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Månen set fra Strynø få timer inden den formørkes
mandag den 21. januar 2019.
Foto: Andreas Skjoldborg Knudsen

Langelands provstikontor, Det Gamle Rådhus, Torvet 1A, 5900 Rudkøbing,
51 71 09 90 – mail: langeland-aeroe.provsti@km.dk

☎

Kirkebladet udgives af menighedsrådene og udkommer fire gange årligt.

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

Redaktion

Provstisekretær Joan Harding Gotfredsen
51 71 09 90 – mail: jhg@km.dk. Træffes på kontoret tirsdag og torsdag kl. 9.00-15.00
Oplysning om provstiet, provstiudvalgsmøder m.v. kan findes på www.langeland-ærø-provsti.dk

Synspunkter i bladet er ikke nødvendigvis
udtryk for redaktionens holdning.

☎

S

Kirkebladet

N
VA

EM ÆRK

E

T

Langeland-Ærø Provsti

☎

2

Indholdsfortegnelse

Tryksag
5041 0072

Redaktion: Peter M. Møberg (ansvarshavende)

Præstens side
Kirken træder i karakter
I julesalmen ”Et barn er født i Betlehem” begynder et af versene: ” forvunden er nu al vor nød”.
De fleste synger frejdigt ” forsvunden er nu al vor
nød”. Adskillige journalister begår her ved nytårstid en lignende fortalelse: I stedet for nytårsforsæt,
siger de nytårsfortsæt.
Men hvor man i ”Et barn er født i Betlehem” kan få
god mening ud af at bruge begge ord: forvunden
og forsvunden, så er der noget umiddelbart modstridende i det at forsætte noget gammelt og det at
sætte sig et nyt mål.
Inden for dørene i hvad Grundtvig kaldte det
gamle hus, den fysiske kirke, kan man fristes til
at bemærke at netop kirkens forvaltere – og ikke
kun et par journalister hist og her – år efter år har
begået netop denne fortalelse: udelukkende at tale
om kirkens fortsættelse – snarere end at tale om
dens forsæt. Altså betonet det traditionsbundne
og velkendte og gennemprøvede og holdt sig på
en vis afstand af at formulere et egentligt forsæt:
har holdt sig tilbage for at fremlægge og sætte sig
et mål og lægge plan for at nå det.
Hvis vi konsulterer den teologiske sagkundskab
og kirkens bekendelsesskrifter og hele kleresiet
med, kunne vi brolægge alle øerne i det Sydfynske
med gode grunde til at fortsætte som hidtil – man
fristes til at sige, som om intet var sket!
Nuvel, ifølge kirkens evangelium, er der jo sket
noget! Vi præster landet over taler om at Guds
søn er blevet menneske, og at det er skelsættende
og med vidtrækkende betydning. Og hvor naivt
uvidenskabeligt det end måtte lyde, så hævder vi
tilmed, at dette har betydning for os i dag. Men
hvilken betydning? Hvis betydningen for alvor
skal vise sig, må vi have et forsæt, et konkret mål,
som vi gerne vil nå!
Inden jeg får hele præstestanden på nakken – idet
de sikkert vil belære mig om at der er et og andet jeg har misforstået – vil jeg hævde, at det, der
skal fortsættes i kirken hænger nøje sammen med
det som er forsættet for kirken. Der er nemlig den

tætte sammenhæng i forholdet, at meningsfuld
fortsættelse ikke kan finde sted uden et forsæt: på
samme måde som traditionen kun kan bestå som
netop tradition, idet den giver mening for dem
der fører traditionen videre. At det altså ikke er
en bevidstløs gentagelse af noget der ender med at
blive uden reel mening.
Så lad og her i begyndelsen af det nye år tillade os
at rekapitulere: kirkens grundlæggende budskab
er, at der ikke alene er sket noget, men at der også
nu og i det nye år vil sker noget nyt. At vi ligesom
den bibelske Abraham vil blive velsignet nu og i
de kommende slægter. Vil blive velsignet på ny og
på nye måder.
Men når Gud nu allerede er blevet menneske og
dermed har velsignet os endegyldigt, hvordan kan
det så lade sig gøre at finde et meningsfuldt forsæt;
et formål med kirken.
Jo, en enkel forklaring kan vi finde i f.eks. salmebogens salme nr. 7 vers 2. Her finder vi kirkens nytårsforsæt: For menneskets skyld. Ikke
for Guds skyld. Gud klarer sig nok. Grundtvig
siger i salmen at ”Gud er Gud, selvom alle mand
var døde”. Altså; vi forsamles og definerer os som
kirke ikke for Guds skyld.
Nej, vi er kirke for menneskets skyld. I virkeligheden skal alt hvad vi foretager som kirke gøres for
menneskets skyld. Gøres for vores medmenneskes
og vores egen skyld. Altså af hensyn til hinanden
og vores fællesskab.
Og her er det at kirken med ét kommer til at være
udgjort af alle mennesker, der ikke lever for sig
selv men for fællesskabet.
Og fællesskab kræver konkret handling – ikke
blot fine idéer og velmente prædikener. Evangeliet
kræver både en forsættelse af, at alt hvad vi foretager os skal være til vores fælles bedste og at vi
formulerer et egentligt forsæt: et konkret mål. En
måde at få det ført ud i livet på.
Altså både et formål, som er uændret, og som er
forsættelsen af udgangspunktet – men også et mål
som er konkret idet det altid er rettet mod et kon-

kret menneske og dermed nyt og endnu ukendt.
Mao. udgangspunktet er altid det samme, men
midlet til at nå målet må hver dag være genstand
for nytårsforsæt. Forsætlige og konkrete nytårsforsæt.
Som f.eks. hvordan bliver vi bedre forældre; hvordan fordeler vi goderne her på kloden imellem os
så der er nok til alle; hvordan giver vi stemme til
de undertrykte; hvordan øver vi retfærdighed i vores samfund.
På sin vis er kirken i samme situation som
Dronningen. Vi må gerne holde taler, men de skal
være upolitiske, u-konkrete, uden præcise ansvisninger på hvad der bør gøres. Og godt nok for
det! Så slipper præsten for at blive hængt ud som
en hykler.
Men det egentlige kristelige liv, er det som vi
alle lever mellem hinanden fra dag til dag, idet
i sætter os gode og konkrete mål for vores fællesskab. Jeg tror at det er en korrekt vurdering, at påstå idet vi træder ud af den fysiske kirke, så træder
vi først derefter for alvor i karakter som kirke idet
vi bliver politiske, konkrete, løsningsorienterede,
vedkommende, pågående og opfindsomme.
I kirken er evangeliet upolitisk idet det minder
os om udgangspunktet. Og uden for den fysiske
kirke eksisterer evangeliet primært som netop
politisk indlevelse i hinanden ve og vel.
Godt Nytår til alle!

Andreas Skjoldborg Knudsen, sognepræst på Strynø
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Nordlangeland
xxx pastorat
Nyt fra menighedsrådene
Begge menighedsråd har konstitueret sig og det
blev med genvalg til alle. Kirkeværge i Stoense
måtte nødvendigvis være nyvalg og her blev
Sanne Nogel Lørup valgt som kirkeværge.
Der er sket en justering af de faste åbningstider
for kirkerne, kirkerne er nu åbne fra kl. 8 – 16
hver dag hele året, fordi det er monteret automatiske dørlåse.
I Hou er der taget en ny flot lilla messehagel i
brug. Også denne messehagel er fremstillet af
Maggi Søgaard, Lohals.
Fremover tilbydes fast konfirmation i Stoense
lørdag efter Bededag.

Esbjerg Evangeliet på
Nordskolen
EsbjergEvangeliet er et 40 meter langt vægmaleri på UC-Syd i Esbjerg af kunstneren
Erik Hagens. I uge 15 udstilles en 20 meter
lang reproduktion på Nordskolen.
Det tankevækkende og humoristiske værk
bringer bibelhistorien ind i vores verden.
F.eks. ses Kain på en Massey Ferguson.

Fastelavn i Bøstrup Kirke
Søndag den 3. marts kl. 14.00
Studiekreds
Der er studiekredsaften onsdag den 20. marts
kl. 19 -21.30 i Forpagterboligen ved Hou
kirke, Houvej 30. Aftenen vil med udgangspunkt i spillet ”Om at være menneske” lægge
op til samtale om vigtige livsspørgsmål. Alle er
velkomne.

Denne søndag befolkes Bøstrup Kirke forhåbentligt af mange glade og udklædte børn.
Efter gudstjenesten er der tøndeslagning i sognehuset, og fastelavnsboller og saftevand, kaffe
eller te, til at styrke sig på. Derudover får børnene også en slikpose. Nifingers Gospel Magic
& Events giver sammen med dukkerne Anna,
Henrik, Lotte m.fl. et stort fastelavnsshow med
dukketeater, trylleri, bugtaleri, og måske også
en smule til eftertanke.

Foredrag i Bøstrup Sognehus
Onsdag den 6. marts kl. 19.30: Skuespiller
Anders Bircow: Fra bank-elev til Linie 3.
4

Tåsingekoret i Stoense kirke
Vi får besøg af Tåsingekoret, som giver koncert i Stoense Kirke onsdag den 27. marts
kl. 19.30. Tåsingekoret er et blandet kor som
har bestået siden 1986. Til koncerten i Stoense
kirke vil koret synge et blandet repertoire bestående af danske og svenske korsatser, samt et par
engelsksprogede satser. Der vil desuden være et
par fællessalmer undervejs.
Lægprædikant i Tullebølle Kirke
Søndag den 31. marts kl. 16.00
Forårets lægprædikant er Henrik Nielsen,
formand for Tullebølle-Tranekær-Bøstrup
Menighedsråd. Der er efterfølgende kaffe i
våbenhuset.

