndte jeg at læse 
teologi på Københavns Universitet. 
Jeg blev teologisk kandidat i 1992.
Samme år blev jeg ansat som kir-
kebogsførende sognepræst i Lille 
Heddinge, Højerup, Havnelev 
sogne på Stevns, Sydsjælland.
Som jeg oplevede det, blev det så 
godt et ”ægteskab” mellem de tre 
menigheder og mig – præsten - så 
jeg blev der i 27 år frem til min 
pensionering i 2019. 
Samtidig med mit præstearbejde 
i de tre sogne, virkede jeg i 17 af 
årene som orlogspræst – præst 
i Søværnet. Søværnets tjeneste-
steder: Sundets Marinedistrikt 
og Stevnsfortet lå i mit sogn, så 
det var naturligt, at jeg gik ind 

i Søværnet som præst for de to 
tjenestesteder. Den mission, som 
Stevnsfortet havde, svarer til, 
hvad der blev arbejdet med på 
Langelandsfortet. Mit præstear-
bejde for Søværnet bragte mig ud 
på ”de 7 Have”. Jeg har været med 
på mange missioner på Grønland 
og Færøerne. Jeg har sejlet meget 
i Middelhavet. Jeg har 4 gange 
været over ”Dammen”- tur/retur. 
En af missioner gik til det gamle 
Dansk Vestindien. I 2003 var 
jeg præst om bord på OLFERT 
FISCHER i Den persiske Golf 
– den anden Golfkrig. Jeg var 
præst på Galathea III missionen 
2006 - 2007. Det gav mig en tur 
halvt rundt om jordkloden. Sidste 
mission, jeg deltog i, var om bord 
på THETIS, det første skib, vi 
sendte til Østafrika mod piraterne 
dér i 2008.
Ved pensioneringen i 2019 valgte 
jeg at !ytte væk fra de tre sogne 

på Stevns. Det blev Langeland – 
nærmere betegnet Tranekær, jeg 
!yttede til. Det var ikke nogen 
rar oplevelse at få klippet ”nav-
lestrengen” over til det sted, hvor 
jeg har tilbragt 27 gode år på godt 
og ondt. Men nu er jeg ved at falde 
rigtig godt til på Langeland, hvis 
smukke, bakkede morænelandskab 
jeg nyder meget. Det er noget helt 
andet end det !ade og til tider 
barske stevnske landskab.
Som ny til!ytter har jeg mødt stor 
venlighed og imødekommenhed 
hos befolkningen på Langeland, 
og nu glæder jeg mig rigtig meget 
til at være sognepræst i tre måne-
der for de sogne, hvor jeg selv er en 
del af menigheden.

Pastor emeritus
Eigil Andreasen
Stengadevej 18
5953 Tranekær
Telefon 21721048
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Nordlangeland Pastorat Nordlangeland Pastorat

Første søndag  
i advent
Den 29. november:

Hou Kirke kl. 10.00 og 
Bøstrup Kirke kl. 14.00
Adventstiden begynder med 
to festlige gudstjenester, hvor 
Kor-i-nord medvirker. Der vil 
ved begge gudstjenester være 
mulighed for at ønske nogle af 
sine favoritter blandt de mange 
advents- og jule salmer.

Julekoncert i 
Bøstrup Kirke
Tirsdag den 1. december  
kl. 20.00 kommer Det Fynske 
Kammerkor og giver jule-
koncert i Bøstrup kirke. 
Der er fri entré til koncer-
ten, men man skal bestille 
billet inden koncerten hos 
 sognepræst  
Hans Henrik Merrild  
tlf.: 62 55 12 64 eller  
mail: hhm@km.dk

Advent og jul i Nordlangeland Pastorat

Anden søndag  
i advent 
Den 6. december:

Stoense Kirke kl. 10.00 og 
Tranekær Kirke kl. 11.15

Tredje søndag  
i advent 
Den 13. december:

Bøstrup Kirke kl. 10.00 og 
Tullebølle Kirke kl. 11.15

Snøde Kirke kl. 16.00
Bibi Bechmann vil igen i år stå for 
en syng-julen-ind-gudstjeneste i 
Snøde Kirke. Denne gang bliver 
det på en ny måde. En række 
indbudte mennesker vil præsentere 
deres yndlingsjulesalme, som vi 
efterfølgende vil synge sammen. 
Så kom og hør hvilke julesalmer 
der hører til favoritterne og vær 
med til at synge julen ind ved en 
stemningsfuld gudstjeneste.
Vi vil naturligvis overholde de til 
den tid gældende coronaretnings-
linjer.

Hou Kirke kl. 19.00
Det bliver ikke muligt at gen-
nemføre et luciaoptog ved denne 
gudstjeneste, men kirkesangerne 
Susanne og Jens Jørgen Søgaard vil 
løfte gudstjenesten med musikal-
ske indslag.

Lillejuleaften og  
juleaften - med 
 tilmelding!
Vi kan ikke være så mange i 
kirkerne, som vi kunne ønske 
denne dag. Derfor er der i år 
!ere gudstjenester, men det er 
nødvendigt at melde sig til. Det 
kan enten gøres på vores hjem-
meside pastoratet.dk eller ved at 
henvende sig til sognepræsterne. 
Kontaktoplysninger "ndes på 
side 7 i dette blad.

Lillejuleaften 
er der gudstjeneste
kl. 16.30 i Tullebølle Kirke

Juleaften 
I pastoratets tre nordlige kirker 
er der gudstjeneste:
Kl. 12.00 og 15.00 i Snøde Kirke
Kl. 13.00 og 16.00 i Hou Kirke
Kl. 14.00 i Stoense Kirke

I de tre sydlige kirker er der 
gudstjeneste:
Kl. 10.00 i Tullebølle Kirke.  
En familievenlig gudstjeneste.
Kl. 13.00 og 16.45 i Tranekær 
Kirke
Kl. 14.15 i Bøstrup Kirke
Kl. 15.30 i Tullebølle Kirke

Gudstjenester i 
 juledagene
Første juledag den 25. decem-
ber er der gudstjeneste:
Kl. 10.00 i Tranekær og Hou 
Kirker

Anden juledag den 26. decem-
ber er der gudstjeneste:
Kl. 10.00 i Bøstrup

Julesøndag den 27. december 
er der gudstjeneste
Kl. 10.00 i Stoense Kirke
Kl. 19.30 i Tullebølle Kirke. Vi 
vil ved denne gudstjeneste lade 
julesøndag klinge ud til toner 
fra den nordiske musiktradi-
tion. Ved gudstjenesten medvir-
ker duoen ”Nordiske toner”, der 
består af Britta og Henrik Kold.

Nytårsgudstjenester
Nytårsaften er der 
 gudstjeneste: 
kl. 16.00 i Hou Kirke. Efter 
gudstjenesten er der mulighed 
for at nyde et glas champagne 
og ønske hinanden et godt 
nytår.
kl. 22.30 i Tranekær Kirke.

Nytårsdag er der to gudstje-
nester: 
kl. 11.00 i Snøde Kirke
kl. 16.00 i Tullebølle Kirke 
Ved begge gudstjenester er der 
en lille servering.
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Nordlangeland Pastorat

Helligtrekonger- 
gudstjeneste  
i Tullebølle Kirke
Lørdag den 9. januar kl. 19.00

Jagtgudstjeneste i Bøstrup Kirke 
Tirsdag den 26. januar kl. 19.00

Kyndelmisse i Tranekær Kirke
Tirsdag den 2. februar kl. 19.30

Præstegårdscafé

Håndarbejdsklub 

Læsekreds i kon!rmandstuen i Tullebølle

Månedens salme

Helligtrekonger markeres i Tulle-
bølle Kirke med en familievenlig 
gudstjeneste, hvor Jeanette Bonde 
Trio medvirker. Trioen består af 
sanger Jeanette Bonde, Maren 
Frost, der spiller klaver/cello og 

Allan Nielsen på percussion. 
Efter gudstjenesten vil spejderne 
gå i optog fra kirken med tændte 
lamper over til kon"rmandstuen, 
hvor vi håber, vi kan byde alle vel-
komne til boller og varm kakao.

Sydøstfynsblæserne blæser igen til 
den traditionelle jagtgudstjeneste 
i Bøstrup Kirke. Efter gudstje-
nesten byder menighedsrådet på 
ka#e i sognehuset. Hvad enten 

man er jæger eller ej, er man 
velkommen til at tage del i 
både den festlige gudstjeneste 
og det efterfølgende ka#ebord i 
sognehuset.

Det er trist, mørkt og koldt, men 
sammen med længslen vokser også 
håbet om foråret og lyset. Det er 
stemningen ved kyndelmisse. Det 

Til og med den 10. december er der hver torsdag café 
i kon"rmandstuen i Tullebølle Præstegård fra kl. 
14.30 til 16.00. I det nye år begynder caféeftermid-
dagene igen torsdag den 14. januar.
Alle er velkomne til at komme ind i varmen, få en kop ka#e og et 
stykke kage og høre et spændende, interessant, morsomt og måske 
overraskende indslag fra både lokale og mindre lokale personlig-
heder. Vi gør alt, for at tingene foregår på tryg og forsvarlig vis. 

