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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 sin 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.personregistrering.dk og www.familiestyrelsen.dk
Det koster 510 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.
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Konfirmation: Konfirmationen foregår på 7. klassetrin. Man bliver undervist og konfirmeret i det pastorat, hvor man kirkeligt hører hjemme. Undervisningen finder sted fra oktober til maj.
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.

Forsidebilledet
Stoense kirke set fra nord.

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.
Attester: Attester udstedes ved henvendelse til bopælsognets præst, kirkekontor eller kan bestilles på
www.borger.dk. Legitimation skal forevises.

Langeland-Ærø Provsti
Langelands provstikontor, Bellevue 3 C, 5900 Rudkøbing
62501188 – mail: langeland-aeroe.provsti@km.dk
Provst Trille Brink Westergaard, Langegade 2, Lindelse præstegård, 5900 Rudkøbing,
62571507 – mail: tubw@km.dk
Provstisekretær Joan Harding Gotfredsen
62501188 – 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
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Kirkebladet

Kirkebladet udgives af menighedsrådene og udkommer fire gange årligt.

Redaktion

Annalise Bager (ansvarshavende redaktør)
Synspunkter i bladet er ikke nødvendigvis
udtryk for redaktionens holdning.

Præstens side
Er der en mening?
Avisen (Fyns Amts
Avis forstås) har en
tegneseriestrimmel
hvor Thorkild og
hans ven sidder på
bænken og gør sig
kloge på verden og
livet, som vi tit gør
det.
Jeg har lagt
mærke til dem bl.a.
fordi ham der hedder Thorkild ser ud til at være en stor mand med
fuldskæg og han ligner af statur en af mine gode
venner, som også hedder Thorkild. Thorkild er
ofte den der udtaler sig klogt om tingene, så jeg
bliver mindet om min ven, som også tit har noget klogt at sige, når jeg ser tegningen.
Ofte har de to på bænken både en god og en
sjov pointe ved deres måde at spørge og svare
på. Humoristisk småfilosofering, som man godt
kan tænke videre på.
Som f. eks. denne, hvor den ene siger: ”Drikker du for at glemme, Thorkild?” Og Thorkild
svarer: ”Det kan jeg faktisk ikke huske.”
Eller den hvor den ene siger: ”Har du fundet
meningen med livet, Thorkild?” Og Thorkild
svarer: ”Ikke rigtig..” og på næste billede fortsætter han ”…men jeg har nu heller ikke ledt særligt
grundigt!”
Hvor er det herligt ligefremt og ærligt sagt af
Thorkild. Stillet overfor det store spørgsmål: Har
du fundet meningen med livet? så svarer han
næh, men jeg har nu heller ikke gjort mig umage.
For det er jo sådan, at skal man finde noget,
så må man lede efter det. Ellers er det ikke noget man finder, så kommer det dumpende ned
til en og det er rent held.
Vil man finde noget, skal man lede og vil
man finde meningen med livet må man lede og
måske lede grundigt. Det er ikke nødvendigvis

en let sag. Det er vel det, der ligger i det kendte
citat fra Søren Kierkegaard: Livet leves forlæns,
men forstås baglæns. Med andre ord, det tager
et helt liv at forstå livet.

At nyde livet
Men kan man så ikke nyde livet, selv om man
ikke har fundet meningen med livet?
Nyder Thorkild og hans ven ikke livet?
Jeg håber og tror, vi ofte nyder livet, også
uden at vi på stående fod er parate til at redegøre for meningen med vort liv.
Og måske er det godt at se nærmere på, hvad
der er i spil, når vi nyder livet. Hvad er det, der
gør, at vi nyder det? Her kunne der måske godt
ligge nogle brudstykker til en mening med livet.
Hvornår nyder vi livet? Mange af os gør det,
når vi er sammen med dem vi holder af, så det
kunne tyde på at kærlighed og fællesskab er elementer, der er med til at give mening i livet.
Mange af os nyder det, når vi oplever naturen,
mærker solen skinne og hører fuglene synge. Det
kunne tyde på, at der til en mening i livet hører
noget med naturen og vort forhold til den.
Omvendt kan man måske også udlede noget af de situationer, hvor vi ikke nyder livet,
men hvor der er noget i vejen. Når vi rammes
af sygdom f. eks. Så måske hører det med til
meningen med livet, at vi gerne vil undgå det,
som gør ondt og som smerter os.
Men hvad kan så holde, når livet gør ondt og
bliver meningsløst? Når livet ikke fremtræder
nydelsesfuldt men smertefuldt?
Mening i meningsløsheden?
Er der mening i meningsløsheden? Det tror
jeg langtfra altid der er, og det er også i min
optik det kristne svar. Kristendommen giver
ikke nødvendigvis svar på alle de spørgsmål vi
kan stille og har, men giver os en platform eller

grund at leve på, også når livet opleves modsætningsfyldt og smertefuldt.

Søge i tre retninger
For at samle lidt op på mening i livet så tror jeg,
vi skal søge i tre retninger: Vi skal søge mod det
der er større end os selv, vi skal søge mod det er
ligesom os selv og vi skal søge mod det, som vi
prøver at beherske.
Sagt med lidt mere” fromme” ord kunne det
også lyde: Gud, medmennesket og naturen.
I et rigtigt samspil med disse tre faktorer tror
jeg, meningen ligger. Her i det krydsfelt, hvor vi
søger Gud og vi lader hans væsen, kærligheden,
lede os i vores daglige liv med hinanden og den
jord vi bor på, her kan vi finde en mening, der
kan bære også på de svære dage, hvor der ikke
er noget at nyde.
Til slut vil jeg lade en andens ord sige noget om
meningen med livet.
Sangeren Majbritte Ulrikkeholm har et digt,
der lyder sådan:
Hvorfor skal det være så svært at leve?
Hvorfor skal det være så svært at elske?
Når nu livet bare så inderligt ønsker sig at blive levet
og kærligheden så brændende
ønsker sig at blive foldet ud af dig
Så hvis du ku´ elske ligesom om
ingen havde såret dig
og hvis du ku´ danse ligesom om
ingen skulle se på dig
og hvis du ku´ synge lige så frit
som den der synger for sig selv
ja, så ville du leve
som om du var i Paradis
Hans Henrik Merrild, Hou
Sognepræst Nordlangeland pastorat
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Nordlangeland pastorat
Ny præst
Menighedsrådene har blandt ansøgerne til præstestillingen i Nordlangeland pastorat indstillet
Peter Martin Møberg og han er ansat pr. 15.
august.
Det er en stor glæde at kunne byde velkommen til en ny præst og hans kone Mia.
Menighedsrådene og de andre ansatte ser frem
til samarbejdet og til at der igen er fuld bemanding på præstesiden.
Vi kan kun opfordre menighederne til at
tage godt imod vores nye præst og byde ham
velkommen.
Præsentation af Peter M. Møberg
Lige siden jeg fik at vide, at jeg var indstillet til
det ledige embede som præst i Nordlangeland
pastorat, har Mia og jeg glædet os til at skulle
flytte ind i præstegården i Tullebølle og blive en
del af jeres fællesskab.
Jeg er 39 år og er født i Skanderborg. Mine
forældre flyttede imidlertid ret tidligt til Fredericia, så det er mest den, jeg husker som min
barndomsby. Efter gymnasiet flyttede jeg til
Århus, hvor jeg læste teologi. Jeg blev færdig i
2005. Lige siden har jeg næsten udelukkende
arbejdet som organist. Nu skal jeg så være præst.
Det bliver
en stor og
sp ændende
udfordring,
som
jeg
glæder mig
utroligt meget til at
komme
i
gang med.
Gudstjenesten
og
de kirkelige
ha nd l i nger
er
nogle
af kirkens
vigtigste op
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gaver. Vi har igen og igen behov for at høre
evangeliet om Guds nåde og barmhjertighed.
Derfor håber jeg, at jeg sammen med de andre
ansatte ved kirkerne kan være med til at lave
nogle gudstjenester, som vi alle må opleve som
vedkommende og meningsfulde.
Samtidig synes jeg, at sammenhængen mellem kirken og lokalsamfundet er vigtig. Jeg vil
meget gerne gøre mit til at bevare de forskellige forbindelser, der måtte være mellem kirke,
skole, spejder og andre foreninger og institutioner. På samme måde vil jeg bestræbe mig på at
komme ud og møde folk, der hvor de er rundt
omkring i sognene.
De gange jeg har haft lejlighed til det, har
det været både sjovt, lærerigt men ind imellem
også udfordrende at skulle lære konfirmanderne om kirken og kristendommen. Jeg ser frem
til at møde nogle af Langelands unge mennesker til konfirmationsforberedelsen. Både
Hans Henrik og jeg vil gøre vores bedste for
at konfirmationsforberedelsen må blive en god
oplevelse.
I min fritid kan jeg godt lide at læse en bog
eller se en god film. Derudover kan Mia og jeg
godt lide at spille brætspil med hinanden. Selvom jeg ikke længere skal spille til gudstjeneste
om søndagen, vil jeg ikke helt kunne undvære
at spille klaver en gang imellem, så jeg glæder
mig til at kunne spille uden at skulle tage hensyn til overboer eller underboer.
Jeg ser frem til samarbejdet med mine
kollegaer ved de seks nordlangelandske kirker og jeg ser frem til at lære de seks sogne
at kende.

Medarbejderændringer
Hou-Stoense-Snøde menighedsråd har ansat
Susanne Søgaard som kirkesanger fra 1. juli
2015. Susanne har tidligere vikarieret og hun er
gift med kirkesanger Jens Jørgen Søgaard. Velkommen til Susanne, vi glæder os over at have
fået endnu en dygtig kirkesanger.
Jane Merrild er blevet fastansat som præ-

stesekretær fra 1. juli og der er blevet indrettet
kontor i præstegården i Hou i stedet for i Tullebølle præstegård. Flytningen skyldes at Hans
Henrik Merrild pr. 1. maj er blevet kirkebogførende sognepræst.

Forpagterboligen i Hou
I forbindelse med at forpagterboligen i Hou blev
ledig, har menighedsrådene overvejet, hvordan
man bedst bruger huset og det er endt med, at
huset ikke skal lejes ud. I stedet indrettes der
mødelokale for menighedsrådet og til arrangementer i den store stue i forpagterboligen. Den
mindre stue skal bruges som kontor og arkiv
for menighedsrådet. Samtidig nedlægges konfirmandstuen i Hou præstegård og laves om til
kontor for præstesekretæren og som mødelokale
til mindre grupper.
Det er planen at mødelokalet i forpagterboligen på den måde afløser konfirmandstuen som
stedet for kirkekaffe og andre arrangementer.
En minimal istandsættelse omfatter primært
maling, så det bliver ikke noget stort og omfattende projekt.

