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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

Provstestillingen forventes nybesat 
pr. 1. september

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
Fotograf på forsidebillede:  
Mads Sander Hindsgavl.
Billedet er brugt med fotografens 
tilladelse.

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

Redaktion
Redaktion: Peter M. Møberg  
(ansvarshavende) og  
Jane Sand Merrild 

Synspunkter i bladet er ikke 
 nødvendigvis udtryk for 
 redaktionens holdning.

SVANEMÆRKET

Tryksag 
5041 0072
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Vejledning og indholdsfortegnelse Præstens side

På landslejren boede jeg og mine 
børn i en lejr, hvor 5 kredse 
var samlet. Vi var i alt ca. 250 
mennesker. I vores lejr fungerede 
jeg som den lokale landslejrpræst 
gennem ti dage. Jeg har, sammen 
med en anden leder i FDF, stået 
for morgen- og aftenandagter de 
fleste dage. Temaet for landslejren 
var mod. 

Vi havde ingen kirkeklokke der 
kunne ringe til andagt, i stedet 
brugte vi en sang, en såkaldt 
”kaldesang” som kalder folk til 
andagt. Kaldesangen hedder ”No-
get for nogen” og er af den danske 
sangerinde Pauline.I den lyder det 
blandt andet:

”Der er mange ting, som vi ikke 
kan se. Mellem linjerne, står der 
skrevet måske. Kald det ingen-
ting, men jeg mener bestemt. 
Man er nogen til, man er borte og 
glemt. […] Alle vil jo bare. Alle 
vil jo bare være noget for nogen. 
Alle vil jo bare. Alle vil jo bare 
være elsket af nogen.”

For mig rammer dén sang lige 
præcis det med mod. Helt konkret 
at have mod til at være sig selv. 
Jeg tænker de fleste af os kender 
til spørgsmålet: ”Hvem er jeg?” og 
”Har jeg mod til at være den jeg 
er?” Det var blandt andet ét af de 
emner, vi talte om på landslejren. 
For ja, alle vil jo bare være elsket 
af nogen, og alle vil være noget for 
nogen. Det kræver mod at stå fast 
på hvem man er, især i relationer 

med andre. For vores liv indehol-
der ofte mange forskellige roller, 
og vores billede af os selv kan være 
en sammensmeltning af de forskel-
lige roller. 

Det kan nærmest føles som en 
kamp at skulle finde ud af, hvem 
man er, og det kan også ændre sig. 
Og det kan være svært at manøv-
rere rundt i, hvem du egentlig er 
selv, hvis der er forskel på virke-
ligheden og så på det billede du 
viser udadtil – på eksempelvis de 
mange sociale medier, vi kommu-
nikerer på nu til dags. På snapchat 
og instagram er det muligt at tage 
billeder med filter; sjove billeder af 
hinanden, smukke billeder, eller 
uhyggelige billeder. Man kan via 
filter på billeder få en hundenæse 
og lange øre, blive til en grøntsag, 
få hjerter på kinderne eller endda 
bytte ansigt med en anden. På de 
sociale medier kan vi give os selv 
mange filtre eller masker, som vi 
viser os selv til verden igennem. 
På de sociale medier bestemmer vi 
altså helt selv, hvilken siden af os 
selv vi viser til verden. 

Det er dog ikke kun online. Det 
kan være vi viser os på forskellige 
måder, alt efter hvilken rolle vi 
har, og hvem vi er sammen med. 
Brandmanden tager en uniform 
på, når han skal på arbejde, lige-
som jeg tager min præstekjole på, 
når vi mødes i kirken. På landslej-
ren blev børnene og de unge spurgt 
om, hvorvidt jeg, præsten, var en 
anden når jeg tog mit hverdagstøj 

I skrivende stund er det nu fire 
dage siden, at jeg kom hjem fra 
FDF Landslejr. Her har jeg været 
afsted som præst i 10 dage.  

Frivilligt Drenge- og Pige-For-
bund, FDF er en folkekirkelig 
børne- og ungdomsorganisation. 
FDF har 25.000 medlemmer i 350 
lokale afdelinger fordelt over hele 
landet. På landslejr har vi været 
over 10.000 mennesker samlet 
til fællesskab, lejrliv, leg med nye 
og gamle venner, madlavning 
over bål, hylemorsomme lejrbål, 
nærværende andagter, samtaler om 
tro, fantasifulde aktiviteter, samt 
oplevelser og stjernestunder, som 
samlet har det til formål at give 
børn og unge et ståsted at møde 
verden fra. Der har været op mod 
500 udenlandske deltagere fra 
blandt andet Europa, USA, Asien 
og Afrika, størst af alt var det, da 
de ukrainske spejdere trådte på 
den store scene til en kæmpestor 
klapsalve, det var meget rørende. 

på.  Nej lød det entydige svar. Og 
heldigvis for det, for det er også 
sådan, jeg forsøger at være præst; 
at være mig selv gennem det hele. 
Selvom jeg ikke selv tror, jeg har 
afklaret endnu, hvem jeg er. 

Jeg tror aldrig, det falder 100% på 
plads for mig, hvem jeg er, for jeg 
føler, at det ændrer sig hele tiden 
med de forskellige udfordringer og 
muligheder, jeg oplever. Selvfølge-
lig er der nogle grundelementer der 
ikke rykkes ved – og som jeg tror, 
der aldrig kan rykkes ved -, men 
der er mange ting der hele tiden er 
i forandring. For sådan er et men-
neskeliv – i konstant forandring. 

Tilbage til sangen. Det er en 
rigtig god sang. Men svaret ligger 
allerede lige foran os, for vi er altid 
allerede elsket af Gud, som lige 
netop dem vi er. Uden krav og 
uden forbehold. For Gud er vi no-
get for nogen – vi er værdifulde for 
Gud. Dét kan aldrig tages fra os. 
Her kan vi altid finde det mod, vi 
måtte have brug for. Det mod der 
skal til, for at vi tør tage det første 
skridt for at være noget for nogen. 

For er det i bund og grund ikke 
det vigtigste i et menneskeliv – et 
kristent menneskeliv -, at vi er no-
get for nogle af dem, som vi møder 
på vores vej, og som på præcis det 
tidspunkt trængte til, at et andet 
individ ville være noget næstekær-
ligt for lige præcis dem?

Ann Kirstine Højstrup

Noget for nogen
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Nordlangeland Pastorat

Nyt fra  menighedsrådene
Valgforsamlinger
Der skal afholdes valg til menighedsrådet for 
Hou-Stoense og Snøde. Det finder sted ved en valg-
forsamling tirsdag den 20. september kl. 19.30 i 
Nordlangeland Hallens Cafeteria, Snødevej 140 B. 
Der skal vælges fire medlemmer fra Hou Sogn, to 
fra Stoense Sogn og tre fra Snøde Sogn.

Der skal holdes udfyldningsvalg til menigheds-
rådet for Tullebølle Sogn. Det finder ligeledes 
sted tirsdag den 20. september kl. 19.30 I 
Konfirmandstuen, Bygaden 69, Tullebølle. Der 
skal vælges et medlem fra Tullebølle Sogn.

Kirkegårdenes fremtid
Begge menighedsråd arbejder i øjeblikket en del 
med mere langsigtede planer for den fremtidige ind-
retning af kirkegårdene. Til det arbejde inddrages 
fagpersonale inden planerne kan forelægges til god-
kendelse og i de kommende år kan gennemføres.

Frivillige
Nordlangeland Pastorat har mange forskellige ak-
tiviteter for alle aldersgrupper. Det er kun muligt, 
fordi frivillige bakker op om de mange aktiviteter. 
Der kan være brug for en hjælpende hånd til at 
få dækket borde, købt ind, brygget kaffe eller 
lignende. Man vil aldrig skulle stå alene med en 
opgave. Det vil imidlertid være dejligt, hvis der var 
flere, som havde tid og lyst til at give en hjælpende 
hånd. Derfor har menighedsrådene besluttet at 
lave en liste, som man – uden at binde sig til noget 
- kan lade sig skrive på, hvis man har lyst til og 
mulighed for at hjælpe lidt til ind imellem og på 
den måde være med til at bevare et aktivt kirkeligt 
liv i Nordlangeland Pastorat. Vil man på listen, 
kan man henvende sig til Hanne Graae Vous på 
tlf.: 60 41 11 36 eller mail.: h.graae@mail.dk 
eller Michael Thierry på Tlf.: 62 55 26 22 eller 
mail: m.thierry@mail.dk.

Kor-i-nord
Koret synger traditionen tro til årets høstgudstje-
nester søndag den 25. september. De forudgående 
fire øvetorsdage falder på følgende datoer: 25/8, 
8/9, 15/9 og 22/9 kl. 16-18 i Bøstrup Sognehus.

Koret skal også medvirke ved gudstjenesterne 1. 
søndag i advent den 27. november. 

De forudgående fire øvetorsdage falder på 
følgende datoer: 3/11, 10/11, 17/11 og 24/11 kl. 
16-18 i Bøstrup Sognehus.

Alle med lyst til og glæde ved at synge kan til-
melde sig hos korlederne Susanne og Jens Jørgen 
Søgaard på 22 29 41 58 eller ivitaq@gmail.com.

Musik og fortælle- 
arrangement for børn i 
Tullebølle Kirke
Onsdag den 21. september ca. kl. 9.45 

Denne dag fyldes kirken forhåbentlig igen af 
glade børn. Det er fortrinsvist henvendt til børn 
i dagplejealderen. Vi vil også denne gange høre, 
føle, smage og lugte os igennem nogle af Bibelens 
kendte og elskede fortællinger. Konfirmand-

indskrivnings-
gudstjeneste i 
Bøstrup Kirke
Søndag den 18. september 
kl. 14.00 

Vi håber, at rigtig mange vil 
være med til at byde årets 
konfirmander velkommen og 
give dem en festlig begyndelse 
på konfirmandundervisnings-
forløbet. 

Sensommerkoncert i  
Tranekær Kirke
Lørdag den 3. september kl. 16.00 

I forbindelse med sit 25-års jubilæum tager 
Herlufsholm Kirkes Kammerkor på en turné i det 
sydfynske. I den forbindelse giver koret også en 
koncert i Tranekær Kirke. Koret ledes af Karsten 
Gyldendorf. Programmet vil være overvejende 
dansk og indeholde musik med referencer til 
sensommeren og efteråret.

Friluftsguds- 
tjenesten i  
Tullebølle  
Fritidspark
Søndag den 11. september 

Kl. 15.00: Leg for børn i alle 
aldre med Tullebøllespejderne.

Kl. 17.00: Gudstjeneste i det 
grønne. Fritidsparkens For-
ening opsætter telt, borde og 
bænke. Tag eventuelt en pude 
eller et tæppe med til at sidde 
på. Langelands Brassband spil-
ler til gudstjenesten og giver 
efterfølgende en lille koncert. 
Efter gudstjenesten indbydes 
alle til grillede pølser og brød.
Hvis vejret er dårligt, flyttes 
arrangementet ind i kirken
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Nordlangeland Pastorat Nordlangeland Pastorat

Børnehøstgudstjeneste i Hou Kirke
Søndag den 18. september kl. 10.00 

Alle børn og voksne indbydes tillige med deres forældre, bedsteforældre 
og oldeforældre til at komme og gerne med en høstgave i form af frugt 
eller grønt eller andet godt, som kan bortauktioneres efter gudstjenesten. 
Pengene fra auktionen går til Hospitalsklovnenes arbejde.

