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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 konfirmationsalderen.

Navneændring: Navneændring/navneændring på bryllupsdagen sker ved di-
gital selvbetjening; man finder 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 findes 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.
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.
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.  
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

Forsidebilledet
Dorthe Stæhr Nielsen og  
Preben Rasmussen
Alterpartiet i Rudkøbing Kirke.

Kirkebladet
Kirkebladet udgives af 
menigheds rådene og 
 udkommer fire gange årligt.

Redaktion
Marianne Ring  

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

Kirke i en Corona-tid
vaccinen er her, men der er stadig-
væk langt til lyset, som vi kan ane 
dér for enden af tunnelen.
Det er som altid kirkens fornem-
meste opgave at være kraftstation; 
et sted, hvor vi kan hente mod og 
kræfter til at holde blikket him-
melvendt, rettet mod lyset.
Og jo: det er her LYSET og vi 
kommer i gennem det.
 
For eller imod nedlukning. Der 
er gode argumenter for begge 
synspunkter. Godt det ikke er mig, 
der skal træffe de store tunge og 
livsvigtige beslutninger. Godt, at 
der er nogen, der tager alt bøvlet og 
vover at udøve magt og sætte kurs.
Når krisen rammer, så har vi særlig 
brug for ledelse. At nogen tør lede!! 
Og vi må kvittere med at følge 
trop – også når vi ikke er enige – 
ellers ender vi i kaos og anarki.
Corona-pandemien har blotlagt en 
iboende svaghed ved vores kirke. 
Den danske folkekirke er en evan-
gelisk-luthersk kirke, og det bety-
der, at dybt i vores kirkes DNA, 
ligger Martin Luthers tanker om, 
at der mellem den enkelte og Gud, 
hverken er præst eller biskop.
Paven blev afskaffet ved reforma-
tionen i Danmark i 1536 og med 
ham enhver hierarkisk tænkning.
Det er en udpræget ”flad ledel-
sesstruktur” i folkekirken. Vi har 
netop ingen pave. 

Derfor våger vi over, at biskopperne 
ikke kommer for godt i gang og 
tager myndigheden fra præster og 
menighedsråd. Og som resultat af 
vores reformatoriske arv, hvor vi 
af Luther har lært at skelne skarpt 

mellem det verdslige og det ånde-
lige regimente, vogter vi som kirke 
nidkært på, at kirkeministeren ikke 
går ind og blander sig i kirkens indre 
anliggender og således overskrider 
sine magtbeføjelser. Problemet ved 
juletid var således, at ingen for alvor 
synes at besidde så meget magt, at 
de kunne skære igennem på tværs 
af interesser og uenigheder mellem 
kirkens aktører. Resultatet blev i 
denne omgang et ret uskønt forløb, 
med nedlukning i sidste time.
Vi, der skal implementere: menig-
hedsråd, præster, provst, kordegn, 
graver, kirketjener, organist, 
kirkesanger m.m – vi er, som 
mange andre faggrupper, blevet 
ret gode ”Corona-kaos-piloter”. Vi 
planlægger, for derefter at aflyse 
og i et væk! Hånden på hjertet: så 
sker det også for os, at ”ja-hatten” 
undertiden kommer til at stramme 
gevaldigt.
MEN VI SKAL IGENNEM DET 
HER – og med Guds og hinandens 
hjælp kommer vi det også. 
 
For mig, er det lettere at bære, 
når jeg betænker, at det ikke er 
idioti eller mangel på respekt, der 
ligger bag julens slingrekurs og 
sene udmeldinger, men derimod 
en historisk nedarvet respekt og 
ydmyghed i forhold til det folke-
kirkelige demokrati hos kirkens 
mange aktører. Det er det, der gør, 
at processerne bliver så træge og 
tunge og i sidste øjeblik. ”Den flade 
ledelsesstruktur”, som i gode tider 
er en styrke ved folkekirken, bliver i 
krisetid en skrøbelighed.
”Demokrati er ikke den bedste styre-
form... Men det er den mindst ringe.” 

Forleden foretog jeg en rundring-
ning til særdeles velvillige og 
forstående konfirmandforældre for 
at lave aftaler om hjemmeunder-
visning.  Det viste sig, at kun få 
ved, at folkekirken har åbent igen 
for gudstjeneste.

”Hvad har ændret sig siden jul – 
siden I kan åbne igen”, spurgte en 
konfirmand-mor.
Det simple svar er, at sundheds-
myndighederne siger god for det.
Sundhedsmyndighederne kom 
dagen før juleaften med nye skær-
pede retningslinjer. Det blev en ga-
mechanger, som satte en besværlig 
og forvirrende proces i gang blandt 
kirkens mange aktører: mini-
ster, biskopper, landsforening af 
menighedsråd, præste- og provste-
forening, samt de kirkeligt ansattes 
fagforeninger m.fl.  Et utal af aktø-
rer - ja, men sådan insisterer vi på, 
at et demokrati skal fungere.
Resultatet af denne tidspressede 
proces blev, at kirken ikke bare 
lukker ned juleaften, men helt 
frem til 3.januar.
Nej, intet har sådan set ændret sig 
her i tiden efter 3.januar. Pande-
mien raser fortsat. Men hen over 
jul fik man fra Folkekirkens side 
tid og luft til, at finde brugbare 
modeller for at holde kirkerne 
åbent for gudstjeneste og forsikre 
sig om, at alle sundhedsmyndighe-
dernes retningslinjer er overholdt.
Således gik det til, at kirkerne igen 
har åbent for gudstjenester..
For mange er det en glæde, at der 
er et sted, at gå hen i denne svære 
mørke tid, hvor vi kan tørste efter 
opbyggelige og trøstende ord. Jo, 

Ordene er Winston Churchills.
Vi ser på det verdslige plan, hvor-
dan de asiatiske lande rent faktisk 
har klaret sig bedre, end vi har i 
forhold til Corona-pandemien – 
de manøvrerer hurtigere og mere 
effektivt end os, der har en mere 
tung og træg demokratisk styre-
form, hvor mange skal høres. 
Alligevel kan vi sige, at den pris 
betaler vi gerne. For vi  ønsker 
ikke at give køb på vores demo-
kratiske rettigheder. Jeg har det på 
samme måde med vores kirke.
 
Når alt det så er sagt – kunne 
kirken så lære noget af hele dette 
forløb?
Det tror jeg, vi kommer til – alle 
kirkens aktører ønsker det bedste 
for vores kirke.
Indtil da – må vi se, hvad frem-
tiden bringer. Ender det med at 
kirkerne igen må lukkes? Må vi 
udskyde konfirmationerne?
Så må vi tage det med! Et skridt 
af gangen med øjet himmelvendt 
og retning mod lyset derude for 
enden af tunnelen.

Dorthe Stæhr Nielsen
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Nordlangeland Pastorat

Det er svært at planlægge og kommunikere her via kirkebladet, når 
tingene ændrer sig, som de har gjort og sikkert vil fortsætte med at gøre 
under corona epidemien. Vi vil derfor opfordre til, at man også holder 
sig orienteret både via Øboen og vores hjemmeside (www.pastoratet.dk). 
De arrangementer, vi præsenterer i dette kirkeblad, er der ingen sikkerhed 
for, også bliver gennemført, selv om vi håber det. 
Fællesskabet med andre er savnet og vi håber foråret og vaccinerne vil 
give os en mere normal hverdag, og normale relationer og aktiviteter 
inden for længe.

Coronatider

Fornyelse af allé
Alléen ved Hou kirke er blevet 
fornyet, de gamle lindetræer er 
fældet og nye plantet og det gik 
alt sammen meget hurtigt. Fæld-
ning og flisning og bortkørsel af 
flis skete på én dag, næste dag 
blev der rodfræset og senere blev 
der brugt et par dage på at plante 
nyt. Her er en lille billedkaval-
kade over forløbet.

Nyt fra menighedsrådene

De nyvalgte menighedsråd har 
konstitueret sig. 
I Hou-Stoense-Snøde er Michael 
Thierry genvalgt som formand og 
Hanne Tved som næstformand og 
kasserer. Kirkeværgerne er ligele-
des genvalgt, Lene Møller Dam 
i Hou, Sanne Lørup i Stoense 
og Kirsten Lund-Jensen i Snøde. 
Genvalgt er også kontaktperson 
Hans Henrik Merrild.

Tullebølle-Tranekær-Bøstrup 
menighedsråd har genvalgt Henrik 
Nielsen som formand. Ny næst-
formand er Anni Clausen, som 
også er blevet ny kirkeværge i 
Tullebølle. Genvalg af Niels Vous 
som kirkeværge i Tranekær, samt 
af Ulla Frederiksen til kirkeværge 
i Bøstrup og Hans Henrik Merrild 
til kontaktperson. Gert Rosing 
nyvalgt til kasserer.

Konfirmander og konfirmationer

Konfirmanderne medvirker ved 
gudstjenesterne søndag den 21. 
marts, så bliver det spændende, 
om det stadig til den tid er korte 
gudstjenester på maksimalt 30 
minutter.

Der er, mens dette skrives, 
usikkerhed om konfirmationerne 

kan gennemføres som planlagt 
i slutningen af april og i maj. 
Vi har en plan B, hvis det bliver 
nødvendigt.

Navne på og billede af kon-
firmanderne er andetsteds i 
kirkebladet, men datoer kan som 
sagt blive ændret.
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Nordlangeland Pastorat Nordlangeland Pastorat

Så prøver vi igen!
Udstillingerne i Stoense kirke 
har som megen anden aktivitet 
været indstillet i 2020. Nu forsøger 
vi os igen.

De syv dødssynder
Palmesøndag den 28. marts åb-
ner vi den udstilling med værker af 
Jette Nevers, vi skulle have afholdt 
sidste påske. Som vanligt sker 
åbningen med en særgudstjeneste 
kl. 19.30 efterfulgt af en traditio-
nel fernisering. Som noget særligt i 
år deltager biskop Tine Lindhardt 
ved gudstjenesten.

Nu har vi jo ikke bare ventet på, 
at det igen skulle blive muligt at 

vise kunst i Stoense kirke. Derfor 
får udstillingen endnu et islæt. 
Jacques Thierry har skåret de 7 
dødssynder i træ, inspireret af Jan 
Lindhardts bog ”De syv dødssyn-
der” og hvad er mere naturligt end 
at præsentere dem i en kirke.

Hvad Jette Nevers er i stand til, ved 
de fleste der modtager kirkebladet. 