Minikonfirmander
Elever i 3. klasse på Nordskolen i Snøde inviteres til et minikonfirmandforløb, som begynder
tirsdag den 15. september og løber frem til jul.
Pastoratets to præster og Rosa Kunkel forestår
undervisningen.

Nordlangeland pastorat
Konfirmander
Årets konfirmandundervisning vil igen foregå
torsdag morgen og begynder torsdag den 22.
oktober i Bøstrup sognehus. Hvis man ikke
i løbet af august har fået indmeldelsespapirer,
bedes man kontakte sognepræst Hans Henrik
Merrild.
En anderledes famliehøstgudstjeneste i laden ved Hou kirke
I samarbejde med Daniel Palmquist, Stoense,
arrangeres der en familiehøstgudstjenste i laden
ved Hou kirke søndag den 13. september kl.
15.00.
Gudstjenesten bliver tilrettelagt, så den er
spændende for børn og meget uhøjtidelig.
Børnene opfordres til at medbringe gaver i
form af frugt og grønt og blomster, som vil blive
solgt på auktion. Pengene går til Hospitalsklovnenes arbejde på OUH.
Der vil også blive serveret lidt spiseligt og
noget at drikke.
Velkommen til alle børn i Nordlangeland
pastorat til en hyggelig og anderledes gudstjeneste.
Høstgudstjenester i Bøstrup og Stoense kirker
Søndag den 20. september kl. 10.00 i Stoense
Kirke og kl. 19.00 i Bøstrup er der høstgudstjeneste. Kirkerne vil være festligt pyntet, og efter
gudstjenesten vil der være kirkekaffe. I Stoense
i våbenhuset, og i Bøstrup i sognehuset.
Høstgudstjeneste kan godt lyde lidt gammeldags. Selvom bacon og ost stadigvæk fylder godt
i Danmarks eksport, har landbrugets karakter
ændret sig radikalt. Ikke bare er der ikke så
mange, der er direkte beskæftiget i landbruget,
men landbruget har langt mindre betydning
for folks hverdag end tidligere. Hvilken mening
giver det så at fejre høstgudstjeneste? Sagen er,
at uanset hvor effektivt landbruget er blevet, og
uanset hvor lidt vi mærker det i vores hverdag,
så er vi i sidste ende helt og fuldt afhængige af,

at kornet vokser op og at frugter og grønsager
modnes. Derfor vil vi også i år sige Gud tak for,
at han har ladet jorden frembringe de afgrøder,
som vi lever af.

Samtidig vil vi også tænke på, at der er steder
på jorden, hvor en dårlig eller en fejlslagen høst
hurtigt kan få meget alvorligere konsekvenser,
end vi oplever i vores del af verden. Derfor vil
der i forbindelse med gudstjenesterne blive indsamlet en høstgave, som vil gå til et velgørende
formål.

Pilgrimsgudstjeneste i Tullebølle
Kirke den 1. oktober kl. 19.00.
Efteråret er måske den årstid, der tydeligst minder os om altings forgængelighed. Hvor end
man går, ser man forfaldet. Træernes grønne
blade begynder at antage rødlige og gullige
nuancer, indtil hele skoven står som et imponerende fastfrosset fyrværkeri. Men vi ved, det
kun er et spørgsmål om tid, før de farvede blade
begynder at falde. Medens fugle trækker til sydligere og varmere himmelstrøg gemmer andre
dyr sig i deres huler for vinteren. Markerne står
tomme og mørke. Væk er forårets spirende livskraft. Væk er sommerens glade larm og tummel.
Ligesom naturen er også vores liv i konstant
forandring. Vi er hele tiden på vej: fra barndom
til ungdom, fra skole til arbejdsliv, fra arbejdsliv
til pension, fra voksenliv til alderdom, fra liv til
død. Midt i denne ubestandighed har vi et håb
om noget bestandigt, noget evigt. På den måde
kan vores liv sammenlignes med en pilgrims-

rejse. Pilgrimmenes vandring mod Santiago de
Compostela, Jerusalem eller Canterbury afspejler menneskelivets foranderlighed. Ligesom os
er de altid undervejs uden noget blivende sted.
Men selvom de altid er på vej, har de alligevel
et fast mål for deres rejse. Og ligesom dem har
også vi midt i forgængeligheden et mål og et
håb for vores liv.
Ved gudstjenesten den 1. oktober kl. 19.00
i Tullebølle Kirke vil vi ikke gå, men vi vil
fejre en gudstjeneste, der gennem sine tekster,
bønner og musik vil afspejle pilgrimmenes erfaringer af at befinde sig mellem foranderligheden
og usikkerheden på den ene side og håbet og
troen på den anden.
Efter gudstjenesten er der et let traktement.

Halloween i Stoense
Fredag den 16. oktober inviteres til halloween
fejring i Stoense.
Vi mødes kl. 16.00 i stalden hos Ulla og Erik
Nogel, Stoensevej 38. Her serveres der kaffe og
saftevand og kage. Børnene har mulighed for at
lave græskarlygter. Husk at tage skeer og knive
med, samt varm påklædning.
Når vi er færdige med alle de flotte græslygter, tænder vi lys i dem og går op til Stoense
kirke, hvor vi har en kort børnegudstjeneste kl.
17.30.
Af hensyn til indkøb af græskar vil vi gerne
have tilmelding senest onsdag den 14. oktober
til enten Daniel Palmquist tlf. 35 13 26 14, eller
Hans Henrik Merrild, tlf. 62 55 12 64, mail
hhm@km.dk
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Nordlangeland pastorat
Tåsingekoret i Stoense
Onsdag den 28. oktober får vi besøg af
Tåsingekoret under ledelse af Jutta Bay.
Koret giver koncert i Stoense kirke kl.
19.00. Det vil blive et varieret program af glade
livfulde sange på dansk og engelsk. Der vil også
blive anledning til fællessang. Velkommen til
en god musikalsk aften i selskab med de ca. 40
medlemmer af koret.

man kan sætte ud på kirkegården, og navnede
på de døde siden sidste allehelgen læses op ved
gudstjenesterne.
Efter gudstjenesten i Bøstrup serveres der en
kop kaffe i sognehuset, så der også bliver mulighed til at snakke lidt sammen. Og fra kl. 15.00
serveres der ligeledes en kop kaffe i forpagterboligen i Hou, så man kan nå at gå på kirkegården
før det bliver mørkt.

Halloween i Tranekær
Torsdag den 29. oktober er der den traditionelle halloween fejring i Tranekær.
Tør du se frygten i øjnene? Af og til er det en
god idé at møde frygten ansigt til ansigt og gyse
lidt. Det er præcis hvad man gør til halloween,
når man skræmmer sig selv og hinanden med
uhyggelige græskarlygter og skrækindjagende
kostumer. Det bliver der igen i år mulighed for
til halloween festen i Tranekær.
Vi begynder med gudstjeneste i Tranekær
Kirke kl. 18.30. Det vil være en gudstjeneste
for børn og deres familier. Gudstjenesten vil
tage udgangspunkt i frygten og dens mange
afskygninger. Samtidig skal vi også høre evangeliet, der siger os, at vi i virkeligheden slet ikke
behøver at være bange, men at når vi alligevel
bliver det, så kan vi altid vende os til vores far
i Himlen.
Alle er velkomne, børn og voksne, udklædte
eller ikke, indbyggere i Tranekær og andre.
Efter gudstjenesten er der (u)hyggelig
halloween fest i beboerforeningshuset på
Stengadevej.

Lys i mørket – natkirke i Stoense
Under dette tema holdes der igen ”natkirke” i
Stoense, torsdag den 12. november kl. 20-22.
Der bliver en række mindre indslag musikalsk
og på anden vis i, og man er velkommen til at
komme og gå, samt selvfølgelig være med hele
tiden. Vi skal lytte, se, mærke og smage – vi får
brugt forskellige sanser i løbet af aftenen.
Vi bruger kirkerummet lidt anderledes
og bliver udfordret på vore sanser. Det bliver
stemningsfuldt og frit, men også med tid og
mulighed for stilhed og refleksion.

Vi mindes vore døde
Allehelgens søndag den 1. november er en anledning til at mindes vore døde, ikke bare dem
der er døde i løbet af det sidste år, men generelt.
Der er gudstjeneste i Tullebølle kl. 10 og i
Snøde kl. 11.30. Kl. 14.00 er det i Bøstrup og
kl. 16.00 i Hou.
I forbindelse med alle gudstjenester vil man
kunne få udleveret et gravlys i våbenhuset, som
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Adventssang i Tranekær kirke
1. søndag i advent den 29. november kl. 16.00
er der gudstjeneste i Tranekær, hvor vi begynder

at synge julen ind. Der bliver mulighed for at
foreslå sin yndlingsjulesalme fra Salmebogen.
En god tradition og begyndelse på adventstiden.

Foredrag i Bøstrup sognehus
Onsdag den 7. oktober kl. 19.30: Tamara og
Georg Julin. Han, tidligere radiovært. Emne:
Den 4. alder.
Onsdag den 21. oktober kl. 19.30: Snorri
Geridal. Islandske sagaer, vulkaner m.m
Onsdag den 4. november kl. 19.30: Susanne og Jens Jørgen Søgaard. Carl Nielsen
i fortælling og sang. I anledning af 150 året for
Carl Nielsens fødsel.
Onsdag den 18. november kl. 19.30: Anders Agger, journalist. Sømanden og juristen,
Indefra. (Og måske noget nyt).
Alle fire foredrag koster 175,00 kr. Et enkelt
foredrag koster 75,00 kr. Kaffe/te og kage koster 25,00 kr. pr. gang.
Tilmelding er nødvendig til: Tove Petersen,
62 59 18 48 eller Else Svendstrup Holm, 62 59
14 65. Begge træffes efter kl. 17.00.
Vel mødt og på gensyn i Sognehuset ved Bøstrup kirke, Bøstrupvej 37.

