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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
Strynø kirke

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 eller kirkekontor. 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)
og Mai Bjerregaard Andersen.
Synspunkter i bladet er ikke nødvendigvis
udtryk for redaktionens holdning.

Præstens side
Mange kirke, samme budskab

Forsidebilledet på dette kirkeblad for Langeland og Strynø er taget af fotograf Rasmus
Ranum. Billedet er af Strynø kirke, og er taget
mens der er gudstjeneste i kirken. Fotografen
kender denne kirke særdeles godt, han er nemlig opvokset lige ved siden af den, i Strynø
præstegård. Første gang at jeg så billedet kunne
jeg faktisk ikke genkende den kirke, hvor jeg
har været præst igennem 6 år og boet lige så
længe ved siden af! Men der er ingen tvivl om
at jeg holder rigtig meget af billedet. Den viser
en kirke med biler og cykler udenfor, og dermed
en kirke der bliver brugt til forkyndelse, hvor
vi holder gudstjeneste, dåb, vielse, bisættelser/

begravelser og andet, en levende kirke. Billedet
viser også en ældre bygning, som har en utrolig
lang historie om at være kirke for de mennesker,
der bor i sognet, og er og har været kirke der for
mange generationer. Strynø er en af de ”nyere”
kirker på Langeland, den er blot fra 1867, men
dog bygget på resterne og grunden af den gamle
kirke fra 1500-tallet, hvorimod mange af de andre langelandske kirker er noget ældre.
I hver udgave af kirkebladet er der nogle sider, som er reserveret til noget særligt, det kunne
for eksempel være når der er noget aktuelt, som
vedrører alle kirkerne. Som altid i kirkebladets
sommernummer (som du har i hænderne lige
nu) er der et par sider reserveret til en beskrivelse af de enkelte kirker, det er til dels til for
turisternes skyld, men også for indbyggerne på
Langeland. Netop nu sider du måske med kirkebladet på en bænk en varm sommerdag for
at se hvilke kirker du kunne besøge som turist, og være med til en anden gudstjeneste end
i hjemsorgnet, og med en anden gudstjeneste
mener jeg et andet sted, med andre mennesker,
anden organist og kirkesanger, og prædiken udlagt af en anden præst, men med den samme
kristne budskab! Eller måske ser du som langelænder efter hvornår der er gudstjeneste i din
lokale kirke eller en af de andre kirke, som skal
besøges her hen på sommeren. Men igen, altid
med samme budskab fra salmerne, teksterne og
prædiken.
For nylig hørte jeg en tidligere præst sige:
Når jeg sætter mig på kirkebænken hører jeg en
prædiken, som jeg nok aldrig selv ville have sagt
med de ord, som der bliver sagt, men det er en
glæde at jeg altid hører det samme budskab
Jeg tænker ofte på hvor forskellige de hver
især er, og det er også min oplevelse at kirkegængerne eller folk, der blot er inde for at se de
enkelte kirker, fortæller om hvordan deres egen
kirke er, og hvordan gudstjeneste er det pågæl-