Torsdag den 11. april kl. 17.00
på Nordskolen.
Pastoratets børn med forældre og bedsteforældre indbydes til at opleve EsbjergEvangeliet og se Nordskolens elever fremføre små
optrin med tilknytning til kunstværket.
Arrangementet slutter med fællesspisning.
Tilmelding til Hans Henrik Merrild på
mail: hhm@km.dk eller tlf.: 62 55 12 64
eller til Peter M. Møberg på mail:
pemm@km.dk eller tlf.: 62 50 22 50

Foto: Poul Madsen
Torsdag den 11. april kl. 19.00
på Nordskolen
Sognepræst Line Nissen fra den lokale folkekirkelige skoletjeneste SYMF giver en guidet
fremvisning af det gigantiske kunstværk og
fortæller om kunstnerens tanker.
Der vil være tid til at gå på opdagelse på egen
hånd efter kaffepausen. Medbring gerne en
Bibel eller smartphone.
Arrangementet er gratis. Alle er velkomne!

Nordlangeland pastorat

På vinger af håb i Tullebølle Kirke
Lørdag den 13. april kl. 14.00
Som påskeoptakt opføres i år et oratorium
”På vinger af håb” i Tullebølle Kirke. Oratoriets
tekster er skrevet af en af vor tids store salmedigtere, Lisbeth Smedegaard Andersen, medens
musikken er komponeret af Erling Lindgren,
der har beriget os med et utal af iørefaldende og
sangbare melodier.
”På vinger af håb” er skrevet og komponeret
med udgangspunkt i Jesu sidste ord på korset.
Det gennemspiller alle livets store temaer og fører os fra den dybeste smerte og længsel over
tvivl og fortvivlelse til kærlighed og opstandelsens håb påskedag. Værket veksler mellem
musikstykker, der opføres af Svendborgs Nye
UngdomsKor, SNUK, og professionelle musikere, fællessalmer og tekster, der læses op af
pastoratets præster.

Sangeftermiddag i Tullebølle Kirke
Onsdag den 10. april kl. 16.30 – 17.30
Vil man gerne lære lidt af Erling Lindgrens
musik at kende på forhånd, er der mulighed for
det denne eftermiddag. Her vil vi sammen lære
de tre fællessalmer, som Lisbeth Smedegaard
Andersen og Erling Lindgren har skrevet til
oratoriet ”På vinger af håb”. Kirkekoret under
ledelse af Lone Nordahl vil synge for.

De 13 kroge i Stoense Kirke
Fernisering søndag den 14. april kl. 19.30
Stoense Kirke er smuk i sig selv, som den ligger og snart har ligget der ved vejen i 800 år.
Men smuk og levende bliver den til påske, når
en række af Langelands kunstnere fylder den
med værker, der alle på en eller anden måde
forholder sig til påsken. 13 malere, keramikere,
glaskunstnere mv. giver, med hver deres værk,
et bud på, hvordan man i dag kan udsmykke en
middelalderkirke med nutidige fortolkninger af
påskens budskab.
Udstillingen åbner med en særgudstjeneste
palmesøndag den 14. april kl.19.30 efterfulgt af
en traditionel fernisering. Selve gudstjenesten er
mindre traditionel, da det er besluttet, at forløbet af gudstjenesten i forbindelse med åbning
af udstillinger i Stoense Kirke tilrettelægges af
de kunstnere, der udstiller, i samarbejde med
præsten. Menighedsrådet ser frem til at give alle
mulighed for at møde en kirke fyldt med den
inspiration,

Påsken i Pastoratet

Påske og forår hører sammen. Budskabet
om Jesu opstandelse er som et forår, hvor
alt det, som ser ud som dødt, spirer frem og
varsler nyt liv. Et af de smukkeste poetiske
udtryk for dette i vores salmebog har vi i
Grundtvigs salme: Påskeblomst hvad vil du
her. (Nr. 236). Her forkyndes budskabet
om opstandelsen med udgangspunkt i den
upåagtede bondeblomst, påskeliljen. Den
gule blomst, der pryder haven og minder
os om et langt større under. Grundtvigs
påskelilje var ikke den enkle og forfinede,
den var dobbelt eller mere end det, men
dog med et gult bæger, hvoraf man kan
drikke og blive bekræftet i at menneskelivet
er noget stort, så stort at det ikke slutter
med døden. For Kristus er bare en førstegrøde, gået forud for os, for at gøre en bolig
rede for os, som han siger det i Johannes
evangeliet.
Det er så stor en begivenhed, at vi bruger
en hel uge på at fejre det og gennemleve det
i gudstjenesternes dramatiske forløb.
Palmesøndag gudstjenester i Tranekær kl.
10.00, Snøde kl. 11.15 og Stoense kl. 19.30.
Skærtorsdag gudstjenester kl. 10.00 i Hou
og kl. 17.00 i Bøstrup. Efter gudstjenesten
i Bøstrup inviterer menighedsrådet på lammesteg i sognehuset. Det er gratis at deltage,
men hvis man ønsker andet at drikke end
vand, skal man selv medbringe det.
Langfredag liturgisk gudstjeneste i Stoense
kl. 10.00 og gudstjeneste i Tullebølle kl. 10.00.
Påskedag gudstjenester kl. 10.00 i Hou og
Tullebølle, og kl. 11.15 i Snøde og Tranekær.
2. påskedag gudstjenester i Bøstrup
kl. 10.00 og Stoense kl. 11.15.

Kristus på Langeland af Gitte Buch
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Nordlangeland
xxx pastorat
Armeniensaften i Bøstrup Sognehus
Onsdag den 24. april kl. 19.00
På mindedagen for det armenske folkedrab
har vi arrangeret en armeniensaften, hvor det
er muligt at stifte lidt bekendtskab med det
armenske folk og den armenske kirke.
Vi får besøg af Merete Bandak fra Dansk
Armenier Mission, som vil fortælle om den armenske kirke. Marianne Porsby vil fortælle om
de danske kvinder, der som f. eks. Karen Jeppe
og Maria Jacobsen drog til Armenien dels for
at missionere dels for at hjælpe det armenske
folk. De var der også under det armenske
folkedrab i 1915, hvor de gjorde en stor indsats
for at redde så mange som muligt.
Vi slutter af med et armensk-inspireret
kaffebord.
Musikgudstjeneste
Søndag den 28. april kl. 14.00.
Det er første søndag efter påske og vi hører stadigvæk genklangen af opstandelsens glæde. Og
det så meget desto mere som elever fra Langeland Musikskole vil være med til at gøre gudstjenesten ekstra festlig med en række forskellige
musikalske bidrag.
Efter gudstjenesten er der en let forfriskning i
våbenhuset.
Syng sammen aften
Torsdag den 9. maj kl. 19.00 er der igen
syng-sammen-aften. Denne gang i Hou kirke.
Titlen er denne gang "Historiens vingesus" belyst
af sange fra Højskolesangbogen. Vi danskere elsker vor over tusinde år gamle historie - fornemmelsen af rødder og sammenhold bliver oplivet,
når vi synger sange om fortiden - specielt når de
trækker tråde op til nutiden. Duoen kirkesanger
Jens Jørgen Søgaard og pianist og historiker Erik
Jakobsen vil fortælle med humor og engagement,
og vi vil synge sange i fællesskab. Menighedsrådet er vært ved en kop kaffe/the og kage.
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Store bededag
Tullebølle Kirke torsdag den 16. maj kl. 19.00
Ved gudstjenesten medvirker Simon Mott
(sang) og Inger Allan (obo). Efter gudstjenesten serveres varme hveder, kaffe og te i
våbenhuset.
Hou Kirke fredag den 17. maj kl. 19.00
Efter gudstjenesten går vi til Forpagterboligen, hvor der er kaffe/te på kanderne og
varme hveder på fadene.
Sommerkoncerter
Den første af årets sommerkoncerter finder sted
lørdag den 25 maj. kl. 15.30 i Bøstrup kirke.
Medvirkende er to gamle kendinge fra sommerkoncerterne, nemlig den verdenskendte østrigske mezzosopran Angelika Kirchschlager, der
bliver akkompagneret af Julius Drake, en af vor
tids bedste akkompagnatører.
Der arrangeres desuden to koncerter i august
under Sommerkoncerterne på Langeland. Det
bliver hhv. den 10. og 17. august kl. 15.30 i
Stoense kirke. Se mere på www.langeland.dk,
hvor man også kan købe billetter
Udflugt til Pederstrup og
Horslunde Kirke
Søndag den 26. maj 2019 kl. 10.30.

Tullebølle-Tranekær-Bøstrups korte udflugt går
i år til Lolland. Vi begynder med gudstjeneste i
Tullebølle Kirke kl. 10.30.
Derefter kører vi til Spodsbjerg, hvor vi tager
færgen til Lolland. Under overfarten får vi serveret to stykker smørrebrød med en øl/vand til.

Fra Tårs kører vi til herregården Pederstrup,
som i dag er indrettet som museum for Reventlow og hans tid. Vi får en rundvisning, hvor
vi hører om den fremsynede og alsidige herremand og politiker, som udover at være en af
hovedmændene bag landboreformerne også engagerede sig dybt i udviklingen af skolevæsenet.
Efter rundvisningen er der kaffe/te og kringle,
inden vi kører til Horslunde Kirke, hvor
Reventlow ligger begravet. Derefter går turen
igen mod Tårs og færgen, som sejler kl. 17.15.
Prisen for turen er 200 kr.
Bindende tilmelding senest torsdag den 16. maj
til Marianne Porsby på tlf. 20 77 75 48 eller
mail: lillehus8@hotmail.com.