Nordlangeland pastorat
Gudstjenester på Plejehjemmene
Stigtebo, Lohals:
Onsdag den 23. september kl. 10.15
Onsdag den 28. oktober kl. 10.15
Onsdag den 25. november kl. 10.15
Tullebøllecenteret:
Onsdag den 23. september kl. 14.30, altergang
Onsdag den 28. oktober kl. 14.30
Onsdag den 25. november kl. 14.30, altergang

Menighedsrådsmøder
Hou-Stoense-Snøde menighedsråd:
Onsdag den 9. september kl. 19.00
i Forpagterboligen, Hou
Onsdag den 14. oktober kl. 19.00
i Forpagterboligen, Hou
Onsdag den 11. november kl. 19.00
i Forpagterboligen, Hou
Tullebølle-Tranekær-Bøstrup menighedsråd:
Tirsdag den 1. september kl. 19.00
i Bøstrup sognehus
Tirsdag den 6. oktober kl. 19.00
i Bøstrup sognehus
Tirsdag den 3. november kl. 19.00
i Bøstrup sognehus

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

☎

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

Bøstrup kirke:
Graver: Jytte Christiansen,
21 33 30 33 (bedst tirsdag til fredag), boestrupkirke@gmail.com
Kirkeværge: Ulla Frederiksen,
29 90 82 67

☎

☎

Hou-Stoense-Snøde sogne:
Formand for menighedsrådet:
Karsten Hansen,
Houvej 45, 5953 Tranekær,
30 66 17 60, skiften21@gmail.com

☎

☎

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

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

☎

☎

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

☎

Regnskabsfører: Hanne Tved,
Snødevej 33, 5953 Tranekær,
62 55 15 76, htved@hotmail.com

☎

Tullebølle kirke:
Graver: Svend Jørgen Jensen,
51 16 51 66 (bedst tirsdag til fredag),
kirtul@live.dk
Kirkeværge: Agnete Fugmann,
62 50 13 75, netefugmann@gmail.com

☎
☎

Tranekær kirke:
Graver: Jytte Christiansen,
21 33 30 33 (bedst tirsdag til fredag),
tranekaerkirke@gmail.com
Kirkeværge: Niels Vous,
22 15 00 55, vous@mail.dk

☎

☎
☎

Stoense kirke:
Graver: Johnny Pedersen,
23 74 91 90, graverhouvej@mail.dk
Kirkeværge: Lene Møller Dam,
62 22 64 88,
lenemollerdam@gmail.com

☎
☎

Hou kirke:
Graver: Johnny Pedersen,
23 74 91 90, graverhouvej@mail.dk
Kirkeværge: Per Kruse Vigsø,
62 55 14 60, mail@lohalscamping.dk

☎
☎

Kirkebil: Byens Taxi

☎ 62 51 10 80

☎
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Rudkøbing – Simmerbølle pastorat
Hanne
Davidsen.

En ny tid
begynder!
En ny tid begynder
for mig – og jeg glæder mig! På en måde
er det lidt som at vende tilbage, for jeg begyndte min præstegerning
i tre små landsogne på Fyn: Langå, Øksendrup
og Svindinge, og nu vender jeg tilbage til Fyens
Stift. Men det er også helt anderledes, for nu
skal jeg være præst i en dejlig lille købstad og i
en charmerende landsby. På en ø! En smuk ø,
der har sine egne helt særlige herligheder. Jeg ser
frem til at lære en ny bykultur, en ny befolkning
og nye kollegaer at kende. Det bliver dejligt og
spændende!
Jeg medbringer en masse erfaring efter 30
år som præst. Jeg har prøvet mange forskellige
ting, men centrum i mit virke har altid været
gudstjenesten og de kirkelige handlinger. Det
har været et mål for mig i taler og prædikener
at forbinde hverdagslivets erfaringer med det
evangeliske budskab. Desuden har fornyelse af
undervisningen af de små og store konfirmander været en stadig ambition. Fornyelsen har
især bestået i, at jeg har arbejdet en del med
drama. Med juniorkonfirmanderne har jeg
sat julespil, påskespil og pinsespil op i kirken
i Mårslet, hvor jeg kommer fra. En anden side
af mit virke har været det sjælesørgeriske. Det er
blevet til mange samtaler med mennesker i vanskelige situationer. Men ellers er jeg kendt for
at være en initiativrig igangsætter, der dog også
altid har taget sig tid til teologisk fordybelse. Jeg
glæder mig til at bringe alle disse kompetencer i
spil i de nye omgivelser.
En ny tid begynder for RudkøbingSimmerbølle pastorat.
Ja, en ny tid begynder. MEN alle de gode
8

gamle traditioner, der er i sognene, skal der ikke
laves om på. Jeg vil stikke fingeren i jorden og
mærke efter, hvor jeg er. Efterhånden vil det
blive klart, hvilke behov og muligheder der vil
være for fornyelse. Det vil være min ambition,
at finde den rette balance mellem tradition og
fornyelse. I mit daglige arbejde er det mit ønske
at skabe rum for møder mellem det folkelige og
det kirkelige. Et kodeord for mig vil være SAMARBEJDE. Samarbejde med menighedsråd,
ansatte ved kirken, skole, kommune, kollegaer,
foreninger og enkeltpersoner. Sammen er jeg
sikker på, at der kan skrives mange nye gode
historier om Rudkøbing-Simmerbølle pastorat.
købing-Simmerbølle pastorat.

Tak!
Til sidst vil jeg sige tak for den fine modtagelse
jeg og min mand, Ole, har fået. Han glæder sig
til at nyde sit otium, og jeg ser frem til at tage
arbejdstøjet på!
Sognepræst Hanne Davidsen
Ny forening kommer til Rudkøbing
Åben Himmel – Foreningen til Kirkespillets
Fornyelse flytter hjemstedsadresse til Østergade
2, Rudkøbing. Det er en forening, der
har sat 4 store og et par små kirkespil op i
Mårslet kirke. Bestyrelsen har besluttet, at
foreningen flytter til Rudkøbing sammen med
dens formand og stifter, Hanne Davidsen.
Bestyrelsen skal i den anledning delvist skiftes
ud, så er du interesseret i teater i kirken, så
kontakt sognepræst Hanne Davidsen.
Farvel og goddag!
Med udgangen af juni måned sluttede Mai
Bjerregaard Andersen sit vikariat i RudkøbingSimmerbølle pastorat efter - næsten præcist - et
års virke.
Det har været en vanskelig tid for en vikar,
at komme til et pastorat, som var præget af
sognepræstens langvarige sygdom og sluttelig
afskedigelse af samme grund, samtidig med at

den anden præst var på barsel og derfor også
dubleret af en vikar.
Mai har fra første dag taget aktivt del i livet
i menigheden og har været en rigtig god samarbejdspartner for menighedsrådet (MR). Mai
har på flotteste vis, med en imødekommende
og klog tilgang til opgaven, manøvreret gennem de udfordringer, som var. Menighedsrådet
vil gerne sige Mai tak for tiden hos os og ønske
hende det bedste fremover.
Menighedsrådet skulle efter Pia TønsbergJensens afsked ansætte en ny præst. Proceduren
er langvarig. Først er der en almindelig ansøgningsfrist, herefter skulle MR i samråd med
biskoppen udvælge de præster, som man ønskede til prøveprædiken. De pågældende præster
blev af provsten tilsagt til prøveprædiken, som
foregår i en kirke, som provsten vælger. Det
er kun menighedsrådets medlemmer og medarbejderrepræsentanten, samt personalet i den
pågældende kirke, som er tilstede. Efter hver
enkelt prøveprædiken havde MR samtale med
den enkelte præst og evt. ægtefælle. Menighedsrådet skulle herefter under ledelse af biskoppen,
stemme om hvem der skulle vælges til embedet
- afstemningen er hemmelig. Til sidst kontakter
MR den valgte præst, som så - heldigvis - gav
tilsagn om at tiltræde. Ansættelsen er endelig,
når der foreligger et ansættelsesbrev fra kirkeministeriet.
Menighedsrådets valg var Hanne Davidsen,
som til vores glæde sagde ja tak til stillingen
og familien flyttede ind i præstegården i løbet
af juli måned – dejligt at se liv i præstegården
igen. Hanne skriver lidt om sig selv andetsteds
i Kirkebladet. Hanne blev indsat i Simmerbølle og Rudkøbing kirker søndag 9. august 2015.
Vi glæder os meget til det fremtidige samarbejde og håber, at Hanne og hendes mand,
Ole, bliver glad for at være hos os. Hjertelig
velkommen!
På menighedsrådets vegne
Vibeke Westphal, Formand

Rudkøbing – Simmerbølle pastorat
Opstart af juniorkonfirmander
i Rudkøbing
Der indbydes til juniorkonfirmandundervisning i Rudkøbing Præstegård. Underviser er
sognepræst Hanne Davidsen. Undervisningen
henvender sig til børn på 3. klassetrin. Undervisningen begynder i uge 43, torsdag den 22.
oktober kl. 15.00-16.30. Indbydelse udsendes i
slutningen af august.
Særlige gudstjenester
( * i gudstjenestelisten)
20. september kl. 10.00 i Rudkøbing og 11.15
i Simmerbølle: Høstgudstjeneste ved Hanne
Davidsen.
18. oktober kl. 19.00. Kirkekaffe i Simmerbølle.
1. november kl. 10.00 i Rudkøbing og 11.15
i Simmerbølle: Alle Helgen gudstjeneste: Begge
præster i pastoratet medvirker. Navnene på sognenes døde læses op ved gudstjenesten.
15. november kl. 16.00 i Rudkøbing kirke:
Ungdomsgudstjeneste med konfirmand-medvirker ved Hanne Davidsen.
Morgenandagter i Simmerbølle.
Som et nyt forsøg vil vi holde morgenandagter i
Simmerbølle kirke.
Følgende 3 onsdage i efteråret er der andagt:
Onsdag d. 2. september kl. 8.30.
Onsdag d. 7. oktober kl. 8.30.
Onsdag d. 4. november kl. 8.30.
Andagten indeholder salmer, fortælling af præsten over en given bibelsk tekst og evt. sang fra
skolens elever.
Andagterne er både for Kassebølle Friskole
og for resten af Simmerbølle sogn. Efter andagten er der ”kaffe på kanden” i annekset for
sognets beboer.

Senioreftermiddage –
med kaffe på kanden
Seniorer indbydes til tre hyggelige eftermiddage

i Rudkøbing Præstegård kl. 14.30-16.00 den 2.
onsdag i måneden. Temaet for eftermiddagene
bliver H.C. Andersens eventyr. Hanne Davidsen læser udvalgte eventyr, der tematiserer et
bestemt spørgsmål, som hun kort reflekterer
over – og så er der også tid til at nyde kaffen
og lære hinanden at kende. Men første gang vil
hun dog også bruge tid på at fortælle om sig selv.
9. september: Sognepræst Hanne Davidsen
præsenterer sig selv.
14. oktober: Om at finde sig selv.
11. november: Om det vigtigste i livet.