Høstgudstjeneste
Søndag den 25. september 
Tranekær Kirke kl. 10.00 og Stoense Kirke kl. 14.00

Vi skal takke for årets afgrøder og får hjælp til lovsangen fra Kor-
i-nord. Kirkerne er pyntet smukt op, så vi kan fejre årets høst med 
glæde og taknemmelighed. 

Der samles ind til Red Barnets arbejde.

Musikken er min livline i Snøde Kirke
Onsdag den 28. september kl. 19.30 

Fællessang, musik 
og fortælling med 
Willy Egemose, 
som fører os ind i 
sit liv i musikkens 
verden. 

Repertoiret er 
bredt og omfatter 
jazz, rytmisk mu-
sik, klassisk musik 
og salmer.

Willy Egmose er født 1944 i Snøde. Han var født blind og kom som 
tre-årig til Refnæsskolen i Kalundborg. Senere kom han til blinde-
instituttet på Østerbro og fik en uddannelse som klaverstemmer og en 
kirkemusikalsk eksamen fra det Det Kongelige Danske Musikkon-
servatorium i København.

Han var organist i Skjern fra 1968 til 2014 (bortset fra et års afstik 
til Billund i 1975) Leder af Skjern Pigekor fra 1987 til 2004, plus 
flere andre kor.

Komponist til to melodier i Den danske Salmebog: Nummer 370 
»Menneske, din egen magt« og nummer 675 »Gud, vi er i dine gode 
hænder«.

Der serveres kaffe, te og kage i en indlagt pause.

Læsekreds i konfirmandstuen i Tullebølle 
Vi læser en roman til hver gang, som vi så mødes og taler om. Man 
behøver ikke deltage hver gang og der bliver bestilt bogkasser hjem.  

I efteråret mødes læsekredsen: 
Torsdag den 29. september kl. 19.00: Til denne gang læses den 
prisbelønnede islandske forfatter Einar Már Guðmundssons roman 
Pasfoto. Her møder man ligesom i Hamsuns Sult en forfatterspire, der 
vandrer rundt først i 1970’ernes Reykjavik og senere sammen med den 
karismatiske Jonni i netop Oslo (Kristiania), inden turen går videre til 
Sydeuropa – en rejse fyldt med drama, eventyr og kærlighed.

Torsdag den 3. november kl. 19.00: Denne gang giver vi os i kast med 
en af verdenslitteraturens helt store klassikere, nemlig Knut Hamsuns 
debutroman Sult. Historien er blandt andet inspireret af Hamsuns egne 
oplevelser, da han som ung forfatterspire gik omkring i Kristiania og 
selv i sin afgrundsdybe fattigdom forsøgte at bevare en vis værdighed. 
Sammen med Hamsuns anden roman Pan udgør Sult en del af det lit-
terære bagtæppe for Einar Már Guðmundssons roman Pasfoto. Vi læser 
bogen i Kim Leines oversættelse.
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Nordlangeland Pastorat

Ortodoks Kirkemusik i 
Stoense Kirke
Mandag den 17. oktober kl. 19.30
Det lykkedes ikke det ukrainske ensemble 
Oda A Capella at komme til Danmark i 
foråret. Vi prøver lykken endnu engang og, 
hvis det lykkes, vil man ved denne koncert 
få smagsprøver på ortodoks kirkemusik. 
Vokalkvartetten er kendt for sin evne til skabe 
en højtidsstund, som kan sammenlignes med 
stemningen påskenat eller julenat, når der 
opstår en ejendommelig følelse af, at det him-
melske og det jordiske smelter sammen.

I forbindelse med koncerten vil kirken være 
udsmykket med malerier af ikoner.

Allehelgen
Søndag den 7. november er det alle 
helgens søndag. Traditionen tro oplæses 
navnene på dem, der siden sidste år 
er døde, bisatte eller begravede i vore 
sogne. Der vil være en kort gudstjeneste 
i alle seks kirker.

Hou Kirke: kl. 10.00
Stoense Kirke: kl.11.00
Snøde Kirke: kl. 14.00 
Bøstrup Kirke: kl.15.00
Tranekær Kirke: kl. 16.00
Tullebølle Kirke: kl. 19.00 (med 
kirkekaffe i våbenhuset)

Der udleveres gravlys ved alle guds-
tjenester, som man kan tage med ud 
på kirkegården. 

Stormfloden 1872  
Tranekær Kirke

Søndag den 13. november kl. 14.00
Denne søndag er det 150 år siden 
Lolland-Falster blev ramt af Dan-
marks største stormflodskatastrofe. Et 
af stormflodens ofre – en lille ukendt 
pige på 6-7 år – ligger begravet på 
Tranekær Kirkegård. Derfor vil 150-
året for denne katastrofe også blive 
markeret ved gudstjenesten denne dag 
i Tranekær Kirke.

Natkirke i Stoense Kirke

Torsdag den 24. november kl. 20.00
Temaet for årets natkirke i Stoense lig-
ger endnu ikke fast og vil blive annon-
ceret senere, men det er sikkert, at den 
traditionen tro vil blive båret igennem 
af lokale kræfter med plads og tid til 
eftertanke, samvær og en kop kaffe.

Håndarbejdsklub
Fra og med mandag den 3. oktober vil der fra kl. 
9.30 til 11.30 være mulighed for at tage sit strikketøj, 
hækletøj, kniplebræt eller andet håndarbejde med op 
i konfirmandstuen i Tullebølle og møde ligesindede 
til en snak og fælles nørkleri. Alle er velkomne

Formiddagskomsammen 
Følgende onsdage kl. 10 til 12 inviteres til formid-
dagskomsammen i Forpagterboligen, Houvej 30:
Den 14. september og den 28. september
Den 12. oktober og den 26. oktober
Den 9. november og den 23. november

Højskoleaftener i Bøstrup Sognehus
Foredragene finder sted i Bøstrup Sognehus, 
Bøstrupvej 37.

Foredragsrækken efteråret 2022 har følgende 
program:

Onsdag den 26. oktober kl. 19.30: Museums-
inspektør Nils Valdersdorff Jensen: ”Smugleri i 
det sydfynske øhav”

Onsdag den 2. november kl. 19.30: Far og Søn. 
Bent (Tørfisk) og Anders (Fotovogne) Bro: ”En 
sejltur i musik og sang. Fra Limfjordslandet til 
Vesterhavet”.

Onsdag den 16. november kl. 19.30: Forfatter 
Erik Lindsø: ”Humor som medicin. Livsmod – 
Livslyst – Livsglæde”.

Onsdag den 30. november kl. 19.30: Sognepræst 
Torben Poulsen: ”Når traditionen flytter med”.

Tilmelding nødvendig til Else Svendstrup Holm 
tlf. 62 59 14 65 eller 21 58 34 14, mail else.
svendstrup@hotmail.com. Husk at melde afbud 
hvis man bliver forhindret.

Alle fire foredrag for 200 kr., enkelt foredrag 75 kr. 

Der serveres kaffe eller te og kage for 25 kr.

Halloween i Stoense
Fredag den 21. oktober kl. 15.00 
Vi begynder med den traditionsrige græs-
karhovedudskæring i laden hos Ulla og Erik 
Nogel, Stoensevej 38, Stoense.

Der serveres saftevand, kaffe og kage oven 
på anstrengelserne med at udhule og skære 
ansigter i græskarrene. Kl. 16.30 går vi til 
Stoense kirke til en kort gudstjeneste.

Tilmelding til Peter M. Møberg, tlf. 62 50 22 50 
eller på mail pemm@km.dk senest den 19. ok-
tober, så vi kan sikre at vi har græskar til alle.

Velkommen til en god familieaktivitet i 
efterårsferien.
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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). 

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. 22 79 88 11,  
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: Gert Rosing,  
Tlf. 20 24 15 75, gert@rosing.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

Nordlangeland Pastorat

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

Bestilles  
hos Byens Taxi tlf. 62 51 10 80

Gudstjenester på 
 plejehjemmene
Stigtebo
Onsdag den 28. september kl. 10
Onsdag den 26. oktober kl. 10
Onsdag den 30. november kl. 10

Tullebøllecenteret
Onsdag den 28. september kl. 
14.30 altergang
Onsdag den 26. oktober kl. 14.30
Onsdag den 30. november kl. 
14.30 altergang

Menighedsrådsmøder

Hou-Stoense-Snøde
Tirsdag den 18. oktober kl. 17 
i Bøstrup Sognehus 
Tirsdag den 22. november kl. 
14 i Forpagterboligen, Houvej 30

Tullebølle-Tranekær-Bøstrup
Tirsdag den 4. oktober kl. 19 i 
Bøstrup Sognehus
Tirsdag den 15. november kl. 
189 i Bøstrup Sognehus

Fællesmøde
Tirsdag den 18. oktober kl. 19 
i Bøstrup Sognehus

Møllehavehuset
Saloner følgende søndage kl. 14.30
4. september: MØLLEHAVE – LIV OG VÆRK
lektor, cand. mag. Marianne Volf Andersen & Mikkel Møllehave
18. september: OLE WIVEL OG KRISTENDOMMEN
tidl. Sognepræst, forfatter Ole Juul – Fuglespor i sneen
2. oktober: KAREN BRAHE
Lektor og Ph.d. Lars Bisgaard
16. oktober: KANONBÅDSKRIGEN I STOREBÆLT 1807-1814  
– SET FRA LANGELAND OG NYBORG
Forfatter og historiefortæller Pia Sigmund
30. oktober: GRUNDTVIG OG MYNSTER
Ph.d i kirkehistorie, tidl. Sognepræst i ind- og udlandet, Jens Rasmussen
13. november: PIGERNE PÅ SPROGØ
Historiker, Carsten Egø Nielsen
27. november: SELMA LAGERLÕF
Læge, Litteraturforsker og forfatter Nanna Dreyer

Se nærmere om pris m.m. på www.møllehavehuset.dk 
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Longelse - Fuglsbølle - Skrøbelev Pastorat Longelse - Fuglsbølle - Skrøbelev Pastorat

Nye salmer fra 100 salmer
I efteråret genoptager vi vores lille projekt med at lære nogle nye sal-

mer fra tillægget ”100 salmer”. Vi mødes 14.30-16 og får en kop kaffe, 
og synger nogle af de nye salmer. Den salme der er valgt som primær 

salme synger vi måneden ud i vores kirke til gudstjenester.

Vi mødes følgende datoer i konfirmandstuen:

13. oktober 
9. november 

Allehelgens 
Søndag den 6. november er det Allehelgens søndag. Dagen, hvor vi i kirken 
mindes vores døde. Hvor der sættes ord på den sorg og det savn, vi sidder til-

bage med. Hvor vi trods alt det svære også taler om tro, håb og kærlighed. Ved 
gudstjenesterne læses navnene op på dem, som vi i sognene har mistet siden 
sidste år. Efter gudstjenesten kan man få udleveret et lys i våbenhuset, som 

man kan sætte på kirkegården. Der er gudstjeneste i alle tre kirker:

Longelse kirke kl. 10.00
Fuglsbølle kirke kl. 17.00
Skrøbelev kirke kl. 19.00

Fællesspisning med foredrag
Velkommen i konfirmandstuen i Longelse præste-
gård til fællesspisning med foredrag. Her nyder vi en 
god middag sammen, og efterfølgende vil der være et 
foredrag. Prisen er 100 kr. inkl. Foredrag, mad og 1 
drikkevare. Tilmelding skal ske en uge før arrangemen-
tet til krusemerete@gmail.com

6. oktober kl. 17.30 - 20.00: Kasper Højstrup, jour-
nalist på TV 2 sport, fortæller om Tour de France. De 
største højdepunkter og nedture, samt fortæller lidt om 
sit arbejde under Tour de France. 