Udflugt til Ladbyskibet og
Mesinge kirke.
Tirsdag den 4. juni inviterer Hou-StoenseSnøde menighedsråd på udflugt. Vi skal besøge
Vikingemusset Ladby, hvor der bliver rundvisning. Kaffen indtages i Kerteminde og vi skal besøge Mesinge kirke, hvor vi får en rundvisning.
Aftensmaden får vi på Generalen i Tranekær.
Turen begynder ved Hou kirke kl. 11 og koster
250 kr., som inkluderer turen, entre, rundvisning, kaffe og aftensmad. Drikkevarer til middagen betaler man selv.
Tilmelding senest torsdag den 23. maj til Lene
Møller Dam på tlf. 26 84 64 78 eller mail
lenemollerdam@gmail.com.
Nærmere om opsamlingstider i næste kirkeblad.
Præstegårdscafé
Hver torsdag i konfirmandstuen i Tullebølle
Præstegård kl. 14.30 – 16.00.
Indtil påske er der café hver torsdag i konfirmandstuen. Alle er velkomne til at kigge ind til
nogle hyggelige eftermiddage. Hver gang er der
kaffe og kage tillige med et sjovt, spændende,
tankevækkende oplæg leveret af både lokale og
mindre lokale personligheder. Vi slutter af med
at synge lidt fra Højskolesangbogen.
Kirkebilen kan benyttes.

Nordlangeland pastorat
Håndarbejdsklub
Indtil påske vil der hver mandag fra kl. 9.30 til
11.30 være mulighed for at tage sit strikketøj,
hækletøj, kniplebræt eller andet håndarbejde
med op i kon¬firmandstuen i Tullebølle og
møde ligesindede til en snak og fælles nørkleri.
Alle er velkomne!

Vejviser

Møllehavehuset
Saloner følgende søndage kl. 15.00 – 17.00:
Den 10. og 24. marts, den 14. og 28. april og den
12. og 26. maj.
Se nærmere på www.møllehavehuset.dk.

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

Menighedsrådsmøder:
Hou-Stoense-Snøde menighedsråd
Tirsdag den 26. marts kl. 14 i Forpagterboligen, Hou
Tirsdag den 7. maj kl. 14 i Forpagterboligen,
Hou
Tullebølle-Tranekær-Bøstrup menighedsråd:
Tirsdag den 19. marts kl. 17 i Bøstrup sognehus
Tirsdag den 16. april kl. 19 i Bøstrup sognehus
Fællesmøde:
Tirsdag den 19. marts kl. 19.30 i Bøstrup
sognehus

Gudstjenester på plejehjemmene
Stigtebo:
Onsdag den 27. marts kl. 10.15
Onsdag den 24. april kl. 10.15
Onsdag den 29. maj kl. 10.15
Tullebøllecenteret
Onsdag den 27. marts kl. 14.30. Altergang.
Onsdag den 24. april kl. 14.30.
Onsdag den 29. maj kl. 14.30. Altergang.

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

☎
☎
☎

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

☎

Tranekær Kirke:
Graver: Svend Jørgen Jensen,
51 16 51 66 (bedst tirsdag til fredag)
tranekaerkirke@gmail.com

☎

Kirkeværge: Agnete Fugmann,
20 33 50 91, netefugmann@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

☎

☎

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: Sanne Nogel Lørup,
61 30 13 70,
info@himmeloghav-lohals.dk

☎
☎

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
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Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev
xxx
pastorat
Fra præstens mobilkamera! Tre livlige måneder ligger bag os, med blæst, kulde og mørke
udenfor, men lys og varme indenfor. Vi bruger
vore kirker, både til søndagens lille andagt med
personlig ro og styrke, og til mange slags musik.
Som ny præst hos jer har jeg taget billeder af det
meste, og her er et lille kig i vort fælles album:

Mandskor, damekor og fælleskor under ledelse
af Lone Nordahl. De sang så dejligt, vi nød det!

Vore konfirmander synger Lucia, så fint. De
sang også på Hjørnet og fik en skøn sang igen af
Rebellens kor. Og et fad med lækkerier!

Vi har også minikonfirmander, som her spiller
med i årets krybbespil i Rudkøbing. Vi øvede
mange torsdage, det var slet ikke så let, men
godt blev det -og vi er så stolte af jer!
8

Vi har godt nok dygtige musikere ansat ved
vore kirker, og koncerten de gav os overrumplede ved både solosang, duetter, og flerstemmig,
guitarspil, trompet, orgel - og en violinstreng
der sprang!

Det er svært at gengive den livlige stemning
fra Nytårskoncerten, men her med Mads Lund
som både dirigent og trompetist fornemmer
man måske lidt. Og så fylder sådan en gang
Brassband instrumenter med stor-trommer og
tubaer en del! Langelandsgarden YES!

Jeg kan ikke dy mig for at tage disse 4 jagthorn
med. Det var Broby-blæserne, som gav den hele
armen: ca 15 musikere gav os flot og anderledes
musik til årets jagtgudstjeneste.
Og så er der jo alt det, som jeg
ikke har billeder af. Engle med
flyvefjer, får på marken, gaver
fra de vise mænd – håndlavet
af børnene i børneklubben, og
sat på juletræet under en dejlig
børnegudstjeneste. Adventsgudstjenesterne med kransen, som skulle tændes, skolens juleafslutning med 100 børn, selve
juleaften med tre fyldte kirker, og juledag med
dens særlige højtid. Hjemmeværnets nytårsparade fejret ved en gudstjeneste i Fuglsbølle
Kirke, en ny tradition bliver det, og ligeså Kyndelmissetjenesten med lys og fremtidshåb. Jo, vi
bruger vore kirker. ♥

Og ude stormede det, så vandet steg og steg.

Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat
Kære Konfirmander! Inden næste blad er på
gaden, er I konfirmerede. Så har vi holdt festgudstjeneste for jer, og jeres familier har fejret
jer. Så står I egne ben i troen, med egen indgang
til kirken. Jeg ved, at I nu føler jer hjemme her,
og jeg tror at I vil vide at finde vej herhen, når
livet fylder lidt mere end I kan ha plads til i
hjerter og sind. Herren velsigne Jer!
Hilsen jeres præst, Marianne Ring

Påsken i vore sogne:
Palmesøndag, d. 14. april, holder vi den
klassiske danske gudstjeneste! kl. 11.15 i
Skrøbelev.
Skærtorsdag, d. 18. april, mødes vi i Longelse kirke hen under aftenstunden til en
altergangsgudstjeneste, kl. 17. Derefter
spiser vi lam og drikker rødvin sammen i
et Skærtorsdags måltid i Longelse Præstegård. Tilmelding til Marianne Ring,
25722050, senest man. d. 8.april, kr. 80,At turde læne sig op ad en, en med dybe rødder.

Fastelavn for Voksne.
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; under fastegudstjenesterne styrkes vi til at
være ærligere om vores grænser, ikke ”trøste os”
med vores (u)vane; vi får en chance hente næring i liturgien og Jesu ord. Det kan være uvant,
men kirken har lang erfaring for at en fastetid
kan lade sig gøre - og gøre godt. Vil du være
med, så planlæg hvad du vil faste fra; jeg holder
fire fastegudstjenester i Skrøbelev Kirke, d. 3.3,
d. 24.3, d. 14.4 og påskedag d. 21.4. Ved fastelavns-tjenesten d.3.3 kan I læse på i en folder
hvordan det foregår. Vi slutter af med sammenskudspåskefrokost i Præstegården efter gudstjenesten d. 21. april kl. 11.15 i Skrøbelev.

At vide hvor man kan hente næring
Kom til Forårskoncert i Skrøbelev kirke.
Torsdag den 28 marts kl. 19:00 giver Gospelkoret Salos os en forårskoncert med pianist Søren
Egemose ved klaveret. Salos ledes af Fie Lund
Sørensen, og består af 32 glade personer, som at
synge. Fri entré. Velkommen!

Langfredag, d. 19. april, holder vi musikalskdramatisk gudstjeneste, i Skrøbelev kl. 15;
det er det tidspunkt om eftermiddagen,
hvor Jesus døde på korset. ”Min Gud, min
Gud, hvorfor har du forladt mig”, lød hans
råb, og himlen gik i sort.
Påskelørdag, d. 20. april, kl. 23 i Fuglsbølle, hen under midnat holder vi en liturgisk påskemesse med symbolsk korstegning
i dåbsvand på hver enkelt deltager.
Påskemorgen, d. 21. april synger vi opstandelsens glæde op, ved højmessen Longelse kl. 10.
I Skrøbelev kl. 11.15 afslutter vi Fastelavn
for Voksne, hvorefter vi kører til præstegården til sammenskuds-frokost for deltagerne.
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Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat
Grundlovsfest Kryds i kalenderen. Også i år
holder vi Grundlovsfest i Præstegårdshaven, 5.
juni kl. 14. Læs mere i næste nr.

Vejviser

Menighedsrådsmøder, alle er velkomne.
Onsdag d.13. marts kl 17: Longelse Beboerhus.
Onsdag d. 10. april kl.17: Longelse Præstegård.
Onsdag d. 22. maj: kl. 17: Først syn i Fuglsbølle.

