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Vejledning og indholdsfortegnelse
Fødsel: Jordemoderen anmelder fødslen til præsten eller kordegnen i moderens bopælssogn. Gifte forældre skal ikke selv anmelde fødsel undtagen i de
tilfælde, hvor der ikke medvirker en jordemoder. Er forældrene ikke gift, og
der ønskes fælles forældremyndighed, udfyldes en omsorgs og ansvarserklæring gennem digital selvbetjening på www.borger.dk senest 14 dage efter
fødslen. I særlige tilfælde kan man henvende sig til præsten eller kordegnen i bopælssognet. Hvis man ikke ønsker fælles forældremyndighed, kan
faderskabet anerkendes uden at få fælles forældremyndig, i disse tilfælde skal
erklæringen indsendes til Statsforvaltningen Syddanmark.
Navngivning/dåb: Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Det
sker enten ved digital navngivning på www.borger.dk eller ved at henvende sig
på kirkekontoret/kordegnekontoret i sit bopælssognet eller ved dåb. M.h.t. dåb
aftales nærmere med sognepræsten vedrørende navn, faddere m.m.. Der skal
være mindst 2 faddere, højst 5 og kravene til disse er, at de skal være døbt og
være nået konfirmationsalderen.
Navneændring: Navneændring/navneændring på bryllupsdagen sker ved digital selvbetjening; man finder selvbetjeningen på www.borger.dk. Hvis særlige forhold gør, at man ikke kan betjene sig digitalt, er man velkommen til at
henvende sig på præstekontoret/kordegnekontoret i sit bopælssogn. Reglerne
om navneændring findes på www.borger.dk og www.familiestyrelsen.dk
Det koster 480 kr. at ændre navn. Der betales dog ikke gebyr ved navneændring i forbindelse med vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest tre
måneder efter vielsen eller for børn under 18 som følge af forældrenes navneændring.
Konfirmation: Konfirmationen foregår på 7. klassetrin. Man bliver
undervist og konfirmeret i det pastorat, hvor man kirkeligt hører hjemme.
Undervisningen finder sted i perioden fra uge 37 til uge 18.
Tilmelding til konfirmandundervisning og konfirmation kan ske på
følgende hjemmeside:www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/
konfirmation/konfirmandtilmelding.
Begge forældre skal underskrive med NemID. For mere information
kontakt konfirmationssognet.
Vielse: Dato og kirke aftales med præsten. På www.borger.dk udfyldes en
ægteskabserklæring, som sendes digitalt til kommunen. Erklæringen danner
grundlag for en prøvelsesattest, som videresendes til præsten. Den må ikke
være udstedt mere end 4 måneder før vielsen finder sted. Ved bryllup skal der
være to vidner tilstede.

Attester: Attester udstedes ved henvendelse til bopælsognets præst, kirkekontor eller kan bestilles på www.borger.dk. Legitimation skal forevises.
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Langelands provstikontor,
Det Gamle Rådhus, 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
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Begravelse: Sognepræsten er begravelsesmyndighed. Ønsker man en kirkelig begravelse/bisættelse aftales de nærmere omstændigheder for højtideligheden med præsten. Senest to hverdage efter anmelder nærmeste pårørende
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Præstens side
Kirkeåret og frejdige sommerliv
Så blev det sommer med varme,
lange, lyse dage, blomsterpragt og
fuglekvidder. Bøgen er for længst
sprunget ud. Den erindrer os om
dem, der levede før os, om traditionen og de gamle dage. På det østvendte Langeland, ude ved salten
strand, står Oehlenschlægers bøg og
spejler sin top i bølgen blå. Da den
unge Oehlenschlæger besøgte øen
i sommeren 1804, blev han så inspireret, at han skrev sin digteriske
rejsefortælling, Langelands-Reise
(1805). Heri kan man læse et digt
med titlen ”Freidigt Sommer-Liv”.
Fantasien fører digteren ud i naturen. Det er ligesom, når køerne
lukkes ud på græs. De hopper og
springer af begejstring. Således også
digteren. Han overrumples af den
skønne natur og ser overalt et mylder af skovvæsener og græske guder.
Sommeren på Langeland bliver
forvandlet til et drømmerige.
Kirken har også sit gamle bøgetræ.
Det hedder kirkeåret. Dets dybe
rodnet er ligeså omfattende som
træets mægtige krone. I vores almindelige, moderne kalender skelner vi mellem de fire årstider: Efter
vinteren (december, januar, februar)
følger foråret (marts, april, maj), og
efter sommeren (juni, juli, august)
følger efteråret (september, oktober,
november). Naturen har sin faste
gang med lys og varme, med vind
og nedbør, og hele denne natur med
planter og dyr har indrettet sig efter
naturens faste gang. Dette gælder
også menneskelivet, når det henter
sin føde fra naturen. Vi mennesker
er jo selv natur.

Kirkens år er tæt forbundet med
naturens år. Lyt bare til de gamle
salmer, der er fyldte med naturens
toner. Men kirkens år er alligevel
noget ganske andet. Kirken bygger
på den påstand, at mennesket også
har en åndelig verden. Den antager,
at mennesket, denne underlige
skabning med en frie vilje, også har
brug for åndelig føde. Ja, kirkeårets
gamle bøgetræ vokser i troen på, at
der kun er én Gud, og at det er historien om denne Gud, som bærer
hele kirkeåret. Digterens mylder
af naturguder er barndommens
uforpligtende leg. Kirkeåret bygger
på den tro, at da man fandt graven
tom påskemorgen, så skyldtes det
ikke, at nogen havde fjernet liget,
men det skyldtes, at Guds søn er
opstået fra de døde, ligesom han
selv sagde, han ville. Det strider
mod al natur. Det er umiddelbart
erfaringsstridigt. Det kan man kun
tro på, fordi man har erfaret den
opstandne og derfor nærværende
Gud. Kirkeåret bygger på troens
grund, og det fortæller uddrag af
historien om dengang Guds søn gik
på jorden.
Til hver eneste søndag og hver
eneste helligdag er der knyttet et
fast tekststykke fra et af de fire
evangelier. Denne række af tekster
er blevet læst op i alle kristne kirker
lige siden 300-tallet. Derfor er tekstrækken nærmest blevet naturens
gang i åndens hus, vores kirke. Men
det er ikke med de fire evangelier
som med de fire årstider, at de
umiddelbart følger årstidens gang.
Kirkeårets læsninger er uddrag af
de fire evangelier sat sammen til en

fast række af tekststykker. Denne
tekstrække kunne man kalde det
femte evangelie.
Man deler kirkeåret op i vinterdelen og sommerdelen. Den første del
er festernes tid fra advent og jul,
over faste og påske, til himmelfart
og pinse. Det er tiden, hvor det
også i åndens verden gælder, at
vinter bliver til forår. Den anden
del, der rækker fra sommer til
efterår, er tiden uden helligdage.
Den hedder trinitatis-tiden. Den
består af 26 eller 27 søndage (”efter
Trinitatis”), som alle regnes fra
Trinitatis-søndag. Det er en særlig
tid, hvor vi søndag efter søndag kan
komme nærmere Gud og dermed
os selv ved at indøve os i det hellige
evangelie. Udtrykket ”trinitatis”
hentyder til det unikke ved den
kristne Gud. Den kristne Gud er
ikke et mylder af naturguder, som i
den unge Oehlenschlægers legende
fantasi. Der er kun én Gud. Men
denne Gud viser sig i tre skikkelser, nemlig som Faderen (i julen),
Sønnen (i påsken) og Helligånden (i
pinsen). Der er tre skikkelser, men
kun én Gud. Vi siger det i trosbekendelsen, hører det i kollekterne,
synger det i salmerne. Vi kender
det fra alle gudstjenester. Den
kristne Gud er den treenige Gud.
Trinitatis-tiden er en hyldest til den
ubegribelige treenighed. Henover
sommeren kan vi, som man altid
har gjort, indøve den treenige Gud
i vores hjerter.
Slå op på gudstjenestelisten i kirkebladet og kom og deltag i sommerens 13 trinitatis-gudstjenester.

Kom og hør de utrolige lignelser,
som har været omdrejningspunktet
for gudstjenesterne i hele vor kirkes
historie. Lignelser, der alle er fortalt
lige præcis til dig. Ingen præster
har nogensinde udlagt teksten på
samme måde. Det er teksterne
simpelthen for uudgrundelige til.
De er det store rodnet, som stikker
dybt og bredt i jorden, så hjertets
bøgetræ kan spejle sin top i bølgen
blå.
Ja, det er sommer, blomsterne
dufter og fuglene synger. I kirken
samles vi om den største sang, den
om hjertet med de tre kamre: tro,
håb og kærlighed. Det kan lyde
trivielt, men det betyder, at hverken
denne tro, dette håb eller denne
kærlighed følger naturens faste
gang. Vi er ikke født med dette
hjerte, men vi er fødte til det. Hav
en frejdig Trinitatis!
Tonny Aagaard Olesen
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Nordlangeland Pastorat
Nyt fra menighedsrådene
Der skal på denne plads lyde en
stor tak til pastor emeritus Eigil
Andreasen, der i januar kvartal
vikarierede for Peter Møberg, som
havde barselsorlov. Vi håber også
fremover at kunne drage nytte af
Eigils medarbejderskab, nu som
frivillig, da han jo bor i Tranekær.
En stor tak skal også lyde til
gravermedhjælper Lisbeth Gredal
Møller, som har ønsket at fratræde
sin stilling pr. 1. april. Vi har
været glade for at have Lisbeth
ansat, hun har omhyggeligt passet
primært Stoense Kirke og Kirkegård, og vi ønsker alt det bedste for
hende fremover.

