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Vejledning og indholdsfortegnelse
Hvad skal jeg gøre ved...
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 fra uge 43 - uge 14 (incl.)
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.
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Farvet glasmosaik fra domkirken i Basel.
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Attester: Attester udstedes ved henvendelse til bopælsognets præst, kirkekontor eller kan bestilles på
www.borger.dk. Legitimation skal forevises.

Til eftertanke:
Citat fra Kristeligt Dagblad, tirsdag d. 23. oktober 2018:
”At kirkelige organisationer træder til, når et tilbud falder
fra i det offentlige, er ”lige efter bogen”, siger lektor emeritus Hans Raun Iversen. ”Det er fuldstændig klassisk, at
kirken går ind og løser de uløste opgaver. Kirken har nok
at lave, men når kommunerne eller staten ikke træder til,
må man prioritere og sørge for at løse det. Kirken kan og
skal støtte dem, der har behov for det. Det har de tidligere
gjort med misbrugere, hjemløse og mange andre udsatte
grupper, siger han.

Begravelse: Sognepræsten er begravelsesmyndighed. Ønsker man en kirkelig begravelse/bisættelse
aftales de nærmere omstændigheder for højtideligheden med præsten. Senest to hverdage efter anmelder
nærmeste pårørende dødsfaldet på www.borger.dk, dette kan evt. ske gennem bedemand. Graveren vil
være behjælpelig med valg af gravsted.
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Præstens side
Se!
”Se, jeg forkynder Jer en stor glæde…”
Sådan siger englen til hyrderne julenat. Og Hyrderne stirrer ud i mørket og ser ingenting, ser først
ingenting andet end mørk nat, og et stærkt lys,
som blænder dem. Så toner langsomt engle frem
for deres øjne, en hel hærskare af himmelske væsener, og englesang fylder luften, hvor englens ord
stadig står klart: ”Find et barn som ligger svøbt i en
krybbe. Han er verdens frelser, han er Kristus”.
På de ord holder vi jul år efter år.
På de ord blev kristendommens budskab om kærlighed også til det svage, kærlig omsorg og respekt
for alle liv, bredt ud over verden. Et budskab om
at lyset skinner i mørket, et budskab om at det
sande lys, som oplyser os alle indefra, julenat lod
sig føde ind i vores verden.
Børn som ingen forældre har, forældreløse børn,
som bliver syge, som er syge og har brug for hjælp.
Hvor går de hen? Takket være kristendommen
bliver de fundet af voksne, som har set lyset og
hørt englens ord. Voksne som handler ud fra den
tro, der kom til verden julenat og får bygget hospitaler.
I Firenze findes sådan et hospital. Det blev bygget
i 1419 af Firenzes Silke-Orden, en kristen organisation af rige handelsmænd, som gav af deres
overskud til gode formål. De fik bygget et børnehjem med en hospitalsafdeling.
I dag er den smukke bygning blevet til et museum.
Derinde hænger et fint alterbillede af julemorgen.
(Billedet kan ses ved at scanne ovenstående QRkode eller på internettet under Domenico Ghirlandaios: The admiration of the Magi, malet i
1488. Pga copyrigth kan vi desværre ikke bringe
det)
Billedet er et yndigt julebillede af Jomfru Maria
med Jesus-barnet på skødet, sådan som vi kender
det så godt. Men på dette billede sidder der allerforrest 2 små børn. En gammel mand med en glorie holder forsigtigt sin hånd hen bag skuldrene

på det ene barn; det er evangelisten Johannes; det
er hos ham, vi læser ordene: Lyset skinner i mørket,
og mørket får ikke magt over det. Det andet barn
knæler selv med foldede hænder foran en yngre
mand, som peger på det lille barn Jesus på Marias
skød. Manden som peger er Johannes Døberen.
Han kigger direkte ud på os, han vil ha, at vi skal
se. Se Jesus.
Børnene er forældreløse børn, som er blevet raske.
Johannes Døber holder et kors i sin venstre arm.
Korset peger op på en skægløs mand i en enkel
sort kjortel. Han er forstander på hospitalet, Ospedal degli Innocenti. Det er ham, som har bestilt
maleriet; Han bestilte det til at hænge i klosterhospitalets kirke, så de syge børn kunne ligge foran
det og opleve, at de selv var med til julefest. At de
hørte til. At glæden og lyset og trygheden også var
for dem.
På billedet ses også en anden skægløs mand, ved
siden af forstanderen, og det er kunstneren. Forstanderen har ikke betalt maleriet, det har de 3
rige herrer, som står i billedets højre side. De repræsenterer Firenzes Silke-Orden, der som sagt
støttede hjælpearbejde blandt fattige.
Bag Jomfru Maria, bag en lille mur, ser man en
ung munk og en ung handelsmand. De er begge
med til at støtte, måske bygge, den mur, som Maria og børnene beskyttes af, og de viser at julens
budskab om respekt for medmennesket efterleves
af både kirke og folk, i samarbejde.
Alle har de deres egen tids tøj på. Selvom det
forestiller Jesu fødsel, så fødes Jesus samtidig med
dem, 1488 år senere end år 0. Maleren maler det
hele i nutid: Jomfru Maria med sin nyfødte, Josef,
de hellige 3 konger: Den unge konge rækker et
fornemt glas frem, den gamle konge kysser Jesu
fødder, den voksne konge knæler med en myrra-krukke. (Myrra blev brugt til at salve de døde altså et tegn på, at Jesus vil give sit liv for os) Æslet
og oksen er tegn på at både storskrydende gudsfornægtere og anderledes troende som fx jøder
ved Jesus kommer til tro på Gud som den treenige
Gud: Far, søn og Helligånd. Ovenover svæver
englene og synger, med os: ”Ære være Gud i det

højeste.” (Æren for den
godhed, vi kan give hinanden er ikke vores egen, for
det gode vi har at give af,
har vi fået af Gud.)
Og det hele foregår altså lige nu, i den nutid, som
maleriet blev til i. Oppe til højre ser man englen flyve ned over hyrderne på marken, som i en
flamme af ild, mens den siger: ”Se –jeg forkynder
jer en stor glæde” –lige nu, Guds vilje til at gå ind i
verden er lige nu, og til venstre ser man mødrene
fra Bethlehem flygte med deres spædbørn, også
lige nu. De flygter i forsøget på at beskytte de små
fra de soldater, som Kong Herodes sendte ud for
at slå alle småbørn ihjel, for at få ram på Jesus-barnet, få kvalt godheden og friheden fra starten. Sådan som magtliderligheden altid gør.
Det hele sker NU, viser maleren os.
Hvad er det, der sker nu, julenat?
Det er Ordet, som tager bolig iblandt os.
Det er Ordet som bliver kød.
Det er troen som tager fat i vore hjerter, og får os
til at handle, behandle de svage med kærlig omsorg, bygge sygehuse til syge, hjem til de hjemløse,
skoler, så mennesker kan lære at klare sig selv, plejehjem, så vi kan blive gamle i tryghed.
Bliv selv ved!
At Gud kom til jord Julenat betyder dét.
At Gud lod sig føde som et menneskebarn betyder
dét, betyder at Ordet om tro, håb og kærlighed
fik krop, fik os til at række en hjælpende hånd til
hinanden, når vi er i nød. Fik sat en ny standard
hos os.
Gud gav sig selv til os Julenat. Gav os sit liv og sin
kærlighed, gav os sin hånd og viste os vej.
Glædelig jul.
Sognepræst Marianne Ring
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Nyt fra menighedsrådene

Advent og jul
i Nordlangeland
Pastorat

Menighedsrådsvalg i
Hou-Stoense-Snøde
Ved fristens udløb var der kun indkommet én
liste fra hvert sogn, så vi kender nu sammensætningen af det nye menighedsråd. For Hous
og Snødes vedkommende er der genvalg af hhv.
Lene Møller Dam, Hanne Tved, Anne Lindberg og Niels Kold samt Michael Thierry, Kirsten Jensen og Mariann Nielsen. For Stoense er
der nyvalg af Sanne Lørup, der som den eneste
er stillet op. Menighedsrådet skal tage stilling
til, om man vil bede om tilladelse til at fortsætte med kun ét i stedet for to medlemmer fra
Stoense.

Familiegudstjeneste i
Tullebølle Kirke
Første søndag i advent, den 2. december
kl. 10.00
Igen i år bliver julekrybben stillet frem i Tullebølle Kirke ved en festlig familiegudstjeneste.
Efter gudstjenesten er der saftevand, kaffe,
te og kage i våbenhuset.

Budgetter for 2019
Begge menighedsråd har udarbejdet endelige
budgetter for 2019. Der er lagt op til et aktivitetsniveau som for 2018. Alle de vedligeholdelsesopgaver, som synene i 2017 pegede på, er
bevilget i 2019. Driftsbudgettet for Hou-Stoense-Snøde er på kr. 1.897.831 og for Tullebølle-Tranekær-Bøstrup på kr. 2.301.730 I alt altså
næsten 4,2 mill. kr. til drift af pastoratets 6 kirker og kirkegårde, herunder løn til de i alt 17
ansatte. Kun 3 gravere er på fuldtid. Alle andre
er ansat på deltid, nogle med et meget lille timetal. Hertil kommer de to præster på fuldtid,
som ikke lønnes af menighedsrådene.
Afsked med graver
Pr. 31. oktober fratrådte graver Jytte Christiansen. Jytte har været sygemeldt i 1½ år og der har
været afholdt afskedsreception for Jytte den 30.
september. Herfra skal der lyde en stor tak til
Jytte for en utrættelig indsats.
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De 13 kroge i Stoense
Den første udstilling af kirkekunst i Stoense
Kirke fik et fint forløb med god interesse og
mange besøg i løbet af den uge, der var åbent.
Menighedsrådet erhvervede sig i forbindelse
med udstillingen to billeder, som kan indgå
som fast udsmykning i kirken. Det ene er en
ikon udført af Susanne Bojsen. Ikonen hænger
nu i nichen for den gamle kvindedør i nordsiden af skibet. Det andet er et Kristusbillede af
ukendt oprindelse.

Adventssang i Tranekær Kirke,
Første søndag i advent, den 2. december
kl. 16.00.
Igen i år vil man kunne synge sig i julestemning ved adventssangsgudstjenesten i Tranekær Kirke. I løbet af gudstjenesten vil der
være mulighed for at foreslå sine favoritter
imellem de mange kendte og elskede adventsog julesalmer i salmebogen.