dende sted. Kirkerne på Langeland er meget
forskellige i udseende, og gudstjenesten udformer sig med samme ritual med de lokale små
særkender, og der er mange kirker her på Langeland, på den 52 km. lange ø er der 20 kirker
fra Hou i nord til Bagenkop i Syd.
Men ens for de 20 kirker er det, at de hver
især rummer nogle særkender og særlige ting,
som fortæller noget om den enkelte kirke og
sognets beboere i både fortid og nutid, men altid prædikes der om den samme treenige Gud,
og dåb og nadver er de samme sakramenter,
hvor end du er.
Ordene og kirkerummene er forskellige,
men evangeliets budskab er altid det samme.
Selvfølgelig er der forskellige retninger i Folkekirken, og det er godt, for budskabet lever.
Vi præster siger ikke det samme med ord,
vi har ej heller med de samme teologiske
synspunkter. Men gudstjenester vil altid tage
udgangspunkt i det samme.
Jeg tænker ofte på en af Lars Busk Sørensens
salmer i den forbindelse, nemlig ”Uberørt af
byens travlhed” fra 1990, hvori Busk Sørensen
fortæller om det særlige ved kirkerummet. Her
har vi mennesker et ”helle” for byens travlhed
og larm, ja ikke bare byens men menneskelivets
travlhed. Her kan vi gå ind og nyde stilheden,
her kan vi til gudstjenester sidde stille og ingenting skulle præstere, men blot være et menneske
over for Gud.
Vi kan finde roen i kirken i det smukke
kirkerum, i ritualets genkendelighed, i ikke at
skulle præsterer andet end blot at lytte til Guds
Ord, og midt i en måske travl hverdag finde nye
kræfter ved langt mere end blot slappe af i en
forhåbentlig dejlig sommerferie.
Rigtig god sommer!
Lene Kjær Andersen, sognepræst Strynø og
Rudkøbing-Simmerbølle.
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Nordlangeland pastorat
Tak for ti gode år
Den 15. marts rejste jeg fra Nordlangeland for
at begynde på en ny stilling som sognepræst i
Egense og Øster Skerninge pastorat, lidt vest for
Svendborg.
Når man er præst, kommer arbejdet af sig
selv: Dåb, konfirmationer, vielser og begravelser. På den måde har jeg som præst været med
i markeringen af de største begivenheder i folks
liv: Fødsel og død.
Jeg har siddet ved sofaborde og fortalt om
dåben og om Guds kærlighed, som forældrene
nemt kan forstå, for den betingelsesløse kærlighed de har til det lille barn, der intet kan,
minder om Guds kærlighed til os.
Jeg har siddet ved køkkenborde og spiseborde og hørt om afdødes liv. Der er blevet grædt
og grinet ved de her samtaler. Tak til de mange,
der har vist mig den tillid at fortælle af karsken
bælg. Jeg håber ikke, at jeg har opført mig som
den berømte elefant i porcelænsforretningen!
En præstegård er en mærkelig blanding af en
offentlig arbejdsplads, et meget åbent sted og et
privat hjem. Tak til menighedsrådene for udvist
respekt og pli. Det har været godt at bo og arbejde i Tullebølle præstegård.
Og tak for menighedsrådenes store arbejde
for kirke, sogn og menighed! De gør det for intet, og de skaber meget!
Det har været ti gode år, og der er mange at
takke!
Tak til mine kolleger på Langeland for
et forrygende godt og smidigt og forstående
samarbejde. Noget af det bedste ved sammenlægningen af de to pastorater på Nordlangeland
var, at jeg fik Hans Henrik Merrild til nær
kollega. Tak for det nemmeste og mest arbejdsbesparende samarbejde, jeg har prøvet i mit
efterhånden lange arbejdsliv. Det kommer jeg
til at savne. Folk på Nordlangeland har fået meget ud af det samarbejde. De har i hvert fald
fået mere præst.
Når man er præst, er man afhængig af en
masse ansatte ved kirkerne, gravere, sangere,
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organister, regnskabsførere, for at tingene kan
lykkes. De har alle været dejlige at være sammen med, de har tænkt med og har gjort meget
mere, end de har fået betaling for.
Tak alle for ti lærerige og pragtfulde år på
Nordlangeland.
Merete og Torben

Tak til Merete og Torben.
Tryksværten i sidste kirkeblad var dårligt
tørt før Torben Poulsen meddelte, at han
havde søgt og fået andet embede, nemlig
Egense og Øster Skerninge, og at han derfor flyttede.
Når dette kirkeblad læses er Merete og
Torben for længst flyttet og vi har taget afsked med dem. Der skal dog i kirkebladet
også siges tak til Merete og Torben for deres tid og indsats på Langeland. Ti år ca.
blev det til, de første syv som sognepræst
i Tullebølle-Tranekær-Bøstrup og de sidste
knapt tre år som sognepræst i Nordlangeland pastorat.
Tak til Torben for en solid præsteindsats
gennem årene og for mange nye initiativer.
Tak for behageligt og inspirerende samarbejde. Og tak til Merete for indsatsen som
præstesekretær, det har været i gode hænder.
Medarbejderændringer
Marlene Christensen blev ansat pr. 17. marts
som gravermedhjælper i Bøstrup og Tranekær.
Marlene har erfaring fra arbejdet som graver
ved Hou kirke. Vi byder Marlene velkommen
og glæder os meget til samarbejdet.
Ellen Møller Pedersen har pr. 1. maj opsagt
sin stilling som kirkesanger ved Snøde kirke.
Ellen har været ansat siden 1994. Vi vil gerne
sige et stort tak for hendes trofaste og mangeårige virke som kirkesanger.

Jane Merrild er pr. 15. marts ansat som
præstesekretærvikar i foreløbigt seks måneder,
indtil der foreligger en afklaring.
Organist Sabina Lundegaard Nielsen går 19.
maj på barselsorlov.