24. november kl. 17.30 - 20.00: Mogens kommer og 
fortæller om Langelandsbanen. 
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Longelse - Fuglsbølle - Skrøbelev Pastorat Longelse - Fuglsbølle - Skrøbelev Pastorat

Kalkning af vore kirker
Skrøbelev kirke er lige nu ved at blive kalket, det er et kæmpearbejde i 
gang med at rense al gammel kalk m.m. af væggene.

Der er revner i tårnet, som skal udbedres, det er et stort arbejde at udbedre 
inden selve kalkningen kan begynde.

Vi har også maleren med i koordineringen for at få malet lemmene nu 
mens vi har stillads oppe, og vi bruger lift til de tre sider af tårnet så male-
ren følger efter mureren efterhånden som der er renset af og kalket.

Formanden

Longelse kirke vil blive kalket til 
september, efter vi har fået nyt tag 
på kirken.

Der er nu inden sommerferien ved 
at få repareret skvadderstenene på 
øst gavlen da disse har rykket sig 
over tidens tand så den del som 
skal være med til at holde på grun-
den så den ikke skrider ud.

 Vi får samtidig rettet brostensbe-
lægningen på gangen op da den er 
sunket og meget ujævn.

Formanden

Grønnere varmekilde i Longelse 
præstegård
Longelse Præstegård skal have ny varmekilde, den nuværende varme-
kilde er et ældre oliefyr og derfor er tiden nu til at skifte til noget 
mere miljøvenligt.

Der har været mange overvejelser i forbindelsen med beslutningen, 
men valget er faldet på en varmepumpe der skal levere varmen til 
Præstegården. Det nuværende oliefyr er af ældre dato, og er ikke 
særligt godt isoleret, en anden ting der har været med til at skubbe 
til den grønne omstilling er præstegårdens olietank, det er nemlig en 
Jordtank og den er ved at nå sin udløbsdato.   

En af de parametre vi vægter højt i vores menighedsråd, er brugen 
af lokale håndværkere, og det er det selvfølgelig også denne gang. Så 
inden efterårets fyringssæson går i gang, skulle den nye varmepumpe 
gerne være installeret og i drift.
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Vejviser
Følg os på vores hjemmeside: 
www.longelsekirke.dk, hvor web-
masteren bl.a. lægger billeder op 
og beskriver kommende arrange-
menter og gudstjenester.

Sognepræst  
Ann Kirstine Højstrup
Longelsevej 5, 5900 Rudkøbing
Tlf.  62 50 10 69 
Mobil: 51 50 10 69
Mail: ankh@km.dk
Mandag fridag

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,  
jetr63@gmail.com 
Tlf. 29 42 03 05

Kirketjener og webmaster:
Christina Olsen · Tlf. 21 74 89 25
Olsen_Christina@hotmail.com

Gravermedhjælp: 
Jens Berner Nørgaard

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
Bemærk: Kirkebilen er til for at 
bruges. Brug den altså gerne til  
de arrangementer, du kunne  
ønske at deltage i.

Sankthans aften
Menighedsrådet ville gerne prøve noget i præstegården sammen med 
vores nye præstefamilie.

Det blev besluttet at prøve med sankthans aften for børnefamilier 
m.m. da det var en hverdag og børnene skal tidlig i seng. Det var 
besluttet at bålet skulle tændes kl. 18. så børnene kunne nå at se bålet 
tændes. Båltalen blev holdt af vores sognepræst Ann Kirstine Høj-
strup.

Der blev serveret pølser og brød som man selv skulle grille, men det 
var også i orden selv at medbringe eget grillmad som en del havde 
gjort. 

Vi var ca. 80 fremmødte som startede kl. 16. i præstegårdshaven hvor 
der var rejst stort telt hvor spisningen foregik. Der var sat flere forskel-
lige legeredskaber op hvor børnene legede og spillede rundbold.

Formanden

Renovering af  
Kirkeskibe i  
Longelse,  
Fuglsbølle og 
Skrøbelev Kirker
Det er snart en del år siden vores 
Kirkeskibe, sidst er blevet gen-
nemgået.

Derfor sendes vores tre Kirkeskibe 
til reparation og gennemgang. De 
skal dog ikke så langt, da skibene 
skal repareres på Marstal Søfarts 
Museum.

Skibet Ingeborg i Longelse kirke, 
er mere end 100 år gammelt, det 
betyder at der først er lavet en gen-
nemgang af skibets tilstand. Og 
udarbejdet en rapport der sendes 
til National Museet, som kon-
trollerer om der skulle være noget 
historisk på skibet der er særligt 
beskyttet.

Projektet er blevet godkendt af 
National Museet der samtidigt har 
godkendt at projektet udføres af 
Marstal Søfarts Museum.

Alle tre skibe vil være til reparation 
i samme tidsrum. Det forventes de 
vil være væk fra vores kirker fra juli 
måned. Og tilbage igen efter et par 
måneder.

 KE

Vejviser

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

Menighedsrådsformand:
menighedsrådet forventes at 
konstituere sig med ny formand 
inden septmber 2022

Graver:
Asbjørn Bøg Petersen
Mellemgade 4
5943 Strynø
Tlf. 29 93 11 83

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

SAMMENKOMST FOR 
PENSIONISTER OG 
ANDRE VOKSNE
Hold jer opdateret i Strønyt!

HØSTGUDSTJENESTE
Søndag den 11. September  
kl. 10.00
Vi fejrer Guds gaver til os; høsten, 
frugten af vores arbejde og naturens 
uforlignelige bidrag til vores livsop-
hold. Ved høstgudstjenesten den 11. 
septemeber i Strynø kirke synger vi 
blandt andet de kendte efterårs og 
høstsalmer for fuld udblæsning. På 
gensyn!

ALLEHELGEN
Søndag den 6. november kl. 19.00 i Strynø kirke
Allehelgens dag fejrer vi om aftenen samme dag i Strynø kirke søndag den 6. 
november. Ligesom sidste år bliver der mulighed for selv at tænde og sætte lys 
under kirkebuen i løbet af gudstjenesten. Der bliver desuden mulighed for at 
lære og synge med på et par nye salmer.

Strynø Pastorat

SKIBET ER LADET MED...
Tirsdag den 20. september  
kl. 19.30 i Strynø kirke

Den danske Sejler Trio – bestående 
af musikerne Inger Allan (obo), 
Karsten Hermansen (orgel / klaver) 
og Guido Paëvatalu (baryton) – 
kommer ad søvejen forbi Strynø.  
Den sejlende trio byder ved aftenens 
koncert på et program med nordiske 
sange der tematisk samler sig om 
hav og vand. Der er gratis adgang til 
koncerten i Strynø kirke. 
Med kærlig hilsen Strynø menig-
hedsråd.

ADVENT I STRYNØ KIRKE
Søndag den 27. november
kl. 10.00 & kl. 15.30
Så er det jul igen!  Og vi lægger 
traditionen tro ud med dobbelt-
gudstjenester i Strynø kirke på 
kirkens første julekalenderdag. 
Gudsjtenesten kl. 10.00 er en 
traditionel højmesse og kl. 15.30 er 
der så juletræsgudstjeneste for børn 
og voksne.

FORMANDSSKIFT I MENIGHEDSRÅDET
Rie Lykke Aagaard udtræder af menighedsrådet
Vores nuværende menighedsrådsformand, Rie Aagaard, udtræder af menig-
hedsrådet og fratræder dermed også sit hverv som formand for rådet. Det 
skyldes at Rie har tiltrådet en stilling, som pga. habilitet ikke kan forenes 
med at sidde i menighedsrådet. Vi er så heldige, at Arne Ramhøj indtræder 
i rådet, således at vi fortsat har et fuldtalligt menighesråd på Strynø. Tusind 
tak til Rie for sit store arbejde og hjertelig velkommen til Arne.

AFTENSANG
Søndag den 16. oktober
kl. 19.00 i Strynø kirke
Aftensangsgudtjenesten i Strynø 
kirke i dette efterår er planlagt til 
midten af oktober måned. Også i år 
vil vi gøre vores bedste for at gøre 
det til en dejlig aften med fællesskab 
og hygge i kirken. Vi synger både 
kendte og ukendte sange og salmer 
og skal naturligvis stifte bekendskab 
med et par spritnye efterårssange og 
salmer. 
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Vejviser

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

Menighedsrådsformand:
menighedsrådet forventes at 
konstituere sig med ny formand 
inden septmber 2022

Graver:
Asbjørn Bøg Petersen
Mellemgade 4
5943 Strynø
Tlf. 29 93 11 83

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

SAMMENKOMST FOR 
PENSIONISTER OG 
ANDRE VOKSNE
Hold jer opdateret i Strønyt!

HØSTGUDSTJENESTE
Søndag den 11. September  
kl. 10.00
Vi fejrer Guds gaver til os; høsten, 
frugten af vores arbejde og naturens 
uforlignelige bidrag til vores livsop-
hold. Ved høstgudstjenesten den 11. 
septemeber i Strynø kirke synger vi 
blandt andet de kendte efterårs og 
høstsalmer for fuld udblæsning. På 
gensyn!

ALLEHELGEN
Søndag den 6. november kl. 19.00 i Strynø kirke
Allehelgens dag fejrer vi om aftenen samme dag i Strynø kirke søndag den 6. 
november. Ligesom sidste år bliver der mulighed for selv at tænde og sætte lys 
under kirkebuen i løbet af gudstjenesten. Der bliver desuden mulighed for at 
lære og synge med på et par nye salmer.

Strynø Pastorat

SKIBET ER LADET MED...
Tirsdag den 20. september  
kl. 19.30 i Strynø kirke

Den danske Sejler Trio – bestående 
af musikerne Inger Allan (obo), 
Karsten Hermansen (orgel / klaver) 
og Guido Paëvatalu (baryton) – 
kommer ad søvejen forbi Strynø.  
Den sejlende trio byder ved aftenens 
koncert på et program med nordiske 
sange der tematisk samler sig om 
hav og vand. Der er gratis adgang til 
koncerten i Strynø kirke. 
Med kærlig hilsen Strynø menig-
hedsråd.

ADVENT I STRYNØ KIRKE
Søndag den 27. november
kl. 10.00 & kl. 15.30
Så er det jul igen!  Og vi lægger 
traditionen tro ud med dobbelt-
gudstjenester i Strynø kirke på 
kirkens første julekalenderdag. 
Gudsjtenesten kl. 10.00 er en 
traditionel højmesse og kl. 15.30 er 
der så juletræsgudstjeneste for børn 
og voksne.

FORMANDSSKIFT I MENIGHEDSRÅDET
Rie Lykke Aagaard udtræder af menighedsrådet
Vores nuværende menighedsrådsformand, Rie Aagaard, udtræder af menig-
hedsrådet og fratræder dermed også sit hverv som formand for rådet. Det 
skyldes at Rie har tiltrådet en stilling, som pga. habilitet ikke kan forenes 
med at sidde i menighedsrådet. Vi er så heldige, at Arne Ramhøj indtræder 
i rådet, således at vi fortsat har et fuldtalligt menighesråd på Strynø. Tusind 
tak til Rie for sit store arbejde og hjertelig velkommen til Arne.