Nordlangeland pastorat

Rebellens Kor i Hou Kirke
Anden søndag i advent, den 9. december kl.
19.00
Elever fra Nordskolen har i mange år gået lucia
også i Hou Kirke, men i år var der ikke interesse
nok blandt eleverne, så der bliver ikke luciaoptog. I stedet medvirker Rebellens Kor ved gudstjenesten søndag den 9. december kl. 19.00. Det
er stadig stemningsfuldt at mødes i kirken en
decemberaften, og Rebellens Kor bringer også
glæde, så vi håber, mange tager imod invitationen til denne aften.
”Koret” i Snøde Kirke
Tredje søndag i advent, den 16. december kl.
16.00
I Snøde opretholdes traditionen med ”Koret”
under ledelse af Bibi Bechmann. De medvirker
ved en musikgudstjeneste søndag den 16. december kl. 16.00.
Koret nærmer sig det tidspunkt, hvor der i
nogle sammenhænge falder en fortjenstmedalje
af for lang og trofast tjeneste. Det er i år 39.
gang de medvirker og er med til at synge julen
ind både for os og med os. Gennem alle årene et
elsket og velbesøgt arrangement i Snøde Kirke.

Nordskolens juleafslutning i
Stoense Kirke
Torsdag den 20. december kl. 11.00
Børn og lærere samles for at markere juleferiens begyndelse. Forældre, bedsteforældre
og alle andre er også meget velkomne til at
deltage i denne korte, festlige og stemningsfulde juleafslutning.
Gudstjenester i juledagene
Juleaften er der gudstjeneste i alle vore seks
kirker som følger:
Kl. 14.00 i Snøde og Bøstrup
Kl. 15.15 i Stoense og Tranekær
Kl. 16.30 i Hou og Tullebølle
Første juledag er der gudstjeneste:
Kl. 10.00 i Hou og Tullebølle
Kl. 11.15 i Snøde og Bøstrup
Anden juledag er der gudstjeneste:
Kl. 11.15 i Tranekær
Kl. 16.00 i Stoense

Helligtrekongersgudstjeneste
i Tullebølle Kirke
Lørdag den 5. januar kl. 19.00
Helligtrekongersaften er der en familievenlig
gudstjeneste i Tullebølle Kirke. Efter gudstjenesten vil spejderne gå i optog fra kirken med
tændte lamper. Alle er velkomne til at følge med
til spejderhuset på Industrivej 5, hvor der vil
være boller og varm kakao til alle.
Kyndelmisse i Tranekær Kirke
Fredag den 2. februar kl. 19.30
Ved kyndelmisse har mørket og kulden længe
haft overhånd, men vi fornemmer alligevel, at
lyset er på vej. Det ulmer i mørket, og det gør
det også i Tranekær Kirke ved denne stemningsfulde gudstjeneste, hvor håbet, troen og kærligheden formidles gennem musik, læsninger og
stilhed. I år medvirker den argentinske guitarduo Fernandez/Russo. Duoens medlemmer underviser begge på konservatoriet i Buenos Aires
og har sammen spillet et utal af koncerter over
hele verden med et program, der både byder på
klassiske guitarværker og argentinsk folkemusik. De akkompagneres på orgel af Povl Chr.
Balslev.
Efter gudstjenesten er der hyggeligt samvær
i Tranekær Beboerforeningshus, hvor der vil
være kaffe, te, pandekager og fællessang. Alle
er velkomne!

Nytårsgudstjenester
Nytårsaften er der gudstjeneste:
kl. 16.00 i Hou Kirke. Efter gudstjenesten
er der mulighed for at nyde et glas champagne og ønske hinanden et godt nytår.
kl. 22.30 i Tranekær Kirke.
Nytårsdag er der to gudstjenester:
kl. 11.00 i Snøde Kirke
kl. 16.00 i Tullebølle Kirke
Ved begge gudstjenester er der en lille servering.
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Jagtgudstjeneste i Bøstrup Kirke
Tirsdag den 5. februar kl. 19.00
Sydøstfynsblæserne blæser igen til den traditionelle jagtgudstjeneste i Bøstrup Kirke.
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kaffe i sognehuset. Hvad enten man er jæger
eller ej, er man velkommen til at tage del i både den festlige gudstjeneste og det
efterfølgende kaffebord i sognehuset.

Aftensangsgudstjeneste
i Tullebølle Kirke
Søndag den 24. februar kl. 16.00
En kort uformel eftermiddagsgudstjeneste, hvor
musikken, eftertænksomheden og fællesskabet
vil være i centrum. Kirkekoret (tidligere Lindelse
Kirkekor) vil medvirke og synge med på salmerne.
Fastelavn i Bøstrup Kirke
Søndag den 3. marts kl. 14.00

Igen i år vil der være fastelavnsgudstjeneste for hele familien i Bøstrup Kirke med
efterfølgende fastelavnsfest i sognehuset
med alt, hvad dertil hører. Denne gang
har vi fået Nifingers Gospel Magic &
Events til at komme og underholde blandt
andet med trylleri og bugtaleri. Læs mere
i det næste kirkeblad!
Præstegårdscafé
Til og med den 13. december er der hver torsdag
café i konfirmandstuen i Tullebølle Præstegård
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fra kl. 14.30 til 16.00.
I det nye år begynder
caféeftermiddagene
igen torsdag den 10.
januar.
Alle er velkomne
til at komme ind i
varmen, få en kop kaffe og et stykke kage og
høre et spændende, interessant, morsomt og
måske overraskende indslag fra både lokale og
mindre lokale personligheder. Eftermiddagen
sluttes med sang fra højskolesangbogen.

Håndarbejdsklub
Hver mandag fra kl. 9.30 til 11.30 er der 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!
Håndarbejdsklubben fortsætter til og med
mandag den 17. december og begynder igen
mandag den 7. januar 2019.

Om at være menneske
- studiekreds
”Det er svært at være menneske”, sådan synger
Trine Dyrholm i sangen ”Avenuen”. Og hun
fortsætter: ”Jeg har prøvet det selv”. Og det er
jo så sandt, som det er sagt. Vi har alle fået et
liv at leve, hvordan bærer vi os så ad med at leve
det, hvordan er det at være menneske? Hvilke
udfordringer står vi i, hvilke problemer slås vi
med, hvilke glæder og sorger har vi?
Vi vil gerne skabe rum for en samtale om
det at være menneske og inviterer derfor til en
studie- eller samtalekreds under overskriften
”Om at være menneske”. For at hjælpe samtalen
i gang vil vi tage udgangspunkt i et spil udgivet
af Kirkefondet, som hedder ”Om at være menneske – et spil, der skaber samtaler om vigtige
livsspørgsmål”. Spillet består af 108 spørgsmål
fordelt på 6 kategorier: Tro, Håb, Kærlighed,
Fødsel, Liv og Død.
Alle er velkommen til at deltage, samtaler foregår i mindre grupper og vi mødes følgende datoer:
Onsdag den 23. januar kl. 19 – 21.30 i forpagterboligen ved Hou Kirke, Houvej 30
Onsdag den 27. februar kl. 19 -21.30 i
konfirmandstuen ved Tullebølle Præstegård,
Bygaden 69
Onsdag den 20. marts kl. 19-21.30 i forpagterboligen ved Hou Kirke, Houvej 30.
Aftnerne ledes af en af præsterne.
Konfirmandundervisningen
Undervisningen af årets konfirmander er begyndt, og der er i år indskrevet 19 konfirmander, som til foråret skal konfirmeres i fem af
pastoratets kirker. Den fælles undervisningsdag
for alle konfirmander på Langeland er torsdag
den 24. januar 2019. Dagen skal munde ud i en
udstilling om nogle af vore kirker og arrangeres
i samarbejde med Langelands Museum.
Højskoleaftner i Bøstrup Sognehus
Programmet for foredragene i Bøstrup Sognehus for vinteren 2019 er fastlagt, og der er føl-
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gende spændende personer og emner på tapetet:
Onsdag den 16. januar kl. 19.30: Skuespiller Lisbeth Dahl: Undskyld jeg blander mig.
Onsdag den 30. januar kl. 19.30: Spillemand
og entertainer Ole Gas synger Kim Larsen-sange
Onsdag den 20. februar kl. 19.30: Sognepræst Gudmund Rask Pedersen: Oplivning-leve
til det sidste.
Onsdag den 6. marts kl. 19.30: Skuespiller
Anders Bircow: Fra bankelev til Linie 3.
Prisen for alle foredrag er 175 kr., enkelt
foredrag 75 kr. Kaffe/te og kage 25 kr. pr. gang.
Tilmelding til Tove Pedersen tlf. 24 40 03 56
/ 62 59 18 48 eller Else Svendstrup Holm tlf. 21
58 34 14 / 62 59 14 65.
Bliver man forhindret, ring så venligst afbud, da der ofte er venteliste.
Vel mødt til en ny sæson i Bøstrup Sognehus,
Bøstrupvej 37.

Møllehavehuset
Julesalon den 9. december
Søndagssaloner kl. 15-17 på følgende søndage:
13. og 27. januar, samt 10. og 24 februar.
Se information om søndagssaloner og andre
arrangementer på hjemmesiden
www.møllehavehuset.dk
Menighedsrådsmøder
P.t. ikke fastlagt. Se på pastoratets hjemmeside:
www.pastoratet.dk, hvor også referater fra møderne er offentliggjort.
Møderne er offentlige.
Gudstjenester på plejehjemmene
Stigtebo, Lohals:
Mandag den 24. december kl. 11.00
Onsdag den 30. januar kl. 10.15
Onsdag den 27. februar kl. 10.15
Tullebøllecenteret:
Lørdag den 22. december kl. 15.00
Onsdag den 30. januar kl. 14.30 Altergang
Onsdag den 27. februar kl. 14.30

Vejviser

www.pastoratet.dk
Sognepræster
Hans Henrik Merrild (kbf)
Houvej 32, 5953 Tranekær
62 55 12 64, hhm@km.dk
(fri mandag)

☎

Tranekær Kirke:
Graver: Svend Jørgen Jensen,
51 16 51 66 (bedst tirsdag til fredag)
tranekaerkirke@gmail.com
Kirkeværge: Niels Vous,
22 15 00 55, vous@mail.dk

☎

☎

Bøstrup Kirke:
Graver: Keld Kristensen,
20 40 08 18 (bedst tirsdag til fredag)
boestrupkirke@gmail.com
Kirkeværge: Ulla Frederiksen,
29 90 82 67

Peter M. Møberg
Bygaden 69, 5953 Tranekær
62 50 22 50, pemm@km.dk
(fri mandag)

☎

Sekretær: Jane Sand Merrild,
62 55 12 64, jsme@km.dk

Hou-Stoense-Snøde Sogne:
Formand for menighedsrådet:
Michael Thierry,
Hesselbjergvej 43, 5953 Tranekær
62 55 26 22, m.thierry@mail.dk

☎
☎

Tullebølle-Tranekær-Bøstrup Sogne:
Formand for menighedsrådet:
Henrik Nielsen,
Frellesvigvej 19, 5953 Tranekær,
62 59 17 39, birk425@mail.dk