Hver mandag fra kl. 9.30 til 
11.30 er der mulighed for at tage 
sit strikketøj, hækletøj, knip-
lebræt eller andet håndarbejde 
med op i kon"rmandstuen i 
Tullebølle og møde ligesindede 

Læsekredsen fortsætter i det nye 
år. Vi læser en roman til hver gang, 
som vi så mødes og taler om. Man 
behøver ikke deltage hver gang. 
Det er endnu ikke fastlagt hvilke 
romaner, vi skal læse. Men dato-

Vi fortsætter traditionen med at 
lære en ny salme hver måned. 
Alle fra tillægget ”100 Salmer”.
I december nr. 822 ”December-
nat” med tekst af Iben Krogsdal 
og melodi af Johannes Konstan-
tin Neergaard
I januar synger vi nr. 800 ”Det 
var så forunderligt klart i nat”. 

Fastelavn
Søndag den 14. februar kl. 14.00 
er der fastelavnsgudstjeneste i 
Bøstrup kirke. Vi håber at se 
mange børn udklædte til denne 
gudstjeneste, hvor Hans Jørn 
Østerby vil medvirke.
Efter gudstjenesten går vi til sogne-
huset og slår katten af tønden, og 
får fastelavnsboller. Her vil Hans 
Jørgen Østerby også medvirke. Han 
er sanger, tryllekunstner og bug-
taler, så vi kan forvente lidt af hvert 
i løbet af eftermiddagen.

Der uddeles en slikpose, når dagens 
program er færdigt. 
Vel mødt til en sjov og glad faste-
lavnsfejring.

Teksten er af Lisbeth Smede-
gaard Andersen og melodien 
komponeret af Axel Madsen.
Februars salme er nr. 879 ”Vi 
spreder hvor du samler” skrevet 
af Dorte Roager Scharling. 
Melodien er gammel og kendt 
af Melchior Vulpius til salmen: 
Min død er mig til gode.

erne bliver den 28. januar og den 
4. marts. Begge gange kl. 19.00 
i kon"rmandstuen i Tullebølle 
Præstegård.
Der vil være bogkasser fra bibliote-
ket, som man kan låne bøgerne fra.

til en snak og fælles nørkleri. Alle 
er velkomne!
Håndarbejdsklubben fortsætter til 
og med mandag den 14. decem-
ber og begynder igen mandag den 
4. januar 2019.

er også grundtonen i denne stem-
ningsfulde aftengudstjeneste, der 
midtvejs gennem vinteren indbyder 
til re!eksion og eftertanke. Længs-
len og håbet formidles gennem 
musik, læsninger og stilhed. Duo 
1702 medvirker ved gudstjenesten. 
Duoen består af blok!øjtenist 
Louise Hjorth Hansen og organist 
Katrine Immerkjær Kristiansen
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Nordlangeland Pastorat Nordlangeland Pastorat

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) 
Orlov fra 1. januar til 27. marts 
2021.

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:  
Afventer konstituering

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 $ierry, 
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

Kirkebil:  
HUSK du kan bestille  

kirkebil til alle gudstjenester  
i pastoratet. 

Bestilles hos  
Byens Taxi  

tlf. 62 51 10 80

Foredrag i Bøstrup 
sognehus
Mange har længtes efter 
foredragsaftenerne i Bøstrup 
Sognehus, og vi vover nu 
at  arrangere tre foredrag i 
februar og marts. Det bliver 
med et begrænset antal delta-
gere. Vi må med de nuværende 
regler være max 70 i lokalet.
Tilmelding er nødvendig og 
det bliver efter princippet først 
til mølle.

Programmet er
Onsdag den 3. februar  
kl. 19.30. TV vært og jour-
nalist Jens Gaardbo: 40 år 
i medierne. En rejse gennem 
turbulent farvand.
Onsdag den 24. februar  
kl. 19.30. Seminarielektor 
Jørn Buch: Genforeningen af 
Sønderjylland.
Onsdag den 10. marts 
kl. 19.30. Læge Christian 
Bøving: Et lægeliv på kanten.

Pris for alle tre foredrag  
150 kr. Enkelt foredrag 75 kr.
Ka#e, te og kage 25 kr. pr. 
gang.
Tilmelding til Else Svendstrup 
Holm tlf. 62 59 14 65 eller  
21 58 34 14.

Ring venligst afbud, hvis man 
bliver forhindret.

Vi ses i Sognehuset,  
Bøstrupvej 37.

Menighedsrådsmøder
Der er ikke lagt en plan pga. me-
nighedsrådsvalget, så følg med på 
hjemmesiden www.pastoratet.dk 
Her kan man også "nde referater 
fra møderne.

Gudstjenester på  
plejehjemmene
Alt afhængig af Covid19 situa-
tionen, men der planlægges med 
følgende tidspunkter

Stigtebo
Juleaften den 24. december  
kl. 11.00
Onsdag den 27. januar kl. 10.15
Onsdag den 24. februar kl. 10.15

Tullebøllecenteret
Tirsdag den 22. december  
kl. 15.00
Onsdag den 27. januar kl. 14.30 
med altergang
Onsdag den 24. februar kl. 14.30

Møllehavehuset
Der planlægges med en julesalon 
søndag den 6. eller 13. december 
kl. 14.30 – 16.30.
Ellers følg med på hjemmesiden 
www.møllehavehuset.dk
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Når jeg er i kirke for at fejre 
gudstjeneste, og der kommer en 
enkelt gang kommer få (!!), tæn-
ker jeg: Hvad skal vi gøre med 
kirken? Når regeringen lukker 
kirkens dør i coronatiden, og 
folk ikke protesterer, tænker jeg: 
Hvad skal vi med kirken? Men 
når jeg så læser hvad kon"r-
mander svarer, når jeg anonymt 
spørger dem om, hvad ville der 
ske, hvis vi lukkede kirken –så 
tænker jeg: holde da op. Vi må 
holde ud, holde ved, holde af 
den kirke, vi har. Spørgsmål: 
Hvad mangler vi som menne-
sker, hvis kirken blev lukket og 
nedlagt? altså, hvad er det gode 
ved at vi har vores kirke? Det 
gode ved kirken er at vi kan gå 
et sted hen og samles om den 
samme tro.* Uden kirken ville 
vi mangle troen og bekræftelsen 
– og præsten * Vi ville mangle 
håb og nogen ville mangle deres 

job. Det gode ved kirken er at man 
altid må komme der. Uden kirken 
ville vi mangle et sted at bede til 
Gud og tænke på døde familie-
medlemmer. Også dåb og bryllup 
og kon"rmation og begravelse ville 
vi mangle.Vi ville mangle fælles-
skabet. Og at blive tilgivet af Gud. 
At få lidt ro og bare være sig selv. 
Det er godt at have et sted hvor 
man kan høre gode budskaber. Og 
synge i fællesskab. Det gode ved at 
være i kirken er at man bliver vel-
signet. I kirken har vi altid et sted 
at gå hen, hvis vi er i sorg. Hvis 
ingen kirke? –ingen tilgivelse, fred, 
tro, forløsning, fornyelser, at blive 
mindet om tiden. Hvis kirken ikke 
var her, havde vi ikke noget at tro 
på og hvis vi ikke kan tro, at der er 
noget, der er større end os selv, er 
der ikke en, der tilgiver os. Hvor-
dan skal vi så tilgive os selv? * Var 
kirken nedlagt, kunne man ikke 
blive gift, døbt og kon"rmeret, og 

Det sker: 
Onsdag d. 2. december kl. 14.30  
i Præstegården:  
Adventsmøde med organist og 
sanger 

Fredag d. 4. december  
kl. 15 -16: Ny børneklub

Søndag d. 13. december,  
3. s. i advent, kl. 11.15  
i  Skrøbelev: Kon"rmanderne går 
Lucia under gudstjenesten 

Juleaften og Lillejuleaften: 
 Tilmelding til julegudstjenesterne 
til Hanne, man-tors kl. 16-18, på 
mobil 40292019. Vi kan være ca 
40 til hver gudsjtneste 

Fredag 8. januar kl. 15 -16:  
Ny børneklub

Onsdag d. 27. janauar kl. 14.30:  
Mysteriet om de "re symbolske 
dyr, vi ser overalt i kirken. Fore-
drag ved sognepræsten, ka#e og 
kage

Torsdag d. 4. februar kl. 19.30  
i Skrøbelev:  Kyndelmisse; kon"r-
manderne står for gudstjenesten. 
Kom og oplev en time i kirken 
sammen med vore unge.