Valg af ny præst
Der skal vælges ny præst til pastoratet. Ansøgningsfristen udløb den 4. maj. Biskoppen holder
orienterende møde med menighedsrådene den
17. maj, hvor kandidater til prøveprædikener og
samtaler udvælges. Der sigtes mod ansættelse
pr. 15. august med indsættelse søndag den 23.
august i Tullebølle og Hou kirker.
Udflugt til Humlemagasinet
Onsdag den 3. juni går turen til Midtfyn, hvor
vi bl.a. skal besøge Humlemagasinet i Harndrup. Tilmeldingsfrist den 26. maj til Hanne
Tved på tlf. 62 55 15 76/21 47 30 78, mail
htved@hotmail.com. Pris 200 kr.
Afgang Hou kirke kl. 11.00, Lohals havn kl.
11.05, Stoense kirke kl. 11.10, Snøde kirke kl.
11.15.
Kl. 13 besøger vi Langesø skovkapel og hører
om stedet. Herefter kører vi til Humlemagasinet i Harndrup, hvor vi får eftermiddagskaffe
og bliver introduceret til stedet.
På hjemvejen spiser vi middag på Bregninge
mølle. Drikkevarer for egen regning.
Udflugt til Sydlangeland
Søndag den 7. juni kl. 13.30 er der gudstjeneste
i Tullebølle kirke. Derefter kører vi til Magleby og Skovsgård gods. Middagen indtages
på Lindelse kro. Pris 200 kr. Drikkevarer til
middagen for egen regning. Tilmelding senest
mandag den 1. juni til Else Svendstrup Holm,
bedst mellem 17 og 18 på tlf. 62 59 14 65/21 58
34 14 eller else.svendstrup@hotmail.com.

Nordlangeland pastorat
Udflugt til Christiansfeld
Nordlangeland Pastorat inviterer til fælles udflugt fredag den 4. september.
Turen går til Christiansfeld i det sønderjyske. Her har vores sognepræst Hans Henrik
Merrild boet og han vil guide os på denne tur.
Vi kører fra Hou kirke kl. 7.00 med opsamling
på Lohals havn kl. 7.05, Stoense kirke kl. 7.10,
Snøde kirke kl. 7.15, Bøstrup kirke kl. 7.20,
smedjen i Lejbølle kl. 7.25, Tranekær kirke kl.
7.30, Tullebølle kl. 7.35.
Der holdes en kort pause i Kildebjerg, hvor
vi for egen regning kan købe kaffe. På vej til
Christiansfeld gøres der et stop ved Skamlingsbanken, hvor vi håber at kunne nyde udsigten.
I Christiansfeld begynder vi i Tyrstrup kirke,
kendt som genforeningskirken. Kirken er nyligt
blevet restaureret og vi skal høre om kirken og
dens aktiviteter.
Efter en frokost sandwich er vi klar til at se
den gamle bykerne i Christiansfeld med Brødremenighedens kirke, Christiansfeld centeret
og Gudsageren. Store dele af byen er nyrestaureret, da man arbejder ihærdigt for at komme
på UNESCOs liste over Verdensarv.
Kaffen indtager vi på Den gamle Grænsekro
og dagen sluttes med besøg på Genforenings- og
grænsemuseet, før vi kører til Fjelsted Skovkro
og spiser en to-retters menu. Her betaler vi hver
især vores drikkelse.
Turen koster 300 kr. og for disse penge får
du en dejlig bustur, frokostboller, kaffe og aftensmad.
Inden udflugten holder vi en intro-aften,
hvor Hans Henrik vil fortælle om turen, Det
foregår i Bøstrup sognehus den 26. august kl.
19.00. Hvis du har lyst til at deltage, kan du
tilmelde dig samtidig med tilmelding til udflugten.
Bindende tilmelding senest den 21. august
til: Hanne Tved, tlf. 62 55 15 76/21 47 30 78
eller mail htved@hotmail.com eller Else Svendstrup Holm, tlf. 62 59 14 65/21 58 34 14 eller
mail else.svendstrup@hotmail.com.

Hollænderhus
Søndag den 21. juni er der friluftsgudstjeneste
kl. 11.00 ved Hollænderhus, Houvej 59, med
efterfølgende spisning af medbragt frokost.
Kom og deltag i denne dejlige tradition.
Musik og sang er i år ved Susanne og Jens
Jørgen Søgaard. Medbring mad, drikkevarer og stole. Hvis det bliver regnvejr, kan vi
trække indenfor.

Kirkevandring
Denne sommers kirkevandring bliver søndag den 28. juni kl. 14.30 – 19.00. Vi mødes
ved Hou kirke kl. 14. 30 og går til Hollænderhus, hvor vi får en kop eftermiddagskaffe.
Herefter går vi en tur gennem Vester Stigtehave
til vandet, og retur ad den gamle kirkesti. Tilbage ved kirken holder vi en kort gudstjeneste
kl. 17.30, og så slutter vi af med at spise en
sandwich i laden ved Hou præstegård, eller i
præstegårdshaven, hvis vejret tillader det. Turen
er et samarbejde mellem Nordlangeland pastorat og Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat.
Tilmelding til sognepræst Annalise Bager,
62 50 10 69 eller anba@km.dk, eller til sognepræst Hans Henrik Merrild, 62 55 12 64 eller
hhm@km.dk, senest torsdag den 25. juni.
Pris for deltagelse 40,00 kr.
Lohals festival – Triskellig - irsk
folkemusik
Koncert den 12. juli kl. 19.30 i Hou kirke
som afslutning på Lohals festivalen med
Triskellig.
Titlen er keltisk for Trio og trioen spiller
irsk folkemusik. Der spilles både livlig rytmisk musik, og mere dæmpet balladeagtig
musik. Alt fint afstemt og med forståelse
for den irske musiks mangfoldighed. Det
bliver en koncert, der gør sindet let og glad.
Fri entré.