☎

Regnskabsfører: Hanne Tved,
Smedegade 10, 5953 Tranekær,
21 47 30 78, htved@hotmail.com

☎

Kirkegårdskontor Tullebølle-
Tranekær-Bøstrup Kirkegårde
Bygaden 68A, 5953 Tranekær
Sekretær Lone M. Jensen
20 47 40 24 (Mandag til fredag
kl. 9.00 - 9.30) kirtul@live.dk

☎

Tullebølle Kirke:
Graver: Svend Jørgen Jensen,
51 16 51 66 (bedst tirsdag til fredag),
kirtul@live.dk
Kirkeværge: Agnete Fugmann,
20 33 50 91, netefugmann@gmail.com

☎
☎

☎

☎

Regnskabsfører: Grete Eshøj,
Østerhusevej 17, 5953 Tranekær,
62 55 11 86, grete@dlgpost.dk

☎

Snøde Kirke:
Graver: Keld Kristensen
20 40 08 18 (bedst tirsdag til fredag),
graversnoede@gmail.com
Kirkeværge: Kirsten Jensen
21 23 93 75, kirstenlund@c.dk

☎
☎

Stoense Kirke:
Graver: Johnny Pedersen,
23 74 91 90, graverhouvej@mail.dk
Kirkeværge: Ulla Gaaei,
61 10 52 27, ullagaaei@hotmail.com

☎
☎

Hou Kirke:
Graver: Johnny Pedersen,
23 74 91 90, graverhouvej@mail.dk
Kirkeværge: Lene Møller Dam,
26 84 64 78,
lenemollerdam@gmail.com

☎
☎

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

7

Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev
xxx
pastorat
Menighedsrådsmøder:
På grund af ombygning og renovering af Præstegården afholdes Menighedsrådsmøderne flyttes til Beboerhuset
• Onsdag den 16. januar 2019 kl. 17.00 • Onsdag den 20. februar 2019 kl. 17.00
Dagsorden til møderne vil være fremlagt 5 dage før i de 3 kirkers våbenhuse, ligesom referat fra møderne kan
læses i menighedsrådets mappe samme sted.
Desuden vil man kunne læse såvel dagsordener som referater på www.longelsekirke.dk

Fra grandækning til grandekoration
Igen i år vil vi fortsætte med grandekoration
på kirkegårdene. I henhold til de nye regler for
hvordan grandækningen skal foretages. Da vi
skal efterkomme arbejdstilsynets regler, går vi
fra gammeldags grandækning over til ny grandekoration. Vi håber alle, der færdes på kirkegården, også i år vil synes godt om vort nye tiltag.
Adventsgudstjeneste
1.søndag i advent den 2. december kl. 19.30
byder vi det nye kirkeår velkomment med en
festlig gudstjeneste i Fuglsbølle sammen med
Kirkekoret, som ledes af organist Lone Nordal.
Efter gudstjenesten hygger vi os i kirkens våbenhus med gløgg og kager.
Adventsmøde
Onsdag den 5. december kl. 14.30 indbyder
vi til adventsmøde i Skrøbelev kirke. Eftermiddagen byder som vanligt på et dejligt kaffebord med kage og julegodter og naturligvis
fælles julesalmer og sange. I år vil sognepræst
Marianne Ring fortælle om sit præsteliv- og
måske får vi også en julehistorie.
Tilmelding til sognepræst Marianne
Ring, tlf. 6250 1069, mobil 2572 2050
senest tirsdag den 4/12 kl. 12.00 af hensyn til
kaffebordet.
Musikgudstjeneste i Skrøbelev kirke
Torsdag den 6. december kl. 19.30, Musikgudstjeneste med 3 kor under ledelse af Lone
Nordal: Et mandskor, et damekor og et blandet
kor. Velkommen!
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En anden slags krybbespil!
2.s. i advent i Longelse Kirke, kl. 13.30, skal
vi opleve juleevangeliet fortalt gennem pynten
på juletræet.
Foran alteret, midt i kirken, står det nøgne
juletræ, når vi kommer. Undervejs i gudstjenesten pynter vi det, mens præsten fortæller juleevangeliet gennem de forskellige slags pynt.
Kirketjeneren og andre frivillige fra Børneklubben hjælper med saks og lim. Det hele er
gjort klar, så alle kan være med, børn, forældre,
bedsteforældre. Vi synger, lytter til musikken
og fortællingerne, vi klipper og pynter sammen.
–Eftermiddagen byder derefter på julefest i
Beboerhuset, arrangeret i Lokalsrådsregi.
Der uddeles program til områdets børnefamilier i midten af november. Det kan ligeledes
hentes på kirkens hjemmeside www.longelsekirke.dk og på www.langeland-midt.dk
Tilmelding til Lokalrådets formand Niels
Petersen på tlf. 6250 1443.
Gudstjeneste med Lucia optog

Søndag den 16. december inviterer vi til en
stemningsfuld lucia-gudstjeneste i Longelse
kirke kl. 10.00 Det er årets konfirmander, der
med Luciabrud bærer lyset frem til tonerne af
”Lucia-sangen”.

Julespil og Juniorkonfirmander
Øvningen til Julespillet foregår i december, og
alle glæder sig til at vise det. Der vil som vanligt kunne ses bl.a. dansende engle, rappende
vismænd, sjove akrobater og det lille søde Jesusbarn.sen. Som noget nyt medvirker der også
børn fra 2. klasse med sange undervejs i spillet.
Børnekoret ledes af Randi Christoffersen. Kostumerne har Janne Riis Peitersen styr på, og
instruktionen står sognepræst Hanne Davidsen
for.
Julespillet vises tre gange følgende dage:
Fredag den 14. december kl. 16.00 i Rudkøbing kirke for forældre, familie, venner og
hvem, der ellers har lyst til at se det.
Onsdag den 19. december kl. 9.30 for Ørstedskolens indskoling
Onsdag den 19. december kl. 10.30 for børnehaverne i Rudkøbing
Julegudstjeneste for
Ørstedskolens mellemtrin!
Torsdag den 20. december kl. 9.00 er der
julegudstjeneste for Ørstedskolens mellemtrin i Skrøbelev kirke, hvor forældre og
andre børn & voksne er velkomne til at
deltage.
Lillejuleaftensgudstjeneste
Lillejuleaften den 23. december kl. 16.00 inviterer vi indenfor i Longelse kirke til en rigtig
julegudstjeneste med de kendte og elskede julesalmer og julens smukke evangelium.
Hvorfor Julegudstjeneste ”dagen før dagen”
? - måske skal du besøge familie et andet sted
i landet – måske skal du holde juleaften med

Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat
dine børn netop denne dag – måske har du
gæstetravlt på årets store aften – måske vil du
bare gerne nyde stemningen og de gode ord.
Velkommen til julegudstjeneste!

Juleaften!
Den 24. december er der juleaftensgudstjeneste i Fuglsbølle kirke kl. 13.00, i Skrøbelev
kirke kl.14.30 og i Longelse kirke kl.16.00
Nytårsaften!

bliver i år i Skrøbelev kirke søndag den 6. januar kl. 19.30.
Nytårskoncerten bliver serveret med sprøde
messingtoner fra Langelands Gardens Brassband. Messingmusik og kirker passer altid rigtig godt sammen. Denne koncert bliver et festfyrværkeri af både nyt og gammelt. Mon ikke
der også igen i år vil blive plads til et indslag
eller 2 af den lettere karakter, så der også bliver
lidt til smilebåndet.
Ale vil få mulighed for at synge med. Langelands Gardens Brassband, der bliver dirigeret af
Mads Lunde.
I en pause under i koncerten bliver der serveret en lille forfriskning.

å. Her serveres vores frokost.
Efter frokost skal vi se Ribe kunstmuseum,
selve den enestående bygning og udstillingen: Michael Ancher og Skagens kvinder.
Der bliver også lidt tid ”på egen hånd”
evt. til eftermiddagskaffe for egen regning.
Vi forlader herefter Ribe ud forbi Vadehavscentret. Ser den nye bygning udefra.
Vi kører ca. kl. 16.00 hjemad til Præstegården hvor forventer at være hjemme ca. kl. 20.30
På vejen hjemad holder vi ind på Restaurant
Bregninge Mølle, hvor vi spiser til aften.
Prisen for hele dagen er incl. Kaffe og
rundstykke i bussen, entreer, frokost på Restaurant Kolvig , samt aftensmad på Restaurant
Bregninge Mølle, er i alt kr.399,00
Tilmelding på tlf. 62 50 10 69 / 25722050
eller mail: malr@km.dk senest den 29. januar.

Kyndelmisse i Skrøbelev kirke
Nytårsaften den 31. december falder i år på
Julesøndag. Med en eftermiddagsgudstjeneste kl. 15.30 i Longelse kirke vil vi sammen
fejre årets sidste dag. Her vil vi sige farvel til det
gamle år og byde året 2019 velkommen. Efter
gudstjenesten ønsker vi hinanden et GODT
NYTÅR med et glas champagne og et stykke
kransekage.

Nytårskoncert

Vi gentager en bragende succes med Langelands
Brassband til vores NYTÅRSKONCERT. Det

Tag med vores sognepræst
Marianne Ring på en kultur tur til det
Syd-Vestjyske lørdag den 9. februar
Med afgang fra Præstegården kl. 07.00 og
Abildsplads (Rudkøbing) kl. 07.10
Kører vi mod Varde – vi serverer kaffe og
rundstykke i bussen undervejs og Marianne
fortæller om Otto Frellos magiske billedunivers
– i Varde besøger vi Sct. Jacobi kirke. Marianne
vil her fortælle om kirken og helgenen og orglet.
Vi synger morgensang. Er vi heldige, kan vi få
en organist til at spille på det store, herlige orgel.
Her fra kirken går vi til Otto Frello museet, der
ligger lige ved siden af kirken. Vi slutter besøget af
i Varde med en lille spadserer tur på kirkegården.
Vi forsætter turen til Ribe, hvor vi går forbi og
ser Domkirken, og derfra videre ned til Restaurant Kolvig der ligger i bymidten, ned til Varde

Lørdag d. 2. februar er det Kyndelmisse.
Gamle sange og traditioner hører Kyndelmisse
til. ”Sneflokke kommer vrimlende”, synger vi,
og skutter os. Halvdelen af vinteren er gået,
sagde man, og lysene til næste års vinter skulle
nu være støbte og klar til indvielse. Halvdelen
af maden skulle endnu være på lager, og var der
lidt overskud, turde man spise godt den aften.
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Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat
Vi tager nogle af traditionerne op og mødes til en Missa Candelarum= Lys-messe i
Skrøbelev Kirke lørdag kl. 17. Sange, salmer, læsninger, musik, levende lys.
Bagefter går vi over den hvide bro til en middag i Riddersalen på Skrøbelev Gods. Der er
dækket op ved kandelaberne og vi får serveret
en hovedret, som er bestilt. Prisen er 150,- Vin/
øl/vand købes efter egen smag. Der er begrænsede
pladser til spisningen, så tilmelding er nødvendig!
Meld jer til senest fredag d, 25. januar, til Marianne Ring, på mobil 25722050/malr@km.dk,
eller Tom Andersen, toan@km.dk .