AFTENSANG
Søndag den 16. oktober
kl. 19.00 i Strynø kirke
Aftensangsgudtjenesten i Strynø 
kirke i dette efterår er planlagt til 
midten af oktober måned. Også i år 
vil vi gøre vores bedste for at gøre 
det til en dejlig aften med fællesskab 
og hygge i kirken. Vi synger både 
kendte og ukendte sange og salmer 
og skal naturligvis stifte bekendskab 
med et par spritnye efterårssange og 
salmer. 
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Rudkøbing – Simmerbølle Pastorat Rudkøbing – Simmerbølle Pastorat

På torsdage med opstart den  
15. september fra kl.10.15-
11.00 
Rudkøbing Kirke tilbyder et 
fortsætterhold af ’Babysalme-
sang’ i foråret, hvor der udvi-
des med mere aktivitet. Alle 
nykommere, er selvfølgelig også 
hjertelig velkomne. Nøgle-
ordene bliver ’Bevægelse og 
Opdagelse’ samt stille stunder 
i kombination med salmer, 
sange og remser. Hele kroppen 
er i bevægelse og spændende 
rekvisitter skal opdages, mærkes 
og smages på samtidig med, at 
det kirkelige rum udforskes og 
inddrages i undervisningen.

Dette hold ledes også af mu-
siker og musikterapeut Anette 
Gøl og Tine Pugesgaard 

Der kan max være 10 deltagere 
på holdet.

Bemærk aktiviteten er her på 45 
min.

Efter kirken, kan de der har lyst 
mødes i sognehuset, der ligger lige 
ved siden af, hvor der bydes på 
kaffe/the/vand. Man er velkommen 
til at tage madpakken med.

Tilmelding til Babysalmesang 
og Musik i kirken, senest den  
8. september til:  
lks.kirketjener@gmail.com

KONCERTER I RUDKØBING KIRKE

Lørdag d. 3.september kl. 12.00: 
Middagskoncert med Herlufsholm 
Kirkes Kammerkor
I forbindelse med en sensommer-
udflugt til det Sydfynske, gæster 
Herlufsholm Kirkes Kammerkor 
fra Næstved, under ledelse af 
organist Karsten Gyldendorf, 
Rudkøbing Kirke med et sen-
sommerprogram bestående af 
fortrinsvist danske korsatser. 
Udflugten markerer korets 25 års 
jubilæum.

Lørdag d. 19. november kl. 
16.00: Poseidonkvartetten, 
Schubert og Grieg
Poseidonkvartetten består af fire 
af vore førende og yderst erfarne 
kammermusikere og solister. Den 
blev grundlagt i 2007, og siden da 
har kvartetten givet koncerter i en 
lang række af Danmarks musik-
foreninger og koncertsale.

Kvartettens navn - Poseidon - er 
taget efter guden for havet og 
naturkræfterne, hvilket symbo-
liserer de fire musikeres stræben 
efter at få stemninger og kontra-
ster frem i musikken fra vild-
skab, temperament og brusende 
bølger til ro, indadvendthed og 
blikstille hav.

Ved koncerten i Rudkøbing Kirke 
spiller Poseidonkvartetten Edvard 
Griegs strygekvartet i g-mol op. 
27 og Schuberts kvintet i C-dur. 
Sidstnævnte regnes for et af kam-
mermusikkens allerstørste mester-
værker og byder på alt det bedste, 
vi forbinder med Schubert: skønne 
temaer og den fine vekslen mellem 
dur og mol- lykke og smerte.

Udover Poseidonkvartettens fire 
faste medlemmer, Jon Gjesme, 
Christine Enevoldsen, Ettore 
Causa og Joel Laakso medvirker 
ved Schubertkvintetten Øystein 
Solstad som ekstra cellist.

Der er fri entré ved begge  
koncerter, alle er velkomne!

På torsdage med opstart den 
15. september fra kl. 9.30-10.00
Babysalmesangen ledes af musiker og 
musikterapeut Anette Gøl, med vores 
organist Tine Pugesgaard ved flyglet. 
Vi vil synge salmer og børnesange, 
og ved hjælp af smukke lyde fra bl.a. 
harpe, xylofon og klangskåle bevæger 
vi os rundt i kirkerummet, laver 
fagter og bruger enkelte rekvisitter 
som maracas, bolde og tørklæder. 
For børn er især genkendelsens glæde 
noget helt særligt. Derfor vil vi have 
flere af de samme salmer og sange 
med gennem hele forløbet, med 

enkelte variationer fra gang til gang. 
Der kræves ingen forudsætninger. 
Kun lysten til at deltage. Det er gratis 
at deltage. 

Der kan max være 10 deltagere på 
holdet.

Husk at medbringe yndlingsbam-
sen, tæppe/dyne til barnet. På 
glædeligt gensyn!

Efter kirken, kan de der har lyst 
mødes i sognehuset, der ligger lige 
ved siden af, hvor der bydes på kaffe/
the/vand. Man er velkommen til at 
tage madpakken med.

”MUSIK I KIRKEN” 
for babyer fra 10-18 mdr. og deres forældre

”BABYSALMESANG”  
for babyer op til 10 mdr. og deres forældre

Plejehjemsgudstjenester 
Tirsdag 27.09: Rudkøbing 
Plejehjem Kl. 10.30 og Danahus 
Plejehjem kl. 14.30 V/ DSN

Tirsdag 25.10: Rudkøbing 
Plejehjem Kl. 10.30 og Danahus 
Plejehjem kl. 14.30 V/ AKH

Tirsdag 22.11: Rudkøbing 
Plejehjem Kl. 10.30 og Danahus 
Plejehjem kl. 14.30 V/ NN

Kirkekaffe i Rudkøbing kirke 
d. 9/10, d. 20/11 og d. 4/12. Den 11/9 er der indsættelse af 
ny præst i Rudkøbing kl. 10.00 og i Simmerbølle kl. 14.00
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FOREDRAG
Møllehave - liv og værk

I Rudkøbing Sognehus. Tirsdag 
den 12. oktober kl. 19.00
Vi mindes præst, forfatter og fore-
dragsholder Johannes Møllehave (f. 
1937 død 10/5 2021) ved at invitere 
hans niece og tætte samarbejds-
partner cand.mag. Marianne Volf 
Andersen, som vil give os et indblik i 
sammenhængen mellem liv og værk.

I foredraget dykker hun ned i den 
private historie og viser billeder fra 
familiealbummet. Hvilke inspira-
tioner møder Johannes Møllehave 
i sit liv? hvor og hvornår? Hvorfra 
kommer hans interesse for sproget? 
Hvilke forfatterskaber optager 
ham - og hvorfor?

Hvorfra kommer hans talent, 
vitalitet, glæde og engagement. Og 
hvad er drivkraften bag hans livs 
pulserende rastløshed?

Mikkel Møllehave, (Johannes 
søn) læser udvalgte tekststeder fra 
forfatterskabet.

Og vi synger sange og salmer med 
tekst af Møllehave.

Foredraget er gratis og alle er 
velkomne. Der vil blive serveret en 
kop kaffe undervejs.

Rudkøbing  
Kirkekor  
Et blandet kor for 
voksne
I Kirkekoret er vi i øjeblikket 12 
engagerede sangere fordelt på fire 
stemmer. Vi mødes hver tirsdag 
aften til korprøver, hvor der både 
er plads til målrettet korarbejde 
og hygge i kaffepausen.

Vi synger primært kirkemusik, 
men også gerne andre genrer, 
når lejlighed byder sig, f.eks. ved 
arrangementer i sognehuset.

Koret medvirker ved særlige 
højtider, gudstjenester og andre 
arrangementer i kirken ca. 4-5 
gange pr halvår. 

Nye sangere er velkomne! 
Nodekendskab er ikke en 
forudsætning.

Kontakt korleder Tine Puges-
gaard for aftale om prøve eller 
yderligere information.

Vi øver hver tirsdag aften kl. 
19.00-20.45 i Sognehuset. Første 
gang efter sommerferien er tirsdag 
d. 6. september.

Kaffe på kanden
26. oktober kl. 14.30 – 16.00
Lilly Christensen – Mit liv 
i Grønland
Dagens gæst er Lilly Christensen, 
der har levet mange år i Grønland. 
Både som lærer, museumsleder, tu-
ristguide og senere som pensionist. 
Lilly holder et oplæg under emnet: 
”Mit liv i Grønland”, hvor naturen 
er vældig og fantastisk, men også 
farlig, og hvor man i høj grad må 
indordne sig under de barske vil-
kår. Vi glæder os meget til at høre 
om alle de store og små oplevelser 
fra et land vi er tæt forbundet med, 
men som en hel del af os ikke har 
oplevet på egen krop og sjæl.

15. november 14.30 – 16.00
Dagens gæst er Tommy Post 
Jensen, der fortæller over emnet 
”Rudkøbing før og nu”. Tommy har 
skrevet to bøger med mange bille-
der om forandringer i Rudkøbing 
- byens handelsgader, og den tredje 
er på vej. Tommy var på besøg i det 
tidlige forår, hvor vi slet ikke blev 
færdige med at se de gamle billeder 
og høre de gode fortællinger, så nu 
kommer han igen og tager os med 
på en tur ned ad Memory Lane, og 

det glæder vi os 
meget til.

Vi serverer kaffe 
og kage til begge 
arrangementer 
og det er gratis at 
deltage. Der kan 
bestilles kirkebil 
hos Byens Taxi på 
mobil: 62511080
Alle er hjertelig 
velkommen

Allehelgens
i Rudkøbing og Simmerbølle 
kirker søndag d. 6. november. 

Rudkøbing kl.16.00 - Simmerbølle 
kl.19.00 

Til Allehelgen mindes vi vore døde 
ved søndagens gudstjeneste. Guds-
tjenesten henvender sig til alle, der 
har mistet en af deres kære, fornyligt 
eller for længe siden. Undervejs i 
gudstjenesten vil der være mulighed 
for at tænde lys for den eller dem, 
man har mistet gennem livet. Gen-
nem salmer, musik, ord og lystæn-
ding skabes i gudstjenesten et rum 
for tanker, minder om alt det vi delte 
med dem, der gik forud for os.

Bemærk: Forud for denne dag sen-
der vi indbydelser ud til pårørende til 
afdøde i sognene (afdøde som var bo-
sat i, bisat/begravet fra en af kirkerne 
eller nedsat på kirkegården)
Pga. den nye persondatalov, må kirken 
kun sende invitationer ud til medlem-
mer af Folkekirken. Pårørende der 
ikke er medlemmer af Folkekirken, er 
naturligvis også velkomne.

Gudstjenesten er, det tunge tema til 
trods, også børnevenlig. Årets kon-
firmander og minikonfirmander får 
særlig invitation til at deltage, men 
alle børn er velkomne

Kirkens motetkor medvirker under 
ledelse af vores organist Tine Puges-
gaard og som solist har vi inviteret 
Anette Gøl på harpe
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Konfirmandindskrivning 2022/2023
Der er indskrivnings-/infomøde for de kommende konfirmander 
fra Rudkøbing og Simmerbølle onsdag d. 7. september 2022 i 
Sognehuset i Rudkøbing (Torvet 1A) klokken 19.00.
Alle (også de konfirmander, der på forhånd er tilmeldte) bliver bedt 
om at udfylde en indskrivningsblanket på mødet. 