Bibelcamping
Igen i år bliver der bibelcamping i Tullebølle.
Tullebølle Bibelcamping afholdes i perioden 17.
– 25.juli.
Campingpladsen ligger på den gamle fodboldbane ud mod Skolevej. Møderne afholdes
i Tullebøllehallen. Der er familieformiddag kl.
9.00 (dog ikke søndag). Vi starter med fælles
kaffebord, herefter er der forskellige aktiviteter.
Vi afslutter formiddagen fælles i hallen ca. 20
min. med sang og forkyndelse.
Hver aften er der aftenmøde (se program
som ligger i kirkerne)
Du er velkommen til at deltage i hele bibelcampingen. Du er også velkommen til at
deltage i et eller flere møder.
Se mere på facebook ”Tullebølle Bibelcamping” eller på hjemmesiden www.tullecamping.
dk
For yderligere oplysninger kontakt Birgit
Mogensen, Skolevej 17, Tullebølle, tlf.62 50 20
98
Udstilling Tranekær – Moderne og
klassiske kniplinger
Sommerens udstilling i Tranekær kirke bliver af
kniplinger. Som udstiller Maggi Søgaard, Lohals udtrykker det, ”repræsenterer kniplinger en
gammel håndarbejdsform, som nødig skulle gå
i glemmebogen.”
Der er fernisering på udstillingen torsdag
den 4. juni kl. 16.00. Menighedsrådet byder på
en lille forfriskning.
Udstillingen kan ses i kirkens åbningstid
hele sommeren frem til medio august.
Aftengudstjeneste Tullebølle
Søndag den 5. juli kl. 19.00 er der gudstjeneste
i Tullebølle kirke. I stedet for den traditionelle
kaffe i præstegårdshaven vil der efter gudstjenesten være kaffe i våbenhuset.
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Nordlangeland pastorat
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Sommerkoncerter
De traditionsrige sommerkoncerter bliver i år
holdt i Stoense og Bøstrup kirker. Sommerens
program bliver således:
Lørdag den 27. juni kl. 15.30 i Bøstrup kirke: Sopranen Pumeza Matchikiza og pianisten
Julius Drake.
Lørdag den 4. juli kl. 15.30 i Bøstrup kirke:
Violinisten Sayaka Shoji.
Lørdag den 5. september kl. 15.30 i Stoense
kirke: Emerson Kvartetten.
Flere oplysninger på www.langeland.dk.
Minikonfirmander
Der planlægges tilbud om minikonfirmandundervisning til eleverne i Nordskolens 3. klasse
i efteråret 2015. Nærmere information vil tilgå
elever og forældre i 3. klasse. Det vil foregå tirsdage efter skoletid, med start 15. september og
frem til jul.
Højskoleaftener 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
Menighedsrådsmøder
Hou-Stoense-Snøde menighedsråd:
Onsdag den 10. juni kl. 19.00
Onsdag den 12. august kl. 19.00
Møderne holdes i Hou præstegård.
Tullebølle-Tranekær-Bøstrup menighedsråd:
Tirsdag den 2. juni kl. 19.00
Tirsdag den 7. juli kl. 19.00
Møderne holdes i Bøstrup sognehus.
Menighedsrådsmøderne er offentlige. Se referater på www.pastoratet.dk

Gudstjenester på plejehjemmene
Tullebølle Centret:
Onsdag den 17. juni kl.14.30
Onsdag den 29. juli kl. 14.30. Altergang.
Onsdag den 26. august kl. 14.30
Stigtebo:
Onsdag den 17. juni kl. 10.15
Onsdag den 29. juli kl. 10.15
Onsdag den 26. august kl. 10.15

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

☎

Embede vakant
Bygaden 69, 5953 Tranekær
62 50 22 50

Bøstrup kirke:
Graver: Jytte Christiansen,
21 33 30 33 (bedst tirsdag til fredag), boestrupkirke@gmail.com
Kirkeværge: Ulla Frederiksen,
62 59 14 00

☎

☎

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

☎

☎

Sekretær: Jane Sand Merrild,
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