Fredag 5. februar: kl. 15 -16:  
Ny børneklub

Hvorfor ikke bare lukke kirken?
ikke besøge sine døde. * Kirken 
skal bare være åben. * Kirken er 
et sted, hvor man holder fast i 
traditionerne og hvor man altid 
kan være sig selv og slappe af. * 
Uden kirken ville vi mangle et 
sted at begrave folk, man holder 
af. * Kirken er et sted, hvor jeg 
kan være fri. Hvis man/jeg har 
gjort noget dumt og føler sig 
… så er kirken der. * Kirken 
er et sted man kan komme og 
tænke over tingene. * Et sted, 
man kan komme når alting 
ikke bare er en dans på roser, 
og selvfølgelig et sted hvor vi 
kan bekende vores kristne tro! * 
Uden kirken ville der ikke være 
så meget tryghed. Personligt 
føler jeg mig meget tryg i en 
kirke.* Uden kirken tror jeg at 
folk ville miste håbet og troen. 
For nogen er kirken den eneste 
hjælp til at komme sig over sine 
kæres død.*

Menighedsråds møder: 
Valget ved Longelse-Fuglsbøl-
le-Skrøbelev Menighedsråd. 
Man skulle vælge 3 fra Lon-
gelse, 3 fra Fuglsbølle og 1 fra 
Skrøbelev. Ved valget blev der 

valgt 7 medlemmer fra Longelse, 
1 fra Fuglsbølle og 1 fra Skrøbelev. 
Ved suppleringsvalget kom der 
ingen nye medlemmer. Det vil sige 
vi mangler 2 medlemmer i Skrø-

belev. Så kan vi søge Stiftet om og 
tage 2 suppleanter ind fra Longelse 
efter vi er blevet konstitueret.
Valgte medlemmer: Karl Kristian 
Rasmussen, Klaus Egeberg, Nanna 

Borg Oldenbjerg, Merete Kruse, 
Erik Rasmussen. suppleanter: 
Hanne Andersen, Kennet Peter-
sen, Hans Jensen og Vibeke Bak 
Møller
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Jeg er vintræet, I er grenene. Et 
træ. Billedet af et træ for vort indre 
blik; så mange slags træer. Er du i 
knibe, skal du plante et træ. Hører 
du, at verden går under i mor-
gen, så plant et træ, sagde Martin 
Luther. 
I år 2000 plantede en halv million 
børn og unge egetræer, som frem-
tidshåb mod det nye årtusinde. 
Det var organisationen Plant et 
træ, som "k det sat i værk. Bør-
nene blev også bedt om at skrive 
lidt om deres træ. ”Vores træ ven-
ter”, skrev to drenge, og lod som 
om de var træets stemme: ”Jeg står 
her i kulden og venter på at sneen 
forsvinder, varmen kommer og det 
bliver sommer. Jeg venter på næring 
og nye kræfter, på at børn leger i 
mine grene igen. Venter og håber 
på fuglereder i mine grene, glæde og 
fuglesang i min top. Ventetid. Mine 
rødder står i Moder Jord. Ventetid. 
Liv og kærlighed starter på ny.” Jeg 
er vintræet, I er grenene. En lille 
dreng sagde: ”Mit træ er til dyr der 
kravler og spiser og sidder nederst og 
kigger og fniser.” Og en stor dreng 
skrev: ”En skøn fantasi, stor og smuk 
som et træ; du er selv træet, hver 
gren er et ønske og hvert blad en 
sang, solen skinner mod dig og gør 
dine blade større, sangen af bladene 
suser i dine ører, den susende sang 
får dig til at danse.” Et dansende 
træ. Sikke et billede, kan I se det 
for jer? Et træ, som giver ly til små 

kravlende dyr, som leger.Et træ, 
som lever i årstiderne med tålmo-
dighed, bærer grenene gennem 
kulden og sender saft og kraft ud 
i de yderste kviste, når tid er. Tid 
til at blomstre, tid til at bære frugt. 
Jeg er vintræet, I er grenene.
Billedet af træet, de mange, mange 
skønne indre billeder, vi har af 
træer. Og så kombineret med 

vin. Jesus kalder sig for Vintræet. 
Saften som stiger op gennem stam-
men, gennem kroppen, saften som 
giver kraft og styrke til grenene, 
så de kan blomstre og bære frugt. 
Kan gøre gavn, kan oplive, mætte, 
glæde andre. Fugle, smådyr og 
mennesker. Danse i vinden, synge 
og danse i vinden. 
Som at gå til alters. Vi knæler og 

drikker saften fra vintræet. Han 
har selv givet os den, har givet os 
sig selv: Vintræets blodrøde saft 
forvandlet til vin, som får os til 
at danse, synge og danse. Leve 
lettere, glædes og glæde. 
For det er det, der meningen med 
det hele, med alle Jesu ord og 
gerninger. At dele glæden. Dagens 
evangelium begynder med at Jesus 
siger: Jeg er vintræet, I er grenene, 
og det slutter med at han siger: Jeg 
har talt til jer om kærlighed, for at 
min glæde kan "yde over i jer, og je-
res glæde vokse og blive fuldkommen.
Det er hele evangeliet. At vi må få 
mod til at glædes. At vi må turde 
og ville og orke glæden. Blomstre 
som grenene på et træ.
-Skilles grenen fra træet, visner 
den. Også det billede tegner Jesus 
for os i dag. Som en advarsel. Eller 
som en konstatering. Det er ind-
lysende: grene som falder af træer, 
visner. 
Hvordan forstår I hver især det bil-
lede? Den kraftløse gren. Grenen 
uden kviste, uden bark, grenen 
som knækker i tørre splinter, når vi 
træder på den.

Er Danmark dansk uden kristen-
dommen? 
Er Europa?
Er vi menneskelige uden gud-
dommelig velsignelse, hvordan er 
balancen mellem gud og menneske 
i hver af os? Har du tænkt på det? 

I disse corona-tider har jeg ikke så meget stof til spalterne.  
Og I holder jer lidt mere væk fra gudstjenesterne.  

Så jeg har valgt at bringe en prædiken i dette nummer af kirkebladet

Prædiken 11. oktober, 18. søndag efter Trinitatis
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Vejviser

Din åndelige side. Din tros-evne, 
din lyst til at gøre gavn, sætte 
frugt, sprede glæde. Din evne til at 
overleve modgang.
Hver gang I drikker af vintræets 
frugt, sagde Jesus til os, så er det 
mig, der "yder op gennem jeres indre 
stamme, mig der styrker jer og giver 
jer nye kræfter.
*
Hvad så med vingårdsmanden, 
ham som skærer de grene af, som 
ikke bærer frugt? 
Hvad med ham? Hvad skal vi med 
ham? Hvor langt kan billedet bære 
os? 
I onde tider, på onde steder, ønsker 
vi os en vingårdsmand, som må 
skære det onde af, &erne det, uska-
deliggøre det. En med magt til at 
sige: Gå herfra og synd ikke mere. 
En forvandlende kraft i verden. 
En, som kan rense og helbrede. 
Billedet skifter her. Bemærk det. 
Jesus tager et andet billede frem, 
han siger: I er allerede rene på 
grund af det ord, jeg har talt til jer. 
Bliv i mig, og jeg bliver i Jer. 
Han er altså den forvandlende 
kraft i verden. Han er den som 
renser og helbreder. Hans ord for-
vandler dødt til liv. Hvis I holder 
mine bud, siger han, vil I blive i 
kærligheden.
Kristentroen er denne kilde til næ-
ring, også til grene, som for tiden 
ikke bærer frugt. I et andet billede, 
som Jesus viser os, er han gartne-
ren, som siger til vingårdsmanden: 
Lad lige mig passe det træ lidt, så 
de grene, der ikke bærer frugt, kan 
komme sig. 
Jesus er den side i Guds væsen, 
som kender til medlidenhed. Med 
både ofre og bødler. 

Søndag efter søndag står vi 
præster på sognets prædikestole, 
og forkynder evangeliet. Jeg 
tager gerne fat i dagens tekst, og 
forsøger at "nde en vej for os mo-
derne mennesker ind i evangeliets 
gamle verden. Men tag ikke fejl. 
Det håber jeg ikke, at I gør. Sam-
tidig med at jeg forsøger at holde 
fast i teksten, er mine tanker her 
hos os, i vores tid, i vores verden. 
Jeg pensler det ikke ud, men 
jeg tænker på Trumph, på alle 
de løgne og den usikkerhed og 
voldsparathed, der er vokset un-
der hans lederskab. Jeg tænker på 
vore ghettoer, de bydele i landet, 
hvor volden taler, og mennesker 
er bange. Jeg tænker på kvinder, 
som udsættes for magtmisbrug, 
og mænd, som underkues af ma-
nipulerende kvinder. Jeg tænker 
på !ygtninge, ægte !ygtninge 
med småbørn i muddertelte, jeg 
tænker på ansvar og medmenne-
skelighed i mødet med virkelig-
hedens voldsomme problemer. 
Jeg står ikke og taler om dan-
sende træer for at smøre honning 
ud over al det grimme, det er 
ikke evangeliets opgave, ikke min 
opgave. Min opgave er at åbne 
til den rensende og styrkende 
kraft, som vi, der er samlet om 
evangeliet netop denne søndag, 
søndag efter søndag, kan hente 
i ordene om Jesus Kristus. Guds 
søn, verdens frelser. Styrke, kraft 
og inspiration til os, så vi kan gå 
ud i verden med glæde, handle-
kraftige og opdaterede på hvad vi 
kan gøre på hvert vort sted.
Han er vintræet, vi er grenene.

Amen. 

Graver: 
Je#rey 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 Christo#ersen, 
Tryggelev 20 5 
932 Humble 
doka@christo#ersen.mail.dk
Tlf. 62 56 10 35 

Kirkebil: 
Byens Taxi 
Tlf. 62 51 10 80

Følg os på vores hjemmeside: 
www.longelsekirke.dk, hvor 
webmasteren bl.a. lægger bille-
der 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 
Træ#es efter aftale.  
Mandag fridag.