Hvis du er i tvivl om, hvilket sogn, du hører til, så gå ind på  
www.sogn.dk under Find dit sogn 😊 Har I spørgsmål til ovenstå-
ende, så er I velkomne til at ringe til Dorthe præst på 20317187.

Konfirmandundervisning 2022/2023
Konfirmandundervisningen er placeret torsdag morgen fra 
8.00- 9.25 og begynder torsdag d. 6.oktober. Alle konfirmander 
mødes første undervisningsgang i Rudkøbing kirke. 

Datoer for konfirmationer  
i Rudkøbing og Simmerbølle kirker 2022:
Fredag d. 5.maj: Kassebølle/ Simmerbølle + Rudkøbing 
Lørdag d.6.maj: Rudkøbing
Søndag d. 7.maj: Rudkøbing (på sigt udfases denne dag)

Bedste hilsner
Dorthe Stæhr Nielsen, Sognepræst

Sådan ligger konfirmationerne  
i Rudkøbing og Simmerbølle
Mange forældre ringer til os og giver 
udtryk for at det kan være vanskeligt at 
gennemskue principperne for placering af 
konfirmationer i Rudkøbing og Simmer-
bølle og Kassebølle.

Store Bededag: konfirmation såvel i Rud-
købing som Simmerbølle kirker
Lørdag (dagen efter store bededag): Kon-
firmation i Rudkøbing

BEMÆRK: Søndag har tidligere været kon-
firmationsdag. Vi er i færd med at udfase den 
og erstatter den med lørdag. Vi holder dog 
konfirmation søndag, så længe der er familier, 
der har bestilt lokaler på dagen.
Undervisningen begynder primo 
oktober og ligger torsdag morgen fra 
8.00-9.20.

Kristuskransen 10 gange i efteråret 
Introduktion til Kristuskransen ved pastor Lene Sjørup
Gennem 5 eftermiddage binder vi Kristuskransen og bruger 
den. Formålet er at fordybe os i, hvad bøn er og kan være, også 
i forhold til naturen. Bøn er for nogen den sidste udvej, når 
det brænder på, for andre en tilstand, man lever i til hverdag. 
Verdens korteste bønner er ”hjælp” eller ”Tak”. Bøn kan også 
være et langt suk. Eller dyb stilhed. Den svenske biskop Martin 
Lönnebo har skabt en bønnekrans, et armbånd af perler, der kan 

STUDIEKREDS
”Barmhjertighed”  
- Bibelsk og litterært belyst
Der indbydes til studiekreds om 
emnet ”Barmhjertighed” – om 
kærligheden mellem Gud og 
menneske og mennesker imel-
lem. Vi belyser emnet ved at 
læse uddrag af centrale bibelske 
tekster. Desuden inddrages et 
udvalg af litterære tekster (Sha-
kespeare, Lagerlöf, Blixen, Ibsen 
og Theissen) sammen med 
musikeksempler. Første gang er 
mandag den 12. september kl. 
19.30, hvor emnet kort introdu-
ceres og de fire øvrige møde-
datoer fastlægges. Vi mødes i 
konfirmandstuen i Rudkøbing 
Præstegård, Østergade 4, ind-
gang fra Ruestræde.

Det er gratis at deltage; men 
tilmelding er nødvendig. Man 
melder sig til på følgende mail: 
hanne.pen20@outlook.dk eller 
på telefon 29366579 senest den 
10. september.

Studiekredsen ledes af Hanne og 
Ole Davidsen. Alle er velkomne.

Julehjælp - Menigheds-
plejen Langeland
Er du enlig eller har familie, lider 
under en svag økonomi og er 
bosiddende på Langeland, har du 
mulighed for at søge om Julehjælp 
hos Menighedsplejen Langeland. 
Ansøgningsskema kan rekvireres 
hos Hanne Davidsen, hanne.
pen20@outlook.dk, 29366579, 
Møllevænget 3, 5900 Rudkøbing. 
Ansøgningsfrist er 1. december.

være en hjælp til bøn og meditation. De 
enkelte perler kan bruges hver for sig for at 
koncentrere sig i bøn til Gud og Kristus, 
eller om vores egen tilstand og brug for 
sindsændring. Og hele kransen kan bruges 
som en øvelse i livslyst, selvbesindelse og i 
at leve i Guds nærvær. 

Vi mødes fra kl.16.30-18.00 i konfir-
mandstuen, Rue Stræde (i forlængelse af 
præstegården). Mandag den: 20/9, 27/9, 
4/10, 11/10, 25/10.

Kransen koster 90 kr. og betales i  
kontanter ved først mødegang. 
Ved evt. spørgsmål kan Lene Sjørup kon-
taktes på mobil: 50 99 22 08
Der oprettes hold ved min. 5 tilmeldte – 
der kan være max. 12 på et hold.

Tilmelding senest den 7. september til: 
lks.kirketjener@gmail.com
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Vejviser
Gælder begge sogne
Hjemmeside: 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  
Tlf. Mandag fri.

Sognepræst:  
Præstestillingen forventes  
nybesat pr. 1. september

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

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

Organist:  
Tine Pugesgaard
Sagers Allé 1, 5900 Rudkøbing 
Tlf. 23 30 18 68
Mail: tine.p.org@gmail.com

Kirketjener:  
Annette Clausen 
Tlf. 20 34 56 57, mandag fri.
Mail: ac.kirketjener@gmail.com

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

Kirketjener:  
Liza Katrine Schlotfeldt 
Tlf. 20 54 52 58
Mail: lks.kirketjener@gmail.com
Kirkeværge:  
Kjeld Madsen
Tlf. 40 24 52 01

Kirkegårdskontoret  
Claus Aagaard, Tlf. 23 41 36 65.  
Mail:  
rudkoebingkirkegaard@mail.dk  
Træffetid kl. 09.00-10.00 på  
kontoret, Rue 12, 5900 Rudkøbing.

Lone Magaard Jensen
Træffes tirsdage 8.00 - 11.00
Tlf. 61 12 72 70

Regnskabsfører  
Aksel Krogelund Larsen
Ommelsvejen 24, 5960 Marstal

Kirkebil:  
Byens Taxi. Tlf. 62 51 10 80

Rudkøbing Menighedsråd:
Formand:  
Conny Mortensen  
Tlf. 30 89 25 30

Mailadresse til Rudkøbing  
Menighedsråd er følgende: 
7741@sogn.dk

Simmerbølle Menighedsråd:
Formand:  
Annika Viulm 
Mail: 7742@sogn.dk

Torsdag d. 22. september.

I år går turen til skønne Ærø. 
Vi sejler med Ærøekspressen fra  
Rudkøbing 7.40

Det første vi skal opleve, er Mar-
stal kirke og høre klokkespillet, 
som er vurderet til at være et af 
landets bedste. Derefter vil Jesper-
bus køre os en tur rundt på øen, 
hvor vi bla. skal til Riise bryggeri 
og smage på deres dejlige øl. 
Kl. ca. 12.30 skal vi i ro og mag 
nyde frokosten (smørrebrød) på 
Vindeballe kro. Nu går turen til 

Indre Mission - Bethesda
1/9  Møde v. Peter Wind
8/9  Bibelstudie
15/9  Filmaften
22/9  Bedeaften
29/9  Møde v. Elna T. Olesen
6/10  Bibelstudie
13/10  Møde v. Henrik Hadberg
27/10  Bibelstudie
3/11  Møde v. Thomas Reuss
10/11  Bibelstudie
17/11   Fællesspisning kl. 18.00, 

herefter sangaften med 
Mona og Tage Svendsen

24/11  Møde

Kontakt: Birgit Mogensen, tlf. 
62502098. Hvor ikke andet er 
anført, er møderne kl. 19.30 i 
Bethesda, Ahlefeldtsgade 27

Tak og farvel
Den 31.8.2022 tager vi afsked 
med vores sognepræst Trille Brink 
Westergaard, der efter mange 
års virke som henholdsvis præst 
og provst på Langeland nu har 
valgt at gå på pension. Trille har 
gennem de sidste 4 år været en god 
sparringspartner i Rudkøbing og 
Simmerbølle menighedsråd, hvor 
vi har nydt godt af de mange timer 
vi har haft sammen. Der har været 
mange opgaver, som hun på bedste 
vis har været med til at løse.

Trille har en stor empati for andre 
mennesker og er en dygtig prædi-
kant, hvilket vi har nydt godt af i 
hele pastoratet. Ikke mindst hendes 
forestående ved dåb, konfirmation, 
bryllup og begravelser, hvor især 
talerne ved disse lejligheder, har 
været i særklasse.  Vi ønsker dig et 
rigtig godt otium sammen med din 
familie og i dit lille hus på Fanø.

Nisseteater på Kassebølle 
Friskole med Rattata

Teaterforestillingen ”Nis-
sen kommer på besøg” 
Spiller på Kassebølle Fri-
skole i uge 48. Gennem 
sang og musik inddrages 
børnene i forestillingen. 
Undervejs fortæller nisser 

og børn således i fællesskab juleevan-
geliet. Det er Simmerbølle Kirkes 
menighedsråd, der står for arrange-
mentet – en gave fra os til jer. De 
to børnehaver i Simmerbølle, samt 
børn til og med 3.klasse fra Kas-
sebølle Friskole er inviteret. Der er 
desværre ikke plads til børn udefra. 

Mvh. Simmerbølle Menighedsråd

Ærøskøbing, hvor der vil være en 
guidet rundvisning, men også tid 
til på egen hånd at opleve byen.
Ved 16-tiden er der kaffe og Ærøske 
pandekager hos Fru Berg i Marstal.
Kl. 18.10 sejler Ærøekspressen os 
hjem til Rudkøbing igen.

Hele turen koster 250 kr. pr. per-
son (ekskl.drikkevarer) der betales 
i kontanter i bussen. 

Sidste tilmelding 15. september til: 
Karin Egmose 28198181 eller An-
nette Skejnæs 61654620. Mødetid 
er kl.7.30 ved færgen.

Rudkøbing/Simmerbølles Sogneudflugt

De bedste hilsener på vegne af 
menighedsrådene i Rudkøbing og 
Simmerbølle kirker

Formand: Conny Mortensen  
og Annika Viulm

15



Humble – Lindelse Pastorat Humble – Lindelse Pastorat

Ortodoks Kirkemusik i 
Humble Kirke
18. oktober kl. 19.30
Det lykkedes ikke det ukrain-
ske ensemble Oda A Capella at 
komme til Danmark i foråret. Vi 
prøver lykken endnu engang og, 
hvis det lykkes, vil man få smags-
prøver på ortodoks kirkemusik. 
Vokalkvartetten er kendt for sin 
evne til skabe en højtidsstund, som 
kan sammenlignes med stemnin-
gen påskenat eller julenat, når der 
opstår en ejendommelig følelse af, 
at det himmelske og det jordiske 
smelter sammen.

Sognetur d. 14. september til Odense

Afgang fra p-pladsen, ved Humble apotek kl. 8.30. Der samles op ved 
kirkepladsen i Lindelse. Der serveres kaffe/te og rundstykke.

Vi skal på rundvisning i Odense Domkirke. Middagen indtages på 
restaurant Carlslund, hvor der serveres æggekage med en øl eller vand. 
Derefter går turen til H.C. Andersens hus. På hjemturen drikker vi 
eftermiddagskaffe/te med kage.