Juniorkonfirmander:
Lørdag den 12. januar drager vi på udflugt. Vi
skal opleve noget spændende først, hvad er en
overraskelse, og bagefter står den på bowling i
Svendborg Bowl`and fun. Vi drager af kl. 8.30
og er hjemme kl. 14.30. I hører nærmere, også
om tilmelding, sæt X i kalenderen.
Afslutning med juniorerne bliver torsdag
31/1 – vi fejrer en Kyndelmissegudstjeneste i
Skrøbelev kirke, kl. 16.30, også for forældre
og bedster, og søskende, hvis muligt. Vi har
efterfølgende spisning: pizzaer! (De møder
ved sædvanlig tid, så vi kan øve med dem.)
Fastelavn 2019
Man kan ligefrem høre det: FASTE-lavn. Fastelavns søndag er begyndelsen på en fastetid,
der varer lige til påske. I fastetiden giver kirkens
gamle tekster og sange og samværet med de andre hjælp til, at vi hver især kan gennemføre at
undvære noget, som vi godt ved at vi har det
med at overdrive med. For nogen er det maden.
For andre er det alkoholen. For andre igen er
det smøgerne, for mange er det computerspil eller facebook eller bare dét at surfe rundt på mobilen i tide og utide. Fastelavn for voksne handler om at sætte sig det mål at skære ned på sin
overdrivelse. Ved at gøre det, kommer vi tættere
på vores menneskelighed, vi får bedre blik for
hinanden. Vi får en chance for at være ærligere
10

om vores grænser, når vi ikke ”trøster os” med
vores (u)vane, vi får en chance for at mærke at
andre mennesker i stedet kan være os en støtte.
Vil du være med, så planlæg hvad du vil faste
fra og på hvilken måde/hvor meget/hvor lidt, du
synes der skal til, for at det vil være godt. Under
gudstjenesten samler vi vore ord ind. Mere om
det hele i næste kirkeblad, men sæt allerede nu
kryds i din søndags-kalender: Faste-gudstjeneste søndag d. 3. marts kl. 10.

Børn & Unge
Babysalmesang – holder pause indtil foråret, hvor et nyt hold starter.
Børneklubben (4-10 år) møder fredage
15.00-16.30 i Beboerhuset.
Juniorkonfirmanderne (3. klasses-elever på Ørstedsskolen) møder torsdage
i henholdsvis Rudkøbing Præstegården
og Skrøbelev kirke 14.45-16.15.
Konfirmanderne møder torsdage kl.
08.10-09.40 i Beboerhuset/kirken.
Konfirmandtræf for 400 konfirmander i Odense. Tirsdag den 29. januar, afgang kl. 17, hjemkomst kl. 20.45.
Konfirmanderne bydes med til Karavanen fra Folkekirkens Nødhjælp, torsdag d.
28. februar kl. 17 – 20 i Rudkøbing Sognehus.
Hel konfirmanddag fælles for alle øens
konfirmander torsdag den 24/1.
Døbte
1. oktober Sofia Betina Ringkøbing
Hansen i Skrøbelev kirke
Ferie/fri:
Sognepræsten har friweekend 26.og 27. januar.
Desuden holdes der fri 4. januar. Alle gange
passes embedet af Nordpastoratets præst Hans
Henrik Merrild, Hou, tlf. 62 55 12 64,
hhm@km.dk

Vejviser

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

☎

Kordegn: Birgitte E.M.Møller,
62 51 12 70.
bemm@km.dk
– træffes onsdag 9-12 & torsdag
14.00-17.00 på Kordegnekontoret, Det
gamle rådhus på Torvet.

☎

Menighedsrådsformand: Karl Kristian
Rasmussen, karl.kristian@mail.dk
51 36 25 74

☎

Sekretær: Tom Andersen, toan@km.dk

☎ 40 13 10 33

Graver:
Jeffrey Raymond, jetr@km.dk
29 42 03 05

☎

Kirketjener:
Charlotte Carstensen, kihri@email.com
21 74 89 25

☎

Gravermedhjælp:
Jens Berner Nørgaard, jenzhip@gmail.
com
30 52 48 08

☎

Kirkeværge:
Hanne Ellermann
hanne-ellermann@hotmail.com
62 51 18 71

☎

Regnskabsfører:
Kaj Christoffersen,
Tryggelev 20 5932 Humble
doka@christoffersen.mail.dk
62 56 10 35

☎

Kirkebil: Byens Taxi,

☎ 62 51 10
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Strynøxxx
pastorat
Troskab
Troskab i julen
Julen er hjerternes fest, siger
man. De sammenflettede hjerter, der
er uadskillelige modsætninger, samles i julen. Familiefællesskabet sættes på en prøve, for forventningerne
er høje. Julen skal helst være en hyggelig, harmonisk,
traditionsrig og glad fest. Har man en velfungerende
familie er det ikke så svært, men i brudte familier kan
det være en prøvelse. Julen bliver et knusende krav,
som man helst vil flygte fra. Nogle vælger da også at
rejse til udlandet og bedsteforældre tager på højskole.
Guds troskab
Men så er det vigtig lige at standse op og tænke over,
hvad julens budskab egentlig handler om. Kernen er
Guds troskab mod os mennesker. Gud kom til verden
i skikkelse af et lille barn, i en fattig familie, hvor der
var rejst tvivl om faderskabet. Josef valgte at forblive
Maria tro, selv om han var forvirret og utryg. Han
gjorde det for Marias og for barnets skyld – og satte
altså en parentes om sin egen ære og ’lykke’.
Sådan er også Gud tro mod os mennesker, selv om
troskaben betød vanære, da hans søn blev korsfæstet.
Troskaben stod fast, der blev ikke gået på kompromis med kærligheden. Derfor kan knuste familier og
knuste hjerter måske allerbedst forstå julens budskab
om, at Guds Ja til os afmægtige, troløse og bedrøvede
mennesker står fast. Han er tro mod os, selv om vi
svigter. Om alt andet ramler, så er Han der: lyset i
mørket, håbet midt i håbløsheden. For Hans skyld
er der en morgen, en ny dag, et nyt år, en ny vej. Vi
er ikke alene. Livets og kærlighedens Gud vil følge
os mennesker i medgang og modgang her i dette liv
og langt ind i evigheden. Kan vi ane den betydning,
så tror jeg, vi kan høre englene synge, som de sang
den nat.
Sognepræst Hanne Davidsen

Ny præst til Strynø
Mit navn er Andreas Skjoldborg Knudsen. Jeg er 48
år, født og opvokset i Helsingør. Jeg har tre sønner;
Rasmus på 20, Kristian på 18 og August på 16 år. Jeg
er uddannet teolog fra Købehavns Universitet (1989-

96). I løbet af studietiden foretog jeg en række udlandsophold og var blandt andet i Hong Kong som
assistent ved sømandskirken (1994-95). Jeg har været
sognepræst i landsognene Kirke Saaby og Kisserup
syd for Roskilde (1997-99) og i Helsingørs folkerigeste
bysogn, Vestervang (1999-2007). I 2007 blev vi for en
fem-årig periode udstationeret som diplomatfamilie
i Shanghai. Under opholdet i Kina beskæftigede jeg
mig i stigende grad med arkitektur og byggeri og etablerede i 2011 eget entreprenørfirma. Mine beskæftigelser i Shanghai har været mangesidige og inkluderede
også et sporadisk virke som dansk præst i forskellige
sammenhænge. Efter at være hjemvendt fra Kina glæder jeg mig til atter at bebo de danske øer. Det er derfor med alle gode forventninger og stor optimisme at
jeg den 1. november tager færgen til Strynø.
Som det vil være de fleste bekendt, tiltræder jeg
en stilling som sognepræst på halv tid men vil bebo
præstegården på fuld tid. Således vil jeg sideløbende
beskæftige mig til anden side. I det omfang der måtte
være brug for mine kompetencer på øen ser jeg frem til
at supplere og bistå så godt jeg kan. Det har været en
stor fornøjelse at møde menighedsrådet og jeg glæder
mig til at blive en del af fællesskabet på Strynø.
Sognepræst Andreas Skjoldborg Knudsen

Velkommen!
Vi glæder os til at kunne byde vores nye sognepræst
velkommen til Strynø. Det bliver rart, at præstegården
igen bliver beboet med øens egen præst.
Vi ser frem til igen sammen med vores nye præst,
at få sat gang i nye aktiviteter, der sammen med
gudstjenesterne vil danne rammen for det kommende kirkelige liv.
Vi håber og tror på et godt samarbejde fremover.
På menighedsrådets vegne
Henning
Særgudstjenester i Strynø kirke
1. 16. december Musikgudstjeneste kl. 14.00
Det ville være dejligt, om vi på denne søndag –
børn og voksne – kunne mødes og synge de gode
gamle julesalmer.
Der er gløgg og æbleskiver bagefter.

2. Hellig tre konger søndag den 6. januar 2019
kl. 14.00
Det er børnegudstjeneste.
Vi skal høre fortællingen om de tre konger
K aspar, Melchior og Balthasar, der med guld,
røgelse og myrra følger Betlehemsstjernen og….
Vi ses.
3. Lysfest/ lysgudstjeneste søndag den 3. februar
2019 kl. 16
Kyndelmisse slår sin knude,
overmåde hvas og hård osv.
I kender den kendte sang: ”Det er hvidt derude”.
Måske har vi vinter og kulde denne dag. Men et
er dog sikkert, vi er halvvejs gennem vinteren og
fejrer dagen med en lysfest.
Efterfølgende kirkekaffe. Saftevand til børnene

Vejviser

Sognepræst: Andreas Skjoldborg Knudsen, Strynø Præstegård,
Kirkevej 18, 5900 Rudkøbing.
62 51 53 46

☎

Menighedsrådsformand: Henning
Madsen, Søndrevej 22, 5943 Strynø
62 51 46 61.

☎

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

☎

Kordegn: Birgit Pedersen.
Mail: bped@km.dk. 23 30 48 02.

☎

Kirkeværge: Helga Rasmussen, Møllevejen 8.
62 51 37 51.