☎

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

☎
☎

☎

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: 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
Rejsende i kirkelige handlinger
sådan sagde en spøgefuld mand, engang jeg
kom med min præstekjolekuffert. Det er siden
blevet mit lod i livet. I godt 8 år har jeg af familiemæssige grunde været vikarpræst i Fyens
Stift.
Vikariatet i Rudkøbing og Simmerbølle er
mit første på Langeland. Da jeg kørte over broen til indsættelsesgudstjeneste pinsedag i 2014,
var mit håb, at jeg ikke skulle tage turen ret
mange gange, for jeg skulle afløse for en sygemeldt kollega. Sådan kom det ikke til at gå. En
kedelig baggrund for et på mange måder godt
år for mig.
Det har været skønt, at have et konfirmandhold fra start til slut. Aldrig har jeg haft et hold
med så mange drenge. Men det er ingen sag, for
alle konfirmander har været søde og sjove og for
det meste også opmærksomme. Vores sang ved
andagterne i kirken har været ”fantastisk”, høj
og med mange skæve toner - mine og deres. Og
sjovt var det, at danse om juletræet på torvet, så
vi fik repeteret, at julen ikke varer lige til påske.
Onsdagene med ”Kaffe på kanden” i konfirmandstuen har lært mig en del om livet i
Rudkøbing før og nu. Jeg takker for damernes
åbenhed og vilje til at dele livshistorier og tanker om konfirmation, ægteskab og dagliglivets
glæder og sorger og om meget andet stort som
småt.
Dåben er på alle måder unik. En engangshandling for den, der bliver døbt, og et særlig
øjeblik både for dåbsgæster, menighed og præst.
Dåbsritualet slides ikke op af at blive brugt. Det
vokser i styrke og betydning i takt med ens fortrolighed med ordene og rækken af børn, man
har døbt.
Rudkøbing-Simmerbøllepastorat er et sted
med mange begravelser. Og man skal som
præst dér helst ikke blive så optaget af andre
gøremål, at der ikke er tid til at tale ordentlig
med de efterladte og skrive begravelsestale. Med
rette forventer et sogn, at deres præst er der for
dem, når de skal begrave deres døde, og at præ8

sten har andet og mere at sige end en sludder for
en sladder. Der skal tales om det, vi mennesker
på godt og ondt betyder i hinandens liv, og om
den styrke kærligheden er i vores liv – både når
den er der og når vi savner den – for selv om
den menneskelige kærlighed er både svigefuld,
omskiftelig og fuld af egenkærlighed, er den
dog en svag afglans af noget, som er større end
os selv. En afglans af Guds ubrydelige og evige
kærlighed, som vi møder i Jesus liv og i hans
død og opstandelse.
Vielser var der ikke mange af i 2014. De
kommer i sommerens løb, når jeg er rejst.
Livets glæder og sorger - egne og mødet med
andres i det virkelig liv, i bøger og på film og
mange andre steder - giver stof til den samtale
med de bibelske beretninger, som er præstens
arbejde forud for gudstjenesten. Når gudstjenester er gode, kaster evangeliet i musik og sang
og ord lys på vores liv og lyser det op, så vi forstår, at vi er en del af Guds store historie med
sine skabninger. Derfor er præstens kontor både
et mødelokale og et studerekammer, hvor vi
sidder en hel del, ikke for at blive verdensfjerne
æggehoveder men for at være nærværende og
tidssvarende. Og så fordi trofaste kirkegængere
forpligter.
Meget af det man gør som præst, gør man
ikke alene. Med en præstekollega som Lene
går det sagtens. Hun er flittig og holder så lidt
fri, at provsten skælder ud. Hun er opgave- og
løsningsorienteret, ”computer-haj”, hjælpsom,
betænksom og tillige sjov. Som en ironisk bemærkning sagde hun en dag: ”Du kommer til
at savne mig.” Det gør jeg.
Birgitte passer kirkebogen, laver attester,
sender breve, indbydelser, klipper og klister og
holder styr på at alle regninger er attesteret.
Hans og Charlotte passer kirkerne og sørger
for, at der altid er rent og pænt og fint pyntet til
handlinger og højtider. Tine spiller og dirigerer
kor, så sang og salmetraditioner førers videre.
Valle og Kjeld synger både fra salmebogen og
andet.

Kirkegårdens folk gør, hvad de kan for at
rationalisere kirkegårdsdriften, så det hele kan
nås på kortere tid og stadig se ordentligt ud. Og
når jeg har bredt mig i gravernes frokoststue, har
de endda fået mig til at føle mig velkommen.
Jeg har ikke fået nej af nogen af de ansatte,
når jeg har spurgt dem om noget heller ikke,
når det har været uden for nummer. Alle gør
hvad de kan, for at vi når godt i mål. Det er
meget værd!