Drikkevarer ud over det nævnte er for egen regning.

Turen koster 200 kr.

Tilmelding til Marianne Olsen 20141265 eller arne.marianne@os.dk

Eftermiddagsmøder:

Torsdag den 13/10 kl. 14.30-
16.00 i Humble Præstegård
Underholdning ved Knud Peder-
sen, Dæmningen

Titlen: “Der er ingen, der skal 
bestemme, hvornår jeg klipper min 
hæk” og så skal vi synge sangen: 
“Han går af rette stier”, som Knud 
vandt en delt 1. plads med ved 
fejringen af H.C. Ørsted i anled-
ning af 200 året for elektromag-
netismens opfindelse. Der serveres 
kaffe/te og kage.

Torsdag den 13/11 kl. 14.30-
16.00 
I Humble Præstegård kommer 
Jens Korterman, og vi skal synge 
fra bogen “Langeland synger 1”. 
Inden vi synger en sang, fortæller 
Jens om sangens tilblivelse, som er 
spændende “Langelandshistorie”. 
Der serveres kaffe/te og kage.

Studiekreds: Luthers 
Bordtaler
I den seneste tid har der i medierne 
og på ”Bjerget” været en samtale 
og diskussion i gang om Martin 
Luthers teologi – hans gudssyn og 
menneskesyn.

Spørgsmålet er nu, om hans guds-
syn og menneskesyn kan inspirere 
mennesker af 2022?

Kan vi bruge Martin Luthers te-
ologi i vores hverdag – i vores syn 
på andre mennesker og på Gud? Er 
Martin Luthers teologi ganske en-
kelt for gammeldags til, at vi kan 
bruge den i vores liv af i dag?

De spørgsmål vil jeg tage op i 
studiekredsen ved hjælp af Jacob 
Ørsteds bog: ”Godbidder – Citater 
fra Martin Luthers frimodige tale 
omkring middagsbordet”. (Forla-
get Eksistensen 2016)

Luthers hjem i Wittenberg havde 
dagligt mange gæster, og som 
oftest var middagsbordet fyldt af 
en broget flok, der havde deres 
gang i huset. Der var højt til 
loftet, når glassene løftedes, og den 
frimodige og forunderlige samtale 

Høstgudstjenester
I vores kirker fejrer vi, at høsten 
er kommet godt i hus på følgende 
søndage:

18. september  Lindelse kirke 
kl. 10.00

25. september  Humble Kirke 
kl. 10.00

25. september  Ristinge Kirke 
kl. 19.00

02. oktober  Kædeby Kirke 
kl. 19.00

Efter alle høstgudstjenester er 
menighedsrådet vært med vin og 
kransekage.

Torsdag d. 15/12 kl. 14.30 
-16.00 i Humble Præstegård.
Julemøde
Julemødet er sidste ”Eftermid-
dagsmøde” inden jul og nytår.

Vi skal sammen synge jule- og 
adventssange og salmer.

Sognepræst Eigil Andreasen 
læser en historie.

Traktementet består af æble-
skiver og gløgg.

Det bliver et par hyggelige 
timer, hvor julestemningen 
kan få lov at brede sig.

Korkoncert
8. december kl. 19.00 i Humble Kirke
Septimuskoret fra Svendborg kommer og underholder.
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Vejviser
Sognepræst
Eigil Andreasen
Mail: eian@km.dk
Tlf. 21 72 10 48
Mandag fri

Kordegn
Lisa Pihl Jensen
Torvet 1a, 5900 Rudkøbing
Tlf. 20280454
Mail: lpj@km.dk
Træffetid: tirsdag til fredag  
i dagtimerne.

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:
Willy Edvardsen,
Tlf. 20 61 93 09

Kirkeværge Lindelse:
Willy Edvardsen
Tlf. 20 61 93 09

Kasserer
Henny Munch Larsen
Ristingevej 17
5932 Humble
Tlf. 28 11 50 45
Mail: larsel@post.tele.dk 

Regnskabsfører
Knud Rasmussen
Mail: brandt-kjaer@webspeed.dk

Kirketjener Humble
Savanna Ravn Rasmussen
Tlf. 51 51 18 31
Mail:  
srr.kirketjener@gmail.com
Fri mandag

Kirketjener Ristinge  
og Kædeby
Anette Zawada
Tlf. 91 89 50 39
Mail:  
graverhumble@outlook.dk 

Vedr. kirkegårdene:
Kontakt kirkeværgen eller  
den enkelte kirkegård.

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

Humble, Ristinge og  
Kædeby kirkegård
Anette Zawada
Tlf.: 91 89 50 39

Stof til kirkebladet sendes til 
menighedsrådsformanden

Kirkebil
Husk du kan altid bestille kirkebil til gudstjenester og  

eftermiddagsmøder i alle pastoratets fire kirker.  
Bilen skal bestilles seneste dagen før på  

tlf. 62 57 10 77

Menighedsplejen  
Langeland: Julehjælp
Er du enlig eller har familie, lider 
under en svag økonomi og er 
bosiddende på Langeland, har du 
mulighed for at søge om Julehjælp 
hos Menighedsplejen Langeland. 
Ansøgningsskema kan rekvireres 
hos Hanne Davidsen, mail:  
hanne.pen20@outlook.dk, 
29366579, Møllevænget 3, 5900 
Rudkøbing. Ansøgningsfrist er 1. 
december.

udfoldede sig blandt læg & lærd. 
Luthers bidrag til samtalen tog 
altid udgangspunkt i hans teologi, 
og de billeder og udtryk, han be-
nyttede omkring middagsbordet, 
illustrerede farverigt og festligt, 
hvordan tilværelsen burde udfolde 
sig. Bordtalernes emner tæller bl.a. 
ægteskab, børn, undervisning, 
krig, død, kirken og musik.

Studiekredsen finder sted på 
følgende onsdage:
12. oktober  kl. 19.00 – 21.00
26. oktober  kl. 19.00 – 21.00
09. november kl. 19.00 – 21.00
23. november kl. 19.00 – 21.00

Alle aftner foregår studiekredsen 
i Humble Præstegård, Ristingevej 
24, Humble.

Der vil blive serveret en kop kaffe 
og kage alle aftener.

Af hensyn til bestilling af bøger 
på biblioteket er tilmelding en god 
ting. Tilmelding kan ske til Sogne-
præst Eigil Ingemann Andreasen, 
telefon 21 72 10 48, E-mail:  
eian@km.dk senest 1. oktober.

Alle er velkomne – vel mødt til 
studiekreds.

Eigil Ingemann Andreasen 
 Sognepræst

AlleHelgens  
gudstjenester
Søndag d. 6. november er det 
Allehelgensdag.

På den dag mindes vi dem, som 
vi har mistet siden sidste Allehel-
gensdag 2021. 

Navnene på dem, vi har mistet i 
det forløbne år vil blive læst op ved 
gudstjenesterne d. 6. november, hvor 
gudstjenesterne er som følgende:

Kl. 10.00 Lindelse Kirke
Kl. 11.30 Ristinge Kirke
Kl. 19.00 Humble Kirke

Dem vi har mistet i Kædeby, deres 
navne vil blive læst op i Humble 
kirke. I Humble kirke vil der blive 
serveret suppe efter gudstjenesten.

Plejehjemsgudstjenester
Gudstjenester på Lindelse Plejecenter:

Tirsdag d. 20. september kl. 14.00 
Eigil Andreasen

Tirsdag d. 18. oktober Kl. 14.00 
Li Otterstrøm

Tirsdag d. 22. november Kl. 14.00 
Eigil Andreasen
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Sydlangeland Pastorat

Høstfest i Magleby
Søndag d. 18. september
Kl. 10.00 er der festgudstjeneste i 
den høstpyntede Magleby Kirke. 
Gospelkoret Salos medvirker ved 
gudstjenesten. Efter gudstjenesten 
følges vi til Magleby Forsamlings-
hus, hvor festlighederne fortsætter 
med auktion over de indleverede 
høstgaver, lækker høstmiddag og 
fællessang mm. Hanne Davidsen 
holder årets høsttale. Pris: 100 kr 
pr person.

Hele overskuddet fra årets høstfest 
går til Menighedsplejen Langeland. 
Vi opfordrer alle, der har mulighed 
for det, til at bidrage med spiselige 
høstgaver til auktionen. Høstgaverne 
kan afleveres i Magleby Præstegård 
til og med d. 17. september, og vi 
kommer gerne ud og henter dem efter 
aftale. Høstgaver kan også medbrin-
ges til høstgudstjenesten.

Tilmelding senest d. 10. septem-
ber til Doris Christoffersen Mail: 
doris.i.christoffersen@gmail.com 
Telefon: 62561035 / 51370283

Fællessangaftener i Tryggelev kirke
Har du lyst til at synge sammen med andre? 

Vi mødes 3 aftener kl. 19.00 i efteråret til sangaften  
i Tryggelev kirke.

Repertoiret er navnlig fra Folkehøjskolesangbogen, men vi synger  
også populære sange fra revyer, film og andet. Undervejs holder vi en 

pause til kaffe og hjemmebag.

Tirsdag d. 6./9 – tirsdag d. 4./10 og tirsdag d. 1. /11

Alle er hjerteligt velkomne!
Husk at kirkebilen kan benyttes

Musikgudstjenester i Sydlangeland Pastorat
I efteråret holder vi en musikgudstjeneste om måneden.  

Det er gudstjenester, hvor musikken er opgraderet og hvor der  
er er skåret ned på mængden af ord.

Hver musikgudstjeneste har sin egen musikgenre

Søndag d. 4./9 kl. 10.00 i Tryggelev Kirke:  
Kirkemusikkernes favoritter

Søndag d. 2./10 kl. 10.00 i Magleby Kirke:  
Klassisk musikgudstjeneste

Søndag d. 13./11. kl. 10.00 i Bagenkop Kirke:  
Gospelgudstjeneste med Salos

Konfirmationsforberedelse
Sydlangeland Pastorat 
2022-2023
Konfirmationsforberedelsen begyn-
der d. 6./10 og foregår i Magleby 
Præstegård torsdage kl. 8.00 – 9.20. 
I Sydlangeland Pastorat afholdes 
konfirmationer d. 14. maj 2023. Fol-
kekirkens medlemmer (døbte) har 
fået brev med posten. Hvis du ikke 
er døbt kan du få tilmeldingsskema 
af mig på mail eller med posten.

Li have Otterstrøm

Juniorkonfirmander
Alle børn der går i 3. klasse 
kan blive juniorkonfirmander!

Vi skal høre beretninger fra 
Bibelen, synge, lege, male, snakke 
om forskellige ting, bl.a. Gud, 
kirke, dåb, påske, pinse og nadver. 
Vi skal på detektivjagt i kirken 
og mange andre spændende ting. 
Kom og vær med i et spændende 
forløb, hvor kristendommen bliver 
udforsket fra top til tå!
Undervisningen foregår i Mag-
leby Præstegård på torsdage kl. 
14.15 - 15.30 fra d. 6./10. 2022 til 
d. 16./3. 2023. Bussen kører fra 
Humble Skole - lige til døren.

Vi afslutter forløbet med en  
juniorkonfirmandgudstjeneste.  