☎

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

☎

Regnskabsfører: Kaj Christoffersen,
Tryggelev 20, 5932 Humble.
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Gudstjenesteliste
December
2.
1. s. i advent

9.
2. s. i advent

16.
3 s.i advent

23.
4. s. i advent

24.
Juleaften

25.
Juledag

26.
2. juledag

30.
Julesøndag

31.
Nytårsaften

10.00 M

19.00* M

-

10.00 PM

16.30 M

10.00 M

-

-

16.00* PM

Stoense

-

-

10.00 M

-

15.15 M

11.15 M

-

11.15 PM

-

Snøde

-

-

16.00* M

-

14.00 M

-

10.00 M

-

-

Bøstrup

-

10.00 M

-

11.15 PM

14.00 PM

11.15 PM

-

-

-

Tranekær

16.00 * M

-

10.00 PM

-

15.15 PM

-

11.15 M

-

22.30* PM

Tullebølle

10.00 * PM

-

11.15 PM

-

16.30 PM

10.00 PM

-

10.00 PM

-

Rudkøbing

10.00 H

10.00 W

10.00* H

16.00* W

14.0016.30 H

10.00 W

10.00 W

10.00 H

-

Simmerbølle

11.30 H

-

19.00* H

-

15.15 H

11.30 W

-

-

-

Strynø

10.00 K

-

14.00*K

-

16.00 K

10.00 K

-

-

16.00*K

Longelse

11.15 MR

13.30*MR

10.00*MR

16.00*MR

14.30 MR

10.00 MR

-

-

15.30*MR

Fuglsbølle

19.30*MR

-

-

-

13.00 MR

-

9.00 MR

-

-

Skrøbelev

-

-

-

11.15 MR

16.00 MR

11.15 MR

-

11.15 MR

-

Lindelse

9.00 AM

-

19.00 AM

-

16.45 AM

10.00 AM

-

-

23.00 AM

Humble

-

10.00 AM

-

10.00 AM

15.30 AM

-

10.00 AM

-

-

Kædeby

19.00 AM

-

-

-

14.15 AM

-

-

-

-

Ristinge

-

-

-

-

13.00 AM

-

-

19.00 AM

-

Tryggelev

-

-

-

-

13.30 LO

11.30 LO

-

-

-

Fodslette

11.30 LO

-

11.30 LO

-

12.00 LO

-

10.00 LO

-

-

Magleby

10.00 LO

-

-

10.00 LO

16.30 LO

-

-

10.00 LO

-

-

19.00 LO

-

-

15.00 LO

14.00 LO

-

-

-

Kirker:

Hou

Bagenkop

AM = Allan Madsen, H = Hanne Davidsen, M = Hans Henrik Merrild, MR = Marianne Ring, K = Andreas Skjoldborg Knudsen,
LO = Li Have Otterstrøm, PM = Peter M. Møberg, W = Trille Brink Westergaard
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Gudstjenesteliste
Februar

Januar
1.
Nytårsdag

6.
Hellig 3 konger

13.
1. s. e.
hellig 3 konger

20.
2. s. e.
hellig 3 konger

27.
3. s. e.
hellig 3 konger

3.
4. s. e.
hellig 3 konger

10.
S.s. e.
hellig 3 konger

17.
Septuagesima

24.
Seksagesima

-

10.00 M

-

-

11.15 M

-

10.00 PM

-

-

-

-

10.00 PM

-

-

10.00 PM

-

11.15 M

-

11.00 M

-

-

11.15 M

-

-

11.15 PM

-

10.00 PM

-

11.15 M

-

-

10.00 M

-

-

10.00 M

-

-

-

-

10.00 M

-

-

11.15 M

-

-

16.00 M

-

11.15 PM

-

-

11.15 PM

10.00 M

-

16.00* PM

10.00 H

10.00* W

14.00* H

10.00 W

10.00 H

17.00* H

10.00 H

10.00 W

10.00 H

11.30 H

-

11.30 H

-

11.30 H

-

11.30 H

-

11.30 H

-

14.00*K

-

10.00 K

-

16.00*K

-

-

10.00 K

-

-

10.00 MR

-

-

11.15 MR

-

10.00 MR

-

-

11.15 MR

-

-

14.00 M

-

11.15 MR

-

11.15 MR

-

-

-

11.15 MR

-

-

-

11.15 MR

-

-

-

9.00 ?

-

10.00 AM

-

9.00 AM

-

10.00 AM

-

10.00 AM

-

10.00 AM

-

10.00 AM

-

10.00 AM

-

19.00 AM

-

-

-

-

19.00 AM

-

-

19.00 AM

-

-

-

-

19.00 AM

-

-

-

-

14.00 LO

-

-

10.00 LO

-

16.00* LO

-

-

-

-

11.30 LO

-

-

11.30 LO

-

-

14.00 W

-

-

-

11.30 LO

-

-

14.00 LO

-

-

10.00 LO

16.00 LO

-

10.00 LO

-

10.00 LO

-

11.30 AM

-

11.30 LO

Særlige gudstjenester mærket med * er omtalt under de enkelte sogne
Kirkebil: Se venligst i de enkelte kirkesognes vejvisere.
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Rudkøbing – Simmerbølle
xxx
pastorat
om Jesus Kristus skal forkyndes i alle egne af
verden, - som det også understreges i den såkaldte missionsbefaling, hvor Jesus siger til sine
disciple: ”Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til
mine disciple”. (Mattæusevangeliet kap. 28)
Af hensyn til brandfare vil det store Kristus-Lys
kun være tændt ved kirkelige handlinger, men i
resten af kirkens åbningstid vil man have mulighed for at gå ind i kirken og tænde et af de
små lys i globen.
Rudkøbing Menighedsråd håber, at den nye
smukke lysglobe vil blive til glæde for alle, der
i en stille stund ønsker at tænde et lys - i sorg,
glæde eller taknemmelighed, eller hvad man nu
kan have på hjerte.
Den blev taget i brug første gang ved Alle Helgens
gudstjenesten 4. november.

Undervisning
Juniorkonfirmander
I december står juniorkonfirmandundervisningen i Julespillets tegn. Der er allerede blev
øvet lidt i november, men nu sætter vi for alvor
ind med intens øvning. Man vil som vanligt
komme til at se bl.a. dansende engle, rappende
vismand, sjove akrobater og det søde lille Jesusbarn – der for øvrigt i år kommer til at ligge i
en helt ny krybbe kreeret af tidligere skoleleder
på Kassebølle Friskole, Benny Christensen. I
år medvirker som noget nyt børn fra 2. klasse
med små sange undervejs i spillet. Børnekoret
vil blive ledet af Randi Christoffersen. Til salmerne spiller vores faste organist, Tine Pugesgaard. For instruktion står sognepræst Hanne
Davidsen, Janne Riis Peitersen har styr på kostumerne, og vores kirketjener, Lene Munch
Larsen, er behjælpelig i hele processen.

På menighedsrådets vegne
Janne Riis Peitersen

Lysglobe til Rudkøbing kirke
Et længe næret ønske er nu blevet opfyldt. Rudkøbing Menighedsråd har indkøbt en smuk og
fin lysglobe til Rudkøbing Kirke. Da lysgloben
skal stå i koret har menighedsrådet valgt en
spinkel model i ren messing, der passer ind i
korets øvrige alterudsmykning, nemlig den
smukke kopi af Aaby-krucifikset fra ca. år 1100.

Efterlysning
Disse to tekstiler tilhører Rudkøbing kirke. Det ene er et broderi, der har været fastgjort til præstens
knæleskammel ved alteret, og det andet er et brudetæppe, som brudeparrets stole har stået på
under vielsen. Men hvor kommer tekstilerne fra? Hvem har evt. doneret dem? Hvem har broderet?
Er der nogen derude, der ved noget, så kontakt sognepræst Hanne Davidsen, 21330375.

Inspirationen med lysgloben kommer fra Sverige,
hvor den har været kendt i hvert fald siden 60’erne.
Brugen af lysglober er blevet meget udbredt i
Folkekirken, og har også indfundet sig i flere
kirker her på øen. Tanken med lysgloben er, at
besøgende i kirken kan tænde et lys i forbindelse
med en bøn, en andagt eller bare et kort besøg.
Der er meget symbolik i en sådan lysglobe.
I midten står et kraftigt stearinlys, der symboliserer Kristus som Verdens Lys, og de 24
små lys symbolisere os andre, der lever af lyset
fra Kristus. Selve globe-formen illustrerer hele
vores runde jord og minder om, at evangeliet
14

Broderi til knæleskammel med Kristussymbol

Brudetæppe med symboler for tro, håb og kærlighed

Rudkøbing – Simmerbølle pastorat
Julespillet opføres følgende dage:
Fredag den 14. december kl. 16.00 for forældre,
familie, venner og sognets folk.
Onsdag den 19. december kl. 9.30 for Ørstedskolens indskoling
Onsdag den 19. december kl. 10.30 for børnehaverne i Rudkøbing

Besøg af Karavanen: Torsdag den 28. februar kl.
17.00-20.00 får vi besøg af Karavanen, som er
en gruppe unge fra Folkekirkens Nødhjælp, der
på en spændende og ungdomsvenlig måde fortæller om deres oplevelser i den 3. verden.

Konfirmander
I skrivende stund er vi endnu ikke begyndt med
konfirmationsundervisningen. Men alt tyder
på, at vi i Rudkøbing får 27 konfirmander fra
Ørstedskolen og 10 fra Kassebølle Friskole. Det
betyder, at holdet i Rudkøbing deles således, at
Trille Brink Westergaard får 14 konfirmander
(holdet, der konfirmeres fredag 17/5 i Rudkøbing
kirke kl. 9.30) og Hanne Davidsen får 13
konfirmander (holdet består af konfirmander,
der konfirmeres søndag 19/5 i hhv. Rudkøbing
kirke kl. 9.30 og Simmerbølle kirke kl. 11.30).
Alle konfirmander fra Kassebølle Friskole undervises af Marianne Ring og konfirmeres 17/5
kl. 11.30 i Simmerbølle kirke.

Kirkelig Kafé for Kultur og Kristendom
Foredrag: ”Om TV- serien ”Herrens Veje”
– et spejl af danskernes tro” ved sognepræst
Søren Hermansen.
Tirsdag den 12. februar kl. 19.30 i Rudkøbing
Sognehus (Det gl. Rådhus)
”Herrens veje” er en DR-TV-serie om tro.
Den foregår i Folkekirken og i det moderne
danske samfund, hvor forskellige trosopfattelser hvirvler sig ind i hinanden. Hovedpersonen
er provst. Han har to sønner, der begge skulle
have trådt videre i familiepræsteskoene, men
tilværelsens hjul drejer. Sæson 2 begyndte i
efteråret 2018 og er nu afsluttet. Serien har
allerede vundet en del priser bl.a. som Bedste
TV-serie 2017 i Danmark. Hvad ville den, og
hvordan blev den til?
Sognepræst Søren Hermansen har været med
som hovedkonsulent for serien siden foråret 2015. Arbejdet har bestået i at være den
præstelige sparringspartner for forfatterteamet
med Adam Price i spidsen. Desuden har Søren
Hermansen haft samarbejde med skuespillerne
Lars Mikkelsen og Ann Leonora Jørgensen og
instruktørerne med konceptuerende-instruktør
Kaspar Munk i spidsen.
Vi skal høre om processen og se klip fra serien.
Alle er velkomne og det er gratis

Konfirmanddag: Torsdag den 24. januar deltager alle konfirmander på Langeland i en
fælles konfirmanddag. Temaet for denne dag
bliver: ”Kend din kirke”. I samarbejde med
Langland Museum arbejder konfirmander op
til denne dag og på selve dagen med at producere
en interessant udstilling, der fortæller noget om
netop deres kirke. Udstillingen vil kunne ses i
Rudkøbing sognehus – Salen på 1.sal.