Hendes produkter og værker
møder man over det ganske land.
Vi mener af have sammensat en 
udstilling, der fremtræder særdeles 
stoflig. Træ og tekstil. Tekstil på 
væggen og træ på gulvet.

Udstillingen kan ses i perioden 
den 29. marts til og med den 5. 
april. Åbent dagligt fra kl. 11 – 16.

Påsken i Nordlangeland Pastorat 

Sidste år fik vi ikke lov til at 
fejre påske i vore kirker og i år er 
der også usikkerhed. I hvert fald 
planlægger vi ikke en fællesspis-
ning Skærtorsdag, som ellers var 
ved at blive en god tradition.

Følgende planlægges, så vi kan 
følge det drama, som udspil-
ler sig i påsken begyndende 
Palmesøndag med Jesu indtog i 
Jerusalem. Fejringen af nadve-
rens indstiftelse Skærtorsdag, 

den lange og lidelsesfulde fredag 
som kulminerer med Jesu død 
på korset og hans gravlæggelse.
Påskedag er det tid til den store 
fest, for ”I leder efter Jesus, den 
korsfæstede. Han er ikke her; 
han er opstået, som han har 
sagt”, som det blev forkyndt for 
kvinderne, der kom til graven 
tidligt om morgenen. Dette hå-
befulde og grænseoverskridende 
budskab skal vi bruge to dage 
på at fejre.

Palmesøndag
Hou Kirke kl. 10.00
Tranekær Kirke kl. 11.15
Stoense Kirke kl. 19.30, se omtale af 
ferniserinsggudstjeneste ovenfor. 

Skærtorsdag
Hou Kirke kl. 10.00
Bøstrup Kirke kl. 11.15

Langfredag
Snøde Kirke kl. 10
Tullebølle Kirke kl. 10
Tranekær Kirke kl. 19.30 
Koncert, se omtale ovenfor. 

Påskedag
Hou Kirke kl. 10.00
Tullebølle Kirke kl. 10.00
Stoense Kirke kl.11.15
Tranekær Kirke kl. 11.15

2. påskedag
Snøde Kirke kl. 10.00
Bøstrup Kirke kl. 11.15

TrioLucAlex.Langfredagskoncert i  
Tranekær Kirke
den 1. april kl. 19.30
Mange komponister har skrevet 
musik til det middelalderlige digt 
”Stabat mater” om den sørgende 
mor, Maria, der står og ser sin søn, 
Jesus Kristus, på korset. En af dem 
er den italienske komponist Ales-
sandro Scarlatti. Det er hans ”Sta-
bat Mater” som trioen TrioLucA-
lex vil opføre i Tranekær Kirke 
denne langfredag. Trioen består af 
Tore Bjørn Larsen på orgel/cem-
balo og sangerne Alexandra Emilie 
Byriel og Luca Zofie Foli.

TrioLucAlex
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Nordlangeland Pastorat

også det annoncerede foredrag 
onsdag den 10. marts.

Vi satser på normale tilstande 
til efteråret og dermed på fuldt 
program igen i Bøstrup sognehus 
og ser frem til at kunne mødes til 
gode foredrag og samvær.

”Kor-i-nord”
Koret opstod i 2019 som et 
lejlighedskor, der var tiltænkt at 
skulle deltage i og ”løfte sangen” 
ved nogle gudstjenester henover 
året. Koret ledes af kirkesangerne 
Susanne og Jens Jørgen Søgaard. 
Pga. tidens omstændigheder er ko-
rets næste projekt først 2.pinsedag 
mandag d. 24/5.

Vi synger en buket af sange såsom 
nye salmer (fra ”100 salmer”), 
enkle 2-stemmige klassiske og 
danske sange, men mest af alt 
nyder vi den fælles sangglæde og 
det utrolig positive humør.

Øveplan:
Koret øver følgende torsdage: 
 22.  april kl. 16.00 – 18.00
 29.  april kl. 16.00 – 18.00
 6.  maj kl. 16.00 – 18.00
 20.  maj kl. 16.00 – 18.00
Alle dage øves i Bøstrup Sognehus.
(tors. 13/5 udgår, da det er Kristi 
Himmelfartsdag)
Opførelse/medvirken i gudstjeneste 
mandag 24.maj

Det kræver ingen forudsætninger 
at deltage, alle der har lyst kan frit 
melde sig til Jens Jørgen Søgaard 
på tlf. 22 29 41 58 eller mail: 
ivitaq@gmail.com.

Bededagsaftens- 
gudstjenester
Torsdag den 29. april er der i år 
gudstjeneste:
kl. 19.00 i Tullebølle Kirke og
kl. 19.00 i Hou Kirker. 
Vi håber på, at det til den tid vil 
være muligt at byde på varme hveder 
og kaffe eller te efter gudstjenesten.

Menighedsmøde med 
evaluering
Til pinse bliver det to år siden 
vi indførte en ny liturgi som en 
forsøgsordning. Den skulle have 
været evalueret efter et år, så nu må 
det være tiden.
Der planlægges derfor med et 
menighedsmøde 2. pinsedag den 
24. maj i forbindelse med gudstje-
nesten kl. 11.00 i Bøstrup kirke.
Kor-i-nord medvirker ved guds-
tjenesten og efter gudstjenesten 
inviteres til samvær og menigheds-
møde med evaluering i Bøstrup 
sognehus. Vi håber, at vi kan 
servere en frokost.
Hovedpunktet for menighedsmø-
det, som gælder for alle seks sogne, 
bliver en evaluering af den liturgi 
og gudstjenesteordning, vi nu snart 
har brugt i to år. Er der noget vi 
skal ændre? Skal vi tilbage til den 
autoriserede? Her er muligheden for 
at komme med sine synspunkter og 
få indflydelse på menighedsrådets 
efterfølgende beslutninger om vore 
fremtidige gudstjenester.

Foredragene i Bøstrup
De planlagte foredrag har vi måt-
tet aflyse i februar, og det gælder 

Sommerudflugt til  
Sdr. Broby kirke og 
Hørvævsmuseet 
Søndag den 6. juni
Sommerens korte udflugt for 
Tullebølle-Tranekær-Bøstrup sogne 
starter, som vi plejer, med gudstje-
neste i Tullebølle kirke kl. 10.00. 
Herfra kører vi til Brobyværk kro, 
hvor vi spiser middag. Derefter 
kører/går vi til Sdr Broby kirke, 
hvor vi vil blive vist rundt i kirken 
og se den nye altertavle lavet som 
et papirklip af Sonia Brandes. 
Efter Sdr. Broby Kirke går turen 

Torsdag den 17. juni 
Hou-Stoense-Snøde menighedsråd inviterer på udflugt til Bisonfarmen 
Ditlevsdal på Nordfyn. Udover besøg og rundtur på Bisonfarmen skal 
vi besøge Ryslinge frimenighed og høre om deres historie og særlige 
status som frimenighed.

Tidsplan for dagen er:
Kl. 11.00 afgang fra Hou kirke, derefter opsamling på Havnen i Lohals 
(11.05), Stoense kirke (11.10), og Snøde kirke ved vejen op til den nye 
P-plads (11.15) På vej mod Ditlevsdal serveres en enkelt sandwich i bussen.
Kl. 13.15-14.15 rundvisning i åben prærievogn på Bisonfarmen, husk 
evt. en pude at sidde på.
Kl. 14.30-15.15 kaffe/the og kage på Bisonfarmen
Kl. 16.00-17.00 Besøg i Ryslinge Frimenighed med orientering ved 
pastor Mikkel Crone Nielsen
Kl. 18.00 Middag på Hotel Skudehavn, Rudkøbing
Vi forventer at være tilbage ved Hou kirke ca. 20.45.
Pris for turen kr. 300 pr. person, for dette får man turen, sandwich, guidet 
rundvisning, kaffe og middag (drikkevarer til middagen betaler man selv).
Tilmelding senest den 2. juni til Lene Møller Dam, tlf. 26 84 64 78 
eller mail lenemollerdam@gmail.com. 

Udflugt til Ditlevsdal og Ryslinge
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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. 

Vikar under orlov
Eigil Andreasen
tlf. 21 72 10 48, eia@km.dk

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:  
Anni Clausen, tlf. 30 25 67 98, 
anni.clausen@mail.dk

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

Kirkebil:  
HUSK du kan bestille kirkebil til alle gudstjenester i pastoratet. 

Bestilles hos Byens Taxi tlf. 62 51 10 80

til Hørvævsmuseet ved Krengerup, 
hvor vi får kaffe og lagkage. Vi vil 
derefter blive vist rundt på museet, 
som viser hørrens dyrkning og 
behandling fra plante til vævetråd, 
samt vævningens historie, som illu-
streres af den store samling væve. 
Der vil også blive mulighed for at 
besøge Skodamuseet, som ligger 
lige ved siden af.  Derfra kører vi 
tilbage til Langeland.

Program for dagen:
10.00  gudstjeneste i Tullebølle kirke
12.30 middag på Brobyværk kro
14.00  Sdr Broby kirke med rund-

visning 
15.30  kaffe og rundvisning på 

Hørvævsmuseet 
17.15 retur til Langeland 
Pris: 250 kr. Tilmelding til Hanne 
Graae Vous tlf. 60 41 11 36,
mail: h.graae@mail.dk senest 
fredag den 21 maj. 

Månedens salme
I marts bliver det nr. 885:”Døm ikke 
den, der falder” med tekst af Holger 
Lissner og melodi af Merete Wendler.
April nr. 829: ”Opstandelsen er 
lige her”. Tekst af Iben Krogsdal 
og melodi af Jesper Gottlieb.
Maj nr. 835: ”Gå gennem byens 
lange lige gader”. Tekst af Holger 
Lissner og melodi af Erik Sommer.

Præstegårdscafé
Caféen i Tullebølle konfirmand-
stue er indstillet i foråret.

Møllehavehuset  
– Bøstrup Præstegård
Man må holde sig orienteret om 
eventuelle søndagssaloner på hjem-
mesiden www.møllehavehuset.dk 

Menighedsrådsmøder
Hou-Stoense-Snøde menighedsråd
Tirsdag den 23. marts kl. 14 i 
Forpagterboligen, Hou
Tirsdag den 4. maj kl. 14 i Forpag-
terboligen, Hou

Tullebølle-Tranekær-Bøstrup 
menighedsråd:
Tirsdag den 30. marts kl. 17 i 
Bøstrup sognehus
Tirsdag den 27. april kl. 19 i 
Bøstrup sognehus

Fællesmøde
Tirsdag den 30. marts kl. 19 i 
Bøstrup sognehus

Gudstjenester på  
plejehjemmene
Stigtebo:
Onsdag den 31. marts kl. 10.15
Onsdag den 28. april kl. 10.15
Onsdag den 26. maj kl. 10.15

Tullebøllecenteret
Onsdag den 31. marts kl. 14.30. 
Altergang.
Onsdag den 28. april kl. 14.30.
Onsdag den 26. maj kl. 14.30. 
Altergang.
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Påskesøndag  
Ægge-skattejagt i  
Præstegårdshaven
Søndag d. 4. april kl. 14.30: For 
børn og deres voksne: Kom og hør 
om påsketraditioner, få en histo-
rie, og vær med i skattejagten i 
haven. Find æg, som vi har gemt… 
Tilmelding til Merete, 24620416 
senest søndagen før.  