Gravere og menighedsrødder.
Kirken er på mange måder en særlig arbejdsplads. Præsten er ansat af kirkeministeriet
og har i det daglige provst og biskop som sine
foresatte. De øvrige medarbejdere er ansat af
menighedsrådet, som ikke er i kirken til daglig.
I det, der vedrører gudstjenester og de kirkelige
handlinger, har de præsten som arbejdsleder. På
det plan er kirken lidt af en rodebutik og den
nødvendige kommunikation er noget alle kirker hele tiden øver sig i.
I kirken kan hverken præst, menighedsråd,
provst eller biskop kalde sig herre i eget hus.
Hver har de beføjelser og bemyndigelser, som
kun er deres. Af og til et bøvlet og langsommeligt system men meget sundt og godt alligevel,
for det holder alle fast på overordnede perspektiv, at kirken er vor Herres.
Menighedsrådet har haft sit at se til. Renoveringen af det gamle rådshus har været og
er fortsat en stor opgave. Det kræver mange
møder og en tæt kontakt både med kirkelige
og statslige myndigheder, bygherrerådgiver og
andre interesserede. Når det en dag står færdig,
er jeg sikker på, at bliver et aktiv både for den
lokale kirke og for hele provstiet. Og så er der jo
tillige den vanlige daglige drift med budgetter,

Rudkøbing – Simmerbølle pastorat
vedligehold af kirker og kirkegårde, personaleforhold samt planlægning og afvikling af div.
aktiviteter store som små. Et menighedsråd,
hvis medlemmer mener noget og vil noget,
kommer til at bruge megen tid på at diskutere,
hvad, hvorfor og hvordan. Det er prisen, når
alle skal høres, så der ikke går junta eller formandsvælde i den. Ingen kan altid være enige
om alt, men kan man være uenige på en ordentlig facon, så er meget nået.
Møderne i Rudkøbing-Simmerbølle Menighedsråd har af og til været lange, men de er det
langt fra hver gang. Der altid fællessang og ofte
også en sjov bemærkning. I den kommende tid
bliver den store opgave at ansætte en ny præst.
Mit håb for Rudkøbing og Simmerbølle sogne
er, at de får en præst, der med flid og kraft vil
bære det budskab videre og ud: At Gud i Jesus
af Nazaret har vist os, at han vil og regner fejlbarlige og ufuldkommene mennesker.
I den tro er jeg gået til præstarbejdet i Rudkøbing og Simmerbølle og i den rejser jeg videre
på min vikarvals.
Mai Bjerregaard Andersen
Vikarpræst

kirkegård. Planen for renoveringer er lavet i
samarbejde med kirkegårdslederen, provstiet og
menighedsrådet. Renoveringen har stået på et
par år og er endnu ikke afsluttet, men allerede
nu anes resultatet. Hække, gamle store buske og
træstubbe er fjernet. Gange og sløjfede gravsteder er tilsået med græs. Det giver kirkegården
et åbent udseende og gør den samtidig lettere
at vedligeholde. Det er vigtigt, idet Stiftet og
provsti har pålagt menighedsrådet at reducerer
i sognets lønudgifter. Menighedsrådet er glade
for det billede, der tegner sig af kirkegårdens
udseende.
Der er også planer om en omlægning af
Simmerbølle Kirkegård, og vi håber at vi kan
begynde i 2016 også med henblik på at lette
vedligeholdelsen.
Tom Vedø Søegaard
Formand for Kirkegårdsudvalget

Ny præst
Opgaven med at få ansat en ny præst er nu påbegyndt. Det er en stor og vigtig opgave for
menighedsrådet og vi har holdt flere møder for
at gennemdrøfte, hvilke ønsker der måtte være
mht. en ny præst. Stillingen har været opslået i
Præsteforeningen og ansøgningsperioden var fra
14. april til 4. maj 2015. Om alt går efter den
tidsplan, som er udarbejdet af Stiftet, så vil en
ny præst kunne ansættes/tiltræde enten 1. juli. Vi
håber på indsættelsesgudstjenester søndag den
5.7. Se dagspressen og kirkens hjemmeside.
Vibeke Westphal Formand

Sognedagen den 8. marts.
Tidligere præst på Nordlangeland, Søren Hermansen, holdt gudstjenesten. Kaj Munks Den
blå Anemone var ledetråd i prædikenen over
søndagens tekst, som var fuld af dæmoner, men
Sørens forkyndelse fik håbet og lyset til at spire
frem, ligesom den blå anemone, der gennembrød den sorte jord. Efter gudstjenesten gik vi
på Hotel Skandinavien, hvor Søren fortalte historier fra sit 11 år lange virke på øen. Der blev
smilet og grinet højt og givet mange genkendende nik fra de 95 tilhørere, der også talte en
hel del af Sørens tidligere sognebørn.
En dejlig dag med masser af glade mennesker. Menighedsrådet takker alle fremmødte
og særligt Søren, som straks takkede ja til vores
gæstebud.
Janne Riis
Aktivitetsudvalget

Kirkegårdsrenoveringer
Alle ting med en vis alder kræver renovering,
således også Rudkøbing Kirkegård, der samtidig skal bevare sit udseende af en klassisk dansk

Salmesangsaften
- Gammel vin på nye flakser mm.
Onsdag den 10.6 kl 19.30 i Rudkøbing Kirke vil man på egen krop kunne opleve, hvad

melodi og salmetekst gør ved hinanden. På
programmet er kendte salmer på både gamle og
nye melodier såvel seriøse som mere pjattede.
En enkelt eller to spøjse katekismusviser og en
uropførelse bliver det også til. Medvirkende:
Kirke Koret, organisten, kirkesangeren og vikarpræsten. Velmødt til en glad aften i sangens
tegn.