Kordegn:  
Birgitte E.M.Møller,  
bemm@km.dk  
Tlf. 62 51 12 70.  
– træ#es 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

Foto: M.Ring.  
Maleri: V.E.H. titel:  
Dansende træ.
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Strynø Pastorat

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
Træ#es 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 Christo#ersen
Tryggelev 20
5932 Humble

Longelse - Fuglsbølle - Skrøbelev Pastorat

Sammenkomst for 
 pensionister og andre 
voksne
Næste møde bliver i slutningen 
af januar. Hold jer opdateret i 
Strønyt. Alle er velkommen. 
Vel mødt og på gensyn 
Helga og Elisabeth

Juletræet tændes
29. november kl. 10.00 &  
kl. 15.30
Kom og vær med i Strynø kirke 
når vi fejrer kirkens nytår den 
29. november. Denne første 
søndag i Advent tænder vi lys i 
kirken og rykker med behørig 
afstand sammen på bænkene. 
Kl. 10.00 fejrer vi højmesse og 
kl. 15.30 er der adventsgudst-
jeneste for små og store. Efter 
gudstjenesten om eftermiddagen 
samles vi på Majtræspladsen 
foran købmanden. Julemanden 
dukker forhåbentlig også op i år 
når juletræet på pladsen tændes, 
og selvom der skal holdes af-
stand håber vi alle, at det bliver 
hyggeligt at nyde en æbleskive 
og en kop gløgg sammen. På 
glædeligt gensyn ønskes af 
 beboerforeningen, Strynø kro  
og menighedsrådet.

Juleaften i strynø kirke
Torsdag den 24. december 2020  
kl. 16.00
Vi glæder os til jul. Jul på Strynø 
er ensbetydende med at der fejres 
gudstjeneste i kirken juleaften 
kl. 16.00. Det er således også i 
år vores plan at fejre jul i kirken. 
Men da vi endnu ikke kender de 
restriktioner, som måtte gælde 
med hensyn til antal kirkegæn-
gere til den tid, håber vi at I vil 
holde jer opdateret i Strønyt og på 
fællesmailen. 
På gensyn juleaften!

Strynøs nye 
 menighedsråd
Resultatet af menigheds-
rådsvalget 2020 på Strynø 
Medlemmer af menighedsrådet 
i Strynø sogn per 29. november 
2020, valgt på valgforsamlingen 
tirsdag den 15. september 2020: 
 
Rie Lykke Aagaard 
Elisabeth Gregersen 
Niels-Erik Hansen 
Gerd Haugaard Nielsen 
Gitte Buchberg

Stedfortrædere: 
Bodil Elisabeth Runge 
Lone Anesen 
Arne Ramhøj

Nytårsaften
Torsdag den 31. december  
kl. 23.30 i Strynø kirke
Strynø menighedsråd byder 
Nytårsaften indenfor til nytårs-
andagt med efterfølgende 
champagne og kransekage. Det 
sker traditionen tro en halv 
time før midnat. Når klokken 
slår tolv skåler vi og ønsker 
hinanden et glædeligt nytår.

De ni læsninger
Søndag den 20. december  
kl. 16.00
Vi glæder os til at byde indenfor i 
en varm kirke søndag den 20. de-
cember kl.16.00. Vi har igen i år 
De Ni Læsninger på programmet 
og håber at mange har lyst til at 
lytte til alle vores lokale musikere 
og oplæsere, som i ord og toner 
vil indvarsle julen. 
Hjertelig velkommen!!

Eftermiddagssang i 
februar
Søndag den 21. februar  
kl. 15.00
Denne søndag mødes vi til fæl-
lessang i Strynø kirke. Vi synger 
sange der varmer os i kulden og 
tænder lys i vintermørket. 
På gensyn!
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Kirker:

December 2020 Januar 2021 Februar 2021

6.
2. s. i advent

13. 
3. s. i advent

20. 
4 s. i advent

23. 
Lille juleaften

24.
Juleaften

25.
Juledag

26.
2. juledag

27. 
Julesøndag

31.
Nytårsaften

1.
Nytårsdag

3.
Hellig 3 konger

10.
1. s. e. hellig  

3 konger

17.
2. s. e. hellig  

3 konger 

24.
S.s. e. hellig  

3 konger 

31.
Septuagesima 

7.
Seksagesima

14.
Fastelavn

21.
1. i fasten

28.
2. i fasten

Luk. 21,25-36 Matt. 11,2-10 Johs. 1,19-28 Luk. 2,1-14 Luk. 2,1-14 Matt. 23,34 – 39 Luk. 2,25-40 Luk. 2,21 Matt. 2,1-12 Luk. 2,41-52 Johs. 2,1-11 Matt. 17,1-9 Matt. 20,1-16 Mark. 4,1-20 Matt. 3,13-17 Matt. 4,1-11 Matt. 15,21-28

Hou 19.00* PMM 13.00 og 16.00 HHM
Tilmelding nødvendig 10.00 HHM 16.00* PMM 10.00* EA 11.15 HHM 10.00 HHM 11.30 EA 10.00 HHM

Stoense 10.00 PMM 11.15 HHM 14.00 HHM
Tilmelding nødvendig 10.00 PMM 10.00 EA 11.15 EA 11.15 HHM 11.15 HHM

Snøde 16.00* PMM 12.00 og 15.00 HHM
Tilmelding nødvendig 11.00* HHM 10.00 HHM 11.15 HHM 10.00 EA

Bøstrup 10.00 HHM 14.15 PMM
Tilmelding nødvendig 10.00 HHM 11.15 EA 10.00 HHM 14.00* HHM 10.00 EA

Tranekær 11.15 PMM 10.00 HHM 13.00 og 16.45 PMM 
Tilmelding nødvendig 10.00 PMM 22.30* PMM 14.00* EA 10.00 EA 10.00 HHM

Tullebølle 11.15 HHM 16.30 PMM  
Tilmelding nødvendig

10.00 og 15.30 PMM
Tilmelding nødvendig 19.30* PMM 16.00* HHM 10.00 EA 10.00 EA 10.00 EA 11.15 EA

Rudkøbing 10.00* TBW 10.00 DSN 10.00 DSN
13.00 TBW
14.30 DSN
16.00 DSN

10.00 TBW 10.00 TBW 19.00 DSN 16.00* DSN 10.00 DSN 10.00 TBW 10.00 DSN 10.00 DSN 16.00* TBW 10.00 DSN 14.00* DSN 10.00 TBW 10.00 DSN

Simmerbølle 16.00* DSN 13.00 DSN
15.00 TBW 11.30 TBW 14.00* DSN 11.30 TBW 11.30 DSN 10.00 TBW 10.00 TBW 19.00* DSN

Strynø 16.00* ASK 16.00 ASK 23.30* ASK 10.00 ASK 10.00 ASK 10.00 ASK 15.00* ASK

Longelse 11.15 MR 15.30 MR 14.30 MR 11.30 PMM 15.30 MR 10.00 MR med 
hjemmeværnet 11.15 MR 16.00 EA 10.00 MR

Fuglsbølle 16 HHM 16.30 MR 13.00 MR 11.15 MR 10.00 MR 11.30 EA 16 HHM

Skrøbelev 11.15 MR 14.30 MR 16.00 MR 16.00 TBW 16.00 MR 10.00 MR 11.15 MR

Lindelse 10.00 TAO 16.30 TAO 10.00 TAO 11.30 O 11.30* TAO 17.00 TAO 10.00 TAO 11.30 O 10.00* TAO 17.00 TAO

Humble 11.30 O 10.00 TAO 15.00 TAO 11.30 TAO 17.00 TAO 10.00* TAO 19.00 TAO 10.00 TAO 17.00 TAO 10.00 TAO

Kædeby 19.00 TAO 13.30 TAO 19.00 TAO 19.00 TAO

Ristinge 12.00 TAO 19,00 TAO 19.00 TAO 19.00 TAO

Tryggelev 10.00 O 17.00 O 16.30 O 16.00 * O 19.00* O 11.30 TAO 

Fodslette 10.00 O 15.00 O 14.00 O 15.30 TAO 10.00 O 11.30 O 11.30 O

Magleby 11.30 O 13.30 O 15.30 O 11.30 O 11.30 O 10.00 O 10.00 O

Bagenkop 19.00 O 11.30 TAO 15.00 O 12.00 O 10.00 O 14.00 O 10.00 O 17.00 O 10.00 O 19.00 * O

HHM = Hans Henrik Merrild, PMM = Peter M. Møberg, EA = Eigil Andreasen, ASK = Andreas Skjoldborg Knudsen, DSN= Dorthe Stæhr Nielsen, 
TBW = Trille Brink Westergaard, MR = Marianne Ring, TAO = Tonny Aagaard Olesen, LO = Li Have Otterstrøm

Gudstjenesteliste Gudstjenesteliste
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Kirker:

December 2020 Januar 2021 Februar 2021

6.
2. s. i advent

13. 
3. s. i advent

20. 
4 s. i advent

23. 
Lille juleaften

24.
Juleaften

25.
Juledag

26.
2. juledag

27. 
Julesøndag

31.
Nytårsaften

1.
Nytårsdag

3.
Hellig 3 konger

10.
1. s. e. hellig  

3 konger

17.
2. s. e. hellig  

3 konger 

24.
S.s. e. hellig  

3 konger 

31.
Septuagesima 

7.
Seksagesima

14.
Fastelavn

21.
1. i fasten

28.
2. i fasten

Luk. 21,25-36 Matt. 11,2-10 Johs. 1,19-28 Luk. 2,1-14 Luk. 2,1-14 Matt. 23,34 – 39 Luk. 2,25-40 Luk. 2,21 Matt. 2,1-12 Luk. 2,41-52 Johs. 2,1-11 Matt. 17,1-9 Matt. 20,1-16 Mark. 4,1-20 Matt. 3,13-17 Matt. 4,1-11 Matt. 15,21-28