Ekstra juleaftensgudstjeneste den
23. december kl. 16.00
Gudstjenesten fejres som en juleaftensgudstjeneste. Af forskellige grunde er der mennesker, der fejrer juleaften den 23. december –
eller ikke har mulighed for at komme i kirke
den 24. december. Denne gudstjeneste er for
jer. Alle er naturligvis velkomne!

Efter jul flytter vi undervisningen over i Skrøbelev
kirke, og der sluttes af med en stemningsfuld
kyndelmissegudstjeneste torsdag den 31. januar
kl. 16.30, hvor juniorerne på forskellig vis vil
medvirke. Efter gudstjenesten er der fællesspisning
for alle tilmeldte. Børnene får en tilmeldingsseddel med hjem.
Men inden vi når dertil, skal vi på en lille udflugt
med juniorerne. Det bliver lørdag den 12. januar.
Information herom følger senere direkte til
forældrene.

Kaffe-På-Kanden-Eftermiddage
Der indbydes til to Kaffe-På-Kanden-Eftermiddage nu i Rudkøbing Sognehus (Det gl.
Rådhus) Torvet 1A. Møderne foregår i den
store sal på 1. sal – der er elevator, så man nemt
kan komme op.
Vi mødes kl. 14.30 - ca. 16.00, synger en sang,
får en kop kaffe med lidt godt til, hører et foredrag
eller en god fortælling. Der kan bestilles gratis
taxa (Byens Taxa: 62 51 10 80). Alle er velkomne.
Program:
Onsdag den 12. december er der adventshygge
med sang, skønt kaffebord, julefortælling, julequiz og udlodning af julestjerner og juledekorationer + optræden af kirkens kor.
Tirsdag den 5. februar skal der synges. Tidligere
skoleleder og kirkesanger Jens Kortermann
Jauch kommer og fortæller om sange fra Langeland. Det bliver en eftermiddag omLangelands
historie fortalt med sange skrevet på Langeland,
af langelændere, eller om Langeland.
Fortællingerne om sangenes oprindelse ledsages af
fællessange. Jens Kortemann Jauch har besøgt
os før, men da nåede vi kun at stifte bekendtskab
med Bind 1 af den langelandske sangbog. Nu
skal vi snuse til sangene fra Bind 2.
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Rudkøbing – Simmerbølle
xxx
pastorat
Der indbydes igen
i år til en særlig
LYSGUDSTJENESTE. Det bliver
søndag den 3.
februar kl. 17.00 i
Rudkøbing kirke.
Medvirkende er
komponist og
percussionist Steen
Raahauge. Gudstjenesten tema er:
LYS
GENNEM
SKYER.

til at høre orglet. Den smukke og rolige musik, der er præget af særlige rytmer og fredfyldte toner vil skabe et fint baggrundstæppe
for hele gudstjenesten.

Om Kirkens Korshær
Kirkens Korshærs Støttekreds Langeland ophører
efter 39 år på Langeland, da vi ikke har kunnet
sammensætte en kommende bestyrelse.
Vi siger tak til beboerne på Langeland, som har
taget vel imod lodsedlerne i årenes løb.

Desuden vil kirkens kor medvirke. Under
gudstjenesten vil der være bøn, sang, læsninger, korte refleksioner over temaet,
lystænding og
sluttelig
altergang.

Også tak til Indre Mission og Bethesda, som
har været meget imødekommende omkring
møderne og på alle måder været til stor hjælp.
Ligeledes en tak til kirkebladet, som har været
venlig at bringe omtale.
Vi glæder os over, at Kirkens Korshær fortsat er
til stede på Langeland gennem den fine genbrugsbutik. Her kan alle fortsat støtte korshærens
arbejde for de mennesker i vort land, som har
mest brug for hjælp og støtte.

Der vil blive vist billeder og evt. videoer af
smukke og interessante skyer. Steen Raahauges meditative musik er gennemgående i hele
gudstjenesten – det vil sige, at vi ikke kommer

Julekoncert i Rudkøbing kirke
Mandag den 3. december kl. 19.30 er der traditionen tro julekoncert med Langelandsgardens
Brassband i Rudkøbing kirke. I år klarer bandet
koncerten selv, så det bliver ren messing, når det
er bedst – nemlig med de sjove julesange og de
smukke gamle julesalmer. Brassbandet ledes af
Mads Lunde, som jo også plejer at være god for
en eller to muntre historier undervejs i koncerten!
Særgudstjenester
Onsdag den 5. december er der julegudstjeneste
ved provst Trille Brink Westergaard i Rudkøbing kirke for dagplejebørn. Forældre og
bedsteforældre og andre interesserede er også
velkomne.

Varme hilsener og tak til alle
Bestyrelsen for støttekredsen Lis Sørensen, Kirsten
Krüger Olsen og Stig Munch
formen for ”De Ni Læsninger”, det vil sige, at
forløbet er en vekslen mellem læsning, fælles
salmesang, korsang, musik og bøn.

kirke ved provst Trille B. Westergaard. Også
børnenes familier er hjerteligt velkomne til at
være med.

Søndag den 16. december kl. 19.00 er der adventsgudstjeneste med Luciaoptog af børn fra Kassebølle Friskole i Simmerbølle kirke. Kirkens ungdomskor medvirker. Efter gudstjenesten er der
kirkekaffe i annekset.

Søndag den 23. december kl. 16.00 fejre vi en
ekstra julegudstjeneste ved provst Trille Brink
Westergaard – i stedet for højmessen kl. 10.00.

Årets Julespil opføres i Rudkøbing kirke fredag
den 14. december kl. 16.00 for forældre, familie,
venner og andre interesserede og onsdag den
19. december kl. 9.30 for Ørstedskolens indskoling og kl. 10.30 for børnehaverne i Rudkøbing.

Torsdag den 13. december kl. 11.00 er der julegudstjeneste for Værkstedgårdens brugere ved
provst Trille Brink Westergaard.

Torsdag den 20. december kl. 8.30 er der julegudstjeneste for Kassebølle Friskole i Simmerbølle
kirke ved provst Trille B. Westergaard. Forældre og bedsteforældre er meget velkomne til
skolens juleafslutning i kirken.

Søndag den 16. december er der adventsgudstjeneste kl. 10.00 i Rudkøbing kirke ved sognepræst Hanne Davidsen. Gudstjenesten følger

Torsdag den 20. december kl. 9.30 er der julegudstjeneste i børnehøjde for Simmerbølle Børnehave, dagplejere og Legekassen i Simmerbølle
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Søndag den 13. januar kl. 14.00 markeres Spejdernes Nytårsparade i Rudkøbing kirke ved en
kort gudstjeneste ved sognepræst Hanne Davidsen.
Torsdag 31. januar kl. 16.30 holder sognepræsterne Marianne Ring og Hanne Davidsen
en fælles familiegudstjeneste i Skrøbelev kirke.
Gudstjenesten markerer kyndelmisse og afslutningen af juniorkonfirmandforløbet. Efterfølgende er der fællesspisning.
Søndag den 3. februar er der lysgudstjeneste
kl. 17.00 i Rudkøbing kirke ved sognepræst Hanne
Davidsen. Medvirkende: Steen Raahauge på
percussion og kirkens kor.

Rudkøbing – Simmerbølle pastorat
Kirkekaffe
Rudkøbing:
16/12 i sognehuset og 6/1 i kirken.
Simmerbølle:
16/12 i annekset.

Vejviser

Plejehjemsgudstjenester
December:
Rudkøbing Plejehjem: 21/12 kl. 10.30 ved
Trille Brink Westergaard
Danahus: 18/12 kl. 14.00 ved Trille Brink
Westergaard

Præster
Sognepræst kbf.:
Hanne Davidsen, Rudkøbing Præstegård, Østergade 2, 5900 Rudkøbing
62 51 13 75 / 21 33 03 75,
hda@km.dk. Træffes bedst tirsdag-fredag
11.00-12.00. Mandag fri.

Januar:
Rudkøbing Plejehjem: 8/1 kl. 10.30 Hanne
Davidsen
Danahus: 8/1 kl. 14.00 Hanne Davidsen
Februar:
Rudkøbing Plejehjem: 5/2 kl. 10.30 ved
Marianne Ring
Danahus: 5/2 kl. 14.00 ved Marianne Ring

Indre Mission - Bethesda
6/12 Adventshygge
Evangelisk Alliance bedeuge:
9/1 Evangeliekirken, Ringvejen 4
10/1 Bethesda, Ahlefeldtsgade 27
11/1 Bethesda, Ahlefeldtsgade 27
17/1 Bibelstudie
31/1 Møde v. Benjamin Rasmussen, Ærø
7/2 Generalforsamling
21/2 Møde v. Preben Dahl, Maribo
Kontakt: Birgit Mogensen, tlf. 62502098
Hvor ikke andet er anført, er møderne kl. 19.30
i Bethesda, Ahlefeldtsgade 27

Gælder begge sogne
www.rudkøbing-simmerbøllekirker.dk

☎

Sognepræst: Trille Brink Westergaard,
Lindelse præstegård, Langegade 2,
5900 Rudkøbing,
20 46 36 44.
Mail: tubw@km.dk.

☎

Rudkøbing Menighedsråd:
Formand: Vibeke von Westphal
45 76 19 03
Kirketjener: Lene Munch Larsen
20 34 56 57, mandag fri.
Kirkeværge: Conny Mortensen
28 86 95 97

☎
☎
☎

Simmerbølle Menighedsråd:
Formand: Annika Viulm,
27 52 14 85
simmerboellemenighedsraad@gmail.com
Kirketjenervikar: Lisa Pihl Jensen,
lpj@langelandkommune.dk,
20 28 04 54
Kirkeværge: Thorkild Wamsler,
23 29 74 90

☎

☎
☎

Kordegn: Birgitte E. M. Møller, Torvet 1a,
5900 Rudkøbing,
62 51 12 70,
bemm@km.dk. Træffetid onsdag 9.0012.00 og torsdag 14.00-17.00. Udover
disse tider kan der rettes henvendelse til
sognepræsterne, dog ikke mandag.