Plejehjemsgudstjenester
Danahus:
Tirsdag d. 8. september kl. 14.00
(Hanne Davidsen)
Tirsdag d. 10. oktober kl. 14.00
(Lene Kjær Andersen)
Tirsdag d. 10. november kl. 14.00
(Hanne Davidsen)
Rudkøbing plejehjem:
Torsdag den 10. september kl. 11.00
(Hanne Davidsen)
Torsdag den 15. oktober kl. 11.00
(Hanne Davidsen)
Onsdag den 4. november kl. 11.00
(Annalise Bager)
Dagcenter Kohaven
Tirsdag d. 8. september kl. 14.00
(Annalise Bager)
Tirsdag d. 6. oktober kl. 14.00
(Annalise Bager)
Tirsdag d. 10. november kl. 10.00
(Lene Kjær Andersen)
Tirsdag d. 1. december kl. 10.00
(Annalise Bager)
Onsdag den 16. september er der udflugt for
dagcentrets brugere til Øster Skerninge kirke.

KIRKENS KOR.
Første uge i september tager vi hul på en ny

korsæson for børn og voksne.
Korene øver en gang om ugen og medvirker
ved særlige lejligheder -ca. 5 gange i kvartalet
ved gudstjenester i de to kirker. Der er desuden
tradition for at børnekoret en eftermiddag i december glæder beboerne på byens plejehjem
med luciaoptog, og i mange år har vi i Rudkøbing Kirke -også i december måned- holdt
”De ni læsninger”, hvor alle kirkens korsangere
deltager.
Korene øver i Bethesda, Ahlefeldtsgade på
følgende tidspunkter:
Børnekoret ( ca. 8-11 år) : tirsdag kl. 16-17
Ungdomskoret ( ca. 12- 16 år): torsdag kl. 16-17
Rudkøbing Kirkekor (voksne sangere, blandet
kor): tirsdag kl. 19.30- ca. 21.15
Vi vil meget gerne have nye sangere med i korene. Interesserede kan henvende sig til organist
og korleder, Tine Pugesgaard - tlf. 23301868/
e-mail: Tine.p.org@ gmail.com
I ungdomskoret og i kirkekoret vil der være
en prøveperiode på en måneds tid og en lille
foresyngning i forbindelse med optagelse i koret.
For børnekor og ungdomskorsangerne vil
der være mulighed for at tjene lidt lommepenge
i forbindelse med deltagelse i gudstjenester.

Lørdag d. 7. november kl. 16.00:
eftermiddags/ familiekoncert med
klarinet og klaver
Duoen, bestående af Rasmus Krøyer, klarinet og
Eskild Skovbakke Winding, klaver vil denne lørdag eftermiddag underholde med klassisk musik
af bl.a. Schumann, Carl Nielsen og Debussy. På
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programmet vil også være uddrag af Dyrenes
Karneval af Saint- Saëns, som måske vil kunne
vække interesse hos det yngre publikum.
Begge musikere har en klassisk musikuddannelse bag sig og har udover duosamarbejdet
hver for sig markeret sig i ensemblerne Afenginn
(Rasmus) og Lydenskab (Eskild).

Velkommen til de døbte
Rudkøbing:
Christian Juul Møller
Lara Juul Lindberg
Liva Fogde Larsen
Lucia Vingaard Sandager
Oskar Vous
Simmerbølle:
Alexander Julius Thrane
Benedicte R. E. C. Fayl von Hentaller
Ditte Graakjær Eriksen
Alex Graakjær Eriksen
Emilia Sophie Graakjær Nymark

Menighedsrådsmøder
Torsdag den 3/9-15
Onsdag den 7/10-15
Torsdag den 5/11-15
Medmindre andet er angivet afholdes møderne
i Rudkøbing konfirmandstuen i Rue Stræde.
Alle møder begynder kl. 18.30.
Indre Mission - Bethesda
3/9
Møde v/ Arne Nørgaard.
10/9
Møde.
17/9
Bibelstudie.
25/9
Anika Thorøe Møller, fortæller om
arbejdet blandt børn og unge i
Latinamerika og Asien.
1/10
Møde.
8/10
Møde v/ Arne Olesen.
22/10 Møde v/ Ingrid Markussen.
30/10 Fællesspisning kl. 18.00, derefter
møde v/ Ruth Brik Christensen fra
soldatermissionen.
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7/11

Kl. 9.30, temadag v/ kreativ
medarbejder Helle Noer.
19/11 Bibelstudie.
27/11 Rudkøbing By Night. kl.18.00,
Åbent hus i Bethesda.
Kontakt: Birgit Mogensen, tlf. 62502098
Hvor ikke andet er anført, er møderne i
Bethesda kl. 19.30.
Præsternes ferie og fridage:
Hanne Davidsen: Ferie i uge 43.
Lene Kjær Andersen: Ferie i uge 42.

Vejviser
Gælder begge sogne
www.rudkøbing-simmerbøllekirker.dk
Præster
Sognepræst kbf.:
Hanne Davidsen, Rudkøbing Præstegård, Østergade 2, 5900 Rudkøbing
62 51 13 75, hda@km.dk
Træffes bedst mandag til torsdag 11.0012.00. Fredag fri.

☎

Sognepræst: Lene Kjær Andersen,
Strynø Præstegård, Kirkevej 18,
5900 Rudkøbing.
62515346 / 30937874.
Mail: lcan@km.dk
Træffes bedst tirsdag til fredag 11.00-12.00.
Mandag fri.

☎

Kordegn: Birgitte E. M. Møller, Rue 12,
5900 Rudkøbing,
62 51 12 70,
bemm@km.dk – Træffetid mandag
9.00-14.30 og torsdag 10.00-17.30.
Udenfor disse tider skal henvendelse ske
til sognepræst Hanne Davidsen, fredag
dog til sognepræst Lene Kjær Andersen.

☎

Organist: Tine Pugesgaard Sandberg
Møllevænget 3, 5900 Rudkøbing.
Mail: tine.p.org@gmail.com
23301868

☎

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

☎

Formand for RudkøbingSimmerbølle menighedsråd:
Vibeke Westphal,
Rue 31, 5900 Rudkøbing.
21 31 40 31, vvw@dadlnet.dk
Kasserer: Kirsten Kruger Olsen,
Kulepilevej 33, 5900 Rudkøbing.
Regnskabsfører: Benny Rasmussen,
Tordenskjoldsvej 21, 5700 Svendborg.
Kirkebil: Byens taxi,
62 51 10 80.

☎

☎

Rudkøbing kirke
Kirketjener: Hans Kjær.
20 92 72 99.
Fax 62 51 36 03.
Kirkeværge: Lars Faartoft,
Møllevænget 3, 5900 Rudkøbing.
23 21 57 87, mv3dk5900@gmail.com

☎
☎

Simmerbølle kirke
Kirketjener: Charlotte Halberg.
61 67 48 71.
Kirkeværge: Kirsten Krüger Olsen,
Kulepilevej 33, 5900 Rudkøbing.
62 51 35 20, mortenhare@mail.tele.dk

☎
☎

Strynø pastorat
Særlige gudstjenester:
Børnegudstjeneste,
1. søndag i advent.
Det første lys er ordet talt af Gud, står der i en
af adventssalmerne, den salme skal vi synge
denne 1. søndag i advent, for gudstjenesten
handler om lys. Om at tænde lys, om at være lys
for hinanden, om hvem der lyser for os. Efter
gudstjenesten går vi ind til Majtræspladsen for
at tænde lys på juletræet, og efterfølgende samles vi på Strynø Kro til julehygge. Der er som
altid gudstjenesten for hele familien 1. søndag i
advent, alle er meget velkomne.
Gudstjenester på hverdagssprog:
Følgende søndag er der gudstjenester på hverdagssprog:
Søndag d. 27. september kl. 16.00.
Søndag d. 22. november kl. 14.00.
Gudstjenesterne er markeret med * i gudstjenesteoversigten.
Velkomst for Hanne Davidsen.
Som det kan læses under Rudkøbing-Simmerbølles sider i dette kirkeblad, så blev Hanne
Davidsen d. 9. august indsat som RudkøbingSimmerbølles nye præst. Hanne Davidsen
bliver dermed også den præst som skal afløse
under Strynø-præstens ferie og fridage. Søndag d. 27. september har Hanne Davidsen den
første gudstjeneste på Strynø, menighedsrådet
er vært ved et lille velkomstarrangement umiddelbart efter gudstjenesten, hvor alle er meget
velkomne.
Juinorkonfirmander:
I år tilbydes der igen juniorkonfirmandundervisning på Strynø, det tilbydes til elever på 3.
og 4. klassetrin. Vi håber at mange har lyst til
at deltage.
Alt det som opstod spontant…:
Kirkebladet skrives jo i god tid før det ud-

kommer, og derfor er det heller ikke alt som
kommer i, for nogle gange så opstår ideerne meget spontant. Det har gjort sig gældende i den
forudgående periode for Strynø kirke:
Ø-gudstjeneste:
Drejø, Skarø og Hjortø sogne var på sogneudflugt til Strynø d. 10. maj, og i den forbindelse
opstod ideen om, at holde en fælles ø-gudstjeneste med deltagelse af de 4 ø-menigheder,
og sognenes to ø-præster. Sognepræst Tamira
Mariann Jørgensen tog præstekjolen med på
sogneudflugt til Strynø, og resultatet blev en
fælles og særlig ø-gudstjeneste.
Koncert i Strynø kirke med Betty og Peter Arendt.
D. 7. juli havde mange fundet vej til Strynø
kirke for at høre Betty og Peter Arendt og deres
gruppe af kinesiske musikere. Programmet var
en blanding af kinesisk kirkemusik, kirkemusik
fra andre verdenshjørner såsom Latinamerika
og Baltikum samt kirkemusik fra mere hjemlige
breddegrader, alt sammen spillet af kinesiske og
vestlige instrumenter i en skøn blanding. Noget
som fællessang (på dansk!), andet solosang, og
endelig skulle alle de tre kinesiske musikere hver
især have plads til at være synlige med kinesisk
instrumentalmusik på deres
respektive instrumenter.