Hou 19.00* PMM 13.00 og 16.00 HHM
Tilmelding nødvendig 10.00 HHM 16.00* PMM 10.00* EA 11.15 HHM 10.00 HHM 11.30 EA 10.00 HHM

Stoense 10.00 PMM 11.15 HHM 14.00 HHM
Tilmelding nødvendig 10.00 PMM 10.00 EA 11.15 EA 11.15 HHM 11.15 HHM

Snøde 16.00* PMM 12.00 og 15.00 HHM
Tilmelding nødvendig 11.00* HHM 10.00 HHM 11.15 HHM 10.00 EA

Bøstrup 10.00 HHM 14.15 PMM
Tilmelding nødvendig 10.00 HHM 11.15 EA 10.00 HHM 14.00* HHM 10.00 EA

Tranekær 11.15 PMM 10.00 HHM 13.00 og 16.45 PMM 
Tilmelding nødvendig 10.00 PMM 22.30* PMM 14.00* EA 10.00 EA 10.00 HHM

Tullebølle 11.15 HHM 16.30 PMM  
Tilmelding nødvendig

10.00 og 15.30 PMM
Tilmelding nødvendig 19.30* PMM 16.00* HHM 10.00 EA 10.00 EA 10.00 EA 11.15 EA

Rudkøbing 10.00* TBW 10.00 DSN 10.00 DSN
13.00 TBW
14.30 DSN
16.00 DSN

10.00 TBW 10.00 TBW 19.00 DSN 16.00* DSN 10.00 DSN 10.00 TBW 10.00 DSN 10.00 DSN 16.00* TBW 10.00 DSN 14.00* DSN 10.00 TBW 10.00 DSN

Simmerbølle 16.00* DSN 13.00 DSN
15.00 TBW 11.30 TBW 14.00* DSN 11.30 TBW 11.30 DSN 10.00 TBW 10.00 TBW 19.00* DSN

Strynø 16.00* ASK 16.00 ASK 23.30* ASK 10.00 ASK 10.00 ASK 10.00 ASK 15.00* ASK

Longelse 11.15 MR 15.30 MR 14.30 MR 11.30 PMM 15.30 MR 10.00 MR med 
hjemmeværnet 11.15 MR 16.00 EA 10.00 MR

Fuglsbølle 16 HHM 16.30 MR 13.00 MR 11.15 MR 10.00 MR 11.30 EA 16 HHM

Skrøbelev 11.15 MR 14.30 MR 16.00 MR 16.00 TBW 16.00 MR 10.00 MR 11.15 MR

Lindelse 10.00 TAO 16.30 TAO 10.00 TAO 11.30 O 11.30* TAO 17.00 TAO 10.00 TAO 11.30 O 10.00* TAO 17.00 TAO

Humble 11.30 O 10.00 TAO 15.00 TAO 11.30 TAO 17.00 TAO 10.00* TAO 19.00 TAO 10.00 TAO 17.00 TAO 10.00 TAO

Kædeby 19.00 TAO 13.30 TAO 19.00 TAO 19.00 TAO

Ristinge 12.00 TAO 19,00 TAO 19.00 TAO 19.00 TAO

Tryggelev 10.00 O 17.00 O 16.30 O 16.00 * O 19.00* O 11.30 TAO 

Fodslette 10.00 O 15.00 O 14.00 O 15.30 TAO 10.00 O 11.30 O 11.30 O

Magleby 11.30 O 13.30 O 15.30 O 11.30 O 11.30 O 10.00 O 10.00 O

Bagenkop 19.00 O 11.30 TAO 15.00 O 12.00 O 10.00 O 14.00 O 10.00 O 17.00 O 10.00 O 19.00 * O

Gudstjenesteliste Gudstjenesteliste
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Rudkøbing – Simmerbølle Pastorat

Fra 1. november får Rudkøbing-Simmebølle ny sognepræst
Jeg hedder Dorthe Stæhr Nielsen 
og er i skrivende stund i fuld 
gang med at pakke ned efter 18 
gode år i et præsteembede i det 
Vestfynske.
Jeg er gift med Preben, som er 
højskolelærer og sammen har vi 
to piger på 23 og 19 år. 
Corona-pandemien: den har 
vendt op og ned på vores 
allesammens ellers trygge 
tilværelse på mange måder og på 
både godt og ondt. 
Naturligvis mest det sidste, men 
for mig privat kom der det gode 
ud af det, at foråret gav mig 
tid til re!eksion, og ud af den 
sprang beslutningen om at skifte 
embede.
Før jeg tiltrådte mit nuværende 
embede boede min mand og 
jeg på Ærø, hvor min mand var 
forstander på Ærø Folkehøjskole. 
Her i det nære købstadsmiljø, 
følte vi en ganske særlig 
hjemlighed, som vi genkender i 
Rudkøbing-Simmerbølle.
Vi har haft det umådeligt godt 
de sidste 18 år, og samtidig 
har vi savnet det Sydfynske. 

Da stillingen i Rudkøbing- 
Simmerbølle blev ledig, føltes det 
som om, at den var designet til lige 
netop mig. 
Det nære naturskønne ø-liv har 
helt sin egen puls, som ligger tæt 
på min egen. Og i det daglige 
arbejde glæder jeg mig til at 
få en kollega, jeg kan ”sparre” 
med og desuden blive en del af 
det velfungerende samarbejde, 
der er mellem øens præster i 
øvrigt. Ved de besøg vi allerede 
har a!agt, har vi udelukkende 
mødt imødekommende og åbne 
menighedsråd og personale. Alt 
sammen har efterladt et indtryk af 
et velfungerende, aktivt sogneliv. 
Alle de ingredienser, jeg kan ønske 
mig i et kommende præstejob.
Jeg ser frem til at få muligheden 
for at bruge hele den brede 
erfaringspalet, jeg har med 
mig fra et langt præsteliv. 
En livsnær forkyndelse, 
børne- og ungdomsarbejde og 
sjælesorgsarbejde.
Igennem hele min studietid har jeg 
brændt for det teologiske. Særligt 
de systematiske og eksegetiske fag. 

Alle er velkomne – undtagen Covid-19 og lignende
”Alle er velkomne!” Det 
gælder gudstjenester, 
koncerter, foredrag og alle 
andre arrangementer.. Det 
er en selvfølge, MEN…. 
også kirkerne er underlagt 
restriktioner. Der er to regler, 
vi skal overholde: 

Rudkøbing menighedsråd 
byder sognets nye præst 
Dorte Stæhr Nielsen med 
familie rigtig hjertelig 
velkommen til Langeland.
Vi håber på og ser frem 
til et godt og konstruktivt 
samarbejde i årene der 
kommer.
Conny Mortensen, fmd.

1.  Et fastsat max. antal, der må 
være i hver kirke. 

2.  At der kan sikres 2 meters 
afstand mellem alle (1 meter, 
hvis vi ikke synger). Folk med 
tætte daglige relationer må 
dog sidde sammen. 

Det betyder, at vi kan komme 

Den lidenskab har jeg haft med 
mig som en uvurderlig bagage 
igennem mit præsteliv. Den bagage 
har været det grundvand, jeg har 
hentet næring og kraft fra til mit 
daglige arbejde og ikke mindst 
min forkyndelse. 
Noget af det bedste ved at være 
præst er uden tvivl alle de møder, 
jeg har i mit daglige arbejde 
med mennesker i forskellige 
livssituationer – at andre 
mennesker med tillid lukker 
mig ind i deres liv, når livet er 
allerbedst, når det er allersværest 
og alt derimellem.
Jeg er udadvendt og be"nder mig 
godt i enhver form for samarbejde. 
Helt tilbage fra studietiden har 
samarbejde været en rød tråd i 
mit liv, og således har jeg de sidste 
18 år indgået i et velfungerende 
og givende præste-samarbejde på 
Vestfyn.
Jeg har to små hunde: Alma og 
Ingrid og en meget omgængelig 
kat ved navn Hassan. Jeg holder af 
at læse, strikke, se serier på HBO 
og Net!ix. Desuden er jeg i min 
fritid aktiv som frivillig rådgiver 

i NEFOS , som er et netværk, 
der yder støtte og rådgivning 
til pårørende/involverede i 
forbindelse med selvmord eller 
selvmordsforsøg.
Jeg glæder mig til at møde jer 
alle sammen, både ansatte og 
sognebørn, og jeg tænker med 
taknemmelighed på de præster, 
som er gået forud for mig i 
Rudkøbing og Simmerbølle. 
Præster, som har varetaget 
deres embede så godt, at det er 
et velfungerende, levende og 
positivt sogneliv, jeg får lov at 
træde ind i.

i den triste situation, at vi må 
afvise nogen, når der ikke 
længere kan være !ere i kirken/
lokalet efter reglerne. Det er 
vi kede af. Men vi holder os 
naturligvis til reglerne, så vi kan 
sikre, at de, der deltager, gør det 
på forsvarlige vilkår. 