Menighedsrådene har aflagt
regnskab for 2020, begge råd kan
glæde sig over god balance imellem
indtægter og udgifter, reelt er der
et overskud på hhv. 43.000 kr.
og 48.000 kr. En ekstraordinær
post til reparation af isolering af
gulvene i Hou præstegård efter
skadedyrsproblemer bliver dækket
af en særbevilling.
Menighedsrådene bliver fremover
udfordret til at arbejde med grøn
omstilling, idet kirkerne i lighed
med resten af samfundet skal
medvirke til en CO2 reduktion på
70% inden 2030.

Korte sommerudflugter
Vi håber at kunne gennemføre de to korte sommerudflugter og
minder lige om dem.
Tullebølle-Tranekær-Bøstrups
udflugt den 6. juni til Sdr.
Broby og Hørvævsmuseet.
Her begyndes med gudstjeneste
i Tullebølle Kirke kl. 10.00.
Tilmeldingsfristen den 21. maj
til Hanne Graae Vous,
tlf. 60 41 11 36 eller
mail h.graae@mail.dk
Hou-Stoense-Snødes sommerudflugt den 17. juni til Ditlevsdal og Ryslinge. Afgang
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fra Hou Kirke kl. 11.00 med
opsamling på Havnen og i
Stoense og Snøde.
Husk tilmelding til
Lene Møller Dam på
tlf. 26 84 64 78 eller mail
lenemollerdam@gmail.com.
Frist er den 2. juni.
Udflugterne er beskrevet i
sidste kirkeblad og der kan også
læses om dem på hjemmesiden
www.pastoratet.dk

Sommerkoncerter i Bøstrup kirke
”Sommerkoncerter på Langeland”
afholder i år en mini-festival med
to koncerter, den ene fredag den
11. juni klokken 19.30, den anden lørdag den 12. juni klokken
15.30. Koncerterne finder sted i
Bøstrup Kirke, og vi overholder
naturligvis alle restriktioner –
afstand, antal, afspritning – med
hensyn til Corona.
Vi er stolte over ved den første
koncert at kunne præsentere hele
to udenlandske debutanter for
det danske publikum, nemlig den
skotske mezzo sopran Beth Taylor
og den engelske bratchist Timothy Ridout. De er begge unge og
står hver især foran en lovende
international karriere. De bliver
akkompagneret af Julius Drake,
som i over 25 år har spillet ved
sommerkoncerterne.
Koncerten med Beth Taylor,
Timothy Ridout og Julius Drake

finder sted fredag den 11. juni kl.
19:30 i Bøstrup kirke. Programmet omfatter værker af Schumann
og Brahms. Koncerten optages
af Danmarks Radio. Den sendes
direkte og kan desuden streames
fra dr.dk.
Vi er tillige stolte og taknemmelige
over for anden gang at kunne byde
Christoph Prégardien velkommen
på Langeland til en Lieder koncert
lørdag den 12. juni. Han er anerkendt som en af vor tids største
lyriske tenorer og vandt som bare
22 årig den tyske stats officielle
sanger konkurrence.
Prégardien akkompagneres af
Julius Drake ved koncerten i
Bøstrup Kirke lørdag den 12. juni
klokken 15:30. Programmet består
af værker af Schubert, Wagner og
Henri Duparc.

Nordlangeland Pastorat
Konfirmationer
En stor del af konfirmationerne fra
foråret er blevet udskudt og andetsteds i kirkebladet kan man læse,
hvem der konfirmeres hvornår og
hvor.
Tilmelding til konfirmationer
2022 foregår til en af præsterne og
der udsendes et tilmeldingsskema
i august. Hvis ikke man får det,
kan man via hjemmesiden www.
pastoratet.dk hente et tilmeldingsskema. Fra hjemmesiden er der
også adgang til at ”sende sikkert”,
når tilmeldingen skal returneres.

Minikonfirmander
I efteråret tilbydes der minikonfirmandundervisning til 3. og 4.
klasses elever på Nordskolen. Nærmere informationer vil blive givet
til elever og forældre på Nordskolen, men vi regner med et forløb på
8-10 uger begyndende i slutningen
af august til udgangen af oktober.

Kor-i-nord
Lejlighedskoret ”Kor-i-Nord”
skal medvirke ved gudstjenesterne søndag den 27. juni
og derfor bliver der fire øve
gange forud, nemlig følgende
torsdage
kl. 16-18 i Bøstrup Sognehus:
Den 27. maj og den 3. 17. og
24. juni.
Yderligere oplysninger og tilmelding til korleder Jens Jørgen
Søgaard på tlf. 22 29 41 58
eller mail: ivitaq@gmail.com

Kirkevandring
Søndag den 11. juli arrangeres
der igen en kirkevandring. Vi
begynder med en kort gudstjeneste i Hou kirke kl. 14.00,
herefter går vi til Uglebjerg,
hvor vi får kaffe og kage i
haven hos Marlene og Jonny
Christensen. Vi skal et smut
forbi Svensker-stenen, som står
ved Uglebjerg strand, inden vi
vender næsen tilbage mod Hou.
Her afsluttes med en sandwich i
Forpagterboligen.
Tilmelding til Hans Henrik
Merrild tlf. 62 55 12 64 eller
mail hhm@km.dk senest den
7. juli. Prisen for forplejningen
er 40 kr.

Hesselbjerg Musikfestival
Sidste år måtte jubilæums festivalen helt aflyses, i år bliver der
en mindre festival og følgende
er planlagt:
Lørdag den 17. juli bliver der
en koncert i Tranekær med
sangerne Kirstine Bonde og
Per Jellum. En ”Hyldest til
kærligheden”.

Søndag den 18. juli byder bl.
a. på en musikgudstjeneste i
Snøde kl. 10.00.
Følg med i dagspressen og på
hjemmesiden www.hesselbjergmusikfestival.dk for nærmere
detaljer.

Udstilling i Stoense
Søndag den 29. august bliver der
ferniseringsgudstjeneste i Stoense
kirke kl. 16.00.
Udstillingen er den udskudte fra
foråret om ”De syv dødssynder”.
Biskop Tine Lindhardt medvirker.
Se mere i næste kirkeblad.

EN HYLDEST TIL KÆRLIGHEDEN
To kendte sangere vil indhylle publikum i musikalsk ﬂødeskum.

Menighedsrådsmøder
Hou-Stoense-Snøde
Menighedsråd
Tirsdag den 24. august kl. 14.00
i Forpagterboligen, Hou

Tullebølle-Tranekær-Bøstrup
Menighedsråd
Tirsdag den 24. august kl. 19.00
i Bøstrup Sognehus

Gudstjenester på plejehjemmene

Kærligheden har mange ansigter og når operasangerne Kirstine Bonde og Per Jellum hylder kærligheden musikalsk,
er man vidt omkring. Med kærlighed til sin elskede, til fædrelandet, til maden, til naturen og til meget andet, som rører, bevæger og går lige i hjertet.
Rent musikalsk bevæger parret sig vidt omkring lige fra Grand Prix-klassikere, over svenske viser, irske og engelske
kærlighedssange, til smægtende opera-arier og smukke operettesange, alt sammen med fokus på romantikken og
kærligheden. Ligesom der naturligvis også plukkes en smuk musikalsk buket fra vores egen danske sangskat.

Stigtebo:

Onsdag den 30. juni kl. 10.15
Onsdag den 28. juli kl. 10.15
Onsdag den 25. august kl. 10.15

Genremæssigt bydes der således på en bred vifte af kendte musikalske godbidder, alt sammen over temaet kærlighed - både den lykkelige og den ulykkelige - smukt serveret og bundet sammen af de to dygtige sangere, der har
valgt et romantisk repertoire, der taler til hjertet med et humoristisk strejf.