Ældreeftermiddag i  
præstegårdshaven 
Onsdag d. 12. maj kl. 14.30 – 
15.30. Kaffe og kage, fælles sang 
og højtlæsning ved sognepræsten. 
Kom og nyd at vi atter kan være 
ude og sammen!  Tilmeld til Ma-
rianne 2572 2050, senest fredagen 
før; kirkebil kan evt. køre.

Pinsedag
Søndag d. 23. maj, Pinsedag kl. 9, 
har vi gudstjeneste i Longelse kl. 
10. Vi begynder med morgenmad 
sammen i Skov-delen af kirkegården 
bag kirken og synger pinsesolen 
op. Tilmelding til Marianne  
2572 2050, senest tirsdagen før. 

Babysalmesang i  
Rudkøbing Kirke
Rudkøbing Kirke danner rammen 
om forårets Babysalmesang for 
babyer med mor, far eller bedste-
forældre, for alle som har lyst. Vi 
lærer en række babyvenlige salmer 
med rytme og fagter, vi sanser 
orglet og de levende lys, vi danser 
kædedans og kigger på svævende 
balloner. Præsten fortæller om 
dåben og putte-ritualers betydning 
for de små, og endelig får vi os 
en kop te og lidt lækkert/sundt, 
når de små er faldet i søvn.                                                                                                                                            
Tilbuddet er et samarbejde mellem 
Rudkøbing-Simmerbølle og 
Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev 
Pastorat. Marianne Ring og Tine 
Pugesgaard, præst og organist, står 
for det. Vi begynder Torsdag d. 
15. april, kl.11 – 12, og mødes i 
alt 8 gange. Sidste gang bliver d. 
10. juni. Tilmelding til Marianne 
Ring, 2572 2050 eller malr@km.dk
Tilmelding: senest tors. d. 8. april.

Gamle Konfirmanders aften
Fredag d. 21. mnj, kl. 19
Årets konfirmander bydes til en 
aften i Præstegårdshaven. Vi spiller 
kroket, serverer middag på hvide 
duge under bøgetræerne og tænder 
måske bål på pladsen. Musik fra 
anlæg. Har Corona forhindret 
konfirmationerne, holder vi aftenen 
alligevel, hvis restriktionerne altså 
er ophævet. Så er det bare Kom-
mende konfirmanders aften! 
Tilmelding til Marianne 
25722050, senest søndagen før.

OBS CORONA For alle arrangementer gælder at vi ikke i skrivende 
stund ved om samfundet lukker op igen. Vi ved altså ikke om de kan 
gennemføres. Derfor er der tilmelding ved alle arrangementer: når I 
ringer, får I at høre om vi kan gennemføre arrangementet.

Ny Børneklub
Fredag 5. marts, 9. april og 7. 
maj kl. 15-16. Velkommen i 
Præstegårdens hyggelige konfir-
mandstue, hvor vi hører historie, 
synger og maler eller klipper. 
Undervejs serverer vi saft og 
frugt. For børn mellem ca 5 og 
10 år. Tilmelding til Marianne 
2572 2050, senest onsdagen før.

Kristi Himmelfart:  
udendørs
Torsdag d. 13. maj kl. 11.30: 
Udendørs gudstjeneste i anlægget 
bag Fuglsbølle Kirke. Vi rykker 
musiker, sanger, præst og deltagere 
ud i solen (?!!), og holder gudstje-
neste under åben himmel. Bagefter 
spiser vi en let frokost, serveret fra et 
tag-selv-bord i skyggen. Øl og vand 
kan købes. Tilmelding til Hanne 
4029 2019 senest søn d. 9. maj. 

Personlig  
andagt
Longelse Kirke har 
fået en lysglobe 
sat ind i kirken og 
fyrfadslys ligger 
fremme. Du kan 
komme frit hele 
dagen og holde 
personlig andagt. 
En lille bog, hvori 
du kan skrive en 
bøn eller refleksion er lagt frem, 
og præsten vil indarbejde bønnen i 
søndagens gudstjeneste.
Det er også muligt at træffe aftale 
med præsten om en fortrolig sam-
tale, der kan foregå i kirken.
Marianne Ring 25722050
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Farvel til Charlotte Kihri. Vi 
måtte sige farvel til vores ”gamle” 
kirketjener og gravermedhjælper, 
Charlotte Kihri, da hun har fået et 
nyt spændende arbejde. Charlotte 
har været hos os siden november 
2017. Vi har haft stor glæde af 
Charlotte både til gudstjenester og 
babysalmesang, til bisættelser og 
bryllupper, Børneklub og Ældre- 
eftermiddage, til hjemmeside og 
filmaftener, og som sekretær for 
menighedsrådet. Også på kirke-
gårdene og i Præstegårdshaven 
har Charlotte haft sine opgaver. 
Et meget alsidigt talent er med 
andre ord blevet godt foldet ud 
her! Vi får heldigvis lov at beholde 
Charlotte som Kirkesanger, da 
hun stadig står på vikarlisten. Vi 
ønsker hende gode tider i det nye 
arbejdsliv. Menighedsrådet.

Vore nye  
menighedsrådsmedlemmer
Ved valget fik vi 3 nye folk valgt 
ind i menighedsrådet. Det er jo 
dejligt, og vi siger Velkommen. Vi 
har bedt dem om selv at præsen-
tere sig her.

Jeg hedder 
Hanne  
Andersen og 
er nyvalgt til 
menighedsrå-
det i Longelse, 
Skrøbelev og 

Fuglsbølle sogne. For snart 2 år 
siden mødte jeg vores præst, Mari-
anne Ring, i forbindelse med min 
mands død. Marianne kontaktede 
mig flere gange efterfølgende, for 
at høre om jeg havde det godt. 
Da jeg så en dag læste i avisen 

at der var orienteringsmøde om 
menighedsrådet, og Marianne 
opfordrede mig til at deltage, så 
tænkte jeg at det måske var en 
god ide for mig. Under mødet fik 
jeg mod til at stille op, og blev 
valgt. Jeg synes, det er vigtigt, at 
holde traditionerne i hævd og også 
passe på vores bygninger. Kirken 
er en vigtig del af vores historie 
og vores kultur, så hvis jeg kan 
bidrage lidt ved at være frivillig 
aktiv i menighedsrådet til gavn for 
os alle i sognet, deltager jeg gerne. 
Jeg håber, at der bliver masser af 
aktivitet, både i kirke og præste-
gård (når corona er nedkæmpet). 
Jeg glæder mig. 

Venlig hilsen Hanne Andersen 

Jeg hedder  
Merete Kruse 
og er nyt 
medlem af 
menighedsrå-
det i Longelse, 
Fuglsbølle og 

Skrøbelev sogn. Jeg har tidligere 
været medlem af menighedsrådet 
i Ganløse i 8 år, hvor jeg primært 
har været med i kirkegårdsudval-
get og aktivitetsudvalget. Jeg har 
haft mange gode oplevelser med 
disse opgaver og menigheden i 
Ganløse var meget aktiv.
For et par år siden mødte jeg min 
mand, som kom fra Langeland, og 
jeg hev teltpælene op og flyttede 
hertil. Det har jeg aldrig fortrudt!                                             
Jeg glæder mig til at give mit bidrag 
til et godt menighedsliv i vort sogn. 
Der er brug for os alle i den kristne 
“familie”, og man må bidrage med 
det, man nu kan, om så det bare 
er at være til stede. Jeg har både 

Ny kirketjener og  
gravermedhjælper i vore 
kirker og på vore kirkegårde

Fremover har 
vi glæden af at 
samarbejde med 
Christina Olsen, 
som overtager 
efter Charlotte 
Kihri, som har 

fundet nye udfordringer –mere 
derom på anden plads! Christina 
vil som Charlotte stå for at gøre 
kirken klar til gudstjenester og 
kirkelige handlinger og være 
behjælpelig undervejs, ligesom 
hun vil tage sin del af tørnen med 
kirkegårdene. Christina præsente-
rer sig selv: Jeg er født og opvok-
set her på Langeland og bor nu 
med min familie nær Longelse. 
Jeg er uddannet klejnsmed og har 
gennem de seneste år arbejdet 
sammen med min mand i vores 
fælles smedevirksomhed. Ved si-
den af har jeg min egen forretning 
”Kagesmeden” hvor jeg fremstiller 
festkager, Is, fyldt chokolade og 
meget mere. Jeg ser utrolig meget 
frem til rigtig at begynde på 
mine mange nye opgaver, for det 
er netop i den varierede hverdag 
at jeg trives bedst. Lige fra det 
praktiske i at kunne få lov at tage 
fat og arbejde på kirkegårdene, 
- til det højtidelige i at være en 
del af det særlige fælleskab som 
opstår gennem livets og årets 
gang i kirken - at kunne få lov 
at bruge mine mange kreative 
sider og være med til holde vores 
kirkelige traditioner i hævd.                                                                                                                                            
Jeg glæder mig til at hilse på jer 
alle og til et godt samarbejde med 
mine mange nye kollegaer. 

lyst og kræfter til at tage fat, hvor 
der er brug for mig. Jeg vil så gerne 
være med til arrangementer, hvor 
så mange “familiemedlemmer” 
som muligt deltager. Det er både 
hyggeligt, trygt og meget givende at 
kunne være noget for hinanden. 

Med venlig hilsen Merete Kruse

Jeg hedder Ken-
net Petersen. Jeg 
valgte at stille op 
til menigheds-
rådet, fordi jeg 
gerne vil gøre 
noget for lokal-

samfundet her. Få lavet nogle gode 
arrangementer både for unge og 
ældre. Det er vigtigt at man føler 
fællesskab på tværs af aldersgrupper 
ved at lave noget sammen. Det 
skal være attraktivt for alle aldre 
i vores område. De børn der bor 
her skal mærke den samme lokale 
tryghed og lokale tilknytning, 
som vi er vokset op med. Den 
bedste måde til det er samarbejde. 
Kirken og præsten har altid haft 
stor betydning for lokalsamfundet 
her i området. Fællesskabet er et 
sammenspil mellem kirke, for-
eninger og beboerne, og det vil jeg 
gerne være med til at arbejde for.               