☎

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

☎

Kirkegårdsleder: Ole Lundager
Hansen,
62 51 17 65,
rudkoebingkirkegaard@mail.dk
træffetid kl. 9.00-10.00 på kontoret,
Rue 12, 5900 Rudkøbing.

☎

Regnskabsfører Benny Rasmussen,
Tordenskjoldsvej 21, 5700 Svendborg
Kirkebil: Byens Taxi 62511080

Info om aktiviteter m.m. i Rudkøbing og Simmerbølle kirker kan findes på F
 acebook: Rudkøbing-Simmerbølle Pastorat
eller på pastoratets hjemmeside www.Rudkøbing-Simmerbøllekirker.dk
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Sydlangelands
xxx kirker

Adventshygge i Bagenkop Kirke
D. 9. december holder vi adventsgudstjeneste kl. 19.00.
Efter gudstjenesten serveres gløgg og æbleskiver i kirken.
Alle er hjertelig velkomne!
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Sydlangelands kirker

Juletræsfest for børn i Magleby Præstegård
Søndag d. 16. december kl. 14.00
Vi besøger nisserne på loftet, synger julesange, danser om
juletræet, hygger og spiser æbleskiver, og måske er der
godteposer til børnene!!!
Det er gratis at deltage, og tilmelding er nødvendig
fordi der er begrænset deltagerantal.
Tilmelding sker til sognepræst Li Have Otterstrøm
mail: lhl@km.dk /telefon: 24911077
senest d. d. 4. december.
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xxx kirker

Septimuskoret

Kyndelmissegudstjeneste og suppe
i Tryggelev Kirke
Søndag d. 3. februar kl. 16.00

Julekoncert med Septimuskoret
Septimuskoret, der blev etableret af korleder og
dirigent Niels Bro Bystrup 1984, er et blandet
kor med et vidtspændende repertoire, som er
præsenteret ved talrige koncerter for publikum
i både ind- og udland.
I 2013 overtog musikforskeren og dirigenten
Ole Kongsted ledelsen af koret. Med dirigentskiftet fik koret, som fortsat synger helt traditionel
4-stemmig kormusik, en ny målsætning i tilgift:
”Septimuskoret skal, ved hver eneste koncert,
præsentere nyt – enten glemt ældre musik eller
helt nykomponerede satser – noget, som publikum
ikke hører andre steder”. Dette har koret levet
op til ved hver koncert i de sidste 5 år, og det
kommer også til at gøre sig gældende ved julekoncerten i Humble Kirke.
Septimuskoret består i dag af ca. 45 sangere,
og alle ser frem til at præsentere traditionelle
julesange og julesalmer, men også at præsentere
publikum for julemusik, som ikke er hørt før.
Som altså har ’verdenspremiere’ den 3. december
i Humble Kirke.
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Kirkehøjskole og foredrag i Humble
og Lindelse:
5. december i Humble: ”Folkekirken skal ikke
gå på listefødder! Lad os igen være stolt af kristendommen.”
2. januar i Lindelse Kirke og konfirmandstue:
”Salmeaften med Poul Raaby og datter”
Vi arbejder desuden på:
27. januar I Lindelse Kirke og konfirmandstue:
“Gudstjeneste og salme-sang med Holger Lissner”
6. februar i Humble: "Political is Personal - PiP"
med Sarah Arnd Linder. Interviews med israelske
og palæstinensiske kvinder

Koncerter og sangaftner:
27. november kl. 19.00: Gospelkoncert i Lindelse
Kirke
3. december kl. 19.00: Septimuskoret fra Svendborg til Humble Kirke
11. december kl. 19.00: Julekoncert med Langelands Musikskole i Humble kirke.

Vi synger julen ind m. gløgg og
æbleskiver:
25. november i Ristinge kl. 19.00
2. december i Kædeby kl. 19.00
9. december i Humble kl. 10.00
16. december i Lindelse kl. 19.00
Åben præstegård i Humble:
20. december: Julehygge
31. januar: ”Amerikanske oplevelser!”
28. februar: Besøg af nabopræsten

Vejviser
HUMBLE-LINDELSE PASTORAT:
Sognepræst Allan H. Madsen
Humble præstegård
Ristingevej 24, 5932 Humble
62 57 20 20 Mail: alhm@km.dk
Fri mandag.

☎

Humble menighedsråd:
Formand: Hanne Elnegaard,
51 51 61 35
Kirkeværge, Kædeby: Michael Drost,
29 88 87 22
Kirkeværge, Ristinge: Marianne
20 14 12 65
Olsen,
Kirkeværge, Humble: Henny Munk
28 11 50 45
Larsen,
Regnskabsfører: Benny Rasmussen,
62 22 72 88

☎
☎

☎
☎

☎

Graver: Anette Zawada Rasmussen,
21 28 61 89. Fri mandag.

☎

Lindelse menighedsråd:
Formand: Eva Terndrup,
Kirkeværge: Jerry Jensen,
62 57 17 02

☎ 30704959

☎

Regnskabsfører: Benny Rasmussen,
62 22 72 88

☎

Graver: Allis Stæhr,
mandag.

☎ 23 38 87 05. Fri

SYDLANGELAND PASTORAT
Sognepræst Li Have Otterstrøm.
Træffes dagligt i Magleby præstegård og på
62 56 10 77 eller 24 91 10 77.
Mail: lhl@km.dk. Fri mandag.

☎

Bagenkop menighedsråd:
Formand: Dorthe Grabentinn,
23 81 95 33
Kirkeværge: Tove Egmose,
62 56 16 74
Regnskabsfører: Kaj Christoffersen,
62 56 10 35 eller 51 33 10 35
Graver, Bagenkop:
21 14 30 51
Peder Kølle,

☎
☎
☎

☎

Magleby menighedsråd:
51 55 34 33
Formand: Jens Schrøder,
Kirkeværge: Kurt Pilegaard,
24 64 63 26
Regnskabsfører: Kaj Christoffersen,
62 56 10 35 eller 51 33 10 35
Graver, Magleby: Manuela Bogetoft,
30 31 59 32. Fri mandag.

☎

☎
☎
☎

Tryggelev og Fodslette menighedsråd:
61 68 41 64
Formand: Helge Dinesen,
Kirkeværge: Anne Toftemann Knudsen,
31 24 81 66
Regnskabsfører: Kaj Christoffersen,
62 56 10 35 eller 51 33 10 35
Graver Tryggelev og Fodslette: Willy
62 57 20 02 / 20 61 93 09.
Edvardsen,
Fri mandag.

☎

☎
☎

☎

☎

62 57 10 77.
Kirkebil:
Bestilles senest dagen før.

Juleafslutning i Magleby Kirke
Fredag d. 21. december kl. 11.00 holder vi skole
juleafslutning for Magleby Fri- og Efterskole.
Udover skolebørnene er alle hjerteligt velkomne.
Sognepræst
Li Have Otterstrøm
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xxx
Lægprædiken
Søndag den 9. september prædikede menighedsrådsformand Michael Thierry ved en eftermiddagsgudstjeneste i Snøde Kirke. Her bringes en lettere
redigeret og forkortet udgave af prædikenen:
Sekulariseringen
breder sig i Europa.
Vi tror mindre og
mindre. Hvorfor?
Ordet kult, dvs. det
at dyrke en religion,
ligner ordet kultur,
dvs. det at en
gruppe mennesker
lever sammen efter
en række uskrevne
regler. Betyder det, at den europæiske kultur er
ved at gå i opløsning, at også kulten forvitrer?
Eller er det omvendt?
Forestil jer en bus. Displayet foran på bussen er
tomt. For bussen kører ingen steder. Men den er
fuld af mennesker, der er ved at indrette sig. På
et tidspunkt banker det på bussens dør. Udenfor står
en gruppe fremmede. Man lukker dem ind og
tilbyder dem et par sæder bagerst i bussen. Snart
er nogle i bussen utilfredse med deres plads.
Andre fylder for meget. Og de fremmede falder
ikke naturligt ind. Der må laves regler for at få
det til at glide. Perspektivet er: lad os indrette
os så bekvemt som muligt, nu vi alligevel ingen
steder skal.
Forestil jer så, at der foran på displayet står:
Sandheden. Bussen kører mod sandheden, og
næsten alle er optaget af alt det, de kører forbi.
De lægger ikke mærke til det, hvis naboens ben
stikker lidt langt ud. De fremmede glemmer
hurtigt deres gamle vaner, fordi de er optaget af det
skiftende landskab. Perspektivet er: sandheden.
I begge tilfælde er bussen den samme. Passagererne
er de samme. Og omgivelserne. Men perspek22

tiverne er forskellige. Det første tilfælde mangler
et formål, der når ud over én selv.
Lad os sætte det med perspektivet endnu mere
på spidsen. For lidt over 13,7 mia. år siden blev
universet til. I dag rummer det mia. af galakser, der hver især består af mia. af stjerner. En af
dem kalder vi solen. Og rundt om den kredser
jorden. Der står mennesket måske som det eneste væsen i dette umådelige univers, der kan se,
opleve og tænke og undre sig over, hvad meningen er. Der er tale om et fuldkomment under!
Hvad vil det sige at være religiøs? Ifølge Søren
Kierkegaard vil det at være religiøs sige at se sit
liv i evighedens perspektiv.
Hos os tror jeg, at det med evigheden er blevet
til, at man lever sit liv på 80 år og derefter overgår til evigheden. Og hvem kan lige tro på det?!
Evigheden kan ikke være bagefter. Evigheden er
evig. Vi lever allerede nu i evigheden. Og pointen er, at når man lever i evigheden mister tiden
meget af sin magt over én.

jo ved, at vi skal dø og vi også ved, at vi alle
lider. Vi lyver for os selv og for de andre ved
at sige: jeg lever det gode liv. Det vi bør gøre
er at hjælpe hinanden med alt det svære, så vi
sammen kan opleve livet som det også er – en
fantastisk gave.
Troen kan være vanskelig? Hvad med opstandelsen? Miraklerne?. Og himmelfarten? Men
hvorfor begynde med det svære. Lad os i stedet
begynde med det lette: tvivlen.
Troen indeholder altid tvivl. Og tvivl betyder,
at man stiller sig selv spørgsmål: Hvor kommer
jeg fra, hvor skal jeg hen, hvad går det hele ud
på? Resultatet af disse tanker fører ikke nødvendigvis til troen på Gud, men de åbner op for
en verden, der er større end den, vi færdes i til
hverdag. Religiøsitet er en form for nysgerrighed,
der rækker ud over det, der hober sig op lige
foran én. Og helt ærligt, ville det ikke være rart,
sommetider at kunne se forbi det?