Tullebøllecenteret:
Onsdag den 30. juni kl. 14.30
Onsdag den 28. juli kl. 14.30. Altergang.
Onsdag den 25. august kl. 14.30
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Nordlangeland Pastorat
Fælles udflugt til Gisselfeld og Ringsted
Torsdag den 26. august arrangeres en fælles udflugt. Turen går til
Gisselfeld Kloster på Sydsjælland og
Sankt Bendts kirke i Ringsted.
Gisselfeld kloster - slot og park

Få minutter fra nutidens brølende
motorveje - i et af Sjællands smukkeste landskaber - ligger Gisselfeld
Kloster, en af Danmarks ældste og
bedst bevarede renæssanceborge.
Gisselfeld blev i sin nuværende form
grundlagt af Peder Oxe, der byggede
borgen i perioden 1547-1575.
I 1701 bestemte Christian Gyldenløve, søn af Christian den 5., at
Gisselfeld skulle gøres til et kloster,
hvor adelige jomfruer kunne bo.
Disse planer blev dog aldrig ført ud i
livet, men navnet - Gisselfeld Kloster
- er hængt ved lige siden.
Vi har booket rundvisning for to
grupper lidt forskudt og skal også
indtage vores medbragte frokost i
parken, og kaffen i det flotte orangeri
– Paradehuset.
Sankt Bendts kirke Ringsted
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Efter besøg på Gisselfeld kører vi
til Ringsted, hvor vi vil blive vist
rundt i Sankt Bendts kirke. Kirken
rummer mange adelige og kongelige
grave. Valdemar den Store, Knud
6., Valdemar Sejr, Erik Menved og
Erik Plovpenning ligger begravet her.
Næst efter Roskilde Domkirke er det
den kirke i Danmark der rummer
flest kongegrave.
På hjemturen spiser vi middag på
Hotel Nyborg Strand.
Dagens program:
Afgang kl. 8.00 Hou kirke, opsamling i Stoense kl. 8.10 og i Snøde
ved vejen op til P-plads kl. 8.15,
Bøstrup kirke kl. 8.25 og Tranekær
kirke kl. 8,35
Kl. 8.45 afgang Tullebølle kirke
Med færgen fra Spodsbjerg kl. 9.15
og ankomst ca. Kl. 11.45 Gisselfeld.
Vi begynder med at spise de medbragte sandwichs
Kl. 12.30 og 12. 45 rundvisning
Vi skal i to grupper have kaffe i
Paradehuset.
Kl. 15.00 køres der videre.
Kl. 15.45- 16.45 Sankt Bendts kirke
Kl. 18.00 – 19.30 Hotel Nyborg
Strand
Ca. 20.45 tilbage ved Tullebølle
kirke og ca. kl. 21.30 Hou kirke.
Praktiske oplysninger
Prisen for turen incl. entre og rundvisning samt sandwich, kaffe og middag er kr. 350 pr person , drikkevarer
til middagen betaler man selv. Det
samme gælder evt. kaffe på færgen
til Tårs.
Bindende tilmelding senest tirsdag
den 10. august til Lene Møller
Dam på tlf. 26 84 64 78 eller mail
lenemollerdam@gmail.com eller til
Hanne Graae Vous, tlf. 60 41 11 36
eller mail h.graae@mail.dk

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

Longelse - Fuglsbølle - Skrøbelev Pastorat
Nyt fra menighedsrådet
Longelse kirke står overfor at
skulle havde nyt tag på skibet, i
våbenhuset og sakristiet. Det er
ikke nødvendigt på tårnet, da der
løbende er skiftet så meget tag
efter de store storme.
Der er afholdt licitation, og
arbejdet starter mandag den 19.
april og vil vare til omkring november, afhængig af vejret. Der
er også noget sokkelarbejde, men
det kan muligvis vente til foråret.
Der vil blive rejst telt over kirkeskibet fordi der skal udskiftes
en del spær inden der kan lægges
nye tagsten på.
Da der vil blive en del truck
kørsel på kirkegårdens gange,
håber menighedsrådet på velvilje
og forståelse fra de besøgende og

gravstedsejere med de gener, som
det vil medføre.
Kirken vil være åben under hele
processen, da der er indlagt pauser
på arbejdsgangen, hvis der skal
ske kirkelige handlinger.
Kirken skulle have været kalket i
år også, men det bliver for sent at
kalke kirken til november, så det
må blive sommeren 2022 i stedet
for.
Formanden

Grundlovsdag: Koncert i Skrøbelev Kirke

Kom med til udendørs
morgen-gudstjeneste ved Longelse Kirke
Begynd den lyse sommerdag
med morgensang, en bøn og
en tanke over biblens visdom.
Vi dækker op til gudstjeneste
i det fri bag Longelse Kirke,
takker for livet og dagen, og

spiser derefter morgenbrød
sammen. Torsdag d. 17. juni
og torsdag d. 29. juli kl. 8.30.
(I tilfælde af regn går vi dog
ind!)
Velkommen. Marianne Ring

Konfirmationerne måtte
også i år udskydes
Længe ventede vi spændt, men tilsidst stod
det ganske klart: Heller ikke i år kan vi
gennemføre forårs-konfirmationerne.
Men det slår os ikke ud! Vi fejrer i
stedet konfirmationer i sensommeren,
nemlig d. 15. august, d. 4.september
og d. 5. september, alle dage kl. 10.

Vores grundlov er værd at fejre, og i år vil vi gøre det med et brag af
en koncert. Vi samles i Skrøbelev Kirke, hvor vi må være 80 mennesker, når vi ikke synger. Vi nyder musikken og en kort grundlovstale, og i pausen går vi udendørs og får en let servering i glas og på
desserttallerken. Hold øje med Øboen og vores hjemmeside, for at
se hvem der leverer den musikalske oplevelse. Gratis adgang!

Søndag d. 15. august i F
 ugsbølle Kirke:
Jacob Flecks Elnegaard
Rasmus Koch Groth Petersen

Søndag d. 14. marts prædikede præsten over andet Korinterbrev,
hvor Paulus siger: Gud elsker en glad giver. Det var en passende
tekst til dagen, for denne dag kunne vi overrække 4.600,- kr, som
vi har indsamlet i vore tre kirker, fra glade givere i 2020. Gaven gik
til Børns Voksenvenner, og forkvinden,
Karen Corsten Møller
takkede varmt for
påskønnelsen.

Søndag d. 5. september i S
 krøbelev Kirke
Aviaya Helene Martha Johansen Kleist
Hjalte Sørensen
Katrine Fridal Hansen
Lea Bjerg Petersen
Szhirley Melizza Helth Theodorsen
Tilde Marie Tved
Victoria Dalügge Nielsen

Lørdag d. 4. september i L
 ongelse Kirke
Gustav Bernth Nygård
Lucas Holm Skov Sørensen
William Elnegaard Madsen
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Longelse - Fuglsbølle - Skrøbelev Pastorat
Vejviser
Følg os på vores hjemmeside:
www.longelsekirke.dk, hvor webmasteren bl.a. lægger billeder op
og beskriver kommende arrangementer og gudstjenester.

Kultur-tur
Lørdag d. 14. august, kl. 7.00 - 20.45
Så prøver vi igen: Lad os i år vove at tage på
kultur-tur sammen! Vi har meget i vente: Mens vi
drikker morgenkaffe i bussen, kører chaufføren os
til Jelling Kirke; her fortolkes Danmarks måske
ældste kristne helligsted af en udsmykning, som
stod færdig i år 2000, ved billedhugger Jørn Larsen.
Lige ved kirken er opført et museum over Kongernes
Jelling, hvor vi ser udstillingen. Derefter går turen
til Vejle, hvor Peter Brandes for nylig har afsluttet en
udsmykning af Nørremarks Kirken. Vores frokost
indtager vi også i Vejle, hvorefter vi kører indenom
hhv Olafur Eliasons og Hennings Larsens spektakulære arkitektur. Langs fjorden går turen så til Christianskirken i Fredericia, hvor Bjørn Nørgaard har

udført et kæmpeværk: fra tonstunge broncedøre til
32 glasmosaikker. Videre derfra til keramikmuseet
Clay i Middelfart, hvor det er muligt at købe eftermiddagskaffe/kage. Turen går nu hjemover, men før
vi atter kører ind på præstegården, spiser vi middag
sammen på en dejlig kro. Hjemme ca kl. 20.45.
Samlet pris for hel molemitten: 400 kr. Afgang
kl. 7 fra Præstegården, og kl. 7.10 fra Abildsplads
i Rudkøbing Alle drikkevarer er for egen regning.
Tilmelding til Hanne Andersen, tlf. 4029 2019,
senest fredag d. 6. august.
Se på hjemmesiden og i dagspressen for evt.
ændringer.
Hilsen Marianne Ring
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Kordegn:
Lisa Pihl Jensen,
lpj@km.dk Tlf. 20 28 04 54.
Menighedsrådsformand:
Karl Kristian Rasmussen,
karl.kristian@mail.dk
Tlf. 51 36 25 74
Graver:
Jeffrey Raymond,
sk-graver@mail.dk
Tlf. 29 42 03 05
Kirketjener:
Christina Olsen · Tlf. 21 74 89 25
Olsen_Christina@hotmail.com
Gravermedhjælp:
Jens Berner Nørgaard,
jenzhip@gmail.com
Tlf. 30 52 48 08

Aften og musik-gudstjenester i
Skrøbelev og Fuglsbølle
Afrund en højsommerdag med aftensalmer og
dygtige musikere til aften
gudstjeneste i Skrøbelev
og Fugslbølle Kirke. Vi
inviterer en musiker med,
udover vores egen organist
og sanger, for at øge den
musikalske klang. Efter
den fælles oplivelse serverer
vi en god kop kaffe med
petit four i våbenhuset.
Se i Øboen hvilken musiker og hvilket instrument

Sognepræst
Marianne Ring,
Longelsevej 5, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 50 10 69, mobil 25 72 20 50,
mail: malr@km.dk
Træffes efter aftale.