Med venlig hilsen Kennet Petersen

Nyt fra menighedsrådet
Sikring af gravsten på 
vores 3 kirkegårde
På baggrund af en tragisk ulykke, 
hvor et barn kom alvorligt til 
skade idet en gravsten væltede hen 
over barnet, har vi, kirkeværge og 
graver, gennemgået vore tre kirke-
gårdes gravsten. Vi har kontrolleret 
alle gravmonumenter, som hæver 
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Vejviser

Kirketjener, gravermedhjælp 
og webmaster: 
Christina Olsen, 
tlf. 21748925, 
Olsen_Christina@hotmail.com

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

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 
Træffes efter aftale.  
Mandag fridag.

Kordegn:  
Birgitte E.M.Møller,  
bemm@km.dk  
Tlf. 62 51 12 70.  
– træffes torsdag 10 - 17 
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

sig over 60 cm over jordoverfladen. 
Vi fandt at langt de fleste monu-
menter er sikret forsvarligt, enten 
via stenens form eller ved det at en 
passende del af stenen er grundfæ-
stet i jorden. Kun enkelte gravsten 
kræver en udbedring, enten i form 
af et sikringsanker eller ved en 
limning af stenen.

De berørte gravstedejere vil blive 
kontaktet af kirkeværgen i løbet af 
årets første kvartal, med henblik 
på at aftale en passende løsning for 
de enkelte gravsteder. Retsansvaret 
for sikringen er nemlig placeret 
hos gravstedsejeren; man har pligt 
til at gravstenen er sikret til at 
kunne modstå et tryk eller et træk 

på 35 kg. En stenhugger har været 
os behjælpelig ved besigtigelsen af 
monumenterne, og anbefalet en 
løsning. Man er ikke forpligtet til 
at bruge den anbefalede løsning, 
blot sikre at udbedringen opfylder 
kravene, både i forhold til de nye 
anvisninger, og i forhold til kirke-
gårdens særlige æstetik.          

Vh Klaus Egeberg og  
Jeffrey Raymond

   

Påske i sognene 
Sidste år forhindrede covid-19 os i 
at fejre påsken i vore kirker. I år 
bebuder statsministeren at påsken 
bliver vendepunktet. Alligevel har 
jeg ikke haft lyst til at lægge ud 
med Skærtorsdags-middag; det 
må vente endnu et år. Men Pal-
mesøndag, Skærtorsdag, Langfre-

dag, Påskemorgen og 2. påskedag 
er det i år muligt at komme i 
kirke. Muligt dag for dag at fejre 
og følge den dramatiske uge i Je-
rusalem, som ligger til grund for 
vores kirke og tro. Har du ikke 
prøvet det før, så prøv i år: Tag 
dem alle sammen, og lad hver dag 
for sig tale til dig! Præsten.
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Longelse - Fuglsbølle - Skrøbelev Pastorat Strynø Pastorat

Vejviser
Sognepræst: 
Andreas Skjoldborg Knudsen 
Strynø Præstegård Kirkevej 18 
5943 Strynø
Tlf. 30 93 78 74 
Mail: askn@km.dk

Menighedsrådsformand:
Gitte Buchberg 
Kirkevej 24 
5943 Strynø 
Tlf. 29 33 24 02

Graver: 
Claus Aagaard 
Ringgaden 2 
5943 Strynø 
Tlf. 30 27 69 99 
Træffes tirsdage 9-14

Kirkeværge: 
Gerd Haugaard Nielsen 
Fredensgade 8 
5943 Strynø 
Tlf. 41 48 34 50

Kasserer: 
Elisabeth Gregersen 
Dommervænget 3 
5943 Strynø
Tlf. 31 95 58 60

Regnskabsfører: 
Kaj Christoffersen 
Tryggelev 20 
5932 Humble

FOREDRAG VED  
PREBEN KOK 
Fhv. sogne- og sygehuspræst, 
forfatter og foredragsholder 

Lørdag den 6. marts kl. 14.00
“SLIP LIVET LØS” Sådan 
kalder Preben Kok sit foredrag 
og han fortsætter: ”Et gammelt 
visdomsord siger: Hvor der 
er helhed, er der altid mindst 
to sandheder, der er sande på 
samme tid. I de sidste 40 år har 
vi i mange af livets væsentlige 
forhold undertrykt (glemt) den 
ene af de to sandheder for bedre 
at kunne lade som om, vi har 
kontrol over livet. Coronakrisen 
– og en del andet – har sørget for, 
at der nu er ved at blive ændret 
ved denne indstilling, så livet 
kan komme ud af det kontrol-
greb, vi har forsøgt at opnå, – og 
blive sluppet fri igen. Hvordan? 
I denne forbindelse spiller tro og 
kirke en særlig rolle. Hvilken?”  

Vi byder naturligvis på kaffe og 
kage og glæder os til en spæn-
dende eftermiddag med jer. Vi 
krydser fingre for ikke at skulle 
aflyse/udsætte arrangementet. 

På gensyn Strynø menighedsråd

DER ER GÅET CORONA 
I VORES KIRKEÅR
Som det fremgår af forårsudsnit-
tet af illustrrationen af kirkeåret 
på Strynø plejer vi at planlægge 
en del aktiviteter i månederne 
marts, april og maj. Hvis der gives 
mulighed for at arrangementer 
kan afvikles giver vi lyd fra os i 
Strønyt og Øboen. Nyd foråret!
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Gudstjenesteliste Gudstjenesteliste

Kirker: Marts April Maj
7. marts

3. s. i fasten
14. marts
Midfaste

21. marts
Mariæ 

bebudelsesdag

28. marts
Palmesøndag

1. april
Skærtorsdag

2. april
Langfredag

4. april
Påskedag

5. april
2. påskedag

11. april
1. s. e. påske

18. april
2. s. e. påske

25. april
3. s. e. påske

30. april
Bededag

2. maj
4 s. e. påske 

9. maj
5. s. e. påske 

13. maj
Kristi 

himmelfartsdag

16. maj
6. s. e. påske

23. maj
Pinsedag

24. maj
2. pinsedag

30. maj
Trinitatis 

søndag

Luk. 11,14-28 Joh. 6,1-15 Luk. 1,26-38 Matt. 21,1-9 Matt. 26,17-30 Matt. 27,31-56/ 
Mark. 15,20-39

Mark 16,1-8 Luk. 24,13-35 Joh. 20,19-31 Joh. 10,11-16 Joh. 16,16-22 Matt. 3,1-10 Joh. 16,5-15 Joh. 16,23b-28 Mark. 16,14-20 Joh. 15,26-16,4 Joh.14,22-31 Joh. 3,16-21 Joh. 3,1-15

Hou 10.00 HHM 10.00 HHM 10.00 HHM 10.00 HHM 10.00 PMM 10.00 HHM
konfirmation 11.15 HHM 10.00 HHM

Stoense 11.15 * HHM 19.30 * PMM 11.15 HHM 11.15 PMM 10.00 HHM 11.15 PMM 11.15 PMM

Snøde 11.15 EA 10.00 * HHM 10.00 HHM 10.00 PMM 11.00 HHM
konfirmation 10.00 HHM 10.00 HMM 11.15 HHM

Bøstrup 11.15 HHM 10.00 * EA 11.15 HHM 11.15 PMM 10.00 PMM 12.00 PMM
konfirmation 11.15 HHM 11.00 HHM

Tranekær 10.00 EA 11.15 HHM 11.15 PMM 10.00 PM 11.15 PMM 10.00 PMM 11.15 PMM 10.00 PMM

Tullebølle 11.15 * EA 10.00 PMM 10.00 PMM 14.00 PMM 11.15 PM 10.00 PMM 12.00 PMM
konfirmation 10.00 PMM

Rudkøbing 10.00 TBW 10.00 DSN 10.00 TBW 10.00 DSN 19.00 TBW 10.00 DSN* 8.00 + 10.00 
DSN 10.00 TBW 10.00 DSN 10.00 MR 10.00 TBW 9.30 + 11.30 DSN 

Konfirmationer
10.00 TBW

Konfirmation 10.00 TBW 14.00* DSN  
Hine anlæg 10.00 DSN 10.00 DSN 10.00 TBW 10.00 DSN

Simmerbølle 11.30 DSN 16.00 TBW 11.30 DSN 11.30 DSN 19.00 TBW 11.30 TBW 11.30 DSN 11.30 DSN

Strynø 10.00 ASK 10.00 ASK 10.00 ASK 10.00 ASK 10.00 ASK 10.00 ASK 10.00 ASK

Longelse 10.00 MR 10.00 MR 10.00 MR 11.30 PMM 10.00 MR
konfirmation 11.30 MR 10.00 MR

Fuglsbølle 10.00 MR 11.30 MR 10.00 MR
konfirmation 11.30 MR 11.30 TBW

Skrøbelev 10.00 dåb MR 16.00 HHM 15.00 MR 11.30 MR 11.30 MR 10.00 MR
konfirmation 19.30 PMM 10.00 MR

Lindelse 13.00 LO 10:00 TAO 16:00 TAO 10:00 TAO 11.30 LO 10:00 TAO
Konfirmation 17:00 TAO 10:00 TAO 10:00 TAO 10:00 TAO

Humble 17:00 TAO 10:00 TAO 10:00 TAO 11:30 TAO 13.00 LO 17:00 TAO 10:00 TAO
Konfirmation 14.00 LO 10:00 TAO 11:30 TAO 17:00 TAO

Kædeby 19:00 TAO 19:00 TAO 19:00 TAO

Ristinge 19:00 TAO 19:00 TAO 19:00 TAO

Tryggelev 15.00 TAO 10.00 LO 11.30 LO 11.30 LO 10.00 LO 10.00 LO 15.00 TAO 14.00 LO 11.30 TAO 11.30 LO

Fodslette 10.00 LO 10.00 LO 10.00 LO

Magleby 11.30 LO 10.00 LO 10.00 LO 11.30 LO 11.30 LO
konfirmation 11.30 LO

Bagenkop 11.30 LO 10.00 LO 11.30 LO 11.30 LO 11.30 LO 11.30 LO 10.00 LO
konfirmation 11.30 TAO 10.00 LO