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

Velkommen til nye medlemmer: Vi byder
Heidi Hvidsten, som er blevet kasserer, og Erik
Rasmussen, som er valgt ind i præstegårds
udvalget, hjerteligt velkommen. Klaus Egeberg
har påtaget sig opgaven som vores nye kirkeværge, og Nanna Borg Oldenbjerg som vores
nye kontaktperson.
Farvel til afgåede medlemmer: Vi siger farvel
til Tom Andersen, som i flere år har lagt mange
gode kræfter i rådet, både som medlem og som
sekretær og webmaster, og til Hanne Ellermann, som omhyggeligt har varetaget hvervet
som kirkeværge i årevis. Vi siger tak og ønsker
jer også alt godt fremover.
Sognebåndsløsning. Ønsker nogle udensogns
fra (igen) at høre til hos os, kan man henvende
sig til præsten.
Højttalere. ”Vi kan ikke høre noget!”: Sådan
har det lydt i Longelse og Skrøbelev mange
gange, og nu har vi fået gjort noget ved det. Vi
har fået sat højttalere op, og det lyder så godt
–kom selv og hør!

www.longelsekirke.dk

☎

Præstegårdens renovering. Efterhånden lysner det. Vore dygtige håndværkere, arkitekt og
råd har måned for måned løst de udfordringer,
som dukkede op under renoveringen. Rådne
bærende bjælker under vægge, tonsvis af sten og
jord under gulvbrædder, sorte fugtige plamager
på vægge bag tapet- det har krævet stram byggestyring og flittige folk at holde det hele (tæt)
indenfor budget, men nu er vi snart i mål. Og
resultatet bliver godt! Glæd jer! (Kom fx med
til Skærtorsdags måltid, se under Påsken i vore
sogne.)
Præstens brækkede arm. Jeg brækkede armen
i et flyvende fald ned af trappen på Siøgård. Det
var midt i juletravlheden, og jeg var bleg over alt
det, jeg ikke kunne tage mig af. Men alle var så
søde, så hjælpsomme, og det vil jeg takke for.
Provst og kolleger, konfirmander, råd og menighed, tak skal I have! Nu træner jeg, og snart er
også dét et minde.

Døbt i Skrøbelev: Tobias Lindorff Hybel, 19. jan.
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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

☎

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

Kirkekaffe. Vi har indført, at vi efter hver
”seneste” tjeneste giver os tid til at nyde en kop
kaffe eller te og en lille snak i våbenhuset. Er
der kun én tjeneste en søndag kl. 10, drikker vi
den derefter, er der to, drikker vi den efter 11.15
tjenesten.
Altergang. Vi har altergang ved højmessen, kl. 10.

Friweekend. Sognepræsten har lang
friweekend d. 5-6-7 april. Pastor
Hans Henrik Merrild passer embedet,
62551264, hhm@km.dk

☎

Rart at mærke: Det bliver lysere!
Solopgang Juleaften: kl. 8.52, Solnedgang kl.15.52
Solopgang 4. marts: kl. 7.06, Solnedgang kl. 18.02

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

☎

Kirkebil: Byens Taxi,

☎ 62 51 10

80

Strynøxxx
pastorat

Fra alle os...
...til alle jer!
Da skolerne på Strynø markerede
juleafslutningen i Strynø kirke
blev der sendt mange og varme
julehjertetanker til familie og venner. Her sender vi dem videre til
alle jer fra alle os på Strynø!

Frokost på ”Sønderly”
28.marts kl. 12:30
Menighedsrådet er vært ved en hyggelig påskefrokost
på ”Sønderly” og alle er meget velkomne. Det uanset
om man plejer at være med eller ej i vinterens ”sammenkomst for voksne”. Det er torsdag d. 28. marts
kl. 12.30. Menighedsrådet betaler for maden og man
betaler blot selv for drikkevarer. God mad, ikke for
meget og kaffe/te og kage, lidt sang og hyggeligt samvær. Mere herom i marts-udgaven af ”Strønyt”.
Tilmelding senest torsdag d. 21.marts til Helga tlf. 62
51 37 51 eller Elisabeth tlf. 62 51 58 60.
Vel mødt!
Strynø menighedsråd
Familiegudstjeneste
7. april kl. 14:00
Søndag den 7. april inviteres til familiegudstjeneste. Vi markerer dagen hvor Jesu mor, Maria, af en
engel blev vidende om at hun skulle blive gravid og
føde Guds søn. Denne fantastiske fortælling ligger til
grund for denne eftermiddags samling i Strynø kirke.
I julemånederne har familie- og børnegudstjenesterne
været godt besøgt, og vi vil i tråd hermed gøre denne
dag hyggelig og vedkommende for hele familien i alle
aldre. Vi glæder os til at se jer alle!

Koncert-gudstjeneste og
fællesspisning Skærtorsdag
18. april kl. 16:00
Da der blandt Strynøboerne findes mange musikalske
talenter, hvoraf en del allerede har deltaget ved arrangementet ”De ni læsninger” i december, planlægger vi
at fejre påsken på en lignende måde. Vi vil i løbet af
februar samle alle interesserede sangere og musikere til
i fællesskab at øve en række rytmiske værker for kor,
solister og orkester.. Interesserede skal henvende sig til
sognepræst Andreas Knudsen på 3093 7874. Når vi
når til påsken vil vi tidlig Skærtorsdag aften invitere
alle indenfor i Strynø kirke og dele vores musikalske
begejstring med jer. Efter koncertgudstjenesten har vi
en anderledes menu på programmet, idet vi i kirkerummet vil indtage et påskemåltid, som appellerer til
både krop og sjæl. Der er fri entre til både koncert og
måltid. Glæder os virkelig meget til at løfte taget på
Strynø kirke!
Konfirmation
4. maj kl. 10:30
Vi er så heldige at have Freja, som skal konfirmeres her
på Strynø til maj. Hele øen, og alle jer i øvrigt som vil
med til fest, inviteres til konfirmationsgudstjeneste. Vi
kan være 300 i kirken, så I må komme i god tid for at
få en plads. Vi holder festgudstjenesten på en lørdag,
så vi kan nå både færgen og en hel weekends fest!

Folkekirken på Langelandsfestival
20.–27. juli
Når blandt andre D.A.D., Gnags og Nik & Jay besøger Langelandsfestivalen til juli, har også Folkekirken
slået teltpløkkene i teltpladsen og er sommerklar til
alt mellem himmel og jord. Igen i år er Folkekirkens
tilstedeværelse ikke alene betinget af, at en række præster bakker aktivt op om deltagelsen, men især interesserede frivillige udgør grundstammen i den folkelige
kirkes tilstedeværelse. Derfor vil vi igen i år opfordre
alle interesserede, præster som frivillige, til at befolke
det kirkelige telt. Ring eller skriv til Andreas Knudsen
(3093 7874 / askn@km.dk), som koordinerer messeog festival-deltagelse i Fyns stift. Der bliver rig mulighed for både at deltage som gæst på festivalen og møde
sommer-danskerne i Folkekirkens telt.

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
Marts

April

3.
Fastelavn

10.
1. s. i fasten

17.
2. s. i fasten

24.
3. s. i fasten

31.
Midfaste

7.
Mariæ
bebudelse

14.
Palmesøndag

18.
Skærtorsdag

19.
Langfredag

10.00M

11.15M

–

10.00PM

–

10.00M

–

10.00PM

–

Stoense

–

10.00M

–

11.15PM

–

–

19.30*M

–

10.00M

Snøde

–

–

10.00M

–

10.00PM

–

11.15PM

–

–

14.00*M/PM

11.15PM

–

10.00M

–

11.15M

–

17.00*PM

–

Tranekær

11.15M

–

–

11.15M

–

–

10.00PM

–

–

Tullebølle

–

10.00PM

11.15M

–

16.00*PM

–

–

–

10.00PM

Simmerbølle

–

11.30D

–

11.30D

–

11.30D

–

19.00 W

–

Rudkøbing

10.00*D

10.00D

10.00W

10.00D

10.00D

10.00D

10.00*W

10.00W

10.00*D

Strynø

–

10.00K

–

10.00K

–

14.00*K

–

16.00*K

–

Longelse

–

–

10.00MR

–

–

14.00M

–

17.00MR

–

Fuglsbølle

–

10.00MR

–

–

11.15MR

–

–

–

–

Skrøbelev

10.00*MR

–

–

10.00MR

–

–

11.15MR

–

15.00MR

Lindelse

–

10.00AM

–

10.00AM

10.00AM

–

10.00AM

–

19.00 AM

Humble

16.00AM

–

10.00LO

–

–

10.00AM

–

10.00AM

–

Kædeby

19.00AM

–

–

–

–

19.00AM

–

–

–

Ristinge

–

–

–

–

19.00AM

–

–

–

–

Tryggelev

11.30 LO

–

–

14.00LO

–

10.00*LO

–

10.00LO

–

Fodslette

–

14.00*LO

–

–

10.00LO

–

11.30 LO

–

–

Magleby

–

–

11.30*LO

–

11.30 LO

–

–

11.30*LO

–

10.00LO

–

–

11.30LO

–

14.00LO

–

–

19.00*LO

Kirker:

Hou

Bøstrup

Bagenkop

AM=Allan Madsen, M=Hans Henrik Merrild, MR=Marianne Ring, LO=Li Have Otterstrøm, D=Hanne Davidsen,
W= Trille Brink Westergaard, K=Andreas Knudsen, PM=Peter M. Møberg
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Gudstjenesteliste
Maj
21.
Påskedag