Eftermiddag for pensionister og
andre voksne.
Eftermiddagene er i gang igen, det er som altid
Helga Rasmussen og Elisabeth Gregersen, der
står for dem. Datoerne bliver planlagt fra gang
til gang, så hold øje med Strønyt. Eftermiddagene er i gang med sæson nummer seks, og er
åben for alle voksne. Der bliver sunget, fortalt,
drukket kaffe og spist hjemmebag. Ofte er der

lysbilleder fra Strynø lokalhistoriske arkiv. Alle
er meget velkomne!

Månedens salme.
I de følgende måneder er valgt følgende salmer:
September: DDS 28: ”Det dybeste lag i mit
hjerte.”
Oktober: DDS 731: ”Nu står der skum fra bølgetop.”
November: DDS 330: ”Du som ud af intet
skabte.”
Husk at du altid kan foreslå månedens salme,
henvend dig blot til præsten.
Præstens ferie og fridage.
Sognepræsten holder efterårsferie i uge 42.
Embedet passes i ferieperioden af Hanne Davidsen, sognepræst i Rudkøbing-Simmerbølle,
hun træffes på 62511375 eller hda@kn.dk,
hvortil henvendelser kan rettes.

Vejviser
Sognepræst: Lene Kjær Andersen,
Strynø Præstegård, Kirkevej 18, 5900
Rudkøbing.
6251 5346 / 3093 7874, lcan@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag 11:00-12:00.

☎

Menighedsrådsformand:
Henning Madsen, Søndrevej 22,
Strynø, 5900 Rudkøbing,
62 51 46 61
Graver: Gorm Gierløff,
29 26 16 82
Kirkeværge: Helga Rasmussen,
Møllevejen 8,
62 51 37 51
Kasserer: Pia Reuter Gormsen,
Ringgade 6, Strynø, 5900 Rudkøbing
31 23 04 04
Regnskabsfører: Kaj Christoffersen,
Tryggelev 20, Tryggelev, 5932 Humble.

☎
☎

☎

☎
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Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat
Menighedsrådsmøder for
Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev
Menighedsråd
Tirsdag den 8. september kl. 17.00
Onsdag den 7. oktober kl. 17.00
Torsdag den 19. november kl. 17.00
Dagsorden og referater kan ses på
kirkens hjemmeside.

Nyt varmeanlæg i Skrøbelev Kirke
Skrøbelev kirke skal ha´ nyt varmeanlæg. Endelig er vi nået så langt. Det har været et stort
ønske i mange år. Det nuværende varmesystem
har haft en del nedbrud i de senere år, det er
gammelt og utidssvarende. Vi får nu varmerør
under bænkene, som i vore to andre kirker og
radiatorer i våbenhuset. Det er en større operation, hvilket betyder at kirken bliver lukket ned i
Tegninger til
efterårsmånederne. Således vil begravelser/bisættelser og andre kirkelige handlinger blive flyttet
til Longelse og Fuglsbølle kirker. Den sidste
gudstjeneste inden lukningen bliver søndag den
13. september, hvor vi holder høstgudstjeneste.
Cykelgudstjeneste
”Sundhed for sjæl og legeme” er overskriften over
dette ”nye” initiativ, som løber af stablen lørdag den 5.
september. Der indledes med en kort morgengudstjeneste i Longelse kirke kl. 9.00.
Derefter sætter vi os på cyklerne for at køre
ruten: Spodsbjerg-Ankerhus-Løkkeby-Skebjergvej-Krogsbjergvej-Nr.Longelse - en tur
på ca. 10.km. Vi slutter med lidt godt til hals
og gane samt hygge i præstegården. Tilmelding
senest dagen
før til sognepræsten.
Tegninger
til kirkeblad:
Høstgudstjenester
I år inviterer vi til Høstgudstjeneste i
Skrøbelev kirke søndag den 13. september kl. 10.00. Det bliver den sidste
gudstjeneste i Skrøbelev kirke inden
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opsætningen af det nye varmeanlæg begynder.
Der er høstgudstjeneste i Longelse & Fuglsbølle kirker søndag den 20. september. Kl.
11.15 er der Børnehøstgudstjeneste i Fuglsbølle og kl. 14.00 i Longelse. Her får vi besøg
af organist Niels Koll og hans dygtige herrekor
MADRIGALERNE. Der bydes på kaffe i våbenhuset efter gudstjenesten.

Fyld Danmarks kirker
Igen i år har vi tilmeldt os ”Fyld Danmarks kirker”,
som i år falder den 27. september. Det er en dag,
hvor der landet over sættes et helt særligt fokus
på kirkens gudstjeneste. Vi gør dagen festlig
med en smukt pyntet kirke, med festlige salmer
og korsang af Kirkekoret under ledelse af organisterne Lone Nordal og Axel Novak, ligesom
Axel vil give os et lille stykke på sin violin.
Efterflg. inviteres der på kirkefrokost i præstegården. Tilmelding til frokosten senest dagen før på
kirkeblad:
tlf. 62501069 eller på mail: anba@km.dk Gudstjenesten begynder kl. 10.00 i Longelse kirke.
Kirkemusiker Koncert
Mandag den 5. oktober giver vores dygtige
kirkemusikere koncert i Longelse kirke kl.
19.00. Sidste år lavede vores kirkesangere og
organister en lignende koncert med et rigtig flot
resultat. De 8 musikere har mange strenge at
spille på både instrumentalt og stemmemæssigt.
Så glæd jer til en flot koncert med Randi, Sofie,
Flemming, René, Lone, Evgeniia, Bo og Axel.
Efter koncerten bliver der mulighed for med
et glas vin i hånden at få en lille snak med musikerne og hinanden.
Konfirmand-intro!
Som optakt til konfirmandåret inviteres der
til en intro-gudstjeneste for konfirmanderne
og deres forældre/søskende i Longelse kirke
søndag den 18. oktober kl. 15.00. Efter gudstjenesten byder vi på en kop kaffe/sodavand
og kage i våbenhuset, og vi informerer om det
kommende konfirmandår, der starter i uge 43
og slutter i 2016 i uge 14.

Efterårstur
Fredag den 23. – søndag den 25. oktober inviterer vi på den årlige efterårstur. Denne gang
besøger vi spændende steder syd for grænsen,
bl.a Schleswig, Friedrichstadt og Husum, hvor
vi skal bo. På hjemturen lægger vi vejen forbi
Koldinghus og Fredericia Miniby.
Program kan hentes på hjemmesiden www.
longelsekirke.dk eller rekvireres i præstegården.
Koncert med
”Syngedrengene
fra Assens”!
Torsdag den 29.
oktober kl. 20.00 i
Longelse kirke får vi muligheden for at opleve
det kendte drengekor fra Assens. Syngedrengene
ved Vor Frue Kirke i Assens er Danmarks ældste
drengekor og har fungeret uafbrudt siden 1856.
Koret består af omkring 40 drenge og unge
mænd i forskellige aldersgrupper. Korets primære opgave er at deltage i alle højmesser og andre
kirkelige handlinger i Vor Frue Kirke, men de
afholder også en del koncerter både i hjembyen
og ude omkring. I sommer var de på koncertturné på Island. Vi kan se frem til en meget flot
koncert med de dygtige og veltrænede drenge.
Koret ledes af organist og kantor Finn Pedersen.
Allehelgen i kirkerne
Allehelgen fejrer vi i vores kirker med oplæsning
af navnene på dem, vi har mistet i årets løb.
Da Skrøbelev kirke er lukket pga det nye varmeanlæg, holder vi en lille Allehelgensandagt i
kirkens kapel lørdag den 31. oktober kl. 16.00.
Søndag den 1. november er der gudstjeneste i
Longelse kirke kl. 10.00
Fuglsbølle kirke kl. 14.00
I forbindelse med såvel andagt som gudstjenester bliver der serveret en kop kaffe med
mulighed for en lille snak med præst og kirketjener, ligesom der bliver mulighed for at besøge
sit gravsted og sætte en blomst og tænde et lys.
De familier, der har mistet en af deres kære
i det forgangne år, vil få tilsendt en invitation.

Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat
”Syng sammen”
Efterårets dybe bløde stemme er grundtonen
i den sangaften, der inviteres til i Fuglsbølle
kirke onsdag den 4. november kl. 19.00.
Sammen med Kirkekoret vil vi sætte sprog og
tone på nogle af årstidens salmer og sange. Vi
vil slutte med en ønskeafdeling.
Undervejs bliver der serveret kaffe og kage.
Tumlingegudstjeneste og
fællesspisning
Torsdag den 5. november kl. 17.30 inviterer vi
endnu engang småbørnsfamilierne til Tumlinge
gudstjeneste. Denne gang i Longelse kirke.
Gudstjenesten bliver som tidligere tilrettelagt
for de 3-6 årige, men den kan sagtens rumme
de større søskende og deres forældre, så alle i
familien kan være med. Og aftensmaden skal
man ikke tænke på, for den får vi serveret i præstegården, når gudstjenesten er slut.
Tilmelding senest dagen før til sognepræsten
på tlf. eller mail.
Tegninger til kirkeblad:
Jagtgudstjeneste
Igen i år inviteres der i samarbejde med Spodsbjerg Jagtforening
til Jagtgudstjeneste i Longelse
kirke. Det bliver onsdag den 18.
november kl. 19.00. Også i år kommer Broby
Blæserne på besøg og spiller på deres smukke
jagthorn. Efter gudstjenesten er der fælles kaffe
bord i Longelse Beboerhus.
Adventskalender
I år åbner vi den første advents
kalender i Fuglsbølle kirke. Det sker lørdag
den 28. november kl. 16.00, hvor journalist
Iben Friis Jensen, Vesterby Stræde åbner kalenderlågen og fortæller, hvad der gemmer sig
bag. Vores østrigske organist Axel Novak, som
har spillet på violin siden han var ganske lille,
vil spille et par af julens smukke salmer for os.
Desuden vil vi synge et par fælles julesalmer.
(De næste 3 adventslørdage kommer i næste
nummer af kirkebladet)