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

Kirker: Marts April Maj
7. marts

3. s. i fasten
14. marts
Midfaste

21. marts
Mariæ 

bebudelsesdag

28. marts
Palmesøndag

1. april
Skærtorsdag

2. april
Langfredag

4. april
Påskedag

5. april
2. påskedag

11. april
1. s. e. påske

18. april
2. s. e. påske

25. april
3. s. e. påske

30. april
Bededag

2. maj
4 s. e. påske 

9. maj
5. s. e. påske 

13. maj
Kristi 

himmelfartsdag

16. maj
6. s. e. påske

23. maj
Pinsedag

24. maj
2. pinsedag

30. maj
Trinitatis 

søndag

Luk. 11,14-28 Joh. 6,1-15 Luk. 1,26-38 Matt. 21,1-9 Matt. 26,17-30 Matt. 27,31-56/ 
Mark. 15,20-39

Mark 16,1-8 Luk. 24,13-35 Joh. 20,19-31 Joh. 10,11-16 Joh. 16,16-22 Matt. 3,1-10 Joh. 16,5-15 Joh. 16,23b-28 Mark. 16,14-20 Joh. 15,26-16,4 Joh.14,22-31 Joh. 3,16-21 Joh. 3,1-15

Hou 10.00 HHM 10.00 HHM 10.00 HHM 10.00 HHM 10.00 PMM 10.00 HHM
konfirmation 11.15 HHM 10.00 HHM

Stoense 11.15 * HHM 19.30 * PMM 11.15 HHM 11.15 PMM 10.00 HHM 11.15 PMM 11.15 PMM

Snøde 11.15 EA 10.00 * HHM 10.00 HHM 10.00 PMM 11.00 HHM
konfirmation 10.00 HHM 10.00 HMM 11.15 HHM

Bøstrup 11.15 HHM 10.00 * EA 11.15 HHM 11.15 PMM 10.00 PMM 12.00 PMM
konfirmation 11.15 HHM 11.00 HHM

Tranekær 10.00 EA 11.15 HHM 11.15 PMM 10.00 PM 11.15 PMM 10.00 PMM 11.15 PMM 10.00 PMM

Tullebølle 11.15 * EA 10.00 PMM 10.00 PMM 14.00 PMM 11.15 PM 10.00 PMM 12.00 PMM
konfirmation 10.00 PMM

Rudkøbing 10.00 TBW 10.00 DSN 10.00 TBW 10.00 DSN 19.00 TBW 10.00 DSN* 8.00 + 10.00 
DSN 10.00 TBW 10.00 DSN 10.00 MR 10.00 TBW 9.30 + 11.30 DSN 

Konfirmationer
10.00 TBW

Konfirmation 10.00 TBW 14.00* DSN  
Hine anlæg 10.00 DSN 10.00 DSN 10.00 TBW 10.00 DSN

Simmerbølle 11.30 DSN 16.00 TBW 11.30 DSN 11.30 DSN 19.00 TBW 11.30 TBW 11.30 DSN 11.30 DSN

Strynø 10.00 ASK 10.00 ASK 10.00 ASK 10.00 ASK 10.00 ASK 10.00 ASK 10.00 ASK

Longelse 10.00 MR 10.00 MR 10.00 MR 11.30 PMM 10.00 MR
konfirmation 11.30 MR 10.00 MR

Fuglsbølle 10.00 MR 11.30 MR 10.00 MR
konfirmation 11.30 MR 11.30 TBW

Skrøbelev 10.00 dåb MR 16.00 HHM 15.00 MR 11.30 MR 11.30 MR 10.00 MR
konfirmation 19.30 PMM 10.00 MR

Lindelse 13.00 LO 10:00 TAO 16:00 TAO 10:00 TAO 11.30 LO 10:00 TAO
Konfirmation 17:00 TAO 10:00 TAO 10:00 TAO 10:00 TAO

Humble 17:00 TAO 10:00 TAO 10:00 TAO 11:30 TAO 13.00 LO 17:00 TAO 10:00 TAO
Konfirmation 14.00 LO 10:00 TAO 11:30 TAO 17:00 TAO

Kædeby 19:00 TAO 19:00 TAO 19:00 TAO

Ristinge 19:00 TAO 19:00 TAO 19:00 TAO

Tryggelev 15.00 TAO 10.00 LO 11.30 LO 11.30 LO 10.00 LO 10.00 LO 15.00 TAO 14.00 LO 11.30 TAO 11.30 LO

Fodslette 10.00 LO 10.00 LO 10.00 LO

Magleby 11.30 LO 10.00 LO 10.00 LO 11.30 LO 11.30 LO
konfirmation 11.30 LO

Bagenkop 11.30 LO 10.00 LO 11.30 LO 11.30 LO 11.30 LO 11.30 LO 10.00 LO
konfirmation 11.30 TAO 10.00 LO

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

Gudstjenester og aktiviteter

Påsken og dens gudstjenester

Kristi Himmelfart 13. maj 14.00 
Friluftsgudstjeneste i Hine Anlæg 
(ved vandtårnet)

v/ Sognepræst Dorthe Stæhr Nielsen

” Nu kommer fuglene igen,
Og lyset vælter pludś lig ind,   
Det kommer gennem alle sprækker,
lyse nætter er tilbage…

Sådan synger Alberte Winding i 
”Lyse nætter”.  
(Højskolesangbogen nr 321)

Corona
Kirkebladet skrives i januar. 
I skrivende stund ved ingen, 
hvor mange og hvor meget vi 
må være sammen i foråret. Alle 
gudstjenester og arrangementer 
er derfor med forbehold for 
restriktioner og aflysninger. 

Vi er trygge ved Guds nærvær. 
Stoler på og hviler i Guds kær-
lighed og rummelighed. 
Kirken er her. Præsterne er her.

Brug kirken. Brug præsterne

   Corona 

Kirkebladet skrives i januar. I skrivende stund ved ingen, hvor mange og hvor meget vi må være 
sammen i foråret. Alle gudstjenester og arrangementer er derfor med forbehold for restriktioner og 
aflysninger.  

Vi er trygge ved Guds nærvær. Stoler på og hviler i Guds kærlighed og rummelighed.  

Kirken er her. Præsterne er her. Brug kirken. Brug præsterne ''' 

 

Gudstjenester og aktiviteter 

Påsken og dens gudstjenester 

Skærtorsdag handler om nadveren – altergang. Det var midt i det jødiske påskemåltid, at Jesus 
vendte op og ned på alt, hvad disciplene kendte til. Her blev den kristne nadver indstiftet. Akkurat 
som det jødiske påskemåltid handler det om befrielse. Men hér sidder vi til bords med befrieren!  

Langfredag er dagen hvor Jesus tilfangetages, domfældes og dør på korset. Det er sorgens dag, 
mørkets dag. Der tændes ingen lys på alteret, ligesom der heller ikke er pyntet med blomster. Alle 
de farverige højtider, som vi fejrer i løbet af kirkeåret, udspringer af den sorte langfredag – herfra 
henter begreber som ”kærlighed”, ”lys”, ”liv”, ”tilgivelse” deres særlige betydning. 

Påskedag er dagen, hvor Jesus opstod efter at have været død i tre dage.        Foto påskelilje 
Stenen foran grotten, som Jesus blev lagt i efter sin død, er rullet fra. Graven er tom. Lige så 
sørgmodig langfredag er, lige så lys og glædelig er fejringen af påskedag. Kirkens største festdag.  

 

Kom og vær med til at fejre påsken med alle dens facetter! 

 

Kristi Himmelfart        13. maj 14.00 

Friluftsgudstjeneste i Hine Anlæg (ved vandtårnet) 

v/ Sognepræst Dorthe Stæhr Nielsen 

” Nu kommer fuglene igen, 

Og lyset vælter pluds´lig ind,                       Foto Kristi Himmelfart 

Det kommer gennem alle sprækker, 

lyse nætter er tilbage… 

Sådan synger Alberte Winding i ”Lyse nætter”.  (Højskolesangbogen nr 321) 

Efter en lang og tung nedlukningsperiode trænger vi til at komme ud under åben himmel og mærke 
fugle og lyde og dufte, stemmer og fællesskab.  

Gudstjenesten er en musikgudstjeneste, hvor vi ud over Albertes sang synger flere sange fra den 
nyligt udkomne højskolesangbog.  

Vi håber på godt vejr - så vi kan og må J medbringe tæpper og eventuelt en kurv med kaffe og 
kage alt efter temperament. 

Skærtorsdag handler om nad-
veren – altergang. Det var midt i 
det jødiske påskemåltid, at Jesus 
vendte op og ned på alt, hvad 
disciplene kendte til. Her blev 
den kristne nadver indstiftet. 
Akkurat som det jødiske påske-
måltid handler det om befrielse. 
Men hér sidder vi til bords med 
befrieren! 

Langfredag er dagen, hvor Jesus 
tilfangetages, domfældes og dør 
på korset. Det er sorgens dag, 
mørkets dag. Der tændes ingen 

lys på alteret, ligesom der heller 
ikke er pyntet med blomster. 
Alle de farverige højtider, som 
vi fejrer i løbet af kirkeåret, ud-
springer af den sorte langfredag 
– herfra henter begreber som 
”kærlighed”, ”lys”, ”liv”, ”tilgi-
velse” deres særlige betydning.

Påskedag er dagen, hvor Jesus 
opstod efter at have været død i 
tre dage.

Stenen foran grotten, som Jesus 
blev lagt i efter sin død, er rullet 

fra. Graven er tom. Lige så sørg-
modig langfredag er, lige så lys 
og glædelig er fejringen af påske-
dag. Kirkens største festdag. 

Kom og vær med til at fejre på-
sken med alle dens facetter!

Glædelig påske

Efter en lang og tung nedlukningsperiode 
trænger vi til at komme ud under åben 

himmel og mærke fugle og lyde og dufte, 
stemmer og fællesskab. 

Gudstjenesten er en musikgudstjeneste, hvor 
vi ud over Albertes sang synger flere sange fra 

den nyligt udkomne højskolesangbog. 
Vi håber på godt vejr - så vi kan og må med-

bringe tæpper og eventuelt en kurv med kaffe 
og kage alt efter temperament.

I tilfælde af regn, flyttes gudstjenesten til 
Rudkøbing kirke. 

” Nu kommer lydene igen,
Og verden vælter plud´ lig ind
Med parasoller og sandaler….
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Gudstjenester på plejehjemmene   
30/3: Rudkøbing plejehjem 10.30, Danahus 14.00 ved Dorthe Stæhr Nielsen 
27/4: Rudkøbing plejehjem 10.30, Danahus 14.00 ved Trille Brink Westergaard
25/5: Rudkøbing plejehjem 10.30, Danahus 14.00 ved Marianne Ring

Kaffe på Kanden 
i Rudkøbing sognehus, hver gang 14.30 - 16.30      

Tirsdag d. 6/4:  Trille Brink Westergaard genfortæller Selma Lagerløfs 
berømte ”Rødhalsen” – i en udvidet udgave.    