Kirkeværge:
Klaus Egeberg · Tlf. 21 62 81 10
klausegeberg@gmail.com

der kommer de enkelte
gange. Torsdag d. 8. juli og
torsdag 26. august, begge
gange kl. 19.30.

Aftensang i Præstegårdshaven
Under de blomstrende
kaprifolier sætter vi os
tilrette med højskolesangbogen og vort udendørs
klaver, og synger om kap
med fulgene! Aftenkaffe
og blødt brød, bløde
puder og et lille tæppe

over knæene. Fællesskab
og lovsang fra os, som
så længe var adskilt og
indendøre. Velkommen.
Onsdag d. 9. juni og onsdag d. 18. august, begge
gange kl. 19.30.
Hilsen Marianne Ring

Regnskabsfører:
Kaj Christoffersen,
Tryggelev 20 5932 Humble
doka@christoffersen.mail.dk
Tlf. 62 56 10 35
Kirkebil:
Byens Taxi · Tlf. 62 51 10 80
Bemærk: Kirkebilen er til for at
bruges. Brug den altså gerne til de
arrangementer, du kunne ønske at
deltage i.

Strynø Pastorat
Musik og dans, glade
gæster og en badetur
Agnete Dahl Anesen er 14 år, bor på
Strynø, går på Ørstedskolen og skal
fejre sin konfirmation i Strynø kirke
lørdag den 28. august kl. 16.00
Egentlig er Agnete godt tilfreds
med, at hendes konfirmation blev
flyttet til august. “På en måde er det
dejligt, at det bliver om sommeren,
hvor det er varmt, og man kan
komme ud at bade”. Agnete synes
faktisk, at det er en god ide, hvis
alle konfirmationer blev holdt om
sommeren. ”Til min konfirmation
skal vi ikke bare sidde og spise og
høre på taler, men vi skal danse og
spille rundbold”. Agnete har inviteret omkring halvfjereds gæster, så
hele familen, mange både nuværende og tidligere Strynboere og
veninderne kommer med til festen.
I de sidste mange måneder har
skole- og konfirmationsundervisning været ret kedeligt, fordi man
ikke kunne være sammen med sine
venner. Det var dog dejligt ikke
at skulle med færgen tidligt om
morgenen. Og det har faktisk været
dejligt at være hjemme. ”Da jeg
gik i skole, var der ikke så meget
overskud til andet end lektier og aftensmad, når jeg kom hjem.” Under
Corona har Agnete haft tidligere
fri, og ingen tid er blevet brugt på
færgeture. Så hun har ikke følt sig
så træt og har haft bedre tid til at
være sammen med de andre på øen.
”Der har været mere tid til at lave
det, man havde lyst til.” Medens
vennerne på Langeland måske har
set serier og været mere alene, har
Agnete og vennerne på Strynø isoleret sig sammen og derfor ikke været
så ensomme.

Agnete Dahl Anesen glæder sig til
konfirmationsfesten i august
Medens skolens undervisning
foregik via nettet, har Folkekirken
vist sig ikke helt at være up-to-date
med digitaliseringen; ”Vores klasse
har været til konfirmationsundervisning i to hold. Vi fik opgaver,
men det var mega kedeligt, når man
var helt alene, og man ikke kunne
få hjælp.” Agnete vil klart opfordre alle præsterne til at iværksætte
interaktiv online undervisning, så
man i det mindste kan have dialog
med sine kammerater via nettet, når
man ikke kan mødes fysisk.
Overordnet om konfirmandundervisningen siger Agnete; ”det var
ligesom et helt nyt fag, og det var
spændende. Det bedste var at møde
nye venner og begynde at tale med
dem fra parrallelklasserne og fra
andre skoler.” Om den obligatoriske
kirkegang siger Agnete, at det ikke
er så spændende, fordi det er svært
at forstå præsten, der taler for meget

voksensprog. ”Ord for ord forstår
jeg godt, men den overordnende
mening eller ide er lidt uforståelig.”
Agnete trøster sig med, at de voksne
nok forstår, hvad præster siger! Hvis
det stod til Agnete, skulle der ske
noget mere spændende og underholdende i kirken. I Strynø kirke er der
ofte anderledes sang og musik med
forskellige musikere fra øen, men
der kunne godt være bedre fortællinger, der er nemmere at forstå; ”og
så sker der ligesom noget!”
Agnete vil gerne konfirmeres,
fordi hun tror på Gud. Hun mener,
at der skal være en god grund til,
at man bliver konfirmeret. Det er
ikke nok, at man gerne vil holde
en fest og have gaver. Ellers kan
man jo bare holde en stor femtenårs
fødselsdagsfest. Mange af Agnetes
venner holder fest på andre måder
og skal ikke forbi kirken, og det er
fordi, de enten ikke tror på Gud
eller tror på noget andet. Hun
fortæller, at det handler om, at
man - selvom alle ikke tror helt på
samme måde om kristendommen
- har nogen at gå til, at man har
nogen at tænke på, når man er ked
af det. ”Jeg tror nok ikke så meget
på det med, at jorden blev skabt på
seks dage, men mere på, at man kan
komme et sted hen, efter man dør,
og at det er et godt sted.”

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

Fællessang med mere
Lørdag den 14. august
kl. 12.00
Familien Arent med blandt
andre Peter og Betty diverterer
traditionen tro i Strynø kirke
med sang og musik.
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Rudkøbing – Simmerbølle Pastorat
Gudstjenester på plejehjemmene.
22/6: Rudkøbing plejehjem 10.30. Danahus 14.00
ved Dorthe Stæhr Nielsen
27/7: Rudkøbing plejehjem 10.30, Danahus 14.00
ved Trille Brink Westergaard
24/8: Rudkøbing plejehjem 10.30, Danahus 14.00
ved Marianne Ring

Kor i Rudkøbing Kirke
Rudkøbing Kirke tilbyder korundervisning
for både unge og voksne:

Sogneudflugt
Sensommerens sogneudflugt adviseres allerede nu.
Den finder sted d. 16. september
2021 med afgang fra Rudkøbing
kl. 10 00 og hjemkomst klokken
ca. 15.30 Turen går til Sydlangeland.
Vi skal på en guidet tur til Skovsgaard Gods, besøge et par af vores

smukke syd-langelandske kirker og
i øvrigt hygge os med samvær med
spisning og kaffe undervejs.
For nærmere oplysninger: se
Øboen, Kirkernes hjemmeside
og næste Kirkeblad. Skriv eller
kontakt Dorthe Stæhr Nielsen:
20317187

Friluftsgudstjeneste
På Simmerbølle kirkegård 8. august 14.00
Tag en klapstol, et tæppe og kaffekurven med, så hygger vi i det
grønne efter gudstjenesten.

Ungdomskoret er for piger og drenge i alderen ca. 12-18 år. Vi mødes
og synger hver torsdag kl. 16-17. I ungdomskoret synger vi for det
meste flerstemmigt, både rytmiske og klassiske sange. Vi arbejder
med udvikling af sangstemmen og med evnen til at høre sin egen
stemme som en del af en klanglig helhed. Der er en lille stemmeprøve
forbundet med at blive optaget i ungdomskoret. Man tjener 125 kr.
ved deltagelse i gudstjenester og lignende, og koret medvirker ca. en
gang om måneden ved en søndagsgudstjeneste i kirken.
Korstart: torsdag d. 9. september. (Ved tilstrækkeligt antal tilmeldte).
Kirkekoret er et blandet kor for voksne. Vi synger primært kirkemusik i forskellige genrer, men også gerne sange af mere verdslig karakter, når lejlighed byder sig, f.eks. ved arrangementer i sognehuset.
Koret medvirker ved gudstjenester og andre arrangementer i kirken
ca. 4-5 gange pr halvår.
Kirkekoret øver hver tirsdag aften kl. 19.30-21.15.
Korstart: tirsdag 7. september.
Motetkoret er et blandet kor, hvis primære opgave er at medvirke
ved højmesserne i Rudkøbing Kirke. Sangere i motetkoret synger
til gudstjeneste ca. hver anden søndag. Vi holder prøve forud for
højmessen, men det er en forudsætning, at sangerne også selv kan øve
sig hjemme. Ved højmessen bidrager koret med flerstemmig salmesang og et musikalsk indslag. Vi mangler primært herrestemmer i
motetkoret.
For tilmelding eller yderligere information, kontakt organist
og korleder, Tine Pugesgaard,tlf. 23301868,
mail: Tine.p.org@gmail.com
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Rudkøbing – Simmerbølle Pastorat
Minikonfirmander 21/22:		
På grund af Coronaen har det ikke
været muligt at tilbyde undervisning af minikonfirmander det
forgangne år.
Det vil vi råde bod på i den kommende tid.
Derfor tilbydes minikonfirmander
fra Kassebølle Friskole undervisning lige før og efter sommerferien.