22.
2. Påskedag

28.
1. s. e. påske

5.
2. s. e. påske

12.
3. s. e. påske

17.
Bededag

19.
4. s. e. påske

26.
5. s. e. påske

30.
Kristi himmelfart

10.00M

–

–

10.0PM

–

19.00*M

10.00*M

–

11.15M

–

11.15M

–

–

–

–

–

10.00M

–

11.15M

–

10.00PM

–

10.00*M

–

10.00PM

–

10.00M

–

10.00M

–

–

11.15PM

12.00*PM

–

11.15M

–

11.15PM

–

–

11.15PM

–

–

11.15PM

–

–

10.00PM

–

14.00*PM

–

10.00PM

–

–

10.30*PM

10.00*PM

11.30D

–

11.30D

19.00*W

–

11.30*MR

11.30*D

–

–

10.00D

10.00D

10.00D

10.00*W

10.00D

9.30*W

9.30*D

10.00D

14.00*W

10.00K

–

–

–

–

10.00K

–

–

10.00K

10.00MR

–

10.00*MR

–

–

–

10.00MR

–

–

–

11.15MR

–

10.00*MR

–

–

–

11.15MR

–

11.15MR

–

–

–

10.00MR

10.00*MR

–

–

10.00MR

9.00AM

10.00AM

–

–

10.00*AM

–

9.00AM

–

10.00AM

10.00AM

–

–

10.00LO

–

10.00*AM

–

10.00AM

–

–

–

–

19.00*AM

–

–

–

–

–

–

–

19.00LO

–

–

–

–

–

19.00AM

–

10.00LO

–

11.30LO

–

–

10.00AM

–

–

10.00*LO

–

11.30LO

–

–

16.00AM

–

–

10.00LO

–

14.00LO

–

–

14.00*LO

–

–

10.00*LO

–

12.00LO

–

10.00LO

–

10.00*LO

–

–

11,30LO

11.30LO

Særlige gudstjenester mærket med * er omtalt under de enkelte sogne

Konfirmationsgudstjeneste i Strynø Kirke lørdag den 4. maj kl. 10.30

Kirkebil: Se venligst i de enkelte kirkesognes vejvisere.
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Rudkøbing – Simmerbølle
xxx
pastorat
Ændringer i liturgien
Engang imellem skal man gennemtænke gudstjenestens forløb, og se om et par ændringer
ville gøre den mere tidsvarende, mere sammenhængende, lidt lettere at forstå og lidt smukkere. Mange kan have det med gudstjenesten
som med julen: ”den skal man ikke røre ved”.
Men ikke desto mindre er Rudkøbing og Simmerbølle menighedsråd efter ønske fra de to
præster, Hanne Davidsen og Trille Brink Westergaard, blevet enige om at ændre følgende
ved højmessen:
1.	Der indføres nye ind-og udgangsbønner.
I Simmerbølle udelader man helt disse
bønner i en prøveperiode på 3 måneder.
De nye bønner er formuleret af Anna
Sophie Seidelin – dog med små korrektioner foretaget af præsterne.
2.	Menighedens indledende hilsen ændres fra
”Og med din Ånd” til ”Og Herren være
med dig” – med en tilsvarende ny melodi.
3.	Når der er barnedåb, udelades menighedens afsyngelse af Trosbekendelsen.
4.	
Ved altergangen opfordres menigheden
til sammen med præsten i kor at fremsige
Fadervor. Derfor udgår menighedssvaret
’amen’ med orgelledsagelse, da alle efter
endt Fadervor siger amen.
5.	Præsterne får lov til ved tekstlæsninger frit
at vælge mellem den autoriserede Bibel fra
1992 og ”Den Nye Aftale – Det Nye Testamente på nudansk” fra 2007.
Disse ændringer træder i kraft fra 1. marts og
vil altså kunne erfares første gang ved gudstjenesten 3. marts i Rudkøbing kirke og 10. marts
i Simmerbølle kirke. Ændringer løber ½ år,
hvorefter menighedsrådene tager stilling til, om
de skal gøres permanente.
Hanne Davidsen og Trille Brink Westergaard
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Kaffe - På - Kanden Eftermiddage
Der indbydes til tre hyggelige Kaffe-På-Kanden-Eftermiddage i Rudkøbing Sognehus (det
gamle rådhus), Torvet 1A. Møderne foregår i
den store sal på 1. sal. Er man gangbesværet er
der mulighed for at anvende elevator; man går
blot ind ad bagindgangen. Vi mødes kl. 14.30ca. 16.00, synger en sang eller to, 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.
Det er gratis.

Program:
Onsdag den 13. marts kommer provst Trille
B. Westergaard og fortæller om sin mors oplevelser i Indien. Trille B. Westergaard skriver
om foredraget: Jeg vil fortælle om min mors
opvækst i det sydlige Indien 1923-1939 (kolonitiden) som missionærdatter – og om min morfar,
der var missionær fra 1897, og min mormor, der
kom derud i 1917 – under krigen, hvorfor hun
ikke kunne sejle, men måtte tage med den helt
nye transsibiriske jernbane gennem Rusland og
videre gennem Kina og Burma til Indien.

Onsdag den 3. april kommer fhv. overinspektør for Museum Sønderjylland Peter Dragsbo
og fortæller om vores gamle rådhus’ historie,
men også om rådhusenes brug og betydning
gennem tiden. Der blev bygget mange rådhuse
i perioden mellem 1825 og 1875, men hvad blev
de egentlig brugt til? Ikke kun byrådsmøder,
men også til gøglerforestillinger, teater, udstillinger, baller og meget andet.

Tirsdag den 7. maj kommer fotograf Chresten
Kruchov. Han kalder sit foredrag ”Nuet” og
skriver videre om indholdet: ”50 års arbejde med
at fange NUET. Hvad siger et 50 år gammelt foto
os i dag? Verden forandrer sig, men noget bliver
hængende og bliver ved med at være det samme:
glæden, sorgen, længslen og kærligheden. Jeg har
med mine billeder bevæget mig fra mørkekammeret med hundredevis af negativer i rødt lys til
nutidens digitale Lightroom med pc og skærme.
Meget er nyt, men meget er også det samme. Sort/
hvid og farve er stadig et vigtigt valg. I foredraget
vil jeg tage jer med på en 50 års arbejde med at
fange ’ det evige nu’.”

Bemærk i øvrigt: Der arrangeres en udflugt i
juni – herom i næste kirkeblad.

Rudkøbing – Simmerbølle pastorat
Kirkelig Kafé for Kultur og
Kristendom
Dr. phil. i dansk litteratur Erik A. Nielsen
gæster Rudkøbing onsdag den 27. marts kl.
19.00, hvor han i Rudkøbing sognehus vil holde
foredrag om emnet: ”Bibelen som billedbog”.
Om foredraget skriver han: ”Skønt Bibelen, som
vi kender den, er blevet skrevet over en årrække af
mange hundrede år, går der alligevel én lang og
sammenhængende fortælling igennem den. I gamle
dage forklarede man det ved at sige, at Bibelen
er skrevet af Helligånden. Måske er den påstand
ikke så tosset, som den kan lyde i moderne øren.
I al fald er Bibelen skrevet af mennesker, som
havde den dybeste respekt for helligteksten og som
kendte det eksisterende meget nøje, når de føjede
nye tekster ind i sammenhængen. I al fald er der
opstået en meget betagende række af billeder, der
hænger sammen fra skabelsesberetningen i 1. Mosebog til Johannes-Åbenbaring i slutningen af Det
Nye Testamente. Og med Jesus som den midte, alt
det andet samler sig omkring. Foredraget handler om denne bibelske poesi og dens virkninger i
Danmark.”

Meditation er en universel åndelig praksis, som vi finder i centrum af alle de store
religiøse traditioner. Den kristne form for meditationspraksis udspringer af ørkenfædrene
(kristne eneboere i 200-400-tallet) der levede
deres liv i den egyptiske ørken i bøn og fattigdom. Det er en praksis, der fører fra hovedet
til hjertet, der er præget af stilhed og enkelhed.
Den kan praktiseres af alle, hvor man end er
på sit livs rejse uanset religiøs eller ikke religiøs
tilgang. Det kræver kun, at man ved hvordan,
og derefter går i gang.
Meditationen ledes af Tilde Louise Carlsen og
Søren Baun Jeppesen, der begge er bosiddende
på Langeland. De har stor erfaring med kristen
meditation og har tidligere igangsat kristne meditationsgrupper i bl.a. Øster Skerninge kirke
og Vor Frue kirke i Svendborg.
Selve meditationen starter med at skabe et stille
rum med blid musik og levende lys. Derefter
følger en meditationsvejledning, en kort indledningsbøn, 20 minutters stilhed hvor man
indvendigt gentager et bønsord efter eget valg
og afslutter med en lukningsbøn.
Læs evt. mere om meditationsformen på
www.kristenmeditation.org og www.wccm.org

Foredraget er gratis og alle er velkomne.

Kristen meditation i
Rudkøbing kirke
Der tilbydes kristen meditation hver torsdag kl.
17.00-17.30 i Rudkøbing kirke.
Alle er velkomne.

Gruppens formål er at støtte hinanden i at få en
erfaring med kristen meditation, hvis vigtigste mål
er at tillade Guds mystiske og stille nærvær.
Som inspiration henvises til bogen ”Kristen
Meditation, din daglige praksis ”, af Laurence
Freeman. Udgivet af forlaget WCCM, Danmarks Forlag, 2011. Den kan bestilles hos Gustav Bonnevie, gustav.bonnevie@gmail.com –
koste 40 kr. + porto.