Onsdag d. 5/5:  Museumsinspektør Peer Henrik Hansen fortæller om 
Strandingen ved Påø 5. maj 1945 – og om sin nye bog 
”Miraklet ved Påø”.   

    
Alle er velkomne. Vi drikker kaffe, snakker, 

hygger og bliver beriget af dagens gæst.

Junior-konfirmander

Indre Mission – Bethesda 

Vi tilbyder hvert år Junior-konfir-
mandundervisning til eleverne på 
3. klassetrin. Pga. coronaen, som i 
skrivende stund raser, er det uvist, 
hvornår vi kan starte et hold dette 
forår. Vi håber, det kan blive sidst 
på foråret. 

Vi kan allerede nu fortælle, at 
undervisningen vil blive vareta-
get af sognepræst Dorthe Stæhr 
Nielsen. Undervisningen stræk-
ker sig (normalt) over 8 gange 
og af to timers varighed. Vi 
begynder hver gang med at spise 
et hyggeligt måltid sammen. 
I undervisningen hører vi de 
bedste og dejligste fortællinger 
fra biblen, vi skal lære kirken at 
kende, vi skal synge, gå tur, lege, 
tegne og snakke. Frem for alt 
tilstræbes at skabe et fortroligt 
rum for samtale om alle de store 
livstemaer, man går og tumler 
med, når man er 10 år gammel: 
Skabelse, liv og død, sorg, ven-
skab, familie, angst for klima og 
Corona.

Der uddeles en invitation på 
skolerne, når der gives grønt lys 
fra myndighederne. Ugedage og 
klokkeslæt vil blive koordineret 
med 3.klassernes skema. Følg os 
på hjemmesiden eller Facebook.

Der tilbydes et selvstændigt hold 
for 3-4 klasse på Kassebølle Fri-
skole. I hører også nærmere, når 
det er muligt.  

 4/3 Bibelstudie
 11/3 Møde v. Johannes Jørgensen
 18/3 Filmaften
 8/4 Møde v. Bjarne Hvidberg
 15/4 Bibelstudie 
 22/4 Møde v. Jens Medom Madsen
 6/5 Møde  

 20/5 Bibelstudie       
 27/5 Møde v. Erik Empleo Hansen 
Kontakt: Birgit Mogensen, 
tlf. 62502098 
Hvor ikke andet er anført, er 
møderne kl. 19.30 i Bethesda, 
Ahlefeldtsgade 27

Babysalmesang i Rudkøbing
Rudkøbing Kirke danner rammen om 
forårets Babysalmesang for babyer med 
mor, far eller bedsteforældre. 
Vi lærer en række babyvenlige 
salmer med rytme og fagter, vi 
sanser orglet og de levende lys, 
vi danser kædedans og kigger på svævende balloner. 
Præsten fortæller om dåben og putte-ritualers betyd-
ning for de små, og endelig får vi os en kop te og lidt 
lækkert/sundt, når de små er faldet i søvn.

Tilbuddet er for hele Midtlangeland – og andre, hvis der er plads. 
Marianne Ring og Tine Pugesgaard, præst og organist, står for det. Vi 
begynder torsdag d. 15. april, kl.11.00 – 12.00 og mødes i alt 8 gange. 
Sidste gang bliver d. 10. juni.

Tilmelding til Marianne Ring, 25722050 eller malr@km.dk
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Rudkøbing – Simmerbølle Pastorat

Konfirmander og samtalegrupper

Konfirmation 2022 og frem
Fra og med foråret 2022 er der mulighed for at blive konfirmeret i Rud-
købing kirke på følgende 3 dage: 

Bededag (fredag), Lørdag efter Bededag, Søndag efter Bededag

Forældre kan allerede nu planlægge konfirmation en af dagene. Når 
konfirmanderne starter til forberedelsen, skriver man på tilmeldingen, 
hvilken af de 3 dage, man ønsker konfirmation. 

I Simmerbølle kirke kan man blive konfirmeret Bededag. 

I 2019 konkluderede sundheds-
styrelsen i en trivselsundersøgelse 
blandt de 15-19 årige, at andelen 
af unge, der føler sig ensomme, 
stressede og generelt psykisk 
udfordrede er stigende. De unge 
i dag, lever under et kolossalt 
forventningspres fra samfundet 
og ikke mindst fra dem selv.
Her har vi som kirke noget at 
byde ind med i konfirmandun-
dervisningen. Konfirmandunder-
visning er ikke kun et under-
visningstilbud, hvor vi skal lære 
kirken og den kristne tradition 
at kende. Det skal vi også. Men 
vi tilbyder i konfirmandunder-
visningen et andet rum end det, 
skoledagen tilbyder. Et samtale- 
og eftertænksomhedsrum, der 
tager udgangspunkt i de proble-
mer og den virkelighed, konfir-
manderne står i her og nu. Store 
vigtige livstemaer tages op: Livets 

mening, venner, familie, liv og 
død, sorg, selvtillid/selvværd, de 
svære skridt ud af barndommen.

Et supplerende tilbud til konfir-
manderne er samtalegrupperne. 
Der laves pige- og drengegrupper. 
Vi mødes en aften én gang om 
måneden.  Som regel deltager de 
fleste på konfirmandholdet. Men 
tilbuddet er FRIVILLIGT og for 
alle konfirmander i Rudkøbing/
Simmerbølle.  

Vi begynder med at spise sam-
men. Derefter ledes gruppesam-
talen af sognepræst Dorthe Stæhr 
Nielsen. Samtalerne bærer præg 
af de problemstillinger og temaer, 
deltagerne bringer på bane. Ty-
pisk som nævnt overfor. 

Erfaringen med samtalegrupper 
for konfirmander har vist, at de 

Menighedsrådet har nedsat følgende udvalg
Valgudvalg: Torben, Karin, Tommy, Tine (organist), Annette (Simmerbølle)

Forretningsudvalg: Conny, Lisbeth, Dorthe

Kirke- og kirkegårdsudvalg: Bodil, Tommy, Tom, Karin, Janne

Præstegårdsudvalg: Conny, Torben, Tommy + 1 medlem fra Simmerbølle

Aktivitetsudvalg: Dorthe, Trille, Janne, Karin, Tine + Annette (Simmerbølle)

Sognehus-udvalg: Janne, Dorthe, Karin, Lene

Personaleudvalg: Lisbeth, Conny, Trille

Gudstjenesteudvalg: Janne, Dorthe, Conny, Bodil, Torben

PR-udvalg: Janne, Dorthe. Lisbeth

har stort udbytte af at være med. 
At lytte til hinandens livsfortæl-
linger. At forstå, at det ikke bare 
er mit liv, som er sammensat og 
ind imellem besværligt og bøvlet. 
Glæde, medgang og sejre er der 
ingen problemer med at dele i dag-
ligdagen. Det svære er at dele, når 
man føler sig ensom og sårbar. Det 
gør man ofte, ikke mindst, når 
man er 13-14 år gammel Mange 
unge går rundt og tror: ”Det er 

bare mig, der af og til føler mig 
udenfor, ensom og ikke god nok”.

Hvilken forløsning at spejle sig i 
de andre – indse, at alt det bøv-
lede og svære er vilkår, vi deler 
med hinanden. Den indsigt ma-
ner til nærvær og sammenhold og 
lyst til at være der for hinanden.

Det er som K.E.Løgstrup har 
sagt det: ”Vi mennesker har altid 
et stykke af hinandens liv i vore 
hænder”. 

Den bevidsthed, at vi deler vilkår, 
at vi har brug for hinanden, at vi 
skal turde række ud og dele, også 
når livet viser tænder – den skær-
pes i løbet af samtalegrupperne 
og ruster konfirmander til at gå 
ud i en verden fuld af forventnin-
ger og muligheder – nu med lidt 
bedre fodfæste.
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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 / 20 31 71 87  
Mail: dsn@km.dk  
Træffes alle dage undtagen 
mandag, som er fast fridag

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

Træffes torsdag 10-17. Der ud-
over 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  

Kontoret:  
Lone Maegaard Jensen
tlf. 62 51 17 65
Rue 12,  
5900 Rudkøbing
Træffetid tirsdag 9-10.

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:  
Fungerende formand 
Jens Christian Bay 21 84 46 60

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

Kirkeværge:  
Torkild Wamsler 
Tlf: 23 29 74 90

Formand: 
Conny Mortensen

Næstformand: 
Janne Riis Peitersen

Kasserer, 
kontaktperson  
og sekretær: 
Lisbeth Ritter

Kirkeværge: 
Kjeld Madsen
(udenfor rådet)

Rudkøbing menighedsråd har konstitueret sig:

Menige 
medlemmer: 
Karin Egmose 

Bodil Lilliegaard  

Tommy Jensen

Torben Svejstrup

Medarbejder- repræsentant: 
Lene Munch Larsen

Ekstern regnskabsfører: 
Benny Rasmussen

Bygningskyndig: 
Povl Erik Hansen

Tom Vedø Søegaard
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Humble – Lindelse Pastorat

Nyt MenighedsrådVaccinerne bebuder forår

Med dette kirkeblad går vi ind 
i foråret. Det har været det 
mærkeligste år i mands minde. 
Sidste forår, i begyndelsen af 
marts, lukkede landet pludselig 
ned, som vi aldrig før har set. 
Kirkerne stod aflåste i påsken. 
Da de atter åbnede i pinsen, var 
det under stærke restriktioner. 
Sådan har det været gennem 
hele året. Alt har været uforud-
sigeligt. Ingen kunne se blot et 
par uger frem i tiden. Det ene 
arrangement efter det andet 
måtte aflyses. Og så kom jul og 
nytår, hvor alle kirker atter blev 
lukkede. Da de åbnede igen, 

var det under endnu skrappere 
restriktioner. Det er klart, at det 
under disse vilkår ikke har været 
muligt at samle folk omkring 
gode arrangementer. Derfor 
har vi valgt, at vi i dette blad 
ikke vil invitere til yderligere 
begivenheder, som vi så måske 
alligevel skal aflyse senere. Hvis 
det derimod bliver muligt af 
afholde et arrangement, så vil vi 
i stedet annoncere det i dags-
pressen. Lad os da håbe, at ét år 
med Corona-faste er nok, så vi 
i år kan gå påsken i møde med 
åbne kirkedøre. Der er så meget, 
der venter på os.