Forløbet afsluttes, hvis restrik
tionerne ellers tillader det, med en
minikonfirmation i Simmerbølle
kirke d. 19. sep. 2021 kl 11. 30.
Tilbuddet om minikonfirmation til
Ørstedskolens elever er følgende:
For de elever der efter sommerferien
går i 4.klasse tilbyde minikonfirmandundervisning i efteråret 2021.
For 3.klasse tilbydes minikonfirmation i foråret -22.
Når undervisningsopstart nærmer
sig – modtager eleverne i god tid en
invitation. Se mere i næste kirkeblad. Undervisningen er gratis og
forgår efter skoletid! For nærmere
information kontakt: Dorthe præst
på 20317187

Koncert
Fredag 27. august kl. 19.00
Koret ”The Suoni Choir” kommer på besøg i Rudkøbing Kirke!
De vil sammen med den prisvindende pianist, Dominik Wizjan,
synge og underholde med både ældre og nyere ”klassikere”.
Koncerten varer omkring en time.
Koret ledes af Siobhan Lamb. Entre gratis!

Alsang
Aktivitetsudvalget planlægger
at afholde et Alsangsstævne på
Torvet foran Sognehuset lørdag
den 11.september kl.11.00, vel
at mærke hvis det til den tid
er muligt at forsamles uden
Corona-pas eller Covid-test. Der
vil komme meget mere information om arrangementet i det
nye Kirkeblad der udkommer
1.september, men da det ligger så
tidligt på måneden ønsker vi at
gøre opmærksom på det allerede
nu. I løbet at denne så lange
“Coronatid”, er fællessangen
vendt tilbage med stor succes.
Vi har via TV skærmen kunnet
deltage i fællessang fredag aften
og synge morgensang hver eneste
dag. Vi ville gerne have afholdt
et Alsangsstævne om aftenen
den 4.maj, men da det desværre
ikke lader sig gøre pga. de
nugældende restriktioner, har vi
rykket det hen til sensommeren.
Såfremt der ikke er plads nok
kan dette afsnit herunder udelades.
Herunder lidt læsestof om begrebet Alsang:
I de første år af den tyske

besættelse af Danmark under
2. Verdenskrig opstod der en
stor opblomstring og udbredelse
af fællessang – alsang. Alsang
blev betegnelsen for en række
fællessangsstævner, som blev
afholdt rundt i hele landet under
besættelsen. Hundredtusindvis af deltagere sang med på
fædrelandssange og gav dermed
udtryk for sammenhold og nationalfølelse. Det først alsangsstævne i Danmark fandt sted
i Aalborg den 4. juli 1940 på
initiativ fra Sammenslutningen
af Arbejdersangkor i Aalborg og
Nr. Sundby, som havde planlagt
fire sangaftener hen over sommeren. Til det første arrangement
mødte ca. 1.500 deltagere op
på en regnvåd sportsplads, og i
løbet af de fire sangaftener steg
deltagerantallet til ca. 10.000.
Fænomenet spredte sig hurtigt
til resten af landet. I august og
september 1940 samledes folk
over hele landet til alsang. Et
højdepunkt blev nået den 1. september 1940, hvor alsangsstævner over hele landet i alt samlede
flere end 700.000 deltagere.
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Rudkøbing – Simmerbølle Pastorat
Ny kordegn
Pr. 31.3.2021 har Rudkøbing
taget afsked med kordegn Birgitte
M. Møller, der har fået nyt job i
Nyborg.
Vi takker for det gode samarbejde
vi har haft gennem de sidste 16 år.

Den 6.4. har vi ansat Lisa P. Jensen
som ny kordegn. Lisa er tillige
ansat som kirketjener og vi glæder
os til det udvidede samarbejde.
Conny Mortensen

Konfirmation 2022 og frem
Fra om med foråret 2022 er der mulighed for at blive konfirmeret i
Rudkøbing kirke på følgende 3 dage:
Bededag (fredag)
Lørdag efter Bededag
Søndag efter Bededag

Gælder begge sogne
www.rudkøbingsimmerbøllekirker.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
Tlf. Mandag fri.
Sognepræst:
Trille Brink Westergaard,
Lindelse præstegård,
Langegade 2, 5900 Rudkøbing
Tlf. 20 46 36 44.
Mail: tubw@km.dk.

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.

Kordegn: Lisa Pihl Jensen
Torvet 1A, 5900 Rudkøbing
Tlf. 2028 0454
Mail: lpj@km.dk

I Simmerbølle kirke kan man blive konfirmeret Bededag.

Træffes tirsdag til fredag
i dagtimerne.
Personlig fremmøde aftales
ligeledes på tlf. 2028 0454

Indre Mission - Bethesda
3/6 Generalforsamling
10/6 Møde v. Jacob Olesen
18/6 Møde v. Knud Didriksen kl. 18.00
23/7 - 31/7 Bibelcamping i Tullebølle
19/8 Møde v. Bjarne Taulborg
Gennemføres iht. gældende
forsamlingsrestriktioner
Kontakt: Birgit Mogensen,
tlf. 62502098
Hvor ikke andet er anført,
er møderne kl. 19.30
i Bethesda,
Ahlefeldtsgade 27
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Vejviser

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

Kirkegårdskontoret graver
Tlf. 62 51 17 65.
Mail:
rudkoebingkirkegaard@mail.dk
Træffetid kl. 09.00-10.00
på kontoret, Rue 12,
5900 Rudkøbing.
Kirkegårdskontoret
Lone Magaard Jensen
Træffes tirsdage 8.00 - 11.00
Tlf. 61 12 72 70
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:
Fungerende formand:
Jens Christian Bay
Tlf. 21 84 46 60
simmerboellemenighedsraad@
gmail.com
Kirketjener:
Lisa Pihl Jensen,
Tlf. 20 28 04 54
Mail:
lpj.kirketjener@gmail.com
Kirkeværge:
Thorkild Wamsler,
Tlf. 23 29 74 90

Humble – Lindelse Pastorat
Frivilligt flaglaug søges:

Endelig sommer

Er der nogen der kunne tænke
sig at være med i et flaglaug,
dels for Lindelse kirke og dels
for Humble kirke, således at
flaget kan komme op på nogle
flagdage hvor personalet holder
fri.

Når disse linjer læses er det
endelig blevet sommer. Det
har vi ventet på meget længe.
Vi havde allerede ventet meget
længe, da disse linjer blev
skrevet lige efter påsken i
midten af april. Dengang var
endnu de strenge restriktioner
gældende for hele kirkelivet.
Det har været meget hæmmende for gudstjenesterne og
de kirkelige handlinger, for
konfirmandforberedelsen og de
kirkelige aktiviteter. Allerede
dengang var det længe siden, vi
havde været samlet om et godt
arrangement i hinandens frie

Der vil selvfølgelig blive lavet
en turnus ordning i samarbejde
med de frivillige.
Henvendelse til Lisa Pihl Jensen, menighedsrådsformand på
23242478.

selskab. Alt håb blev dengang
sat til sommeren, men det har
været vanskeligt at planlægge,
da man jo skulle fare forsigtigt
frem. Det sidste halvandet
år har været en perlerække af
aflysninger. Men nu er sommeren her med lys og varme
og frisk luft. Det giver håb
om, at vores sommerudflugt
i år bliver gennemført, at de
udskudte konfirmationer bliver
til store festdage i august og at
vi atter kan mødes normalt til
alle vores gudstjenester. Vi ses i
sommeren!

Sommerudflugt

Konfirmationer
En del af årets konfirmationer er
flyttet til sensommeren.
Således bliver der konfirmation i:

Sidste års sommerudflugt
vil vi gerne fuldføre i år
hvis det overhovedet bliver
muligt.
Vi vil annoncere det i
Øboen i god tid, når det
bliver muligt, eller i næste
kirkeblad.
Turen går til Sønderjylland
ved grænsen!

Humble kirke:
Lørdag 21. august kl. 10:30.
Lindelse kirke:
Søndag 22. august kl. 11:00.
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Humble – Lindelse Pastorat
Vejviser
Sognepræst
Tonny Aagaard Olesen
Træffes på 24 24 24 71
Mail: tao@km.dk. Fri mandag.
Kordegn
Lisa Pihl Jensen
Torvet 1a, 5900 Rudkøbing
Tlf. 20280454
Mail: lpj@km.dk
Træffetid: tirsdag til fredag
i dagtimerne.