Efter 27 år som 
kirkegårdsleder er  
Ole Hansen nu gået  
på pension.
Menighedsrådet takker 
for det gode samarbejde 
gennem tiden.
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Rudkøbing – Simmerbølle Pastorat Rudkøbing – Simmerbølle Pastorat

Kirkekaffe og  
adventshygge  
Rudkøbing kirke  

6. december
Efter gudstjenesten er der kirkeka#e  

med smag af advent og en  
lille fortælling i Sognehuset

De Ni Læsninger
Rudkøbing kirke 8. december 19.00

Juleafslutninger i kirkerne

Gudstjenester juleaften
Simmerbølle kirke: Kl. 13.00 v. DSN og 15.00 v. TBW

Rudkøbing kirke: Kl. 13.00 v. TBW, 14.30 og 16.00 v. DSN
Gudstjenesterne vil i år max. vare " time

Spejdernes Nytårsparade
Rudkøbing kirke 10. januar 14.00 v. TBW

Gudstjenester

En musikgudstjeneste, der gennem ni bibeltekster fortæller frelses-
historien fra skabelsen til Jesus’ fødsel. Teksterne læses af medlemmer  
af menigheden. Ind imellem er der fællessang, korsang og musik.
Traditionen stammer fra England, hvor den blev holdt første gang i 1918. 
I Danmark er det blevet en tradition at holde de ni læsninger i ugerne op 
til jul. I England holdes de ni læsninger juleaften.

Særlig gudstjeneste med 
lystænding og Luciaoptog 
med elever fra Kassebølle 
Friskole. Menighedsrådet 
byder på et let traktement 
bagefter. 

Pga. coronaen har børnehaver, vuggestuer og dagplejen måttet melde fra 
i forhold til de normalt så festlige juleafslutninger i kirken. Vi håber, at 
det bliver muligt næste år, og ønsker alle vores mindste børn en dejlig og 
velsignet jul! 
Vi annoncerer ikke de jule afslutninger, som vi heldigvis holder fast i – 
fordi vi pga. det begrænsede antal desværre ikke kan indbyde andre til at 
deltage.

De ekstra gudstjenester skyldes naturligvis Corona-restriktionerne.  
Der kan være et begrænset antal deltagere i kirken. Vi kender ikke max-
tallet ved juletid. Vi beder om, at man tidligst kommer 15 minutter før. 
Og følger anvisningerne fra præst og personale. Vi kan desværre ikke 
udelukke, at vi kommer til at afvise nogen, når vi når max-grænsen!  
Det beklager vi. Vi håber på forståelse for, at vi har forsøgt at "nde den 
bedst mulige løsning – uden helt at kende vilkårene. 

Gudstjenester nytårsdag
Simmerbølle 14.00, Rudkøbing 16.00

Der bydes på kransekage og champagne bagefter,  
så vi alle kan ønske hinanden godt nytår.

Fastelavn
familiegudstjeneste i Rudkøbing kirke

14. februar 14.00

Vi håber, at årets minikon"rmander er kommet godt i gang og vil 
fylde kirken med fest og farver. 
Der bydes på fastelavnsboller, sodavand og ka#e efter gudstjenesten.

Lucia-gudstjeneste
Simmerbølle kirke 13. december – Luciadag - kl. 16.00
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Rudkøbing – Simmerbølle Pastorat

Gudstjenester på 
plejehjemmene
22/12: Danahus 14.00 ved 

Dorthe Stæhr Nielsen 
23/12: Rudkøbing plejehjem 

10.30 v. Dorthe Stæhr 
Nielsen

19/1: Rudkøbing plejehjem 
10.30, Danahus 14.00 
ved Trille Brink We-
stergaard

23/2: Rudkøbing plejehjem 
10.30, Danahus 14.00 
ved Marianne Ring

Koncerter

Julekoncerter med Langelands Brassband
Rudkøbing kirke

Mandag den 30. november og mandag den 7. december  
- begge dage kl. 19.30

Vi plejer at kunne fylde kirken 
til sidste række, men i disse 
tider går det ikke. Derfor 
spiller vi to aftener med samme 
program. 
Vi vil som de foregående år 
spille rigtig meget god julemu-
sik, både det vi kender så godt, 

Julekoncert i Rudkøbing Kirke
Torsdag d. 17. december kl. 19.30

De nyvalgte  
menighedsråd
Rudkøbing: Conny Mortensen, 
Janne Riis Peitersen, Tommy 
Jensen, Tom Søegaard, Lisbeth 
Ritter, Karin Egemose, Torben 
Svejstrup, Bodil Lilliegaard. 
Simmerbølle: Jens Christian 
Bay, Torkild Wamsler
I skrivende stund ved vi det 
ikke, men når bladet læses, har 
menighedsrådene konstitueret 
sig. Se resultatet på kirkens 
hjemmeside eller www.sogn.dk

men måske også noget som ikke 
alle hører så tit. Vi vil spiller 
noget fra den populære genre, 
og selvfølgelig de gode gamle 
julesalmer - i år dog uden sang.
For at styre hvor mange der luk-
kes ind i kirken, skal der hentes 
gratis billetter til begge koncer-
ter på Langeland Turistbureau, 
Torvet 5, Rudkøbing. Billet-
terne ligger klar fra mandag den 
2. november.
Vi glæder os alle i Langelands 
Brassband til at spille en rigtig 
"n julekoncert for alle vore tro-
faste tilhørere, men selvfølgelig 
også for nytilkomne! 

Maria Lantz, sopran og Tine 
Pugesgaard, organist/ pianist.
Klassisk juleprogram med  musik 

fra Händels Messias, engelske 
carols og danske julesalmer.
Fri entré. 
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Rudkøbing – Simmerbølle Pastorat Rudkøbing – Simmerbølle Pastorat

Vejviser
Gælder begge sogne
www.rudkøbing- 
simmerbøllekirker.dk

Præster 
Sognepræst kbf.:  
Dorthe Stæhr Nielsen,  
Rudkøbing Præstegård,  
Østergade 2, 5900 Rudkøbing 
Tlf. 62 51 13 75 / 21 33 03 75  
Mail: dsn@km.dk  
Træ#es 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

Træ#etid 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

Kirkegårdsleder:  
Vacant 
Tlf. 62 51 17 65.  
Mail:  
rudkoebingkirkegaard@mail.dk  
Træ#etid 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:  
Uafklaret ved deadline

Kirketjener:  
Lisa Pihl Jensen, 
Tlf. 20 28 04 54
Mail: lpj.kirketjener@gmail.com

Kirkeværge:  
Uafklaret ved deadline

Kaffe på Kanden
15. december 14.30:  Julehygge med fortællinger  

fra Selma Lagerløf m.!. 
3. februar 14.30:  Forfatter og skolemand Valle Hansen fortæller 

om sin oldefar, som han skriver om i sin nyeste 
bog ”Den Kloge Smed fra Helnæs”.

Kierkegaard for begyndere
Ved Tonny Aagaard Olesen

Rudkøbing sognehus, onsdag den 24. feb. 2021, kl. 19.30

Start af mini-
kon!rmander 
efter nytår
Efter nytår begynder et nyt 
hold minikon"rmander. 
Alle elever fra 3. klasse 
på Ørstedskolen får en 
indbydelse og mere informa-
tion. Man kan naturligvis 
henvende sig til sognepræst 
Dorthe Stæhr Nielsen, hvis 
man har spørgsmål. 

Indre Mission  
- Bethesda
10/12 Adventshygge  

Evangelisk Alliance 
 bedeuge: 

13/1 Evangeliekirken,  
Ringvejen 4

14/1 Bethesda
21/1 Bibelstudie
28/1 Sangaften  

– ”denne er min sang”
4/2 Møde
11/2 Generalforsamling
Kontakt: Birgit Mogensen,  
tlf. 62502098
Hvor ikke andet er anført, er 
møderne kl. 19.30 i Bethesda, 
Ahlefeldtsgade 27 

Foredrag og andet

De !este har hørt om Søren 
Kierkegaard. Han hører til landets 
mest kendte forfattere. Hans 
mange værker er så slidstærke, at 
de !ittigt har været brugt af den 
ene generation efter den anden, 
uden at der kan spores nogen 
slidtage. Hvem var denne mand, 
og hvad handlede hans værker 

om? Sognepræst og Kierkegaard-
forsker Tonny Aagaard Olesen, 
som har brugt mange år af sit liv 
på at forstå Kierkegaard, vil denne 
aften give en let introduktion. Vi 
er altid begyndere, når vi står over 
for Kierkegaards liv og værk.
Alle er velkomne! Der bydes på et 
let traktement.
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Humble – Lindelse Pastorat

Kærligheden er tålmodig

Kon!rmandtur

Det har været et mærkeligt år, 
hvor mange af vores aktivi-
teter enten måtte a!yses eller 
afholdes under restriktive for-
hold. Sociale arrangementer 
med spisning eller fællessang 
blev a!yst, mens mange bryl-
lupper håbefuldt måtte !yttes 
til sommeren. Det er ikke 
nemt at navigere i. Heldigvis 
har vi lært, eller er i hvert 
fald blevet meget bedre til, at 
passe os på os selv og hinan-
den. Det er den gode gevinst 
ved vores pålagte faste her i 
Corana-tiden, at vi ufrivilligt 
har fået kastet et stærkt lys på 
menneskelivets skrøbelighed. 