For Juniorkonfirmandundervisnin-
gen står sognepræsterne 
Eigil Andreassen mail  
EIAN@km.dk tlf. 21721048 og 
Li Have Otterstrøm mail  
LHL@km.dk tlf. 24911077
Tilmelding sker til præsterne.
Vi glæder os til at lære jer at kende!        

Kirkekoncert i 
Magleby Kirke 
Søndag den 2. oktober  
kl 19:00

Far og søn, Bent og Anders Bro har spillet sammen i 15-20 år. Anders  
spiller også i gruppen THE GRANDFÆTTERS. Bent har siden 1981 
været medlem af TØRFISK, hvor han stadig synger og spiller guitar.
Anders og Bent tager publikum med på en sejltur gennem Limfjorden  
med afstikkere til Vesterhavet, hvor de vestjyske viser bliver krydret  

med anekdoter fra Broerne fra Thyborøn.

Billetter skal købes på www.pladsikirken.dk og medbringes til koncerten.

Billet pris kr. 150,- pr. person
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Sydlangeland Pastorat Fodslette-, Tryggelev-, Magleby- og Bagenkop Kirke

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
Regnskabsfører:  
Kaj Christoffersen 
Tlf. 62 56 10 35 eller 51 33 10 35
Graver, Bagenkop:  
Peder Kølle 
Tlf. 21 14 30 51

Magleby, Tryggelev og  
Fodslette Menighedsråd

Formand:  
Helge Dinesen 
Tlf. 61 68 41 64
Kirkeværge:  
Anne Toftemann Knudsen 
Tlf. 31 24 81 66
Regnskabsfører:  
Kaj Christoffersen
Tlf. 62 56 10 35 eller 51 33 10 35
Graver, Magleby:  
René Jespersen Tlf. 30 31 59 32 
Fri mandag. 
Graver Tryggelev og Fodslette: 
Willy Edvardsen
Tlf. 20 61 93 09 
Fri mandag. 

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

Fodslette Kirke  
er lukket  

i perioden  
d. 1. september -  
d. 1. december 

pga.  
restaureringsarbejde.  

Vi glæder os til  
forhåbentligt at åbne en  

ny-istandsat kirke  
til vinter.

Gudstjenester på Lindelse Plejecenter:

D. 20. september kl. 14.00 Eigil Andreassen
D. 18. oktober kl. 14.00 Li Have Otterstrøm
D. 22. november kl. 14.00 Eigil Andreassen

Julekoncert i Magleby Kirke  
mandag den 28 november 2022. kl 19:30

Langelands Brass Band giver julekoncert i Magleby Kirke. 
Det er mange år siden Brassbandet har spillet i kirken. 

Langelands Brass Band har eksisteret i mange år og ser sig
selv som en musikalsk familie.

Kom og få en hyggelig  aften i musikkens tegn.

Arrangementet er gratis.

Halloween for børn i  
Bagenkop Kirke

Lørdag d. 5. november kl. 
16.00 slår Bagenkop kirke 
dørene op til Halloween-fest 
for zombier, spøgelser og andet 
kryb; klæd dig ud som du har 
lyst til, og deltag i festen, der 
blandt andet indeholder skatte-
jagt, hekse og skeletter. Bagefter 
følges vi til Bagenkop Hallen 
og spiser en omgang ækel og 
gyselig aftensmad – alt sammen 
på hyggeligste måde!

For arrangementet står Søren 
Egmose og Li Have Otterstrøm

Arrangementet slutter  
kl. ca. 17.45

Det er gratis at 
deltage og alle er 
forskrækkeligt 
velkomne!
Af hensyn til ma-
den må I tilmelde 
jer hos Li Have Otter-
strøm senest d. 20. oktober.

Alle Helgens gudstjeneste
Søndag d. 6. november i:
Magleby Kirke kl. 15.00

Bagenkop Kirke kl. 17.00
Tryggelev Kirke kl. 19.00

Ved Alle Helgens gudstjenesten mindes vi vore døde. 
Vi tænder lys og læser navnene op på dem, som er døde  

siden sidste Alle Helgens Dag.
Alle Helgens gudstjenesten er en liturgisk gudstjeneste,  

hvor musikstykker, fællessang og læsninger fra Bibelen og  
litteraturen gensidigt belyser hinanden. Efter gudstjenesten  

går vi samlet ud til gravene med blomster.
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Menighedsplejen på Langeland

Tak til Trille
En provst går fra borde, sådan er det naturligt at udtrykke det i lyset 
af Trilles egen beskrivelse i sidste kirkeblad. Det kom ganske uventet 
for os som præster, vi havde forventet at have Trille som leder endnu 
nogle år, og vi havde det godt med hende ved roret. 

Lederskabet er blevet udøvet med stor grad af uddelegering af ansvar 
og i tillid til den enkelte. Det er en særlig opgave at være leder på af-
stand, som man er som provst. Vi har altid oplevet god opbakning fra 
Trille, som har lagt vægt på, at vores fornemste opgave er at være kirke 
og forkynde det kristne budskab, også selv om økonomi og regler og 
bygningsvedligehold kan fylde meget på dagsordenen.

Elleve år blev det til som provst og efterhånden også den eneste med 
så lang - og længere - tjenestetid på Langeland og Ærø. Alle nuvæ-
rende præster i provstiet er indsat af Trille, så det har været år med 
relativ stor udskiftning i præstestillingerne.

Fra præstekolleger i provstiet skal der lyde en stor tak til Trille for 
altid at være lydhør og tilgængelig og hjælpsom. 

På præsternes vegne
Hans Henrik Merrild, tillidsrepræsentant

Menighedsplejen Langeland
Menighedsplejen Langeland er en forening, der støtter 
udsatte familier på Langeland. Vi blev stiftet december 
2020. Dengang hed vi Rudkøbing Sogns Menigheds-
pleje. Men det viste sig hurtigt, at vi faktisk støttede 
udsatte borgere fra hele Langeland, derfor valgte vi at 
tage navneforandring til Menighedsplejen Langeland. 
Da coronaen kom kunne vi ikke gøre så meget. Men 
december 2021 uddelte vi julehjælp til 26 familier. I år 
sendte vi 5 familier afsted på ferie, i alt 30 personer + 
de to frivillige rejseledere. Vi ser nu frem til at organi-
sere en udflugt for langelandske familier til efteråret og 
til i december at dele julehjælp ud igen. 

I det daglige finansieres vi af Kirkens Genbrug, altså 
genbrugsbutikken, som ligger i Østergade. Butikken, der ledes af Conny 
Have Hansen, donerer op til 30% af dens overskud til os, resten går til 
den landsdækkende organisation, Menighedsplejen i Danmark, som både 
butikken og vi er en del af. Butikken drives af 15 frivillige, der én gang 
om ugen lægger deres tid og kræfter i butikken. Deres frivillige arbejde 
gør det muligt for os at fordele støtte til trængte familier på Langeland. 
Arbejdet i Kirkens Genbrug og Menighedsplejen Langeland varetages 
udelukkende af frivillig arbejdskraft. Skulle en og anden have lyst til at 
være med, skal man bare henvende sig i butikken! Vi kan altid bruge en 
hånd mere!

Da vi besluttede at støtte borgere fra hele Langeland, sendte vi en fore-
spørgsel ud til alle menighedsråd om hjælp. Heldigvis vendte de fleste 
tilbage med en positiv melding. Så nu kan menighedsrådene henvise til os, 
hvis de får en henvendelse fra en borger, der behøver lidt støtte. 

Det er ikke de store summer, vi råder over, men lidt har også ret.

Vores arbejde er diakonalt arbejde. Mange kender ikke ordet ’diakoni’, 
og derfor anvendes ordene ’socialt arbejde’ ofte i stedet. Men vort engage-
ment, der har sit udspring i kristendommen. 

Biskop Peter Fischer Møller har sagt: ”Diakoni handler om, at kristendom 
ikke kun er ord, men også handling. Det glædelige budskab om Guds 
grænseløse og grænsesprængende kærlighed vil mere end klinge smukt, det 
vil tage form.”

Det kan man så hjælpe det med sådan i det små.

Hanne Davidsen, formand for Menighedsplejen Langeland

PS! Ønsker du del i julehjælpen i år, så kontakt Hanne Davidsen,  
hanne.pen20@outlook.dk, eller på 29356579, så vil du få et ansøgnings-
skema tilsendt/udleveret. Ansøgningsfrist er 1. december.
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Menighedsplejen på Langeland Langelandsfestival

Så var folkekirken igen på Langelandsfestival. Det har været nogle forrygende 
dage, hvor vi har fået talt med mange, mange mennesker og afholdt 
forskellige aktiviteter.

Andagt hver dag, aktiviteter for børn, hvor det i år var maling på sten 
der var det helt store hit og fællessang med masser af unge der gerne ville 
synge med og havde ønsker til sange vi skulle synge.

Herudover kunne folk bare falde ind og få en snak og det var der mange der 
benyttede sig af. Så præsterne havde i perioder rigtig travlt med at samtale 
med folk og især hvis de havde deres præstekjoler på, blev de opsøgt.

Tak til alle frivillige der har været med til at lægge kræfter i at få det hele 
op at stå og bemandingen af folkekirkens telt alle dage. Sikke en oplevelse 
kirketeltet har haft.

Lisa Pihl Jensen
Koordinator
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Provstirejse 2023 Kalender

Årets provstrejse for langelæn-
derne går i 2023 til Rom og 
Assisi. Sognepræst Li Have Otter-
strøm har allieret sig med Anders 
Bager Eriksen hos Historiske 
Rejser til en skøn livsnyderrejse til 
Italien i form af 4 dage i Rom og 
4 dage i Assisi.

Hovedingredienserne på rejsen 
bliver det skønne Italien i form af 
dens mange arkitektoniske skatte, 
den store kirkehistorie og masser 
af fællesskab i form af måltider 
på italienske restauranter på en 
række forskellige steder i Rom og 
i Assisi. 

Dagene i Rom bliver intensive med 
en lang række af kulturelle besøg 
i Italiens levende hovedstad, hvor 
man virkelig mærker en by der 
aldrig sover. Herefter følger en hel 
anderledes ro i Assisi, der ligger midt 
de smukke Umbriske bjerge og hvor 
fortællingen koncentrerer sig om den 
Hellige Franś  liv og hvor besøgene 
går i hans fodspor på en række af 
smukke natursteder hvor Frans af 
Assisi yndede at opholde sig. 

Som udgangspunkt bor vi på 
hoteller centralt i begge byer. Men 
kommer tilmeldingerne i tide vil 
vi forsøge om vi kan opgradere os 

til at bo på klostre der ligger lige så 
centralt i begge byer. 

I Rom skal vi blandt andet til 
Pavelig Messe samt en tur igennem 
Vatikanets samlinger og se den 
mest lysende kunstudsmykning 
i form af Det Sixtinske Kapel, vi 
skal rundt i Peterskirken og vil 
blive bragt på forskellige byvan-
dringer i Rom, hvor vi ser steder 
som Piazza Navona, Campo di 
Fiori, Pantheon, Den Spanske 
Trappe, Trevifontænen, Colos-
seum, Forum Romanum samt La-
teranet. Vi bor tæt på Colosseum. 
Der vil være en skøn lysaften i det 

folkelige og charmerende kvarter 
Trastevere og derudover også en 
hel fridag i Rom. 