Kirkebladet Humble – Lindelse
Øv, så skete det igen igen.
Og det var ikke Brian igen igen, men et eller flere Dådyr på absolut
uinviteret besøg på Humble Kirkegård.
Første gang sked de på gange og grave, hærgede urnegrave, fællesplæne og de ukendtes gravplads. Blomster blev hevet op af jord og
potter. Det de bedst kunne lide blev ædt, resten spredt rundt. Det
eneste de ikke har spist er primula, men kun trukket nogle op af
jorden. Anden gang sker det samme, foruden at en gravsten bliver
væltet!!!! Alt dette finder menighedsrådet og graveren selvfølgelig
ikke er acceptabelt, først og fremmest for gravfredens skyld, dernæst betyder det ekstra arbejde og det er ærgerligt for pårørende at
se nyligt indkøbte blomster og planter ødelagt i nattens mulm og
mørke af nogle dyr der vader rundt hvor de ikke har noget at gøre.
Henny Munck Larsen, kirkeværge

Plejehjemsgudstjenester sommeren 2021
Juni

Humble-Lindelse
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

Vedr. kirkegårdene:
Kontakt kirkeværgen for den
enkelte kirkegård.
Graver Lindelse:
Allis Stæhr,
Tlf. 23 38 87 05
Mail: lindelsekirkegaard@
outlook.com
Fri mandag.
Kirketjener Humble:
Vakant.
Kontakt: Lisa Pihl Jensen,
Tlf. 23 24 24 78
Kirketjener Ristinge og
Kædeby:
Anette Zawada
Tlf.: 91 89 50 39
Stof til kirkebladet sendes til
sognepræsten!
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 til mig (se kontakt
oplysningerne).

Tirsdag 22. kl. 14.00: Lindelse Plejecenter, ved Li Have Otterstrøm
Onsdag 23. kl. 15.00: Humble Plejecenter, ved Li Have Otterstrøm

Juli
Tirsdag 20. kl. 14.00: Lindelse Plejecenter, ved Li Have Otterstrøm
Onsdag 21. kl. 15.00: Humble Plejecenter, ved Li Have Otterstrøm

August
Tirsdag 24. kl. 14.00: Lindelse Plejecenter, ved Tonny Aagaard Olesen
Onsdag 25. kl. 15.00: Humble Plejecenter, ved Tonny Aagaard Olesen
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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.

Sydlangeland Pastorat
Grundlovsfest i Magleby Præstegårdshave
d. 5. juni kl. 12.00
Tag madkurven med og nyd
frokosten i den smukke præstegårdshave.

Der er borde og stole – og hvis
vejret driller - et stort telt.
Sognepræst Li Have Otterstrøm
holder grundlovstalen og eftermiddagen vil byde på blandt andet
underholdning og fællessang.
Vi byder på eftermiddagskaffe.
Alle er velkomne
Tilmelding. Li Have Otterstrøm
tlf. 24911077 – e-mail: LHL@
km.dk senest d. 2. juni.

Kirkevandring fra Fodslette til Tryggelev
søndag d. 13. juni
Vi begynder kl. 10.00 i Fodslette Kirke med gudstjeneste, hvor
vi fejrer sommerens komme. Derefter vandrer vi (kørsel kan også
tilbydes) til Tryggelev, hvor vi byder på et lille måltid, som vi
indtager sammen i Tryggelevs hyggelige præstegårdshave. Endelig
slutter dagen med en lille sommerkoncert i Tryggelev Kirke.

Sommersang i Præstegårdsskoven
d. 25. juli kl. 14.00
Vi mødes i den smukke lysning i
Præstegårdsskoven.
Her vil vi tilbringe en hyggelig
eftermiddag sammen, med underholdning, fællessang og kaffebord.
Tilmelding til Doris Christoffersen:
doris.i.christoffersen@gmail.com

Tlf. 51370283. senest d. 20. juli.
Der tilbydes kørelejlighed fra
Tryggelev Kirke – og man kan
også benytte kirkebil til og fra
arrangementet.
Alle er hjerteligt velkomne!

Gudstjeneste under åben himmel!
Morgenmadsgudstjeneste i Magleby
Præstegårdshave
søndag d. 8. august kl. 9.00.

Alle er velkomne!

Vi begynder med at spise morgenmad og bagefter er der
gudstjeneste under høj himmel.

Tilmelding til Li Have Otterstrøm tlf. 24911077
e-mail: LHL@km.dk senest d. 10. juni.

Alle er hjerteligt velkomne og kirkebilen kan benyttes!
Sognepræst Li Have Otterstrøm
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Fodslette-, Tryggelev-, Magleby- og Bagenkop Kirke
Konfirmation i
Bagenkop Kirke:

Bagenkop Kirke fejrer
100-års fødselsdag

D. 14. august kl. 10.00:
Liam David Nanning Milling
og Tine Pryds Hansen
D. 5. september kl. 11.00:
Friman Sanyaa Andreasen
Surawit

Bagenkop Kirke fejrer 100-års
fødselsdag søndag d. 26. september med gudstjeneste kl. 10.00
efterfulgt af alverdens festivitas.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Vejviser
Sognepræst
Li Have Otterstrøm.
Træffes dagligt i Magleby
præstegård og på
Tlf. 62 56 10 77 eller 24 91 10 77
Mail: lhl@km.dk. Fri mandag.
Bagenkop menighedsråd:
Formand:
Søren Egmose
Tlf. 61 45 47 51
Kirkeværge: Tove Egmose
Tlf. 62 56 16 74

MAGLEBY HØSTFEST
Søndag d.12. september

Regnskabsfører:
Kaj Christoffersen
Tlf. 62 56 10 35 eller 51 33 10 35

Kl. 10.00 er det festgudstjeneste i den høstpyntede Magleby
Kirke, med blandt andet sangkor. Efter gudstjenesten fortsætter
festlighederne i Magleby Forsamlingshus.

Graver, Bagenkop:
Peder Kølle
Tlf. 21 14 30 51

*Auktion over de indleverede høstgaver
*Lækker Høstbuffet samt årets høsttale, underholdning og musik
Pris voksne 60 kr. – børn gratis

Magleby, Tryggelev og
Fodslette Menighedsråd

Overskudet fra høstfesten går ubeskåret til Børns Voksenvenner
på Langeland.

Formand:
Helge Dinesen
Tlf. 61 68 41 64

Vi opfordrer alle til at bidrage med høstgaver til auktionen – såvel
afgrøder, som ikke spiselige gaver. Høstgaverne kan medbringes
til gudstjenesten, eller afleveres på Magleby Præstegård til og med
d. 11. september. Vi kommer gerne og henter dem efter aftale.

Kirkeværge:
Anne Toftemann Knudsen
Tlf. 1 24 81 66
Regnskabsfører:
Kaj Christoffersen
Tlf. 62 56 10 35 eller 51 33 10 35
Graver, Magleby:
René Jespersen Tlf. 30 31 59 32

Plejehjemsgudstjenester:
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Tirsdag 22. juni, kl. 14.00:
Lindelse Plejecenter,
ved Li Have Otterstrøm

Tirsdag 20. juli, kl. 14.00:
Lindelse Plejecenter,
ved Li Have Otterstrøm

Tirsdag 24. august, kl. 14.00:
Lindelse Plejecenter,
ved Tonny Aagaard Olesen

Onsdag 23. juni, kl. 15.00:
Humble Plejecenter,
ved Li Have Otterstrøm

Onsdag 21. juli, kl. 15.00:
Humble Plejecenter,
ved Li Have Otterstrøm

Onsdag 25. august, kl. 15.00:
Humble Plejecenter,
ved Tonny Aagaard Olesen

Graver Tryggelev og Fodslette:
Willy Edvardsen
Tlf. 62 57 20 02 / 20 61 93 09
Fri mandag.
Kirkebil til alle pastoratets
gudstjenester og arrangementer:
Tlf. 62 57 10 77.
Bestilles senest dagen før.

Konfirmander 2021
Stoense kirke

Humble Kirke

Lørdag den 4. september kl. 10.00
v/ Hans Henrik Merrild
Leon Andreas Clausen
Victor Rix Hansen

Lørdag den 21. august, kl. 10.30
v/ Tonny Aagaard Olesen
Andreas Lund Balle					
Frederik Brandt			
Kevin Valentin Hansen
Mathilde Bay Hansen
Matilde Bredo Rødgaard
Nicoline Bøgh Hansen
Simon Møller Friis Rasmussen
Victoria Ploug Nielsen
Emilie Christoffersen
Cecilie Christoffersen
Alaxandar Naamansen

Snøde kirke
Lørdag den 4. september kl. 12.00
v/ Hans Henrik Merrild
Naja Bech Nielsen

Hou kirke
Søndag den 5. september kl. 10.00
v/ Hans Henrik Merrild
Andreas Villy Christensen

Bøstrup kirke
Lørdag den 11. september kl. 12.00
v/ Peter Martin Møberg
Emil Elias Birkvald
Frederik Lystrup Dehn Christensen
Mathilde Holm Hansen
Melanie Skovløv Nielsen

Tullebølle kirke
Søndag den 19. september kl. 12.00
v/ Peter Martin Møberg
Natasha Hedemann
Sebastian Weinreich Holm

Lindelse Kirke
søndag den 22. august kl. 11.00
v/ Tonny Aagaard Olesen
Mads Pilegaard-Klæsø
Mikkel Aadahl Larsen
Nana Nørregaard Stenhuus Larsen