Første søndag i advent fik vi et nyt 
menighedsråd for Humble-Lindelse 
sogne.

Jeg er den nye formand og jeg 
glæder mig til arbejdet fremadret-
tet. Selv om vi nu har været godt i 
gang i ca. 6 uger, da dette skrives, 
må jeg indrømme, at der er meget 
der lige skal falde i hak for et nyt 
menighedsråd og især fordi vi sam-
menlægger Humble og Lindelse 

menighedsråd. Men når det er 
faldet på plads, forventer jeg også, 
at der bliver tid til, at menigheds-
rådet får drøftet mange andre ting.

Jeg tænker, det bliver en travl 
periode, da vi jo skal i gang med 
at ansætte en fastansat præst, vi 
skal drøfte præstegårde og så håber 
jeg også, at tiden kan blive lidt 
bedre, så vi kan få nogle aktiviteter 
i spil, så vi kan blive et sogn, der 
kommer til at emme af liv, både 
for gamle og unge.
Jo, der er masser at tage fat på, så 
det bliver ikke kedeligt.

I er altid velkommen til at kon-
takte mig, hvis I har spørgsmål 
eller lign. 

Lisa Pihl Jensen
Menighedsrådsformand

Samtale med præsten
Har du brug for en fortrolig samtale med præsten, måske et besøg, eller noget 
andet, så husk, at du altid kan skrive eller ringe (se kontaktoplysningerne).
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Vejviser 
for Humble-Lindelse 
kirker
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 torsdag kl. 10-17.

Humble menighedsråd:
Formand: 
Lisa Pihl Jensen
Tlf. 23 24 24 78

Kirkeværge Kædeby:
Michael Drost,
Tlf. 29 88 87 22

Kirkeværge Ristinge:
Marianne Olsen,
Tlf. 20 14 12 65

Kirkeværge Humble:
Henny Munch Larsen,
Tlf. 28 11 50 45

Kirkeværge Lindelse:
Willy Edvardsen
Tlf. 20 61 93 09

Regnskabsfører:
Benny Rasmussen,
Tlf. 62 22 72 88
Vedr. kirkegårdene:

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.

Nye medlemmer af Menighedsrådet Kontakt kirkeværgen for den 
enkelte kirkegård.

Graver Lindelse:
Allis Stæhr,
Tlf. 23 38 87 05
Mail: lindelsekirkegaard@
outlook.com
Fri mandag.

Kirketjener Humble:
Lisa Pihl Jensen,
Tlf. 23 24 24 78

Kirketjener Ristinge og 
Kædeby:
Vakant
Kontakt: Lisa Pihl Jensen

Regnskabsfører:
Benny Rasmussen,
Tlf. 62 22 72 88

Stof til kirkebladet:
Sendes til sognepræsten.

Jeg er ny i Humble-Lindelse me-
nighedsråd og jeg har fået tildelt 
posten som kontaktperson. Det 
vil sige at jeg er menighedsrådets 
forlængede arm ift. personalet.

Jeg glæder mig til opgaven, men 
lige nu er jeg i gang med at sætte 
mig ind i den. 

Jeg tænker at menighedsrådsar-
bejdet bliver spændende, da vores 
kirke jo er en del af vores DNA, 
som kristen befolkning og det vil 
jeg gerne være med til at præge.

Har du gode ideer til det kirke-
lige liv, hører jeg gerne fra dig! 
Jeg er gift med Jesper Lyder og 
har 3 børn på 4, 9 og 11 år og til 
dagligt arbejder jeg i hjemme-
plejen Humble, der dækker hele 
Sydlangeland, som planlægger.

Charlotte Lyder
Tlf. 4011 9634

Jeg hedder Willy Edvardsen 
og bor i Illebølle. Jeg har været 
selvstændig landmand i 40 år. 
Begyndte som medhjælper på 
Lindelse kirkegård i 2007 og 
var der i 4-5 år hvorefter jeg 
begyndte i Tryggelev-Fodslette, 
først som afløser og har været 
graver siden 2016. Jeg blev 
kirkeværge i Lindelse ved valget 
i 2020. Jeg vil gøre hvad jeg kan 
for en god dialog mellem graver, 
gravstedsejer og undertegnede til 
glæde for alle. 
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Sydlangeland Pastorat

Ordet om Jesu opstandelse er en 
modsigelse af alt, hvad vi med 
vores sanser og vores forstand kan 
se og erfare i os og omkring os. 
Påskens budskab er en rystende 
begivenhed, som man mister fod-
fæstet af at høre!

Når vi påskemorgen står ved Jesu 
tomme grav, så er vi ved kristen-
dommen epicenter. Punktet 
hvorfra rystelsen udgår og men-
nesket mister fodfæstet og tumler 
rundt. Skælvets centrum, hvor alt i 
første omgang er en ren ufortolket 
begivenhed: stenen, der var væltet 
væk fra indgangen – en tom grav, 
og tre flygtende kvinder i morgen-
gryet. I første omgang tavse, fordi 
de var rystede og ude af sig selv.

Men de kom til sig selv på ny, og 
som den kristne opstandelsestros 
første seismologer, registrerede de, 
hvad der var sket, hvor stor rystel-
sen var, og hvorfra den var udgået.

Aldrig har udslaget på den kristne 
verdens Richterskala været større 
end her. Ved Jesu grav Påskemorgen 
finder nådens Big-bang sted.

Og, som der ved et jordskælv 
skabes helt nye landskaber, sådan 
skabes der en helt ny verden for 
os i kraft af rystelserne fra denne 
begivenhed.

Den nye verden, er alt det, som 
stadig – den dag i dag – ligger gemt 
i det råb, der formede sig i kvin-

Påskeevangeliet
Epicentret ved graven

dernes glædessprængte sind med 
ordene: ”Kristus er opstanden”

Men kvinderne stod ikke den mor-
gen ved Jesu tomme grav som sejr-
sikre og myndige madammer, der 
bare fastslår facts. De stod der med 
frygt; den ærefrygt, der kommer 
over en, når man pludselig aner, 
at selv ens varmeste vildeste håb 
– mod alle odds -  måske alligevel 
kan gå i opfyldelse; den ærefrygt, 
der kommer over en, når det, der 
for godt til at være sandt, folder sig 
ud som åbenbar virkelighed.

Så overvælder glæden, i et øjeblik 
med en sådan intensitet, at man 
mister fodfæstet og bange viger til-
bage. I næste øjeblik sejrer glæden 
og gør én ude af stand til at holde 
det for sig selv.

Kvinderne skyndte sig bort fra 
graven med frygt og stor glæde. 
Evangelisten Markus skriver, at 
de ikke fortalte om begivenheden 
til nogen, men det må de jo have 
gjort, for hvordan skulle vi ellers 
kende til den i dag? De fortalte 
det til disciplene – tænk, hvis de 
ikke havde gjort det? Tænk hvis 
de hver for sig havde taget denne 
hemmelighed med sig i graven; 
det ville have været lige så fatalt, 
som hvis Kristus ikke var opstået 
fra de døde!

Opstandelsens virkelighed lever af 
at blive fortalt!

Når vi i dag kan glædes og rystes 
over opstandelsens virkelighed, så 
skyldes det rystelserne fra de kæm-
pesten, der faldt fra kvindernes 

hjerter – rystelserne fra den glæde, 
der flød over i fortælling; den for-
tælling vi kalder Påskeevangeliet.

Påskens budskab om at de døde 
bliver levende, så vi skal møde vore 
elskede igen, er næsten for godt til 
at være sandt; der er grund nok til 
at betvivle det.
Men budskabet er samtidig for 
godt til at være løgn for den, som 
elsker og derfor ikke kan blive 
færdig med sin sorg.

For når vi er bundet af kærlighed 
til nogen, håber vi på trods af al 
fornuft på et gensyn på den anden 
side af døden med dem, der i livet 
har været livet for os.

Tro det, hvem, der kan; eller be-
tvivl det, hvem, der synes han har 
råd til at tvivle!

Til hverdag har vi vel råd til at 
tvivle – det koster jo ikke no-
get. Men når vi sidder ved vores 
elskedes dødsleje; når vi ser den 
elskede forsvinde ind bag dø-
dens port; og vi lades hjælpeløst 
tilbage, når porten smækker i, så 
har vi ikke råd til tvivle mere; Så 
ved vi, at vi ikke kan leve med, at 
den elskede bliver til absolut intet; 
at alt er slut. Så mærker vi, at en 
sådan kynisme, er et menneske 
ikke udrustet til at bære: opstan-
delsen bliver til sandhed for os 
når vi befinder os i den situation; 
for findes opstandelsen ikke da; så 
er denne verden jo kun et slagte-
hus, og al kærlighed forgæves.

Forstå det vi naturligvis ikke; Der 
vil altid kunne rejses tvivl om 

opstandelsesbudskabet af dem, 
der vil det; så hvad med at nøjes 
med budskabet og dit evt. ønske 
om at tro det?

Hvad med at vove at miste fod-
fæstet og følge hjertets stemme, 
der hvor forstanden alligevel ikke 
har mulighed for at dømme hver-
ken JA eller NEJ?

Og hvad med at se på hvilken 
forskel det gør i dit liv, om du væl-
ger at leve det under henholdsvis 
dødens eller livets fortegn?

Påskeevangeliet argumenterer ikke 
for, at opstandelsen findes.

Troen kommer nemlig ikke af 
argumenter. Den kommer af 
budskabet – og så af, hvad vi vil 
med vort liv og vore fællesskaber; 
nogle mennesker tør kun elske 
når kærligheden har en grænse – 
senest ”når døden os skiller”

Andre tør kun elske, når det er 
sorgen, der har en grænse.
Det har den der, hvor Gud kalder 
os ud af vore grave og igen giver os 
vore elskede i favn.

Det er der, hvor glæden er større 
end frygten og favner den ind!

Glædelig påske!
Li Have Otterstrøm
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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.

Kordegn:
Birgitte E. M. Møller
Torvet 1 a, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62511270
Mail: bemm@km.dk
Træffetid: torsdag kl. 10.00 - 17.00

Bagenkop menighedsråd: 
Formand:  
Søren egmose
Tlf. 61454751

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 - Tryggelev - 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, Magleby:
René Jestersen 
Tlf. 30 31 59 32

Graver Tryggelev og Fodslette: 
Willy Edvardsen
Tlf. 20 61 93 09 
Fri mandag. 