Konfirmander/juniorkonfirmander/børneklub
Børneklubben (4-12 år) møder fredage
15.00-16.30 i præstegården (start 4/9)
Juniorkonfirmanderne (3. klasses-elever på
Ørstedsskolen) møder torsdage i præste
gården/kirken 15.00-16.30 (start 24/9)
Konfirmanderne
møder torsdage kl.
08.10-09.40 i præstegården/kirken (start
22/10)
NB! Intro-gudstjeneste den 18/10 kl.
15.00 i Longelse kirke.
Babysalmesang		
Efterårets BABYSALMESANG starter tirsdag
den 1. september kl. 10.00-11.00. Efterårssæsonen lægger vi i Longelse kirke (pga den
midlertidige lukning af Skrøbelev kirke).
Flg. datoer er fastsat: 1/9; 8/9; 15/9; 22/9;
29/9; 6/10; 20/10;27/10.
Babyer 0-12 mdr. og deres mødre/fædre er
hjertelig velkomne.
Sognetur 2016
Bliver en tur til HOLLAND i tulipantiden. Sæt
allerede nu kryds i kalenderen den 11.-16. april.
Program kan rekvireres på www.longelsekirke.dk
eller i præstegården.
Døbte
17. maj		 Celine Krogh Didriksen
		 Jens Winthers Vej 14, Rudkøbing.
		 Skrøbelev Kirke
17. maj		 Mikkel Juul Frydensbjerg
		 Sidsel Bagers Gade 4 1tv, Rudkøbing.
		 Skrøbelev Kirke
2. august		 Esther Bergholdt
		 Rifbjergvej 4, Rifbjerg.
		 Longelse kirke
Sognepræsten er på beredskabskursus 28.-30.
september. 23.-25. oktober og 7.-15. november holdes der fri. Embedet passes hver gang
af Nord
pastoratets præster Hans Henrik
Merrild, Hou, tlf. 62 55 12 64, hhm@km.dk

og Peter Møberg, Tullebølle, tlf. 62 50 22 50,
pemm@km.dk

Vejviser
www.longelsekirke.dk
Sognepræst Annalise Bager,
Longelsevej 5, 5900 Rudkøbing
62 50 10 69 anba@km.dk
Træffes bedst tirsdag, onsdag, fredag
9.00 -10.00, torsdag 17.00-18.00,
samt efter aftale.
Kordegn: Inger-Lise Wendelboe,
iwe@km.dk
Menighedsrådsformand:
Villy Christensen mevifugl@gmail.com
62 51 47 01
Sekretær: Tom Andersen, toan@km.dk
40 13 10 33

☎

☎
☎

Graver i Longelse og Skrøbelev :
Jeffrey Raymond
29 42 03 05/ 62 50 25 35
Raymond-Hovmand@mail.dk

☎

Kirketjener i Longelse og Skrøbelev
Tage Larsen,
21 74 89 25/ 62 50 16 69

☎

Graver & kirketjener i Fuglsbølle
Jytte Petersen,
30 52 78 44/ 62 50 15 70

☎

Kirkeværge: Hanne Ellermann
62 51 18 71
hanne-ellermann@hotmail.com
Regnskabsfører: Kaj Christoffersen,
Tryggelev 20, 5932 Humble
doka@christoffersen.dk
62 56 10 35

☎

☎

Kirkebil: Byens Taxi, tlf. 62 51 10 80
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Sydlangeland pastorat
Høstgudstjenester i Sydlangeland pastorat:
Der er al mulig grund til at fejre høsten og takke for det daglige brød. Det gør vi i
Sydlangeland pastorat flere steder og på flere måder:
6. september:
		
		
		

Bagenkop kirke 10.00: Traditionel høstgudstjeneste.
Tryggelev kirke 11.30: Det rytmiske kor Salos medvirker
Magleby kirke 14.00: Traditionel høstgudstjeneste. Efter gudstjenesten bydes der på kaffe i våbenhuset.

13. september: Fodslette kirke 14.00: Sydlangelands kirkekor medvirker.
		
Efter gudstjenesten bydes der på kaffe i våbenhuset.
20. september: Humble kirke 10.00: Traditionel høstgudstjeneste.
		 Kædeby kapel 19.30: Traditionel høstgudstjeneste.
		
Lindelse kirke 14.00: Familie-høstgudstjeneste. Alle børn opfordres
til at komme med frugt og grønt fra egen have (eller naboens, men
husk at spørge J). De voksne må også gerne komme med lækkerier. Efter gudstjenesten holdes der auktion over alt det, I medbringer.
Overskuddet går til hospitalsklovnene på børneafdelingen på Odense
sygehus. Der bydes på sodavand, kaffe og kage under auktionen. Se
nærmere i Øboen.
Husk at gudstjenester altid er for hele pastoratet – uanset hvor de holdes

Morgenandagt i Lindelse kirke
mandag d. 26/10 9.00
Gravere fra hele Fyn begynder deres kursus
med morgenandagt.
Alle er velkomne.
Halloween - Børnegudstjeneste
Fredag d. 30. oktober er der Halloween-gudstjeneste i Bagenkop Kirke kl 17.00.
Kom og vær med, når vi fejrer lysets bekæmpelse af mørket på u-hyggeligste vis –og kom
gerne udklædt. Der er efterfølgende fællesspisning i hallen. Tilmelding til spisning: Mary:
tlf.: 21932438. S.U d. 26 oktober. Pris for spisning: 50 kr. for voksne og 35 kr. for børn.
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Allehelgen d. 1. november.
Når vi samles Allehelgen, er det blandt
andet for at mindes vore døde. Sorgen er
kærlighedens spejlbillede. Men vi kan være
sammen i og om sorgen Derfor holder vi
gudstjeneste, hvor vi i særlig grad gør plads
til at sende en tanke til de mennesker, vi
har mistet. Navnene på dem vi har mistet
på Sydlangeland i årets løb vil blive læst op.
Tryggelev kirke 10.00
Bagenkop kirke 11.30
Magleby kirke 16.00:
Humble kirke 19.00: Efter gudstjenesten
vil vi sammen styrke os på Laurids gullaschsuppe.
Lindelse kirke 19.30. Der bydes på kaffe i
konfirmandstuen efter gudstjenesten.

Tryggelev kirke
15. november 19.30
Elever fra Langelands Musikskole medvirker ved
gudstjenesten.
Der bydes på kaffe i forpagterboligen bagefter.
1. søndag i advent
Fejres på flere måder rundt omkring i
pastoratet. Deltag i den gudstjeneste, der
passer lige til dig:
Magleby kirke 10.00
Fodslette kirke 10.00
Tryggelev kirke 11.30
Bagenkop kirke 16.00
Lindelse kirke 19.30: Sydlangelands
kirkekor medvirker.
Humble kirke 14.00: Juniorkonfirmanderne bærer lys ind og spiller en hovedrolle
ved en festlig familiegudstjeneste. En af
årets pastoratets glade traditioner.

Koncert
Lindelse kirke
tirsdag d. 29. september 19.00
Med alle kirkemusikere i Sydlangeland pastorat.
Vores kirkemusikere optræder både solo og
sammen med det, som hjertet er fuldt ud.
Alle er velkomne til denne aften fuld af sang
og musik.

Kaffe i det smukke grønne
efter Kristi Himmelfart.

Sydlangeland pastorat
SALOS optræder i
Østerskov forsamlingshus
mandag d. 19/10 19.00.
Sydlangelands rytmiske kor SALOS underholder.
Der serveres kaffe og kage.
Tilmelding senest 14/10 til Doris og Kaj
Christoffersen 62 56 10 35

Menighedsrådsmedlemmer og ansatte ved Sydlangelands kirker har mange fornøjelser - blandt
andet fordboldgolf.

Gudstjenester på Lindelse plejecenter:
Tirsdag d. 22/9: Helle Frimann Hansen
Tirsdag d. 20/10: Rebecca Aagaard-Poulsen
Tirsdag d. 24/11: Helle Frimann Hansen

Eftermiddagsmøder
Vel mødt til hyggelige eftermiddage for de
ældre i hele pastoratet. Vi snakker, hygger,
synger, drikker kaffe og har ofte besøg af en
gæst, der vil underholde eller gøre os klogere. Der kan bestilles kirkebil - se hvordan
og hvilken under ”kirkebil”. Vi begynder
hver gang kl. 14.30 og slutter ca. 16.45.
Humble præstegård torsdag d. 17. september: Marianne Børch:” Hvorfor det er
dejligt, men også utroligt sundt at synge”.
Marianne (ud over at hun er udnævnt til
professor ved syddansk Universitet i Kolding) har bl.a.
taget diplomeksamen i sang fra
Det Kongelige
Danske Musikkonservatorium
og har været
en hyppig solist ved mange
kirkekoncerter
og har sågar en
gang medvirket

i en rap til en konfirmation i Humble kirke.
Lindelse præstegård torsdag d. 22. oktober:
Trille Brink Westergaard fortæller om og
viser billeder fra en rejse til Island i sommeren 2015.
Humble præstegård tirsdag d. 10.
november: Vi får besøg af Søren NørgårdSørensen, der vil fortælle om en rejse til de
vestindiske øer I påsken 2015. Familiens historie er knyttet
både til øerne og
til Humble sogn.
Foredraget
vil blive krydret med billeder
fra de tre øer,
Sct. Croix, Sct.
Thomas og Sct.
John.

*Alle er velkomne. Husk kop og brød *

Har du svært ved at komme op af trapperne til
kirkerne eller sidde på de hårde bænke, så er her
en god mulighed for at komme i kirke. Alle er
velkomne - der serveres kaffe og hjemmebag
bagefter J.

Gudstjenester på Humble plejecenter:
Onsdag d. 9/9 Trille Brink Westergaard
Onsdag d. 14/10 Trille Brink Westergaard
Onsdag d. 11/11 Helle Frimann Hansen
HUMBLE KIRKE serverer kirkekaffe og
måske også hjemmebag følgende søndage:
27/10 kl. 14, 18/10 kl. 14 og 8/11 kl. 10.

Sogneu dflugt
til Kolding i
juni 2015
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Sydlangeland pastorat
Konfirmander
Skal du konfirmeres i foråret 2016? Hvis du går
på Ørstedskolen eller Magleby Friskole får du
brev fra din præst om mødetid og –sted for forberedelsen. Går du i skole et andet sted skal du
selv kontakte præsten og aftale nærmere.