Bagenkop Kirke
Lørdag den 14. august kl. 10.00 i Bagenkop Kirke
v/ Li Have Otterstrøm
Catrine Juelsbjerg Pihl
Emil Lund Elnegaard

Strynø kirke
Lørdag den 28. august kl. 16.00
v/Andreas Skjoldborg Knudsen
Agnete Dahl Anesen
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Konfirmander 2021
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Rudkøbing kirke

Rudkøbing kirke

Fuglsbølle Kirke

Fredag den 27. august kl. 9.30
V/ Trille Brink Westergaard
Frederikke Holm Lauge Larsen
Robin Bergquist
Mathilde Nikoline Søgaard
Mikkeline Bønneløkke Kjærsgaard
Signe Navne Larsen

Søndag den 29. august kl. 10.00
v/ Trille Brink Westergaard
Marcus Strandmark Sørensen
Isabell Linde Fjord-Hansen
Tille Beck
Stefanie Holmsted Jørgensen
Natascha Overgaard

Søndag den 15. august, kl. 10.00
v/ Marianne Ring
Jacob Flecks Elnegaard
Rasmus Koch Groth Petersen

Rudkøbing kirke

Rudkøbing kirke

Fredag den 27. august kl. 11.30
V/ Dorthe Stæhr Nielsen
Mathias Theis Olsen
Mathilde Mølleskov Demant
Frida Sparrebro Jørgensen
Luna Lagoni Hansen
Jonathan Kaae Jensen
Emily Olsen
Freja Kjær Pedersen
Gustav Krogh Uhrenholdt
Lukas Jensen
Silke Schrøder

Søndag den 5. september kl. 10.00
v/ Dorthe Stæhr Nielsen
Sille Weber Prydsgaard
Elias John Henriksen
Xander Birk Larsen
Kristian Egeberg
Magnus Sørensen
Maja Juhl
Adam John Carstensen

Longelse Kirke
Sørdag den 4. september kl. 10.00
v/ Marianne Ring
Gustav Bernth Nygård
Lucas Holm Skov Sørensen
William Elnegaard Madsen

Skrøbelev Kirke
Søndag den 5. september kl. 10.00
v/ Marianne Ring
Aviaya Helene Martha Johansen Kleist
Hjalte Sørensen
Katrine Fridal Hansen
Lea Bjerg Petersen
Szhirley Melizza Helth Theordorsen
Tilde Marie Tved
Victoria Dalügge Nielsen

Irlandsrejse - Kalender
Irlandsrejse
Den planlagte rejse med bus til
Irland er flyttet til perioden 12.
-21. september 2021.
Det betyder, at det stadig er muligt
at tilmelde sig rejsen, som koster
kr. 11.995.
Her er muligheden for i selskab
med andre, primært fra Langeland, at opleve den skønne grønne
ø, Irland.
Der køres med bus til Holland,
hvorfra der sejles til Newcastle i
England. Herfra køres via et smut
til Skotland til færgen, der skal

bringe os til Nordirland og så
begynder den store rundtur, som
afsluttes med at vi sejler til Wales
og kører tværs over England, for at
sejle fra Harwich til Holland igen.
Turen ledes af Anders Bager Eriksen og Hans Henrik Merrild.
Yderligere oplysninger og tilmelding hos Anders Bager Eriksen på
tlf. 20 93 17 14.
Et udførligt dagsprogram kan ses
på Historiske Rejsers hjemmeside
www.historiskerejser.dk

Sted:

Dato:

Klokkeslæt:

Overskrift

Skrøbelev Kirke

5. juni

19.00

Grundlovskoncert

Magleby Præstegårdshave

5. juni

12.00

Grundlovsfest

Tullebølle-Tranekær-Bøstrup

6. juni

10.00

Udflugt til Sdr. Broby og Hørvævsmuseet

Longelse Præstegård

9. juni

19.30

Aftensang med kaffe og blødt brød

Fodslette Kirke

13. juni

10.00

Kirkevandring

Longelse Kirke udendørs

17. juni

8.30

Hou-Stoense-Snøde

17. juni

11.00

Tullebølle og Snøde Kirker

27. juni

10.00 og 14.00

Skrøbelev Kirke

8. juli

19.30

Aftengudtjeneste med musikere og kirkekaffe

Hou Kirke

11. juli

14.00

Kirkevandring

Snøde Kirke

18. juli

10.00

Musikgudstjeneste

Præstegårdsskoven

25. juli

14.00

Sommersang i Præstegårdsskoven

Longelse Kirke udendørs

29. juli

8.30

Morgengudstjeneste med morgenbrød

Magleby Præstegårdshave

8. august

9.00

Morgenmad og gudstjeneste

Bustur fra Longelse

14. august

7.00-20.45

Simmerbølle kirkegård

8. august

14.00

Friluftgudstjeneste

Longelse Præstegård

18. august

19.30

Aftensang med kaffe og blødt brød

Nordlangeland Pastorat

26. august

8.00

Udflugt til Gisselfeld og Ringsted

Fuglsbølle Kirke

26. august

19.30

Aftengudstjeneste med musikere

Rudkøbing kirke

27. august

19.00

Koncert

Stoense Kirke

29. august

16.00

Fernisering på sommerudstilling

Morgengudstjeneste med morgenbrød
Udflugt til Ditlevsdal og Ryslinge
Gudstjeneste med Kor-i-Nord

Heldags-udflugt
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Kirkerne på Langeland & Strynø

Hou kirke

Kirken bygget i 1873.
Alterbillede af Julius Paulsen.
Kirkeskib.
Sognepræster Hans Henrik Merrild og Peter M. Møberg.
Kirken er åben fra 8.00 - 16.00.

Snøde kirke

Langelands højst placerede kirke. Bygget i middelalderen. Prædikestol af Hans Gudewerth,
udført i sen-renæssancestil ca. 1635. I koret hviler
slægten Steensen med bl.a. velbevaret gravsten
for Hans Steensen, Margrethe Basse og sønnen Christoffer. Landsdommer Vincen Steensen
(død 1659), kendt for sin indsats i forsvaret af
Langeland under svenskekrigene, ligger her.
Sognepræster Hans Henrik Merrild og
Peter M. Møberg.
Kirken er åben fra 8.00 - 16.00.
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Bøstrup kirke

Stoense kirke

Middelalderkirke med træskærer-arbejde i bruskbarok af Hans
Gudewerth og Lorentz Jørgensen.
Gammelt kirkeskib.
Glasmalerier af Maja Lisa Engelhardt.
Sognepræster Hans Henrik Merrild og Peter M. Møberg
Kirken er åben fra 8.00 - 16.00.

Middelalderkirke, oprindelig herredskirke
for Langelands Nørre herred. Karakteristiske
billedkvadre indsat i murene, blandt andet det
smukke Jesusportræt. Prædikestolen er udført
af Hans Gudewerth den Yngre i 1634. På kirkegården hviler Constance Leth, som Grundtvig forelskede sig i, mens han
var huslærer på Egeløkke.
Sognepræster Hans Henrik
Merrild og Peter M. Møberg.
Kirken er åben fra 8.00 16.00.

Tranekær kirke

Den nuværende kirke er opført ca. 1450 i gotisk
stil og senere ombygget og forsynet med spir.
Slotskirken tilhørte tidligere Tranekær gods,
hvilket er grunden til den karakteristiske gule
farve. Der er gravkapel mod syd fra 1670 med
prægtig dobbeltportal af marmor og sandsten
med jerngitter.
Sognepræster Hans Henrik Merrild og
Peter M. Møberg.
Kirken er åben fra 8.00 - 16.00.

Kirkerne på Langeland & Strynø

Tullebølle kirke

Middelalderkirke placeret midt i Tullebølle by. Romansk kor og skib,
gotisk sakristi og sengotisk tårn og våbenhus. Prædikestol senrenæssance
fra 1632 og nygotisk altertavle med korsfæstelsesmaleri af F. Storck fra
1866.
Sognepræster Hans Henrik Merrild og Peter M. Møberg.
Kirken er åben fra 8.00 - 16.00.

Rudkøbing kirke

Købstadskirke fra 1200-tallet.
Alterudsmykningen er kopi af Aabykrucifikset fra ca. år 1100; originalen findes på
Nationalmuseet.
2 fregatter er ophængt i kirken.
Klokkespillet spiller daglig kl. 8.00, 12.00,
16.00 og 20.00.
Sognepræst Dorthe Stæhr
Nielsen og Trille Brink
Westergaard.
Kirken åben 8.00 - 18.00.

Strynø kirke

Simmerbølle kirke

Middelalderkirke som indeholder bl.a. kalkmaleri med meget speciel
udformning af Danmarks våbenskjold (ARMA DANORUM) fra
1523. Romansk gravsten med processionskors.
Sognepræst Dorthe Stæhr Nielsen og Trille Brink Westergaard.
Kirken åben 8.00 - 17.00.