Janne Riis Peitersen, formand
for aktivitetsudvalget

Påske og Latter – årets
påskemåltid
Igen i år arrangerer Rudkøbing menighedsråds
aktivitetsudvalg en særlig fejring af påsken.
Foruden de dejlige påskegudstjenester indbydes der til et herligt påskearrangement onsdag
den 10. april kl. 17.00. Vi begynder i Rudkøbing kirke. Arrangementets tema er: ”Påske
og Latter”, og det organiseres i år i samarbejde
med ”Åben Himmel – Foreningen til Kirkespillets Fornyelse.”
Programmet er:
1.	
Der opføres et påskedrama fra 300-tallet i Rudkøbing kirke. Sandsynligvis det
ældste. Det er skrevet af syreren Efraim
og hedder ”Kristi Fjenders Klage”. Det
er et kort komisk drama, der gør nar af
Kristi fjender, altså Synden, Døden og
Djævelen. Medvirkende er: Lene Munch
Larsen, Benny Christensen, Sus Larsen og
Charlotte Kihri Carstensen + medlemmer
af Rudkøbing kirkes kor under ledelse af
Tine Pugesgaard. Instruktør: Uta Motz.
2.	Efter at vi har set dramaet og forhåbentlig
fået anledning til at trække på smilebåndet og måske ligefrem le, går vi over på
Hotel Skandinavien, hvor der venter os et
festligt måltid mad - sandsynligvis: lakseforret, lammekølle med salater, kaffe med
konfekt (bemærk: drikkevarer er IKKE
inkluderet i prisen).
3.	Imellem retterne vil der komme forskellige
indslag – og alle deltagere er meget velkomne
til at medbringe en historie, en vittighed, en
leg eller lignende, der kan oplive selskabet og
give anledning til en befriende latter.
Deltagelse i dette muntre arrangement koster
150 kr. Billetter købes hos Turist – og Erhvervsforeningen Langeland, Torvet 5, 5900
Rudkøbing senest 29. marts.
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Rudkøbing – Simmerbølle
xxx
pastorat
Konfirmander
Ungdomsgudstjeneste og konfirmandforældremøde
Der indbydes til ungdomsgudstjeneste torsdag
21. marts kl. 19.00 i Rudkøbing kirke.
Gudstjenestens tema er: ”Rejsen”. Nu begynder jo snart de unges rejse ud i et spændende og
ukendt land. Konfirmanderne vil på forskellig
vis stå for flere indslag i gudstjenesten.
Efter gudstjenesten er der informationsmøde
om den store dag KONFIRMATIONEN.
Hanne Davidsens forældre og konfirmander
bliver i kirken – altså dem, der skal have konfirmation 19/5 og Trille Brink Westergaards
forældre og konfirmander går over i Rudkøbing
sognehus – altså dem, der skal have konfirmation 17. maj.
Udflugt
Konfirmanderne på Midtlangeland kan glæde
sig til en interessant, spændende og hyggelig
udflugt torsdag den 4. april. Turen går til Ladbymuseet og derfra videre til Odense, hvor vi
skal se Odense Domkirke og Vollsmose kirke.
I år tager alle tre præster på Midtlangeland af
sted sammen, altså Marianne Ring, Trille B.
Westergaard og Hanne Davidsen.

Sogneindsamling til fordel for
Folkekirkens Nødhjælp
Hjælp med at gøre verden klimaklar
Folkekirkens Nødhjælp kaster næstekærligheden på klimaet, til den årlige sogneindsamling
søndag den 10. marts 2019. Som indsamler kan
du klæde verden på til klimaforandringerne.
Du kan skære ned på oksekødet, sortere dit
affald og droppe flyrejsen – men hvor meget
forskel kan du egentlig gøre ene mand eller
kvinde? Godt spørgsmål. Det er let at føle
sig magtesløs, når vi gang på gang hører om
klimaforandringernes konsekvenser. Men her
er din chance for at gøre noget, der virkelig
nytter.
16

Klædt på til klimaet
I år er Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling dedikeret til de klimaforandringer, som
rammer os alle sammen. Men som rammer særligt stærkt i verdens fattigste lande. Her er man
ikke nær så godt klædt på til det nye klima, som
vi er i Danmark. Man mangler kloaksystemer,
der kan aflede vandet ved oversvømmelser. Man
mangler broer, der kan bringe folk i sikkerhed.
Mangler vand, når tørken tømmer depoterne.
Mangler mad, når ressourcerne slipper op.
Klimaforandringer er en af hovedårsagerne til,
at 821 millioner mennesker – svarende til hver
niende verdensborger – sulter. Og at tallet er på
vej op. Den gode nyhed er, at løsningerne findes. Vi kender dem. Og vi har brug for dig.
Som indsamler er du med til at samle ind til
broer, diger og flugtveje, der kan udgøre et værn
mod katastrofer. Du er med til at samle ind til
rent drikkevand og mad, der kan overleve tørken. Du er med til at klæde verden på til klimaforandringerne. Og du er ikke alene. Du er én
ud af tusindvis af indsamlere, der står sammen
om verdens nok vigtigste sag.
Tilmeld dig som indsamler
Rudkøbing og Simmerbølle sogne er klar til at
gøre verden klimaklar ved indsamlingen den
10. marts 2019. Tilmeld dig som indsamler hos
Poul Erik Mikkelsen, poulerik@tdcadsl.dk eller
på telefon 97991168 eller 21203504.

”Vi har et fælles ansvar for at værne om vores
klima både for os selv og for fremtidige generationer. Derfor håber vi, at så mange som muligt vil
melde sig som indsamlere og give en håndsrækning
til dem, der behøver det mest,” siger Poul Erik
Mikkelsen, indsamlingsleder i Rudkøbing og
Simmerbølle sogne.
Alle indsamlere mødes i Rudkøbing Sognehus den 10. marts kl. 10.00, hvor man får
udleveret en indsamlingsbøsse og en rute.
Der vil blive serveret en kop kaffe med lidt
godt til, når man kommer tilbage fra ruten.

Særlige gudstjenester
1.	Ungdomsgudstjeneste 21. marts kl. 19.00
i Rudkøbing kirke. Tema: Rejsen.Konfirmander og ungdomskor medmedvirker.
(HD)
2.	Langfredag 19. april kl. 10.00 i Rudkøbing kirke. Langfredagsgudstjenesten er
en liturgisk gudstjenesten uden prædiken.
Den er bygget op over elementer som læsning, salmesang, korsang, bøn og musik.
Kirkens kor medvirker og får mere plads
end ved almindelige højmesser. (HD)
3.	K risti Himmelfartsdag 30. maj kl. 14.00
søger vi opad – nemlig op i Bymøllen i
Rudkøbing. Her holdes familiegudstjeneste, så tag børn og bedsteforældre med.
Medbring tæppe eller klapstol at sidde på.
Husk kaffekurv. Så hygger vi os sammen
efter gudstjenesten. I tilfælde af dårligt vejr
flytter vi til Rudkøbing kirke. (TBW)

Plejehjemsgudstjenester
Marts:
Rudkøbing Plejehjem:
5/3 kl. 10.30 ved Trille B. Westergaard
Danahus:
5/3 kl. 14.00 ved Trille B. Westergaard

Rudkøbing – Simmerbølle pastorat
April:
Rudkøbing Plejehjem:
2/4 kl. 10.30 ved Hanne Davidsen
Danahus:
9/4 kl. 14.00 ved Hanne Davidsen
Maj:
Rudkøbing Plejehjem:
7. maj kl. 10.30 ved Marianne Ring
Danahus:
7. maj kl. 14.00 ved Marianne Ring

Kirkekaffe
Rudkøbing:
3/3, 14/4 og 5/5 i Rudkøbing sognehus
Simmerbølle:
5/5 i annekset

Nyt fra menighedsrådene
Simmerbølle:
Efter en to-årig funktionsperiode var der
nyvalg til Simmerbølle menighedsråd. Da der
kun blev indleveret én liste blev det fredsvalg.
De indvalgte er: Annika Viulm, Jens Christian
Bay, Annette Skejnæs, Thorkild Wamsler,
Anton Weber
Menighedsrådet konstituerede sig således:
Formand: Annika Viulm
Næstformand: Jens Christian Bay
Kasserer og kontaktperson: Annette Skejnæs
Kirkeværge: Thorkild Wamsler
Kommende menighedsrådsmøder:
6. marts og 24. april i annekset
Rudkøbing:
Rudkøbing menighedsråd har en funktionsperiode på fire år, derfor var der ikke valg her.
Men rådet skal hvert år konstituere sig på de
afgørende poster. Udfaldet af dette blev:
Formand: Vibeke Westphal

Næstformand: Conny Mortensen
Kirkeværge: Conny Mortensen
Kontaktperson: Tom V. Søegaard
Kasserer: Anders Hoelstad
Kommende menighedsrådsmøde:
Se kirkens hjemmeside

Indre Mission - Bethesda
7/3 Fællesspisning kl. 18.00, derefter møde v.
Rene Brorson, Vejle
14/3 Sangaften
21/3 Møde v. Bjarne Taulborg, Haderslev
28/3 Bibelstudie
4/4 Fællesspisning kl. 18.00,
derefter møde v. Ruth B. Christensen,
KFUM´s soldatermission
25/4 Møde v. Simon Ambrosen, Ærø
2/5 Bibelstudie
9/5 Møde v. Peder Thyssen, Odense
23/5 Møde Kontakt: Birgit Mogensen, tlf.
62502098
Hvor ikke andet er anført, er møderne
kl. 19.30 i Bethesda, Ahlefeldtsgade 27

Vejviser

Gælder begge sogne
www.rudkøbing-simmerbøllekirker.dk
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.