Prøv at forestille jer, at I lever i evigheden. Der er
ikke længere noget, der skal nås. Der er ikke
noget, der hedder tidsnød. Vi bliver stadigvæk
gamle. Vi dør, og vi kan have travlt. Der er stadig
en fortsættelse. Men det ændrer ikke ved, at vi
helt overordnet lever i evighedens åbenhed.

Tro er tvivl og tvivl er tro. I dag når ikke mange
så langt. De hverken tror eller tvivler. De optages
af hverdagens opgaver og problemer fra morgen
til aften. Vi har så at sige fyldt livet ud, så der
ikke er nogen huller, vi kan falde i. Men det
betyder samtidig, at der heller ikke er nogen
huller, vi kan smutte igennem, hvis vi vil væk
eller forbi noget.

Hvad sker der, hvis vi ikke tror på evigheden?
Ja, så skal vi nå det hele på de 80 år livet varer.
Og hvordan gør jeg lige det, når de andre er i
vejen? Jeg må… Jeg…. Der sker det, at jeg ser
verden som min verden. Opgiver vi evighedens
perspektiv, er der kun vores sølle eget 80-årige
perspektiv tilbage.

Kirken her er et
frirum. På enhver
måde. Man bliver
ikke klemt. Og den
åbner op for en
verden, der ingen
ende har.

Kristendommen er en tolkning af tilværelsen
gennem lidelsen og døden. Men vi lukker øjnene
for døden og søger at undgå lidelsen på enhver
måde. Det virker ikke særligt intelligent, da vi

Så … velkommen
i kirken …!

Et eventyr om et xxx
hus – et særligt hus
Tale ved Rudkøbing Sognehus’
indvielse
Man skal, som H. C. Andersen skriver, ofte gå
grueligt meget ondt igennem, inden det bliver
godt. Sådan var det også for et ganske særligt
hus.
Hun blev kaldt ’Det gamle Rådhus’, – og det
var egentligt uartigt sagt, for af et godt og solidt
hus at være var hun såmænd slet ikke så gammel
endda. Et hus af hendes kaliber kan stå i flere
hundrede år, hvis man passer på det. Det vidste
enhver – også hun.
Hendes første elskede var kommunen, og de
kom også ganske godt ud af det med hinanden
en rum tid. Der blev styret og regeret, taget
beslutninger og holdt orden. Men svigtet blev
hun, for en dag flyttede han ud – han havde
fundet en yngre model. Ret beset havde han nu
også været en lidt kommunefarvet ægtemand.
Så heldigvis kom der en ny bejler, og han havde
planer. Det livede hende op – ikke at hun var let
på tå, men lidt fest trængte hun til efter alle de
kedelige år, så hun sagde frejdigt Ja! Nu skulle
der være liv, musik og kunst i huset; men alt gik
galt. Ingen ville lege med, ingen kom på besøg.
Det blev hurtigt tomt og ensomt i det ægteskab
– og så var det forbi. Forbi, forbi.
Nu gik det virkelig ned ad bakke for det smukke
dejlige hus. Hendes næste mand var en kølig
spekulant, der kun havde i sinde at udnytte hende
økonomisk. Han tog sig slet ikke af hende. Og
så snart han fandt ud af, at der ikke var penge i
hende, forsvandt han.
Ensom og trist stod hun nu dér midt på torvet
til skue i al sin elendighed. Hun blev mere og
mere ligeglad med sig selv. Hendes hud rynkede
og slog revner, håret så sjasket ud og endnu
mere pinligt – efter en hård vinter med frost
og kulde blev hun inkontinent. Hun var så flov
over sig selv. Alle der gik forbi hende rystede på
hovedet og tænkte ved sig selv: ”Ja, engang var

hun smuk, men se hende nu – hvor er det en
skam, ak, ak hvor forandret!”
Men en dag skete der noget ganske uventet.
En ny bejler viste sig. En mand, der vidste, at
man ikke skal skue hunden på hårene, der vidste,
at skønheden kommer indefra. Han elskede
hende, han elskede hendes sjæl og kunne se
lige igennem det ydre forfald, se perlen indeni.
Det var Rudkøbing-Simmerbølle menighedsråd, der bejlede, og Det gl. Rådhus sagde fuld af
lykke og glad forventning straks Ja. Han var helt
anderledes end de andre bejlere, sådan munter og
alvorlig på samme tid. Det var ægte kærlighed,
for hun tog ham i sandhed ikke for pengenes
skyld. For han havde ingen klink på lommen,
men derimod mange drømme, ideer og en ukuelig
optimisme: ”Det skal nok gå” sagde han, og hun
nikkede og troede på ham.
Og det kunne hun også godt, for han havde
forbindelser og talegaver. Pengene kom, og nu
begyndte den store forandring.
Hendes indre og hidtil skjulte charme skulle
frem, så alle kunne se, hvor smuk hun var. Han
vilde fremelske hendes tabte skønhed – med alle
midler, og han gik hårdt til værks. Hendes bagparti blev fjernet – åh, det var som en kraftig
fedtsugning. Det gjorde ondt, og hendes gamle
venner savnede også hendes brede rumpe. Men
der var ikke noget at gøre. Han fortsatte. Hun
blev sat på en voldsom slankekur, ja der blev
virkelig skåret helt ind til benet. Til sidst stod
hun som klædt af til skindet, kun lidt bindingsværk, et par stolper og en ydermur. Hun følte sig
mager som et skelet. Men så blev der pudset op og
pudset op og pudset op og pudset op.

barmen bygget op igen. Gemalen meldte dem
da også til politiet! Men hun kom sig og fik i det
hele taget ligeså langsomt mere sul på kroppen.
Rynkerne var som blæst væk og hun kunne igen
holde på vandet. Hendes gamle varme glød kom
også tilbage – både uden på og indeni. Hun var
som født på ny, og dog følte hun det, som om
hun først nu var blevet rigtig sig selv.
Hendes elskede gemal var gået igennem ild og
vand for at gøre hende glad igen. Det havde kostet
ham dyrt, og han havde også ofte været i splid
med sig selv, for magtede han nu opgaven, ville
de andre ikke bare grine ad ham; men målet: at få
hende til at stråle igen havde aldrig svigtet ham.
Og det lykkedes – efter at de begge havde gået
grueligt meget ondt igennem blev alt godt til
sidst. En dejlig sensommerdag stod hun smuk
og fin. Og de tog hinanden i hånden og åbnede
armene ud mod verden. ’Kom’ sagde de til folk,
’kom, for nu skal der være fest’ – og fest, det
blev dér.
Sognepræst Hanne Davidsen

Eksperter fra nær og fjern kom og gav deres
besyv med. Ja, selv fra hovedstaden blev der
holdt øje med ægteskabet. Men alle ville hende
det godt. Dog, der var nogle motorbøller, som
ikke kunne holde fingrene fra hende. De mere
end gramsede på hendes forlygter, ja, de var så
voldelige, at hun måtte til stenkirurg, for at få
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Kunst og Kirke –xxx
Historie og Hygge
Rejse til Flandern
Oplev Flandern:
Kunst og Kirke – Historie og Hygge – En rejse
for alle Langelændere, Strynboere og Ærøboere

Der arrangeres en fælles rejse for alle på Langeland, Strynø og Ærø. Og turen går til det smukke
Flandern. Den er organiseret i et samarbejde
mellem Langeland-Ærø Provsti, Historiske
Rejser, der ejes af Anders Bager Eriksen (der
i øvrigt er opvokset på Langeland, for hans
mor er tidligere sognepræst Annalise Bager) og
Jesper Bus, mangeårig vognmand på Ærø. På
denne tur deltager præsterne Hanne Davidsen
(Rudkøbing og Simmerbølle) og Jeppe Sørensen
(Ærø). Vi håber, vi med dette initiativ kan indlede
en ny tradition, der kan give os alle spændende
og interessante oplevelser.
Flandern er det nordlige Belgien, hvor sproget
og byerne er hollandsk i sit præg. På denne rejse
skal vi bo i den charmerende og livlige kanal-,
og universitetsby Gent. I byen møder man byens
glorværdige storhed som centrum for den internationale tekstil, gobelin og kornhandel i form
af de flotte tårne, kanalhuse og kirker, hvor store
kunstnere som Van Eyck, Rubens og Van Dyck
har udsmykket. Vi bor centralt i byen og kører
afsted herfra til besøg i andre byer som Bruxelles,
der udover at være Europas hovedstad byder på
fantastiske pladser som Grand Place, Kunstbjerget med den fantastiske udsigt, kunstnere som

Matisse og Magritte samt store fornemme parker
og bygninger i stilen Art Nouveau.
I Antwerpen med en af verdens største havne
fokuserer vi først og fremmest på kunstneren
Rubens, Diamantkvarteret og den helt fantastiske
katedral. På vores besøg i Brügge er det rendyrket
kanalstemning, bryggeribesøg og igen mulighed for store kunstnere som Michelangelo og
Hans Memling. På vores dag til Ypres er det
1.verdenskrig og historiens rædsler, der står i
centrum. Med besøg på prisvindende museer,
i skyttegrave og på kirkegårde samt mindeceremonien “Last Post” om aftenen i Ypres sættes et
eftertænksomt punktum for den hårde skæbne
Belgien fik.
På vej hjem besøger vi byen Lier, hvor Christian
II boede, da han var flygtet fra Danmark, og
som også har kanalstemning og smukke torve
at byde på.

Foredrag: Tirsdag 8. januar kl. 19.00 holder
Anders Bager foredrag i Rudkøbing præstegårds
konfirmandstue, Østergade 2 (indgang fra Ruestræde). Her vil han fortælle nærmere om turens
destinationer samt informere om de praktiske ting.
Turen gennemføres i dagene 16.-22.juni 2019 i
den tidlige del af sommeren.
Tilmelding til turen foregår via sognepræst
Hanne Davidsen tlf. 62 51 13 75 / 21 33 0 75
eller på mail: hda@km.dk. Pris: 7199 kr.

JULEKOMSAMMEN
på Hotel Skudehavnen Rudkøbing
Også i år bliver der arrangeret julekomsammen for enlige
og for børnefamilier.
Hotel Skudehavnen inviterer i år til julearrangement i samarbejde med
Røde Kors Langeland og Vibeke Ottesen, tidligere halbestyrer:

Søndag d. 23. december 2018 kl. 17.00 til kl. 22.00
Juletraditionen byder på dejlig julemiddag, dans om juletræ og gaver
til børnene. Aftenen slutter med kaffe/ te og juleknas.
Arrangementet udføres af frivillige, og det er gratis at deltage.
Der skal ske tilmelding senest den 10. december 2018 på skema,
der fås på Skudehavnen. Tilmelding er bindende.
Yderligere oplysninger kan fås på Skudehavnen tlf. 62 51 46 00
eller hos Ann Jeppesen tlf. 42 27 13 00.
Vel mødt til julekomsammen
Jane og Steven Price, Vibeke Ottesen og Ann Jeppesen