KONCERTER
i Rudkøbing kirke. Fri entré.
Torsdag d. 2. juli kl. 20.00:
Koncert med baryton Lars
Thodberg-Berthelsen, som
er en erfaren solist og som
siden 2004 har været ansat
som sangdocent ved Det Jyske
Musikkonservatorium.
Programmet består af et udvalg af danske
sange med hovedvægt på jubilaren Carl Nielsen
– såvel kendte som ukendte sange fra Nielsens
smukke og dramatiske sangskat, desuden sange
af N. W. Gade og Peter Heise. Ved koncerten
akkompagneres Lars Thodberg- Bertelsen af
pianist og organist ved Rudkøbing Kirke, Tine
Pugesgaard.
Tirsdag d. 18. august
kl. 20.00: Koncert
med Trio Vitruvi.
Trio Vitruvi - Alexander McKenzie- klaver,
Niklas Walentin- violin
og Jacob la Cour- cello,
har spillet sammen siden sommeren 2013. Ved koncerten spiller de
værker for klavertrio af Haydn, Beethoven og
Brahms. Om Trio Vitruvi ved DR P2 Kammermusikkonkurrence: ”tre individuelle musikere,
som tilfører det kammermusikalske samspil en
varme, et overskud og en energi, som sjældent
ses og høres.”
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Rudkøbing – Simmerbølle pastorat
Menighedsrådsmøder
4.6 i Rudkøbing, konfirmandstuen og 5.8 Simmerbølle, annekset kl. 18.30.
Kirkekaffe
efter gudstjenesten i Simmerbølle søndag den
30. august kl 19.00.
Velkomme til de døbte
Rudkøbing
29. marts	Fillippa Ørsted Borum,
Havnegade 116, Rudkøbing
6. april	Emma Rebekka Egede Juul, Bygaden 9, Tullebølle, 5953 Tranekær
Simmerbølle
5. april 	Sif Skytte Salgaard Bendtsen,
Vestskellet 15, 3250 Gilleleje
	Maja Rabølle Rasmussen,
Spodsbjergvej 227, 5900 Rudkøbing
	Ellen Mathilde Lollesgaard,
Naksovvej 120, 2500 Valby

Plejehjems gudstjenester
Dana Hus tirsdag kl 14.00
Den 2. juni ( Mai Bjerregaard Andersen)
Den 7. juli ( Lene Kjær Andersen)
Den 4. august ( NN)
Rudkøbing Plejehjem kl 11.00
Torsdag d. 4. juni (Mai Bjerregaard Andersen)
Tirsdag d. 28. juli (Annalise Bager)
Onsdag d. 12. august (Annalise Bager)
Center Kohaven
Tirsdag den 9. juni kl. 10.00 (Lene)
Tirsdag den 11. august kl. 10.00 (Lene)
Udflugt: Onsdag den 17. juni inviteres Centerets beboere og brugere til en hyggelig formiddag
med kaffebord, fællessang og fortælling i Longelse præstegård.
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Indre Mission - Bethesda
4/6
Møde v/regionsleder Bjarne
Taulborg
11/6
Bibelstudie
19/6
Fællesspisning kl. 18.00, derefter
møde v/Bjarne Hvidberg
17 - 25/7 Bibelcamping i Tullebølle
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
Til 30.6 Vikarpræst kbf.:
Mai Bjerregaard Andersen.
Træffes efter aftale.
24 24 61 12, maib@km.dk
Pr. 1.7 ny sognepræst.
Østergade 2, 5900 Rudkøbing
62511375

☎
☎

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.

☎

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 vikarpræst Mai Bjerregaard Andersen, fredag dog til sognepræst Lene Kjær
Andersen/ny præst.

☎

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
Organist: Tine Pugesgaard Sandberg,
Møllevænget 3, 5900 Rudkøbing.
23 30 18 68.
E-mail: tine.p.org@gmail.com

☎

☎

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, lfa@geopartner.dk

☎
☎

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
gudstjenesten. Efter gudstjenesten er der kaffe,
saftevand, boller og kage i præstegårdshaven.
Er der et skolebarn som har lyst til at læse
indgangs- eller udgangsbønnen er I mere end
velkomne til at henvende jer til præsten.