☎

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

☎

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
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

☎

☎
☎

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

Familiegudstjeneste
i Magleby
Kirke søndag d. 17.marts kl. 11.30.
Ved denne gudstjeneste – som er i øjenhøjde med både børn og voksne
- medvirker Juniorkonfirmanderne. Efter gudstjenesten serveres kaffe og kage og
Juniorkonfirmanderne får udleveret deres juniorkonfirmandbevis.

Gudstjeneste med
Koret Salos
Ved gudstjenesten i Tryggelev Kirke d. 7. april
kl. 10.00 har vi den glæde at have besøg af
Koret Salos, der medvirker med en lille buket
af deres opløftende sange. Gudstjenesten
transmitteres i DR.

18

Sydlangelands kirker
Fra gadebetjent til et liv i PET
Foredrag i Østerskov Forsamlingshus efter gudstjenesten i Fodslette Kirke d. 10. marts
kl. 14.00. Christian Medom er pensioneret kriminalassistent, der
har forrettet 40 års tjeneste i Dansk Politi; med start i Københavns
Politi og derefter som operativ medarbejder i Politiets Efterretningstjeneste.
Foredraget indeholder fortællinger om provinsdrengen, der mødte
miljøer med social nød og hård kriminalitet i hovedstaden. Om
livet i en efterretningstjeneste, der var præget af den kolde krig til
den internationale terrorisme hvor den konstante trussel blev en
del af hverdagen. Om den menige ansatte, der blev en central figur
i Blekingegadesagen og om omstændigheder, der medførte besøg i
det Hvide Hus. Tag for en stund med ind i den hemmelige verden
med spændende oplevelser, livets forundelige forhold, fortalt med
lune og glimt i øjet.
Det er gratis at høre foredraget
– vi serverer kaffe til.

Påsken på Sydlangeland
Skærtorsdag i Magleby Kirke kl. 11.30. Efter gudstjenesten inviteres til
påskemåltid i kirken. Tilmelding til Li Have Otterstrøm (24911077)
senest d. 10. april. Pris voksne 50 kr. børn 30 kr.
Langfredag Liturgisk gudstjeneste i Bagenkop Kirke kl. 19.00. Efter
gudstjenesten bydes på kaffe.
Påskedag Festgudstjeneste i Bagenkop Kirke kl. 12.00. Koret Salos medvirker til at festligholde påskefejringen.

Sognetur

Foto af Christian Medom

Tirsdag den 28.maj går turen til Ærø. Der er afgang fra P-pladsen
ved Humble Apotek. Menighedsrådet er vært med kaffe/ te og et
rundstykke på færgen, middag på Ærø samt kaffe/te og kage på
hjemturen. Drikkevarer for egen regning. Tidspunkter vil blive
annonceret i Øboen den 14.maj. Tilmelding senest den 21. maj til
Marianne Olsen tlf.20141265 eller Arne.marianne@os.dk.
Humble Menighedsråd.
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Sydlangelands
xxx kirker
Skibefest lørdag d. 27. april.
I år er det igen tid for afholdelse af den legendariske skibefest, som bliver fejret hver 7. år.
Kirkeskibene i Bagenkop og Magleby har været
til reparation/kølhaling i Fiskeriets hus og de
bæres af 4 unge fiskere hjem på plads i deres
kirker. Det sker under stor festligholdelse.
Vi begynder i Bagenkophallen kl. 12.00. Herfra bæres skibene – flankeret af Tamburkorps
og Flagbærere rundt i byen til diverse udskænkningssteder, hvor man vederkvæger sig med en
tår over tørsten. Kl. ca. 14.00 ankommer optoget til Bagenkop Kirke, og dens skib bliver
hængt op på plads, under taler og fællessang.
Turen går derefter til Magleby Præstegård, hvor
der trakteres med æbleskiver mm. Så er det
Magleby Kirkes tur til at få sit skib hængt på
plads under samme ceremoni som i Bagenkop.
Det sker ca. kl. 16.30. kl. ca. 18.30 er der fest
i Bagenkophallen, med treretters middag og
dans til den lyse morgen. Gå ikke glip af denne
enestående festlige tradition.

Kom til en utraditionel Langfredagsmesse
Fredag den 19. april kl. 19.00 i Lindelse Kirke
Langfredagsprogrammet i Lindelse kirke med CoMa-kvartetten
indeholder Haydn’s berømte stry20

gekvartet ”Jesu syv ord på korset”
hvor teksterne fra lidelseshistorien
læses inden hver sats. Et fantastisk

stykke programmusik, der vækker
bevægelse og begejstring overalt
hvor det bliver spillet.

Sydlangelands kirker
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

☎
☎

Bachs cellosuiter
J.S Bach har komponeret 6 suiter for solo-cello
i begyndelsen af 1700-tallet.
Det er enestående musik som kombinere
melodi og harmoni i ét instrument, som kun
geniet Bach kan gøre det.
En suite består af en række dansesatser af forskellig karakter begyndende med et Prélude og
sluttende med en Gigue.
Cellisten Anker Sigfusson begyndte som 8 årig
at spille klaver og som 16 årig cello.
Som 18 årig kom han ind på Det Jyske Musikkonservatorium med cello som hovedfag og klaver som bifag. Cellolærerene var bl.a prof. Asger
Lund Christiansen og prof. Harro Ruisenaars.
I 1990 afsluttede han med Diplomeksamen.
I 1991 blev Anker fastansat i Ålborg Symfoniorkester og fra 1992 til 1996 i Sønderjyllands
Symfoniorkester. Anker Sigfusson har siden
1998 ofte optrådt som kammermusiker og solist
i danske kirker.

☎
☎

☎

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

☎

Lindelse menighedsråd:
Henvendelse til sognepræsten
Regnskabsfører: Benny Rasmussen,
62 22 72 88

☎

Graver: Allis Stæhr,
Fri mandag.

☎ 23 38 87 05.

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:
Formand: Jens Schrøder,

☎ 51 55 34 33

Regnskabsfører: Kaj Christoffersen,

☎ 62 56 10 35 eller 51 33 10 35

Graver, Magleby: Vakant

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.

I 2015 valgte Anker Sigfusson at specialisere sig
udelukkende i Bachs 6 Cellosuiter.
Kom og hør dem den 31.marts kl.19 i Ristinge
Kirke
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Konfirmationer
xxx 2019

Konfirmation i Rudkøbing kirke
fredag den 17. maj, kl. 9.30

v. Trille Brink Westergaard

Rasmus Gilling Højmann Jänichen, Sidsel Bagersgade 18, 5900 Rudkøbing
Simon Jæger Odgaard, Fredensvej 40, 5900 Rudkøbing
Lukas Pihl Borchers, Fredensvej 15, 5900 Rudkøbing
Kristoffer Tobias Kristensen, Strandløkken 19, 5900 Rudkøbing
Isak Noah Holm Milling, Spodsbjergvej 160, 5900 Rudkøbing
Magnus Prydgaard Arnoldsen, Spodsbjergvej 90, 5900 Rudkøbing
Philip Elnef Vonsild, Nørrebro 94, 5900 Rudkøbing
Yannick Wedel Djørup, Nørrebro 11 A, 5900 Rudkøbing
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André Wedel Djørup, Nørrebro 11 A, 5900 Rudkøbing
Victoria Bergquist Sørensen, Chr. Kiilsgaardsvej 9, 5900 Rudkøbing
Alisha Victoria Lehn Breum, Humblevej 16, 5900 Rudkøbing
Frederikke Bøye Prydgaard, Halvmånen 7, 5900 Rudkøbing
Ellen Kihri Carstensen, Humblevej 24, 5900 Rudkøbing
Arwen Schou Kaae, Rolighedsvej 8, 5900 Rudkøbing
Naya Knakkergaard Hansen, Strandengen 17, 5900 Rudkøbing

Konfirmationer
xxx 2019

Konfirmation i Rudkøbing kirke

Konfirmation i Bagenkop Kirke

v. sognepræst Hanne Davidsen

v. Li Have Otterstrøm

søndag den 19. maj 2019 kl. 9.30

Signe Ejo Bruun Hansen, Haverne 7, 5900 Rudkøbing
Sabine Holstein Jørgensen, Møllemosevej 9, 5900 Rudkøbing
Patrik Kevin Thistel, Chr. Kiilsgaardsvej 41, 5900 Rudkøbing
Frederik Block Larsen, Spodsbjergvej 27, 5900 Rudkøbing
Emil Stæhr Madsen, Humblevej 86, 5900 Rudkøbing
Mikkel Petersen, Birkevænget 6, 5900 Rudkøbing
Mathilde Weinreich Holm, Humblevej 75, 5900 Rudkøbing
Emma-Sofie Daza Skov