Vi ved ikke, hvor længe fasten 
skal vare. Vi ved ikke, om vi 
vender fornyede tilbage til 
det normale liv. Derfor er det 
en trøst at vide, at det ikke 
er det travle liv, der løber fra 
det langsomme snegleliv, men 
derimod er det altid det lang-
sommelige hjerte, der omfav-
ner de hurtige hjerter. I kirken 
lærer vi, at først med evighe-
dens ro i hjertet, bliver tiden 
til i al dens fylde. Først med 
evigheden i vores hjerter kan 
vi modtage tidens medgang 
og modgang med taknemme-
lighed. Det prøver vi i kirken. 
Kærligheden er tålmodig.

Den 8. oktober havde kon"r-
manderne fra Sydlangeland og 
Humble/Lindelse en ud!ugts-
dag, hvor Guds skabning blev 
taget i øjesyn. Der var de små, 
mikroskopiske kreaturer, som 
man iført vaders kunne "ske op 
fra den lille sø ved Skovsgaard, 
og så var der de eksotiske kryb 

på Naturama, som man med 
egen hånd kunne røre ved.  
Sidst gik turen til biografen i 
Rudkøbing, hvor Bruce den 
Almægtige hjalp os med at 
forstå, at det ikke er en let sag at 
skabe og styre den menneskelige 
verden. Fra denne tur stammer 
nogle fotos her i bladet.

Eftermiddagsmøder
Onsdag den 20. januar kl. 14:30,  
i kon!rmandstuen, Ristingevej 24, Humble.

Onsdag den 24. februar kl. 14:30,  
i kon!rmandstuen, Langegade 2, Lindelse

Begge eftermiddage mødes vi om et spændende foredrag, 
og hvis det bliver muligt, vil vi også synge fra Højskole-
sangbogen. Det nærmere indhold følger senere. Meningen 
er, at vi trygt kan samles og i fællesskab få frembragt gode 
vitaminer for sjælen.

Julen

Nytårsgudstjenesten

Det har ikke været let at planlægge 
julen i år. Der er mange hensyn 
at tage og en stor uvished om, 
hvad tiden vil bringe. I Humble/
Lindelses "re kirker bliver julens 
gudstjenester, som de plejer, men 
sådan, at de den 24. december 
er placeret lidt senere på dagen 
end sidste år. Da vores kirker er 

underlagt restriktioner, har vi 
ikke den samme pladskapacitet 
som sidste år. Derfor gælder 
det om at komme i god tid. Se 
gudstjenestelisten, hvor det også 
fremgår, at julen i år byder på 
mange gudstjenester. Måske vi 
bliver nødt til at sprede os lidt 
julen.

I forbindelse med nytårsgudstjene-
sterne den 1. januar i Humble og 
Lindelse (se gudstjenestelisten) vil 
der traditionen tro blive mulighed 
for at hilse hinanden godt nytår. 
Efter gudstjenesten vil kirken byde 
på et glas champagne og et stykke 
kransekage. Vel mødt!
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Humble – Lindelse PastoratHumble – Lindelse Pastorat

Vejviser
Sognepræst
Tonny Aagaard Olesen
Træ#es 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
Træ#etid onsdag  
kl. 9.00-12.00 og  
torsdag 14.00-17.00.

Kirketjener (Humble)
Lisa Pihl Jensen,
Tlf. 23 24 24 78

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  
(se mail ovenfor)
Der er deadline til næste  
kirkeblad den 6. januar,  
men send gerne i god tid.

Kirkebil
Husk du kan altid bestille  
kirkebil til gudstjenester  

i alle pastoratets  
"re kirker. 

Bilen skal bestilles  
seneste dagen før på  

tlf. 62 57 10 77.

Lysgudstjeneste
Vi går ind i årets mørke tid 
med korte og kolde dage. Midt 
mellem årets korteste dag lige 
inden jul og det, vi kalder 
forårsjævndøgn i marts, ligger 
Kyndelmisse med sine varsler 
om tiden, der kommer. Denne 
håbets dag, der bebuder lys 
i hjertet, vil den 7. feb. blive 
omsat til to lysgudstjenester (se 
gudstjenestelisen). Søndagstek-
sten er lignelsen om sædeman-
den fra Markus-evangeliet.

Fastelavn
Der er fastelavnsgudstjeneste i 
Lindelse kirke den 14. februar, 
kl. 10. I den gode anledning vil 
kirken efter gudstjenesten byde på 
god ka#e og fastelavnsboller. 

Nyt  
menighedsråd
Der er valgt et nyt menigheds-
råd, der overtager styringen med 
begyndelse i det nye kirkeår. I skri-
vende stund har menighedsrådet 
endnu ikke konstitueret sig. Når 
det sker, vil det blive annonceret 
andetsteds. I dette kirkeblad er 
kontaktoplysninger på formand og 
kirkeværger udgået, men man kan 
i stedet henvende sig til præsten.
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Sydlangeland Pastorat

Vi holder lav pro!l 
i denne vinter……
På grund af Corona-smittefaren, 
og med udgangspunkt i Sundheds-
styrelsens anbefalede retningslinjer 
holder vi i denne vinter igen med 
de sociale arrangementer, vi gerne 
ville sætte i værk. Det gælder både 
adventshyggen med æbleskiver i 
Bagenkop Kirke, julestræs-festen i 
præstegården, gullaschsuppen ved 
Kyndelmisse; for ikke at nævne 
kirkeka#en med de hjemmebagte 
småkager. 

Det er især virkeligt ærgerligt, at vi 
må udsætte fejringen af Bagenkop 
Kirkes 100-årsdag d. 19. decem-
ber.

Vi håber 2021 vil bringe os – og 
alle mennesker - bedre tider.

Julegudstjenesterne

Nytårsgudstjeneste
Tryggelev Kirke 31. december kl. 16.00

På grund af Corona, skal vi fortsat sidde med 
afstand mellem os på kirkebænkene; så vi kan ikke 
være så mange, som vi plejer juleaften.

Derfor holder vi – (udover de sædvanlige jule-
gudstjenester – en i hver af vore "re kirker; se 
gudstjenesteplanen) i år to ekstra juleguds-
tjenester: Lillejuleaften kl. 15.00 i Bagenkop 
Kirke og kl. 17.00 i Tryggelev Kirke.

Vi håber, at nogle vil vælge at gå til jule-
gudstjeneste Lillejuleaften, sådan så !est 
muligt kan fejre jul i kirken i år.

Smittefaren betyder også, at der ikke er 
fællessang ved julegudstjenesterne; den er 
erstattet af solosang – og lidt ekstra musikalsk 
krydderi.

Festgudstjeneste, hvor vi fejrer 
det nye års komme og slutter 
af med at ønske hinanden: 
Godt Nytår! 

Og så kan man sagtens nå at 
komme hjem og høre Dron-
ningens Nytårstale.

Alle er hjerteligt velkomne!
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Vejviser
Sognepræst  
Li Have Otterstrøm.  
Træ#es 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 Christo#ersen 
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 Christo#ersen 
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 Christo#ersen
Tlf. 62 56 10 35 eller 51 33 10 35
Graver Tryggelev og Fodslette: 
Willy Edvardsen
Tlf. 20 61 93 09 
Fri mandag. 

Kirkebil til alle pastoratets 
gudstjenester og arrangementer:  
Tlf. 62 57 10 77.  
Bestilles senest dagen før. 

Sydlangeland Pastorat Fodslette-, Tryggelev-, Magleby- og Bagenkop Kirke

Tag en pause!
og kom til MEDITATIONS-gudstjeneste

i Bagenkop Kirke d. 14. februar kl. 19.00

En gudstjeneste er ikke bare en gudstjeneste.  
I de senere år er !ere typer gudstjenester kommet  
til for på hver sin måde at matche menighedens 
 forskellige behov. 

Det gælder for eksempel  
MEDITATIONS- gudstjeneste

MEDITATIONS-gudstjeneste er først og frem-
mest en stille gudstjeneste. Vi skal synge sange fra 
Taizé-traditionen; en andagtsform, der har bredt sig 
fra en lille by i Frankrig og ud over jorden.

Meditation er en af kirkens gamle erfaringstraditio-
ner, der ligner nutidige begreber som fordybelse, ro og 
mindfulness.  

Anette Gøl medvirker på harpe.

Alle er hjerteligt velkomne

Lysgudstjeneste
i Tryggelev Kirke  
d. 17. januar kl. 19.00

Her midt i vintertiden, hvor mørket og 
kulden trækker sig sammen om os – 
længes vi - efter lys og varme – sommer 
og frihed -grønne træer og farverige 
blomster. 

Derfor holder vi en lysgudstjeneste, som 
modsiger mørket om os – og mindes 
den forgangne sommer og minder hin-
anden om, at under jordskorpen ligger 
det nye forår i kim. 

Skyerne gråner, og løvet falder
Skyerne gråner, og løvet falder,
fuglene synger ej mer,
vinteren truer, og natten kalder,
blomsterne sukker: det sner!
Og dog bære blus vi med glæde!

Vinteren kommer, og sneen falder,
blomsterne visner i muld,
isen optøs ej af gråd for Balder,
tårerne stivner af kuld.
Og dog bære blus vi med glæde!