Vedr. debatmøde i ØP
torsdag d. 4/6 om islam
og kristendom:
I godt selskab med Naser Khader
og Massoud Fourozandeh fik vi
i over 3 timer talt ud om islam
og kristendom, kultur og værdier. Det var der tilsyneladende
et meget stort behov for, siden
175 mennesker fandt det værd at
deltage. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke Rudkøbing/
Simmerbølle og Sydlangeland
pastorats menighedsråd for deres
mod til at være med og for deres
økonomiske støtte, således at arrangementet kunne finde sted.
Samtidig viste ØP sig at være det
helt rigtige valg, da interessen for
emnet trak folk fra begge sider af
broen.
Helle Frimann Hansen

Juniorkonfirmand
Vi starter nyt juniorkonfirmandforløb op i efteråret. Det er endnu ikke forhandlet helt på
plads med de involverede parter. Forældre og
børnene i den nye 3. klasse på Humble skole
vil modtage en invitation efter sommerferien.
Alle børn i Sydlangeland pastorat er velkomne
til at deltage. Er man interesseret og går barnet
ikke på Humble skole, kan man tage kontakt til
præsten i Humble.
Lokalhistorisk forening
21 okt.: Foredrag på arkivet,
program kommer senere
se evt. http://lokalarkiver.langelandkommune.dk
18 nov. Foredrag om livet på Romsø
ved Lilly Knudsen.
Foredragene holdes på arkivet, Humble skole,
Hovedgaden 64.
Husk kaffekurven
Der er stadig ledig pladser til rejsen til Tjekkiet i
perioden 6.-11. september 2015. Alle er velkomne. Kontakt Lisa Pihl Jensen (tlf. 23242478)
eller Lene Kromphard (tlf. 62572072)

Menighedsrådsmøder:
Lindelse-Tryggelev-Fodslette menighedsråd:
30/9 19.00 Lindelse præstegård, 21/10 19.00
i Tryggelev forpagterbolig, 25/11 19.00 i Lindelse præstegård.
Humble menighedsråd: 22/10 kl. 19 i konfirmandlokalet.
Dagsordener til og referater fra møderne vil
kunne ses i kirkernes udhængsskabe eller i en
mappe i våbenhuset.
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Ferie og fri. Kurser:
Sognepræst Rebecca Aagaard-Poulsen har fri
12-19/9, 12-18/10 samt d. 7-8/11 og er på kursus 21-27/9. Fri mandag.
Sognepræst Helle Frimann Hansen har fri 6/9
-13/9 samt 14/11-23/11 Fri mandag.
Sognepræst Trille Brink Westergaard er på kursus/møder 18-19/9, 21-24/9 samt 27/11. Fri ca.
hver anden weekend.
Halloween i kirken
Jeg holder med stor glæde Halloween i kirkerne. Halloween er ikke en af kristendommens
kernefester, men den har ikke desto mindre et
væsentligt budskab at bidrage med i kristen
sammenhæng. Halloween er nemlig også en

fest for lyset i den mørke efterårstid, hvor livets
kræfter ellers svækkes rundt om os.
Der skal være mørke for at kunne tænde lys.
Man sætter i den grad pris på lyset, når man
har været i mørket – de to ting er uadskillelige.
Uden mørke ville lyset miste sin kraft og omvendt.
Ved gudstjenesterne tændes der lys gennem
evangeliet året igennem. Al den uhygge og mørke, der omgærder Halloween-festen, og som for
nogle måske kan stjæle al opmærksomheden,
sætter netop tilværelsens mørke sider og livets
negative kræfter i scene, så lyset for alvor kan
komme til sin ret på denne dunkle baggrund.
Iscenesættelsen af mørket og negativiteten
sker på en legende måde i fejringen af Hallo-

Sydlangeland pastorat
ween. Det betyder ikke, at livets mørke kræfter
ikke tages alvorligt og skal bekæmpes, men
det imødekommer vores børns deltagelse i festen - og det tiltaler måske også nogle af de
voksne, som godt kan håndtere alvor og leg på
én og samme tid, i én og samme fest.
Lyset, som vi fejrer, kan tolkes på et generelt
moralsk plan (det gode i livet) eller specifikt
kristent (Jesu fødsel på jorden, hans død på korset og hans opstandelse - hele hans indsats og
betydning samlet i ét virkningsfuldt symbol). I
begge tilfælde fejrer vi lyset som noget, der tager kvælertag med mørkets kræfter, og vinder
over dem i sidste ende. Det er det kristne evangelium i en stærkt sammentrængt form. Dertil
kommer, at det er en del af den kristne tradition
at gå ind i hedenskaben og finde kristen forkyndelse dér, altså at finde kristussignatur i det, der
er omkring os. Kristus har netop inkarneret sig
i og for hele verden og ikke bare i de rettroendes
samfund.
Dengang man placerede helligdagene i kalenderen, tog man som ofte afsæt i en hedensk
fest, som man derpå gav et kristent indhold.
Halloween og dens traditioner stammer fra en
gammel høstfejring, hvor man, blandt andet i
Danmark, udhulede roer og satte lys i dem til
at lyse i efterårsmørket. Halloween er altså ikke
en ny opfindelse eller dille - det er en gammel
tradition, der fejres mange steder i verden. Kirken skal kunne følge med tiden og udviklingen.
Det har den på sin vis altid formået. At holde
halloween i den danske folkekirke er endnu et
muligt afsæt for at forkynde det kristne budskab, for voksne - men særligt for børn. Jeg
håber, at halloween-festens sigte hermed er blevet lidt klarere.
Rebecca Aagaard-Poulsen

Vejviser
Sognepræster:
Helle Frimann Hansen,
Humble præstegård
Ristingevej 24, 5932 Humble
62 57 20 20. Mobil: 21 14 29 64,
hfha@km.dk
Træffes bedst tirsdag til fredag.
Mandag fri.

☎

Trille Brink Westergaard,
Lindelse præstegård
Langegade 2, 5900 Rudkøbing
62 57 15 07. Mobil: 20 46 36 44,
tubw@km.dk

☎

Rebecca Aagaard-Poulsen
Magleby præstegård
Kirkeby 1, 5935 Bagenkop
62 56 10 77, Mobil: 51 16 54 77,
rema@km.dk – Mandag fri.

☎

Kordegn: Inger-Lise Wendelboe
iwe@km.dk, mobil 50 99 40 97
Lindelse-Tryggelev-Fodslette
menighedsråd:
Formand: Britta Christiansen
51 25 56 53
Regnskabsfører: Kaj Christoffersen
51 33 10 35
Kirkeværge Lindelse: Henning Møller
62 57 13 32 / 22 16 28 42
Kirkeværge Tryggelev: Hans Madsen
62 56 10 04
Kirkeværge Fodslette: Hans Madsen
62 56 10 04 / 20 29 90 04

☎
☎
☎
☎
☎

Humble menighedsråd:
Formand: Asger Kristensen
62 57 18 82

☎

Regnskabsfører: Benny Rasmussen
62 22 72 88
Kirkeværge Humble: Henny Munk
Larsen
62 57 10 38
Kirkeværge Kædeby: Karen Mathea
Kristensen
62 57 10 54 / 21 61 07 36
Kirkeværge Ristinge: Frank Lundstrøm
62 57 12 81 / 50 48 24 81

☎

☎

☎

☎

Magleby menighedsråd:
Formand: Kurt Pilegaard
24 64 63 26
Regnskabsfører: Kaj Christoffersen
51 33 10 35
Kirkeværge: Bente Pilegaard
62 56 11 73

☎

☎
☎

Bagenkop menighedsråd:
Formand: Dorthe Grabentinn
50 56 83 80 / 23 81 95 33
Regnskabsfører: Kaj Christoffersen
51 33 10 35
Kirkeværge: Tove Egmose
62 56 16 74

☎
☎

☎

Gravere:
Lindelse: Jerry Jensen
62 57 17 02 / 23 38 87 05. Fri mandag.
Humble: Lisbeth Møller
21 28 61 89. Fri mandag.
Tryggelev og Fodslette:
Tommy Andersson
62 62 55 07 / 23 66 74 40.
Fri mandag.
Magleby: Lasse Jespersen,
62 56 10 09.
Bagenkop: Peder Kølle,
62 56 27 28.

☎
☎
☎

☎
☎

Kirkebil:
Lindelse, Humble, Tryggelev,
Fodslette:
62 57 10 77
Magleby, Bagenkop:
62 51 10 80

☎

☎

Kirkebilen skal bestilles senest dagen før.
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Formændenes beretninger
Et øjebliksbillede i Hou Stoense
Snøde menighedsråd
Ja, sagt helt kontant, så holder vi i skrivende stund
sommerferie, eller rettere sagt, prøver på det.
For der er næsten altid et eller andet der lige
kræver lidt opmærksomhed.
Heldigvis har vi fået ansat ny præst her,
Peter M. Møberg, 39 år gammel.
Et stort velkommen til ham, vi glæder os til
dette nye samarbejde.
Vores kirkesanger gennem mange år, Ellen
Møller Pedersen ønskede at stoppe, og er blevet
afløst af Susanne Søgård.
Også en ny sekretær her i Nordlangelands
pastorat er det blevet til, Jane Sand Merrild er
blevet ansat.
Velkommen både til Jane og Susanne.
Hou kirke har set bedre dage indvendig, og
kan ikke længere holde standarden for en dansk
folkekirke.
Vi arbejder med forskellige ideer om, hvordan
den kan komme til at se ud.
Stoense kirke er heldigvis et overstået kapitel
med hensyn til renovering efter brand, det har dog
trukket en del ud med hensyn til regnskabsafslutningen, men også den er ved at falde på plads.
Sakristiet i Snøde kirke er i en temmelig sølle
forfatning, der er revner både på kryds og tværs,
så vi skal have håndværkere på så hurtigt som det
nu går.
Ellers har vi nok de lidt samme problemer
som andre sogne, med bl.a. dyr som trænger ind
på kirkegårdene, spolerer gravernes arbejde, og
gnaver hovedet af blomsterne.
Men sådan er der så meget.
Håber I har haft en god sommer, Karsten
En formands tanker i LongelseFuglsbølle-Skrøbelev menighedsråd
Som bekendt skaber ting ikke sig selv, det
gælder også i folkekirken. Mange har en forestilling om at kirken er kedelig og gammeldags,
det synes jeg ikke er rigtigt. Der bliver faktisk
lagt stor energi i at gøre kirken spændende og
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levende. Vores engagement dækker blandt andet børneklub med frivillige hjælpere, specielle
kirkelige aktiviteter, koncerter og sogneture.
Vi anvender blandt andet i dag nutidens moderne kommunikationsmidler med hjemmeside
og Facebook.
Arbejdet bliver for en stor del udført af præst,
sekretær, gravere, kirkesangere, organister og
andre medarbejdere og vi er så heldige at have
et engageret menighedsråd. Kirkens forankring
i lokalsamfundet er meget vigtig. Vi har gennem mange år aktivt deltaget i lokalsamfundets
gøren og laden gennem vores samarbejde med
de lokale foreninger i Lokalrådet.
Med denne lille konstatering vil jeg også
gerne byde de nye præster velkommen til Langeland og håber, at vi vil få et godt samarbejde,
som vil holde fast i traditioner samt udvikle
kirke og menighed.
Med venlig hilsen Villy Christensen

Rudkøbing-Simmerbølle
Rudkøbing-Simmerbølle menighedsråd vil i efteråret fortsætte arbejdet med renoveringen af det
gamle Rådhus. Derudover skal vores nye præst
finde sig til rette hos os, noget som MR, selvfølgelige skal deltage aktivt i. Endelig, så vil der fortsat
blive arbejdet på at få fjernvarme i Simmerbølle
kirke. Projektet er godkendt af Stiftet.
For yderligere informationer om tiltag i sognene og MR’s arbejde, se hjemmesiden.”
Med venlig hilsen Vibeke Westphal, formand
Humble Meninghedsråd
Enten man er ”kirkekristen” eller ”kulturkristen”
eller noget helt andet er der mange forskellige
opgaver, der skal løses i et menighedsråd f.eks.
økonomi, personale, vedligeholdelse, arrangementer, tilpasning af kirkegården til nutidens behov.
Om godt et år skal vi have valg til menighedsrådet, og det skal overvejes om sognet
stadig skal have selvstændigt menighedsråd,
når man allerede arbejder sammen med andre
sogne om arrangementer og personale.