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

Jeg blev fra advent 2020 ny for-
mand i Bagenkop Menighedsråd, 
og vil gerne fortælle lidt om mig 
selv. Mit gæt er at de fleste af jer 
der kommer i og omkring kirken 
allerede har mødt mig - og om 

Ny formand i Bagenkop Menighedsråd

ikke andet hørt mig, for jeg var 
nemlig organist i Bagenkop fra 
2013 til 2014. Siden tog jeg et 
smut over Storebælt og var orga-
nist på Sjælland, inden jeg i 2018 
blev ansat ved Tved i Svendborg. 
Ved siden af læser jeg på lærerse-
minariet, hvor jeg efterhånden er 
ved at være færdig.

Jeg stillede op til menighedsrådet 
fordi jeg synes kirken er en vigtig 
samfundsinstitution, og fordi 
jeg gerne ville være en del af det 
skabende arbejde i Bagenkop, 
som jeg, siden jeg flyttede hertil, 
er kommet til at holde så meget 

Aktiviteter og sociale arrangementer i  
Sydlangeland Pastorat

Her ved deadline for indlevering 
af stof til forårsnummeret af 
kirkebladet lever vores kirkeliv 
stadigt under restriktioner, der 
umuliggør aktiviteter og sociale 
arrangementer.

Vi glæder os usigeligt til den 
dag, hvor vi igen kan slå dørene 
op og invitere indenfor til 
sociale aktiviteter.

Sker det inden udgangen af maj; 
så vil vi straks iværksætte forskel-
lige arrangementer i kirkerne.

De vil blive annonceret i Øboen 
– Så hold øje dér eller ring til 
mig for at høre nyt! 

Sognepræst Li Have Otterstrøm 
tlf. 24911077

Sundhedsmyndighederne har 
udmeldt, at der skal slukkes 
for varmen under gudstjenester 
og andre kirkelige handlinger i 
kirker der bruger Recirkulerende 
varme. Det gør Fodslette og 
Magleby Kirker. Derfor bliver der 
slukket for varmen når menighe-
den kommer i kirkerne. 

I Fodslette bliver kirken meget 
hurtig kold og den kulde vil vi 
ikke udsætte menigheden og 
kirkebetjeningen for. Derfor er 
gudstjenesterne i en periode til 
og med april måned flyttet til 
Tryggelev Kirke. 

Magleby-Tryggelev-Fodslette 
Menighedsråd.

Covid 19 sætter nogle begrænsninger mange 
steder også i Fodslette og Magleby Kirker

af. Indfødt bliver jeg aldrig, men 
så kan man jo altid gifte sig til et 
lokalt efternavn og lade som om. 

Jeg indtrådte i et menighedsråd 
med stor idé - og virkelyst, og 
det arbejde glæder jeg mig til at 
være med til at fortsætte. Kirken 
er det eneste rum jeg kender der 
kan rumme så megen glæde og 
sorg på én og samme gang og vir-
kelig favne livet i alle dets mange 
facetter. Derfor vil jeg arbejde for 
en åben og varm kirke der kan 
være med hele vejen gennem li-
vet. Vi ses i kirken, bare ikke lige 
til højmesse kl. 10, for der sidder 
jeg som regel på min pind i Tved.

Søren Egmose   

Kirkebil
til alle pastoratets gudstjenester 

og arrangementer:  
Tlf. 62 57 10 77.  

Bestilles senest dagen før. 
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Konfirmander Nordlangeland Konfirmander Strynø og Bagenkop og Magleby

Konfirmation i Snøde kirke  
3. søndag efter påske den 25. april 2021 kl. 11.00
v. Hans Henrik Merrild

Naja Bech Nielsen

Konfirmation i Bøstrup kirke  
Bededag den 30. april 2021 kl. 12.00
v. Peter Martin Møberg

Frederik Lystrup Dehn Christensen
Mathilde Holm Hansen
Melanie Skovløv Nielsen
Nikolaj Leopold Ole Bruhn Sander

Konfirmation i Stoense kirke  
Lørdag den 1. maj 2021 kl. 10.00
v. Hans Henrik Merrild

Leon Andreas Clausen
Victor Rix Hansen

Konfirmation i Hou kirke  
4. søndag efter påske den 2. maj 2021 kl. 10.00
v. Hans Henrik Merrild

Andreas Villy Christensen

Konfirmation i Tullebølle kirke  
Kristi Himmelfartsdag 13. maj 2021 kl. 12.00
v. Peter Martin Møberg

Emil Elias Birkvald
Natasha Tabia Seemann Hedemann
Lucas Jensen
Sebastian Weinreich Holm
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Konfirmander Nordlangeland Konfirmander Strynø og Bagenkop og Magleby

Konfirmeres af sognepræst Li Have Otterstrøm

Magleby Kirke, søndag d. 9. maj kl. 11.30

Asger Pranger-Rasmussen

Bagenkop Kirke, søndag d. 9. maj kl. 10.00

Catrine Juelsbjerg Pihl 
Friman Sanyaa Andreasen Surawit 
Emil Lund Elnegaard 
Marius Marcus Larsen 
Liam David Nanning Milling 
Christa Kroun Uhrenholdt 
Jonas Glasdam Theodorsen 
Tine Pryds Hansen 

Strynø Kirke, lørdag d. 1. maj kl. 10.30 
Konfirmeres af sognepræst Andreas Skjoldborg Knudsen

Agnete Dahl Anesen
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Konfirmander Rudkøbing Konfirmander Rudkøbing

Konfirmation i Rudkøbing kirke  
fredag den 30. april 9.30
v. Dorthe Stæhr Nielsen

Freja Egmose Kjeldsen
Stefanie Holmsted Jørgensen
Frida Sparrebro Jørgensen
Tille Beck
Elias John Henriksen
Natascha Overgaard
Kristian Egeberg
Magnus Sørensen
Mathias Theis Olsen
Mathilde Mølleskov Demant

Konfirmation i Rudkøbing kirke  
fredag den 30. april  kl. 11.30
v. Dorthe Stæhr Nielsen

Sille Weber Prydsgaard
Silke Schrøder
Maja Juhl
Emily Olsen
Luna Lagoni Hansen
Xander Birk Larsen
Milan Lindeman Grant
Jonathan Kaae Jensen
Gustav Krogh Uhrenholt
Freja Kjær Pedersen
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Konfirmander Rudkøbing Konfirmander Rudkøbing

Konfirmation i Rudkøbing kirke  
lørdag den 1. maj kl. 10.00
v. Trille Brink Westergaard

Mikkeline Bønnelykke Kjærsgaard
Adam John Carstensen

Konfirmation i Rudkøbing kirke  
søndag den 2. maj kl. 10.00
v. Trille Brink Westergaard

Isabell Linde Fjord-Hansen
Matilde Nikoline Søgaard
Robin Bergquist Sørensen
Frederikke Holm Lauge Larsen
Signe Navne Larsen
Marcus Strandmark Sørensen
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Konfirmander Midtlangeland Konfirmander Humble- Lindelse

Konfirmation i Longelse Kirke  
Søndag d. 25. april kl. 10
Jacob Flecks Elnegaard 
William Elnegaard Madsen 
Gustav Bernth Nygård 
Lucas Holm Skov Sørensen

Konfirmation i Skrøbelev Kirke  
St.Bededag, d. 30 . april kl. 10
Katrine Fridal Hansen
Victoria Dalügge Nielsen
Tilde Marie Tved
Lea Bjerg Petersen
Aviaya Helene Martha Johansen Kleist 
Hjalte Sørensen

Konfirmation i Fuglsbølle Kirke 
søndag d. 2. maj kl. 10
Rasmus Koch Groth Petersen
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Konfirmander Midtlangeland Konfirmander Humble- Lindelse

Humble Kirke
Andreas Lund Balle 
Asger Drud Jensen 
Frederik Brandt 
Jakob Egmose Beck Hansen 
Kevin Valentin Hansen
Lukas Theo Steffens
Mathilde Bay Hansen

Konfirmander 2021

Matilde Bredo Rødgaard 
Nicoline Bøgh Hansen
Simon Møller Friis Rasmussen
Victoria Ploug Nielsen
Emilie Christoffersen
Cecilie Christoffersen
Alexandar Naamansen

Lindelse Kirke
Mads Pilegaard-Klæsøe
Mikkel Aadahl Larsen
Nana Nørregaard Stenhuus Larsen
Theodor Johansen
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Kalender

Sted: Dato: Klokkeslæt: Arrangement

Longelse Præstegård 5. marts 15-16 Ny Børneklub

Longelse Kirke 18. marts 19.30 Aftenandagt med lysglobe

Stoense kirke 28. marts 19.30 Ferniseringsgudstjeneste

Tranekær kirke 2. april 19.30 Stabat Mater koncert

Longelse Præstegårdshave 4. april 14.30 Ægge-skattejagt

Rudkøbing sognehus 6. april 14.30 Kaffe-på-Kanden. Provst Trille Brink Westergaard genfortæller ”Rødhalsen” 
i udvidet udgave

Longelse Præstegård 9. april 15-16 Ny Børneklub

Rudkøbing kirke 15. april 11-12 Babysalmesang v. Marianne Ring og Tine Pugesgaard

Rudkøbing kirke 22. april 11-12 Babysalmesang

Fuglsbølle Kirke 22. april 19.30 Aftenandagt

Rudkøbing kirke 29. april 11-12 Babysalmesang

Hou kirke 29. april 19.00 Bededagsaftengudstjeneste

Tullebølle kirke 29. april 19.00 Bededagsaftengudstjeneste

Stoense kirke 1. maj 10.00 Konfirmation

Rudkøbing sognehus 5. maj 14.30 Kaffe-på-Kanden. Museumsinspektør Peer Henrik Hansen fortæller om 
”Strandingen ved Påø” og sin nye bog herom

Rudkøbing kirke 6. maj 11-12 Babysalmesang

Longelse Præstegård 7. maj 15-16 Ny Børneklub

Longelse Præstegård 12. maj 14.30 - 15.30 Ældre eftermiddag

Fuglsbølle Kirke 13. maj 11.30 Udendørs gudstjeneste og frokost i anlægget bag kirken

Hine Anlæg 13. maj 14.00 Friluftsgudstjeneste i anledning af Kristi Himmelfart

Rudkøbing kirke 20. maj 11-12 Babysalmesang

Longelse Præstegård 21.maj 19.00 Gamle Konfirmanders aften

Longelse Kirke 23. maj 09.00 Pinsedag begynder med udendørs morgenmad bag ved kirken

Rudkøbing kirke 27. maj 11-12 Babysalmesang

Skrøbelev Kirke 27. maj 19.30 Aftenandagt