Solhvervet kommer, og bladet vendes,
dagene længes på ny,
solskinnet vokser, og vintren endes,
lærkerne synger i sky.
Derfor bære blus vi med glæde!
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På ud!ugt med kon"rmanderne

Selvom meget i år er anderledes, blev øens kon"rmander ikke snydt 
for den traditionelle ud!ugt. Heller ikke selvom den måske "k en 
lidt anden udformning, end den plejer at have. I overensstemmelse 
med de gældende retningslinjer foregik transporten iført mund-
bind, hvad enten man nu skulle med bus eller færge. I løbet af 
dagen "k både krematoriet og Vor Frue Kirke i Svendborg, Odense 
Domkirke, Skovsgaard og Maribo Domkirke besøg af øens kon-
"rmander. Nogle af kon"rmanderne hørte om orgel og klokkespil, 
medens andre hørte om, hvordan det var at være kirke i en storby, 
og atter andre nærstuderede Guds skaberværk og sluttede af med at 
se Bruce den Almægtige i Bio Langeland. Vi håber, alle kon"rman-
derne havde en god, spændende og lærerig dag.
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Provstirejse - Skrivekunst og Jesu lignelser

Skrivekunst og Jesu lignelser
Det er mig en stor glæde, at 
jeg - med støtte fra Fyns Stift og 
Kompetencefonden - har fået lov 
til at studere ”Skrivekunst” på 
deltid på Syddansk Universitet. 
Det er et selvstudie, hvor under-
visningen foregår på compute-
ren; så man selv kan bestemme, 
hvornår man vil sætte sig og 
”studere”.

”Skrivekunst” er et studie, der 
henvender sig til alle, der gerne 
vil fordybe sig i, hvad det er 
sprog ”gør” – i alle mulige former 
– lige fra faglitteratur – noveller/
romaner – digte – børnelittera-
tur, fantasy, Science Fiction osv.

Som præst kan jeg bruge de 
redskaber, jeg lærer i mit arbejde 
med de bibelske tekster og præ-
dikener.

I øjeblikket arbejder vi med te-
maet: Hvad der ikke står i teksten, 
står der alligevel!

Det "nder man et eksempel på 
i et lille digt skrevet af Poeten 
(Poul Sørensen)

UMENNESKELIG 
 FRISTELSE

Lille Jan skal holde stigen 
saa at Far sig plukke kan 
Grene som gir Svirp og Svien 
I et Birkeris til Jan
Høj er Birken, Jorden hård 
Far blev 29 Aar

Ud fra det, der står i teksten, kan 
vi slutte os til det, som ikke står 
der, men som er digtets pointe!

Den samme teknik brugte Jesus 
i mange af sine lignelser. Når 
mennesker kom til ham med 
spørgsmål om, hvordan de skulle 
handle i en bestemt situation, 
"k de aldrig et konkret svar; nej 
de "k en lignelse, og ud fra den 
skulle de selv slutte sig til det, der 
ikke blev sagt ligeud i lignelsen.

Som fx engang nogle farisæerne 
kom hen til Jesus og spurgte:

Sig os, hvad du mener: Er det 
tilladt at give kejseren skat eller 
ej?« )…(Jesus svarede: ”Vis mig 
skattens mønt!« De rakte ham 
en denar. Og han spurgte dem: 
»Hvis billede og indskrift er det?« 
»Kejserens,« svarede de. Da sagde 
han til dem: »Så giv kejseren, hvad 
kejserens er, og Gud, hvad Guds 
er!« Da de hørte det, undrede de 
sig og forlod ham og gik deres vej.

De undrede sig – og dét er det 
første skridt til, i en lignelse at 
"nde svar på det, man spurgte 
om. Og ved at undre sig over 
hvad der tilkom Gud i forhold 
til, hvad der tilkom Kejseren, 
kom man uvægerligt frem til 
det resultat, at alt i verden og 
livet tilkom Gud – har Gud 
som ophav; skyldes Gud; deraf 
følger, at hvis man ville betale 
efter fortjeneste, ja så måtte alt jo 
tilkomme Gud.

Det, der ikke står i teksten, står 
der alligevel.

Li Have Otterstrøm 

Hvor skal ferien gå hen i 2021? 
En rigtig god mulighed er at 
melde sig til den fælles sog-
nerejse for Langeland, som er 
planlagt som en tur til Irland 
med bus i 10 dage, fra 30. maj 
til 8. juni 2021.

Det er en rigtig god mulighed 
for en tryg rejse i fællesskab 
med andre, primært fra Lange-
land, så vi kan styrke fællesska-
bet på kryds og langs af øen.

På turen opleves fantastisk 
natur, og der fås indblik i den 
kon!iktfyldte historie, ligesom 
kultur og musik præsenteres 
af vores dygtige og rutinerede 
rejseleder Anders Bager Eriksen.

Vi kører meget tidligt om 
morgenen den 30. maj fra 
Langeland og sejler fra Holland 

til Newcastle i England. Herfra 
køres tværs over England 
med et smut til Skotland, før 
der sejles til Nordirland. Her 
begynder så rundturen gen-
nem Nordirland og Den irske 
Republik. På hjemturen sejles til 
Wales og køres tværs over Eng-
land og med færge fra Harwich 
til Holland igen. Herfra går 
den hjem gennem Tyskland til 
Danmark og Langeland

Læs mere om turen og alle 
seværdigheder på Historiske 
Rejsers hjemmeside: www.
historiskerejser.dk eller kontakt 
Anders Bager på tlf. 20 93 
17 14 eller sognepræst Hans 
Henrik Merrild på 62 55 12 64, 
hvor man også kan tilmelde sig.

Pris for turen er kr. 11.995.

Irlandsrejse 
den 30. maj til 8. juni 2021
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Kalender

Sted: Dato: Klokkeslæt: Arrangement
Rudkøbing Kirke 30. november 19.30 Julekoncert – Langelands Brassband
Bøstrup Kirke 1. december 20.00 Julekoncert med Det Fynske Kammerkor
Longelse Præstegård 2. december 14.30 Adventsmøde
Rudkøbing Kirke 7. december 19.30 Julekoncert – Langelands Brassband
Rudkøbing Kirke 8. december 19.00 De Ni Læsninger
Simmerbølle Kirke 13. december 16.00 Lucia-gudstjeneste
Snøde Kirke 13. december 16.00 Vi synger julen ind
Rudkøbing sognehus 15. december 14.30 Ka#e-på-kanden: Julehygge med fortællinger mv.
Rudkøbing Kirke 17. december 19.30 Julekoncert. Maria Lantz og Tine Sandberg.
Skrøbelev Kirke 23. december 14.30 Ekstra julegudstjeneste. tilmeld fra 1. dec.man-tors 16-18  

til Hanne 40292019
Bagenkop Kirke 23. december 15.00 Ekstra julegudstjeneste
Longelse Kirke 23. december 15.30 Ekstra julegudstjeneste. tilmeld fra 1. dec.man-tors 16-18  

til Hanne 40292019
Fuglsbølle Kirke 23. december 16.30 Ekstra julegudstjeneste. tilmeld fra 1. dec.man-tors 16-18  

til Hanne 40292019
Tullebølle Kirke 23. december 16.30 Ekstra julegudstjeneste
Tryggelev Kirke 23. december 17.00 Ekstra julegudstjeneste
Tryggelev Kirke 31. december 16.00 Nytårsgudstjeneste med Champagne og kransekage
Hou Kirke 31. december 16.00 Nytårsgudstjeneste
Tranekær Kirke 31. december 22.30 Nytårsgudstjeneste
Tullebølle Kirke 9. januar 19.00 Helligtrekongersgudstjeneste med Jeanette Bonde Trio
Longelse Præstegård 8. januar 15.00 Ny børneklub
Rudkøbing Kirke 10. januar 14.00 Spejdernes nytårsparade
Tryggelev Kirke 17. januar 19.00 Lysgudstjeneste
Humble kon"rmandstue 20. januar 14.30 Eftermiddagsmøde
Bøstrup Kirke 26. januar 19.00 Jagtgudstjeneste med Sydøstfynsblæserne
Longelse præstegård 27. januar 14.30 Mysteriet om de 4 mystiske væsener i kirkekunsten: tyren, ørnen, 

løven og mennesket. Foredrag v. sognepræsten, ka#e og kage
Kon"rmandstuen i Tullebølle Præstegård 28. januar 19.00 Læsekreds
Rudkøbing Kirke 31. januar 16.00 Lys-gudstjeneste
Tranekær Kirke 2. februar 19.30 Kyndelmissegudstjeneste med Duo 1702
Rudkøbing Sognehus 3. februar 14.30 Ka#e-på-kanden: Valle Hansen om sin nyeste bog  

”Den kloge smed fra Helnæs”
Bøstrup Sognehus 3. februar 19.30 Foredrag med Jens Gaardbo
Skrøbelev Kirke 4. februar 19.30 Kyndelmissegudstjeneste med kon"rmander
Rudkøbing Kirke 14. februar 14.00 Fastelavns-gudstjeneste – for børn. 
Bøstrup Kirke 14. februar 14.00 Familiefastelavnsgudstjeneste
Bagenkop Kirke 14. februar 19.00 Meditationsgudstjeneste
Lindelse kon"rmandstue 24. februar 14.30 Eftermiddagsmøde
Rudkøbing Sognehus 24. februar 19.30 ”Kierkegaard for begyndere”. Foredrag v. Tonny Aagaard Olesen. 
Bøstrup Sognehus 24. februar 19.30 Foredrag med Jørn Buch
Kon"rmandstuen i Tullebølle Præstegård 4. marts 19.00 Læsekreds