Det er muligt, at det nye fælles menighedsråd,
så får knyttet nogle frivillige, som efter tid, lyst
og interesse medvirker ved arrangementer m.m.
Der er sikkert nogle , som stadig gerne vil
hjælpe, men ikke har lyst til det ”administrative
bøvl”.
Med venlig hilsen Asger Kristensen, formand

Nyt fra Strynø
Vi har gennem nogle år haft tradition for at
holde en sommerkoncert i Strynø kirke. Det
skete også igen i år, den 7. Juli, med Peter og
Betty Arendt, organist og korleder ved Haslev
kirke. Koncerten var i år med deltagelse af 3
kinesiske musikere. Der blev spillet på kinesiske folkeinstrumenter akkompagneret af sang
og kirkens orgel. En vellykket aften med stor
deltagelse af Strynboere og mange af øens
sommergæster.
Løbende arbejder vi i menighedsrådet med
ideer til ændring af kirkegården, så nedlagte
gravsteder kan indgå i en plan for omlægning
af arealet. Heri indgår også overvejelser om et
lille område til urnegravplads. Vores plan er,
at se, hvordan andre kirkegårde har foretaget
lignende tiltag.
Samtidig har vi et større projekt i gang med
renovering af gulvet i Strynø kirke i midtergang og koret. Gulvet, som er et murstensgulv,
er igennem årene blevet stærkt nedslidt og
igennem tiderne repareret med cement. Ikke
særlig kønt. Derfor har det igennem mange år
været dækket af et tæppe. Desværre trækker
fugt op heri. Så derfor er det tiltrængt med nyt
gulv. Vi har et arkitektfirma til at stå for opgaven. Stenene skal tages op og de sten, som kan
genbruges, lægges fra. Nye sten udarbejdes
nøjagtig, som de oprindelige. Arbejdet bliver
snarligt udbudt i licitation og forventes færdig
i slutningen af året. I den tid, hvor kirken er
lukket, vil gudstjenester og øvrige kirkelige
handlinger blive afholdt et lokale andetsteds.
Endelig aftale er endnu ikke truffet.
Med venlig hilsen Henning Madsen, formand

Beretning fra Kirketeltet på Langelandsfestivalen 2015
Folkekirken deltog i år på Langelandsfestivalen ud fra mottoet:
”At være der, hvor mennesker er.”

Kirketeltet

Det må siges, at alle vore forventninger blev
mere end indfriet. Vi blev utroligt godt modtaget af Festivalledelsen og af alle de mange
mennesker på festivalen, om det så var ungdommen, singler eller børnefamilierne.
Der blev hver dag afholdt forskellige børnekonkurrencer og tegnekonkurrencer med
udtrækning af præmier fra hver af menighedsrådene her på Langeland. I kirketeltet
deltog 5 præster på skift sammen med frivillige hjælpere, og der blev hver dag med succes
afholdt en gudstjeneste/andagt foruden de
mange samtaler og gode input, der blev givet
til præsterne af de mange, der kiggede indenfor i kirketeltet. Det blev også til en gåtur i
præstekjole udenfor kirketeltet og dette vakte
megen opsigt og gav mange gode kontakter til
gæsterne på festivalen.

De frivillige hjælpere bød på kaffe m.m. og
var kreative hjælpere for børnene, mere end 50
børn deltog dagligt. Udover det fastsatte dagsprogram i kirteteltet, blev det også til et bryllup,
da et ungt par blev viet af sognepræst Lene Kjær
Andersen, med hjælp af kirketelt-teamet.
Det unge par havde mødt hinanden på Langelandsfestivalen for fire år siden og spurgte i
kirketeltet, om de også kunne blive viet her.
Med en hurtig indsats af sognepræst Lene Kjær
Andersen og teamet i kirketeltet, kom attester
og tilladelser på plads. Det unge par kunne sige
ja til hinanden indenfor 24 timer. Vielsen blev
foretaget i deres camp på medhjælper området
under overværelse af familie og venner.
Et tilbageblik på Kirketeltet på Langelandsfestivalen, hvor Folkekirken virkelig levede op
til mottoet ” At være der, hvor mennesker er.”

Mandagens børnekonkurrence hvor
der bygges Babelstårn og Kirker af
skumfiduser og spaghetti

Bryllup på campen

Brudeparret
Sindy Louise Jensen
& Jimmy Møller
Tørnqvist, Nyborg

Gæster og medhjælpere
i teltet
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Gudstjenesteliste
September
Kirker:

6.
14.s.e.trin.

13.
15.s.e.trin.

Dagens
evangelium

Lukas
17.11-19

Mattæus
6.24-34

Lukas
7.11-17

Hou

10.00 PM

15.00*M

Stoense

ingen

Snøde

November

Oktober

20.
27.
16.s.e.trin. 17.s.e.trin.

4.
18.s.e.trin.

11.
19.s.e.trin.

18.
20.s.e.trin.

25.
21.s.e.trin.

1.
Allehelgen

8.
23.s.e.trin.

15.
24.s.e.trin.

22.
sidste s. i
kirkeåret

29.
1.s. i
advent

Lukas
14.1-11

Mattæus
22.34-46

Markus
2.1-12

Mattæus
22.1-14

Johannes
4.46-53

Mattæus
5.1-12

Mattæus
22.15-22

Mattæus
19.18-26

Mattæus
25.31-46

Lukas
4.16-30

ingen

10.00 M

ingen

11.15 PM

ingen

10.00 M

16.00*M

10.00M

ingen

ingen

10.00PM

ingen

10.00*PM

ingen

10.00 M

ingen

11.15 PM

ingen

ingen

ingen

10.00 M

ingen

ingen

11.15 PM

ingen

ingen

11.15 M

ingen

10.00 PM

ingen

11.15 M

11.30 PM

ingen

ingen

Bøstrup

ingen

ingen

19.00*PM

ingen

11.15 M

ingen

ingen

10.00 PM

14.00*M

ingen

11.15 M

ingen

ingen

Tranekær

10.00 M

ingen

ingen

10.00 PM

ingen

11.15 M

ingen

11.15 PM

ingen

11.15 M

ingen

ingen

16.00*M

Tullebølle

11.15 M

10.00 PM

ingen

11.15 PM

ingen

10.00 M

10.00 PM

ingen

10.00 PM 10.00 PM

ingen

11.15 PM

10.00 M

Rudkøbing

10.00 A

10.00 D

10.00*D

10.00 D

10.00 A

10.00 A

10.00 D

Simmerbølle

11.15 A

ingen

11.15*D

ingen

11.15 A

ingen

19.00*D

ingen

11.15 D+A

ingen

11.15 D

ingen

11.15 D

Strynø

ingen

10.00*A

ingen

16.00*D

ingen

14.00 A

ingen

10.00 A

ingen

14.00*A

ingen

14.00*A

10.00/
14.00*A

Longelse

Ingen

11.15 B

14.00* B

10.00 B*

ingen

10.00 B

15.00 B*

14.00 M

10.00B*

ingen

16.00 M

10.00 B

19.30*B

Fuglsbølle

Ingen

ingen

11.15*B

ingen

10.00 B

ingen

ingen

ingen

14.00B*

11.15 PM

ingen

11.15 B

10.00 B

Skrøbelev

10.00 B

10.00* B

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

Lindelse

ingen

10.00 W

14.00*W

ingen

10.00 F

19.30 Aa

11.30 W

10.00 F

19.30*W

11.30 F

10.00 W

11.30 Aa

19.30*W

Tryggelev

11.30*Aa

ingen

ingen

10.00 F

ingen

11.30 F

ingen

ingen

10.00*W

ingen

19.30*W

ingen

11.30 W

Fodslette

ingen

14.00*W

ingen

ingen

19.30 Aa

ingen

10.00 W

ingen

ingen

15.00 F

ingen

ingen

10.00 W

Humble

ingen

11.30 W

10.00*F

14.00 F

11.30 F

10.00 F

14.00*F

11.30 F

19.00*F

10.00*F

11.30 Aa

ingen

14.00*F

Kædeby

ingen

ingen

19.30*F

ingen

ingen

ingen

ingen

19.30 F

ingen

ingen

ingen

19.30 Aa

ingen

Ristinge

ingen

ingen

ingen

11.30 F

ingen

ingen

ingen

11.30 Aa

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

Magleby

14.00*Aa

ingen

10.00 Aa

ingen

ingen

11.30 Aa

ingen

10.00 Aa

16.00*W

ingen

ingen

10.00 Aa

10.00 Aa

Bagenkop

10.00*Aa

ingen

11.30 Aa

ingen

10.00 Aa

ingen

19.30 W

ingen

11.30 F

ingen

10.00 Aa

ingen

16.00 Aa

10.00 D 10.00 D+A

10.00 PM 11.15 PM

10.00
10.00 A D/16.00*D
10.00 A

A=Lene Kjær Andersen, B= Annalise Bager, D= Hanne Davidsen, F= Helle Frimann Hansen, M=Hans Henrik Merrild, PM= Peter Møberg
W= Trille Brink Westergaard, Aa= Rebecca Aagaard-Poulsen
Særlige gudstjenester mærket med * er omtalt under de enkelte sogne.
Kirkebil: Se venligst i de enkelte kirkesognes vejvisere.
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10.00 D