Opført i 1867. Våbenhuset er eneste bevarede levn af den gamle
kirkebygning fra 1589.
Altertavle malet 1881 af
marinemaleren J.E.C.
Rasmussen, Marstal og
forestiller Jesu forklarelse på bjerget.
Sognepræst Andreas S. Knudsen.
Kirken åben 7.00 - 18.00.

Skrøbelev kirke

Middelalderkirke indviet til
Skt. Nikolaus. Blev ombygget i sengotisk tid, men har
bevaret en række viking-inspirerede granit-relieffer fra
romansk tid. Kirken har
kalkmalerier fra 1400-tallet fra Træskomalerens
værksted – samtlige figurer smiler!” Kirken har
øens yngste kirkeskib. Også de imponerende,
moderne lysekroner kom til i 1991, skænket
af rådhusbetjent Christian Pedersen og hustru
Anna Emilie Pedersen. Sognepræst Marianne
Ring. Kirken åben 8.00 - 17.00.
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Kirkerne på Langeland & Strynø

Longelse kirke

Middelalderkirke med romansk skib og sengotisk langhuskor. Prædikestol, alterbord og altertavle i renæssance. Altertavlen meget spændende
med livlige figurer af de 4 evangelister med hver deres symbol samt de
6 dyder, Tapperhed, Tro, Håb, Retfærdighed, Klogskab og Selvdisciplin.
Alterbordet fra 1588 viser billedfelter med Jesu dåb, korsfæstelse og den
sidste nadver.
Sognepræst Marianne Ring.
Kirken åben 8.00 - 17.00.

Lindelse kirke

Romansk fra ca. 1200 med sengotiske tilføjelser. 1300-tals krucifiksgruppe. Fløjaltertavle
fra omkring 1500. Prædikestol fra 1628. I
forrige århundrede drastisk ombygning med
bl.a. tøndehvælv, der udviskede det romanske
præg. Gennemgribende restaurering i 1993 af
bygning og inventar. Smuk gammel præstegård syd for kirken.
Sognepræst Tonny Aagaard
Olesen.
Kirken er åben, når graveren
er på kirkegården.
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Fodslette kirke

Fuglsbølle kirke

Middelalderkirke med romansk skib og sengotisk
langhuskor. Usædvanlig smuk prædikestol udført
af Lorenz Jørgensen i 1644, tilhørte oprindelig
Tranekær kirke og bærer bl.a. Chr. IV´s navnetræk.
Sognepræst Marianne Ring.
Kirken åben 8.00 - 17.00.

Beliggende i Langelands mindste sogn,
opført omkring 1250, men stærkt beskadiget under svenskekrigene (1657-60), siden
genopført af adelsfamilien til Hjortholm.
Altertavlen er et smukt sengotisk billedskærerarbejde med Madonna med barnet i
centrum.
Sognepræst Li Have
Otterstrøm
Kirken er åben, når graveren er
på kirkegården.

Tryggelev kirke

Middelalderkirke med romansk skib og sengotisk våbenhus, gennemgribende restaureret
og forandret 1872. Igen gennemrestaureret
2014. Prædikestol fra 1872 og altertavle fra
2014 af den lokale kunstner,
Gitte Buch. Forestiller Jesus
og kvinden ved brønden.
Desuden to epitafier
(mindetavler).
Sognepræst
Li Have Otterstrøm.
Kirken er åben, når graveren
er på kirkegården.

Kirkerne på Langeland & Strynø

Humble kirke

Kirken i korsform er Langelands største. Den er en tidligere herredskirke
fra middelalderen, og har også været underlagt den nærliggende herregård Skovsgaard; under alteret findes tilmuret gravkapel for familien
herfra. Kirkens to klokker er fra 1430 (Langelands ældste) og 1630.
Altertavlen er fra 1863, malet af F. Storck, og forestiller Thorvaldsens
Kristusfigur. Prædikestolen er opsat i slutningen af forrige århundrede,
ejendommeligt nok i kirkens nordside; den indeholder trærelieffer fra
1650. Kirkens orgel har 14 stemmer og er opsat i kirken i 1985.
Sognepræst Tonny Aagaard Olesen, mobil: 24 24 24 71.
Humble Kirke er åben fra 8:00 - 17:00.

Kædeby kirke

Opført 1885 efter samme tegninger som Ristinge.
Glasmosaik i vindue i apsis.
Sognepræst Tonny Aagaard Olesen, mobil: 24 24 24 71.
Kirken er kun åben i forbindelse med gudstjenester.

Bagenkop kirke

Fiskerlejets kirke og Langelands yngste kirke, opført på den gamle møllebanke i 1920.
Kirkens inventar skænket af byens borgere.
Lysekronen, forestillende det himmelske
Jerusalem, er udført af kunstsmed Knud
Eibye.
Sognepræst Li Have Otterstrøm.
Kirken åben 7.00 - 20.00.

Magleby kirke

Middelalderkirke på højdedrag med udsigt
over det i 1854 inddæmmede Magleby Nor.
På kirkegården findes begravelsesplads for
allierede flyvere.
Sognepræst Li Have Otterstrøm.
Kirken åben 7.00 - 17.00.

Ristinge kirke

Opført i 1880 for midler tilvejebragt ved salg
af tidligere kapellangård. Altertavlen malet
af Johannes Kragh og opsat 1912, motivet er
Matth. 11,28.
Sognepræst Tonny Aagaard Olesen,
mobil: 24 24 24 71
Kirken er kun åben i
forbindelse med guds
tjenester.
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Gudstjenesteliste
Juni
6.
Kirker:
Hou

4.

11.

18.

25.

14.00*
HHM

1.

8.

Tullebølle

10.00*
PHM

Rudkøbing

10.00
TBW

10.00
PMM
10.00*
HHM

10.00
DSN

10.00
DSN

11.30
DSN

Simmerbølle
Strynø

10.00
ASK

Longelse

11.30
MR

10.00
DSN
11.30
DSN

12.00
ASK

10.00
TAO

10.00
LO

Bagenkop

11.30
LO

10.00
TBW

10.00
TBW

9.30
TBW
og 11.30
DSN

10.00
TBW
Kon
firmation

11.30
DSN
15.30
TBW

10.00
ASK

11.30
MR

16.00
ASK

19.30
MR

10.00
MR

10.00 MR
Kon
firmation

11.30
LO

10.00
TAO
14.00
LO

11.30
MR

11.00 TAO
Konfirmation
10.30
TAO

13.00
LO

17.00
TAO

19.00
LO
19.00
TAO

19.00
TAO

11.30
TAO

10.00
LO

10.00
LO

10.00
LO
15.30
TAO
11.30
TAO

10.00
DSN

14.00*
TBW

8.30 LO

11.30
TAO

10.00
LO

10.00
PMM

14.00
MR

10.00
TAO

11.30
LO

16.00*
Tine
Lindhardt

10.00
PMM

10.00
ASK

17.00
TAO

19.00
TAO

10.00*
LO

10.00
MR

11.30
DSN

19.00
TAO

Tryggelev

11.15
PMM

11.15
PMM

10.00
MR

17.00
TAO

Ristinge

Magleby

10.00
MR

10.00
ASK

10.00
TAO

19.00
TAO

Fodslette

10.00
DSN

10.00
MR

10.00
TAO

29.
13. s. e. trin
Luk. 10,
23-37

10.00
PMM

11.30
PMM

13.00
LO

28.
Konfir
mation

10.00
HHM

11.30
DSN

19.30
PMM

Humble

10.00
DSN

15.30
DSN

10.00
MR

Skrøbelev

14.00
HHM

11.30
HHM

Fuglsbølle

27.
Konfir
mation

11.15
HHM

11.15
PMM
10.00
DSN

22.
Mark. 7,
31-37

11.15
PMM

10.00
PMM

11.15
PMM

21.
Konfirmation

10.00
PMM

10.00*
HHM

11.15
HHM

15.
11. s. e. trin
Luk. 18,
9-14

11.15
HHM

14.00*
HHM

11.15
HHM

14.
Konfir
mation

10.00
HHM

14.00
PMM

10.00
PMM

Tranekær

Kædeby

27.

10.00
HHM

10.00
HHM

Bøstrup

Lindelse

20.

August

1. s. e. trin 2. s. e. trin 3. s. e. trin 4. s. e. trin 5. s. e. trin 6. s. e. trin 7. s. e. trin 8. s. e. trin 9. s. e. trin 10. s. e.
Luk. 16, Luk. 14, 16 Luk. 15, Luk. 6,
Luk. 5, Matt. 5, Luk. 19, Matt 7, Luk. 16,
trin
19-31
-24
1-10
36-42
1-11
20-26
1-10
15-21
1-9
Luk. 19,
41-48

Stroense
Snøde

13.

Juli

12.00 LO
10.00*
LO

11.30
LO

11.30
LO
10.00 LO
Kon
firmation

14.00 LO

10.00
LO

DSN = Dorthe Stæhr Nielsen, HHM = Hans Henrik Merrild, TAO = Tonny Aagaard Olesen, LO = Li Have Otterstrøm, PMM = Peter M. Møberg, W= Trille Brink Westergaard, MR = Marianne Ring