Konfirmation i Simmerbølle kirke
søndag den 19. maj 2019 kl. 11.30

søndag den 12. maj kl. 10.00

Benjamin Evald Jensen Tryggelev 50, Tryggelev
Cecilie Guldmand Larsen Kirkevej 6, Bagenkop
Freja Olivia Juel Pihl Ormstrupvej 2, Ormstrup
Laura Rath Henriksen Rathvej 5, Bagenkop
Michelle My Lan Nikolajsen Havnegade 1 b, Bagenkop
Jasmin Baltzer Sander Pilehave 11, Tryggelev
Caroline Krogh Hansen Stormgade 19, Bagenkop
Cathrine Hansen Klintevej 3, Bagenkop
Michelle Badion Pilegaard Entredicho Kirkeby 12, Magleby
Rasmus Toftdal Hansen Kløvervænget 18, Bagenkop
Mathias Pihl Raahauge Kågardsvej 3, 5900 Rudkøbing

v. sognepræst Hanne Davidsen

Julie Elisa Kofod, Peløkkevej 72, 5900 Rudkøbing
Laura Wedel Petersen, Nordre Landevej 44, 5900 Rudkøbing
Mikkel Zawada Johansen, Peløkkevej 12, 5900 Rudkøbing
Asger Birch Bruun Nielsen, Peløkkevej 11, 5900 Rudkøbing
Jakob Viulm Schou, Broløkke 6, 5900 Rudkøbing
Oliver Fayl, Köln
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Konfirmationer
xxx 2019

Konfirmation i Snøde kirke

3. søndag efter påske d. 12. maj kl. 10.00
v. Hans Henrik Merrild
Nicole Jennifer Mejdahl, Snøde Bygade 29, 5953 Tranekær
Sebastian Viskum Pedersen, Snøde Udflyttervej 3, 5953 Tranekær

Lea Danlev Holm, Søndergade 67, 5953 Tranekær
Naja Ysekær Nielsen, Østergade 30, 5953 Tranekær
Olivia Tved Viskum, Snødevej 33, 5953 Tranekær
Silje Isabella Fibiger Jensen, Stoense Udflyttervej 8, 5953 Tranekær
Sofie Andersen, Stoensevej 37, 5953 Tranekær

Konfirmation i Bøstrup kirke

Konfirmation i Hou kirke

Bededag den 17. maj kl. 12.00
v. Peter Martin Møberg
Ida Lystrup Strandmark, Lystrupvej 5, 5953 Tranekær
Laura Møller Christensen, Nordre Strandvej 2, 5953 Tranekær
Mathias Elias Birkvald, Lejbøllevej 42, 5953 Tranekær

Konfirmation i Stoense kirke

Lørdag den 18. maj kl. 10.00
v. Hans Henrik Merrild
Andrea Engell Høgsbæk, Snøde Bygade 40, 5953 Tranekær
Astrid Pontoppidan Møller, Skattebøllevej 13, 5953 Tranekær
Bianca Jørgensen, Snødevej 81, 5953 Tranekær
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4. søndag efter påske den 19. maj kl. 10.00
v. Hans Henrik Merrild
Frederik Erik Christensen, Gartnervænget 1, 5953 Tranekær

Konfirmation i Tullebølle kirke

Kristi himmelfartsdag d. 30. maj kl. 10.00
v. Peter Martin Møberg
Ditte Rønholt Andersen, Kirsebærvænget 1, 5953 Tranekær
Josefine Gervig Gramstrup Dansted, Bygaden 48, 5953 Tranekær
June Pauline Larsen, Bygaden 54, 5953 Tranekær
Mads Andersen, Møllevænget 5, 5953 Tranekær
Pernille Rønholt Andersen, Kirsebærvænget 1, 5953 Tranekær

Konfirmationer 2019

Konfirmation i Simmerbølle Kirke

Konfirmation i Longelse Kirke

v. Marianne Ring

v. Marianne Ring

fredag d. 17. maj kl. 11.30

Nikolai Lindgaard, Bygaden 16, 5953 Tranekær
Oliver Hansen, Longelsevej 73, 5900 Rudkøbing
Tobias Bach, Snødevej 12, 5953 Tranekær
Marcus Hansen, Longelsevej 73, 5900 Rudkøbing
Ronni Jensen, Kassebøllevej 14, 5900 Rudkøbing
Anna Jensen, Vinkældergade 5, 5900 Rudkøbing
Anne Lund, Torpevej 1, 5900 Rudkøbing
Karen Hjortsø, Lejbøllevej 13 b, 5953 Tranekær
Frida Madsen, Viebæltet 29, 5900 Rudkøbing

Konfirmation i Strynø Kirke
lørdag den 4. maj kl. 10.30

v. Andreas Skjoldborg Knudsen

Freja Gormsen, 5943 Strynø, Strynø Kirke

søndag den 28. april kl. 10.00

Christoffer Godthåb Fredslund Frederiksen,
Sønderskovvej 19. 5900 Rudkøbing
Lukas Elnegaard, Kulepilevej 9, 5900 Rudkøbing

Konfirmation i Fuglsbølle Kirke
søndag d. 5. maj kl. 10.00

v. Marianne Ring

Andreas Borg Oldenbjerg, Skovsbovej 14 5900 Rudkøbing
Jeppe Hansen, Kløvervænget 2, 5900 Rudkøbing

Konfirmation i Skrøbelev Kirke
fredag d. 17. maj kl. 10

v. Marianne Ring

Bjarke Sørensen, Skrøbelev Hedevej 13 B, 5900 Rudkøbing
Clara Ploug Behnfeld Jensen, Skrøbelved Hedevej 13 C, 5900 Rudkøbing
Natasha Elmelyd Freund Mathiesen, Torpevej 21, 5900 Rudkøbing
Nicolai Nyman Haugaard, Cirklen 3, 5900 Rudkøbing
Oliver Fraser, Søndre Landevej 20, 5900 Rudkøbing
Tobias Fridal Hansen, Skrøbelev Hedevej 13D, 5900 Rudkøbing
Tobias Joachim Nielsen, Torpevej 30, 5900 Rudkøbing
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Konfirmationer
xxx 2019

Konfirmation i Lindelse Kirke

Konfirmation i Humble Kirke

v. Allan Helmer Madsen

v. Allan Helmer Madsen

søndag den 12. maj kl. 10.00

Eva Drud Jensen, Lindegårdsvej 4, Lindelse, 5900 Rudkøbing
Tobias Skjærbæk Rasmussen, Statenevej 21, Statene, 5900 Rudkøbing
Waldemar Kampmann Meyer, Sødalsvej 4 Illebølle, 5900 Rudkøbing
Emil Skytte Holm, Gillesbjergvej 8, Illebølle, 5900 Rudkøbing
Jens, Kristian, Larsen, Herslevvej 33 A, Herslev, 5900 Rudkøbing
Ronja Sander Rasmussen, Langegade 6, Lindelse, 5900 Rudkøbing
Katja Strøm, Hennetvedvej 16, Lindelse, 5900 Rudkøbing
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bededag den 17. maj kl. 10.00

Oscar Søgaard Christiansen, Hovedgaden 30, 5932 Humble
Freja Olivia Juel Pihl, Ormstrupvej 2, Ormstrup, 5932 Humble
Simon Lysbjerg Jensen, Søndergade 28, Nordenbro, 5932 Humble
Nikolaj Fuhr Sønderskov, Kædebyvej 53, Kædeby, 5932 Humble
Philip Bendix Drost, Hallinggade 12, 5932 Humble
Sofie Frederikke Kold Madsen, Tværvej 9, 5932 Humble

Fælles konfirmanddag
Langelandske
kirkehistorier
– set og fortalt af konfirmander

Fælles dag for konfirmanderne på Langeland
og Strynø 2019
Bevidst eller ubevidst fylder kristendommen
rigtig meget i vores hoveder, men samtidig har
den også fået et meget synligt og håndgribeligt
udtryk i verden udenfor. Nemlig i de mange
gamle og smukke kirker, der med gavmild hånd
er strøet ud over landskabet. Også her på Langeland: 15 bøller, 15 møller og 15 kirkesogne,
som man traditionelt siger. Tyve kirker er der
på Langeland og Strynø, og hver for sig rummer
de mange historier om, hvordan kristendom og
mennesker har præget hinanden og hvordan
kirkerne ofte er kommet til at indtage en særlig
plads i de menneskers hjerter, som har levet omkring dem. Her mødtes man slægt efter slægt i
glæde og sorg. Her forkyndtes lyset, håbet og
freden – selv når alt syntes mørkt og håbløst.
Det var nogle af disse mange historier, som
konfirmanderne skulle lære at kende i forbindelse med den fælles konfirmanddag den 24.
januar i år. Konfirmanderne skulle i samarbejde med Langelands Museum lave en fælles
udstilling om nogle af Langelands kirker. I løbet af dagen stiftede de bekendtskab med disse
kirkers historie, deres indretning og forskellige
symboler. Der blev snuset i de lokalhistoriske
arkiver, på kirkelofterne over hvælvingerne og
i sakristierne. Det blev undersøgt, hvordan kirkerummet tog sig ud fra henholdsvis prædikestol og orgelpulpitur og præsternes messehagler
blev afprøvet. Og i løbet af dagen lykkedes det
konfirmanderne at få skabt en fornem udstilling om langelandske kirkehistorier – sådan
som de så dem. En udstilling som grev Christian Ahlefeldt Laurvig fik æren af at åbne ved
en festlig og velbesøgt fernisering.
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Provstirejse

Rejse til Flandern
Oplev Flandern: Kunst og Kirke – Historie og Hygge”
– En rejse for alle Langelændere, Strynboer og Ærøboer
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 sognepræst Hanne Davidsen
(Rudkøbing og Simmerbølle) og menighedsrådsmedlem Jette Stengade (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, som
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 en vidunderlig 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 oplevelsen af 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.

Foto: Gent ved aftenstid

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 / 21330375
eller på mail: hda@km.dk.
Pris: 7199 kr.
Alle er hjertelig velkomne til at deltage!
Sognepræst Hanne Davidsen
PS: Man kan gå ind Historiske Rejser’s hjemme
side og finde mere info om turens destinationer.

Foto: Brügge