Mellem de to byer oplever pavens 
sommerpalæ Castelgandolfo ved 
Albanersøen og de smukke bjerge 
over Rieti-dalen, hvor Frans 
yndede at komme og indstiftede 
julekrybbetraditionen samt hans 
regel om et ideal om fattigdom. 

I Assisi vil vi som nævnt gå i fod-
sporene på Frans og opleve steder 
som La Verna, Santa Maria degli 
Angeli, Carceri delle Erema og San 
Damiano samt vores egen by Assisi 
hvor næsten alle bygninger relaterer 
sig til Frans. Frans søgte mod natur-
skønhed og særligt steder som La 
Verna og Carceri delle Erema kan 
man godt se frem til siger Anders 
Bager Eriksen, der er rejseleder på 
turen og gennemførte en lignende 
rejse i 2021. Anders både arrange-
rer rejsen og er rejseleder på turen 
ligesom han har været på de lange-
landske sognerejser i de seneste år. 

Såvel Li Have Otterstrøm som 
Anders Bager Eriksen glæder sig til 
at udbrede kendskabet til rejsen og 
til at se jer på denne rejse. 

Anders holder foredrag om rejsen 
på Langeland i januar måned (dato 
meldes ud senere). 

Rejsens pris er 10.399 DKR og 
inkluderer al transport på rejse 
samt overnatning i dobbeltværelse 
med morgenmad. Flybillet er ikke 
medregnet endnu – til januar 
kan flybilletter bookes og dette 
indføjes i pris. 

Provstirejse til Rom og Assisi i 2023
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Provstirejse 2023 Kalender
Sted: Dato: Klokkeslæt Arrangement
Sognehuset i Rudkøbing 2.september 9.45 – 11.45 Morgensangscafé
Rudkøbing Kirke 3. september 12.00 Middagskoncert
Tranekær Kirke 3. september 16.00 Koncert med Herlufsholm Kirkes Kammerkor
Rudkøbing kirke 4. september 10.00 Kirkekaffe
Tryggelev kirke 4. september 10.00 Musikgudstjeneste - Kirkemusikkernes favoritter
Rudkøbing Sognehus 6. september 19.00 – 20.45 Kirkekor starter
Tryggelev kirke 6. september 19.00 Fællessangaften
Rudkøbing sognehus 7. september 19.00 Info-og indskrivning konfirmander
Tullebølle Fritidspark 11. september 17.00 Friluftsgudstjeneste
Rudkøbing præstegård, Konfirmandstuen 12. september 19.30 Studiekreds starter
Hou Forpagterbolig 14. september 10.00 – 12.00 Formiddagskomsammen
Humble apotek 14. september 8.30 – heldags Sognetur
Rudkøbing Kirke 15. september 09.30 – 10.00 og 10.15 – 11.00 Babysalmesang starter.
Hou Kirke 18. september 10.00 Børnehøstgudstjeneste
Bøstrup Kirke 18. september 14.00 Konfirmandindskrivning
Magleby Kirke 18. september 10.00 Høstgudstjeneste med høstfest
Rudkøbing præstegård, konfirmandstuen 20. september 16.30 – 18.00 Kristuskransen
Tullebølle Kirke 21. september 9.45 Musik-og fortællearrangement
Mødes ved Ærøekspressen 22. september Heldags Sogneudflugt
Rudkøbing Præstegård, konfirmandstuen 27. september 16.30 – 18.00 Kristuskransen
Hou Forpagterbolig 28. september 10.00 – 12.00 Formiddagskomsammen
Snøde Kirke 28. september 19.30 Koncert med Willy Egmose
Tullebølle Præstegård, Konfirmandstuen 29. september 19.00 Læsekreds
Magleby Kirke 2. oktober 10.00 Klassisk musikgudstjeneste
Magleby Kirke 2. oktober 19.00 Koncert: Anders og Bent
Tullebølle Præstegård, Konfirmandstuen 3. oktober 9.30-11.30 Håndarbjedsklub begynder
Rudkøbing Præstegård, konfirmandstuen 4. oktober 16.30 – 18.00 Kristuskransen
Tryggelev Kirke 4. oktober 19.00 Fællessangaften
Longelse Præstegård, Konfirmandstuen 6. oktober 17.30 - 20.00 Fællesspisning med foredrag
Magleby præstegård 6. oktober 14.15 Juniorkonfirmander begynder
Sognehuset i Rudkøbing  7. oktober 9.45 – 11.45 Morgensangscafé
Rudkøbing kirke 9. oktober 10.00 Kirkekaffe
Rudkøbing Præstegård, konfirmandstuen 11. oktober 16.30 – 18.00 Kristuskransen
Hou Forpagterbolig 12. oktober 10.00 – 12.00 Formiddagskomsammen
Humble Præstegård 12. oktober 19.00 – 21.00 Studiekreds starter
Sognehuset i Rudkøbing 12. oktober 19.00 Foredrag om Møllehave
Longelse Præstegård, Konfirmandstuen 13. oktober 14.30-16.00 Nye salmer fra 100 Salmer
Humble Præstegård 13.oktober 14.30 – 16.00 Eftermiddagsmøde
Stoense Kirke 17. oktober 19.30 Koncert med Oda a Capella
Stoense Kirke 21. oktober Kl. 15.00 Halloween
Rudkøbing Præstegård, konfirmandstuen 25. oktober 16.30 – 18.00 Kristuskransen
Hou Forpagterbolig 26. oktober 10.00 – 12.00 Formiddagskomsammen
Bøstrup Sognehus 26. oktober 19.30 Foredragsaften med Nils Valdersdorff Jensen
Humble Præstegård 26. oktober 19.00 – 21.00 Studiekreds
Sognehuset i Rudkøbing 26. oktober 14.30 – 16.00 Kaffe på kanden Lilly Kristensen
Tryggelev kirke 1. november 19.00 Fællessangaften
Bøstrup Sognehus 2. november 19.30 Musikforedrag med Bent og Anders Bro
Bagenkop Kirke 5. november 16.00 Halloween for børn med spisning
Tullebølle Præstegård, Konfirmandstuen 29. september 19.00 Læsekreds
Sognehuset i Rudkøbing 4. november 9.45 – 11.45 Morgensangscafé
Humble kirke 6. november 19.00 AlleHelgens suppe
Hou Forpagterbolig 9. november 10.00 – 12.00 Formiddagskomsammen
Humble Præstegård 9. november 19.00 – 21.00 Studiekreds 
Longelse Præstegård, Konfirmandstuen 9. november 14.30-16.00 Nye salmer fra 100 Salmer
Tranekær Kirke 13. november 14.00 Mindegudstjeneste for stormfloden
Humble Præstegård 13. november 14.30 – 16.00 Eftermiddagsmøde
Bagenkop Kirke 13. november 10.00 Gospelgudstjeneste med Salos
Sognehuset i Rudkøbing 15. november 14.30 – 16.00 Kaffe på kanden Tommy Post
Bøstrup Sognehus 16. november 19.30 Foredrag med Erik Lindsø
Rudkøbing kirke 19.november 16.00 Koncert
Rudkøbing kirke 20.november 10.00 Kirkekaffe
Hou Forpagterbolig 23. november 10.00 – 12.00 Formiddagskomsammen
Humble Præstegård 23. november 19.00 – 21.00 Studiekreds 
Longelse Præstegård, Konfirmandstuen 24. november 17.30 - 20.00 Fællesspisning med foredrag
Magleby Kirke 28. november 19.30 Julekoncert: Langeland Brassband
Bøstrup Sognehus 30. november 19.30 Foredrag med Torben Poulsen
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Gudstjenesteliste

AKH = Ann Kirstine Højstrup, ASK =  Andreas Skjoldborg Knudsen, DSN = Dorthe Stæhr Nielsen, HHM = Hans Henrik Merrild, LO = Li Have Otterstrøm
PMM = Peter M.Møberg, NN = Ny præst. Gudstjenester markeret med * er omtalt i bladet.

September Oktober November
Kirker: 4. 11. 18. 25. 2. 9. 16. 23. 30. 6. 13. 20. 27.

12.s.e.trin. 13.s.e.trin. 14.s.e.trin. 15.s.e.trin. 16.s.e.trin. 17.s.e.trin. 18.s.e.trin. 19.s.e.trin. 20.s.e.trin. Allehelgen 22.s.e.trin. S.s.e.trin. 1.s.i advent.
Matt. 

12,31-42
Matt. 

20,20-28
Joh. 

5,1-15
Luk. 

10,38-42
Joh. 

11,19-45
Mark. 

2,14-22 
Joh. 

15,1-11
Joh. 

1,35-51 
Matt, 

21,28-44
Matt  

5,13-16 eller 
Matt. 5,1-12

Matt. 
18,1-14

Matt. 11, 
25-30

1.s.i advent.
Matt. 21,1-9

Hou 10.00* 
PMM

10.00 
PMM

11.15 
??

10.00 
PMM

10.00* 
PMM

Stoense 10.00 
PMM

14.00* 
PMM

10.00 
PMM

11.00 
PMM

10.00 
PMM

Snøde 11.15 
HHM

11.15 
??

10.00 
PMM

14.00 
PMM

11.15 
??

Bøstrup 14.00*
PMM

11.15 
PMM

10.00 
??

15.00 
PMM

14.00* 
PMM

Tranekær 10.00* 
PMM

11.15 
PMM

16.00 
PMM

14.00* 
PMM

Tullebølle 10.00 
HHM

17.00* 
PMM

10.00 
??

11.15 
PMM

19.00 
PMM

10.00 
??

Rudkøbing 10.00 
DSN

10.00 
NN*

10.00 
NN

10.00 
DSN

10.00 
DSN

10.00 
NN*

10.00 
DSN

10.00 
AKH

10.00 
DSN

16.00 
DSN*

10.00 
NN

10.00 
DSN*

10.00 
DSN

Simmerbølle 14.00 
NN*

11.30 
NN

11.30 
DSN

11.30 
DSN

11.30 
DSN

19.00 
DSN*

11.30 
DSN

Strynø 10.00 
ASK

10.00 
ASK

19.00 
ASK

10.00 
ASK

19.00 
ASK

10.00 ASK
15.30 ASK

Longelse 10.00 
AKH

11.30 
DSN

14.00 
DSN

10.00* 
AKH

10.00 
AKH

Fuglsbølle 11.30 
AKH

14.00 
DSN

11.30 
AKH

17.00* 
AKH

11.30 
AKH

Skrøbelev 14.00 
NN

10.00 
AKH

10.00 
AKH

19.00* 
AKH

11.30 
DSN

Lindelse 11.30 
LO

10.00* 
EA Høst

10.00 
EA

10.00 
EA

11.30 
LO

10.00* 
EA

10.00 
EA

Humble 11.30 
LO

10.00* 
EA Høst

11.30 
LO

10.00 
EA

19.00*
EA

11.30 
LO

14.00 
LO

Kædeby 19.00* 
EA Høst 19.00 LO

Ristinge 19.00* 
EA Høst

11.30* 
EA

19.00 
LO

Tryggelev 10.00* 
LO

14.00 
EA

10.00 
LO

14.00 
EA

19.00* 
LO

11.30 
EA

10.00 
LO  

Fodslette Lukket pga. 
restaurering ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Magleby
10.00* 

LO 
Høstfest

10.00* 
LO

11.30 
EA

15.00* 
LO

14.00 
EA

Bagenkop 10.00 
LO

11.30 
LO

11.30
EA

10.00 
LO

17.00* 
LO

10.00* 
LO