Altergang i Strynø kirke.
I marts 2015 besluttede menighedsrådet at altergangen fremover ændres. I mange år har
menigheden gået op til alteret, når sidste vers
af salmen før prædiken blev sunget. Det ændres
nu. I Strynø kirke går menigheden op til alteret,
når indstiftelsesordene er sagt, altså når der er
sagt: Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat, da
han blev forrådt, et brød, takkede og brød det,
gav sine disciple det og sagde: ”Tag det og spis
det; dette er mit legeme, som gives for jer. Gør
dette til ihukommelse af mig!” Ligeså tog han
også bægeret efter måltidet, takkede, gav dem
det og sagde: ”Drik alle heraf; dette bæger er
den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer
til syndernes forladelse. Gør dette, hver gang I
drikker det, til ihukommelse af mig!”
Altergangen er altså nu, som i de fleste andre
danske kirker.
Særlige gudstjenester:
Børnegudstjeneste 30. august 2015 kl. 14.00
i Strynø kirke.
Årets familiegudstjeneste er d. 30. august, i år
vi hører om ”Stormen på søen.” Mon det er noget som vi kender meget til på en lille ø?
Kom og hør den fantastisk fortælling om Jesu
disciple der var taget ud i en båd på Genezarat
Sø, men pludselig blæser det op, og disciplene
bliver bange for at de skal dø, pludselig kommer
Jesus gående til dem på vandet… Historierne
om vores 3 kirkeskibe vil også blive fortalt ved

Gudstjenester på hverdagssprog:
Følgende søndag er der gudstjenester på hverdagssprog:
Søndag d. 7. juli kl. 19.00. Ved aftengudstjenesten er gudstjenesten på hverdagssprog, der
læses fra ”Det Ny Aftale” og bønnerne er fra
den nye bønnebog.
Gudstjenesterne er markeret med * i gudstjenesteoversigten.

der uddannelse. Ansøgningsskemaer kan fås
ved henvendelse til Knud Nielsen, Søndrevej
11, Strynø, eller Asta Lundsgård, Kirkevej 7,
Strynø, og bedes sendt eller afleveret til sidstnævnte senest 31. juli 2014.

Præstens ferie og fridage.
Sognepræsten holder ferie i uge 28, 29 og 32.
Embedet passes i ferieperioden af den nye sognepræst i Rudkøbing tlf.: 62511375, hvortil
henvendelser kan rettes.

Udendørsgudstjeneste søndag d. 16. august:
For første gang holdes der gudstjeneste under
åben himmel på Strynø. (Så vidt jeg ved!) Der
bliver en udendørsgudstjeneste d. 16. august, og
alle er meget velkomne!
Eftermiddag for pensionister og andre
voksne.
Eftermiddagene er afsluttet med påskefrokosten, og der holdes pause indtil efter sommer,
hvor Helga Rasmussen og Elisabeth Skræp Andersen opstarter en ny sæson.

Månedens salme.
I de følgende måneder er valgt følgende salmer:
Juni: DDS 725: ”Det dufter lysegrønt af græs.”
Juli: DDS 48: ”Uforsagt, hvordan min lykke.”
August: DDS 726: ”Gak ud, min sjæl, betragt
med flid.”
Husk at du altid kan foreslå månedens salme, henvend dig blot til præsten.
Rasmus Jakobsens Legat.
Rasmus Jakobsens Legat kan søges til almennyttige, lokale opgaver eller som støtte
til enkeltpersoner, f.eks. unge strynboer un-

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 LongelseFuglsbølle-Skrøbelev Menighedsråd:

Onsdag den 10. juni kl. 17.00 budget
møde m. efterflg. sognemøde kl. 19.00
med menighedsrådets årlige beretning.
Onsdag den 24. juni kl. 17.00
Torsdag den 13. august kl. 17.00
Dagsorden samt referater kan ses på kirkens hjemmeside.

Nye ansættelser og omrokeringer!
Graver Tage Larsen har valgt at lægge kirkegårdsarbejdet fra sig. Han fylder 70 år i
slutningen af maj og føler, at det er tidspunktet
nu. Han blev ansat 1. juli 1999, så det er blevet
til næsten 16 år på kirkegården i Longelse. Han
har haft et stort ønske om at trappe ned, og menighedsrådet har tilbudt ham en stilling som
kirketjener. Siden 1. april er det ham menigheden har mødt ved gudstjenester, bryllup´er,
begravelser og andre kirkelige handlinger og
arrangementer i Longelse & Skrøbelev kirker.
I ferietiden vil han også være at finde i Fuglsbølle kirke. Graver Jeffrey Raymond har fra
samme dato fået ansvaret for både Skrøbelev og
Longelse kirkegårde med hjælp fra gravermedhjælp Jens Berner Nørgaard, som er tiltrådt
her i foråret. Vi byder alle 3 velkommen i deres
nye arbejdsområder og håber, det bliver til alles
tilfredshed og glæde.

Grundlovsmøde
5. juni kl. 14.00
Dette års taler ved Grundlovsmødet i præstegården er sognepræst i Kølstrup og feltpræst
Knud Erik Kristensen. Knud Erik Kristensen har været udsendt på adskillige missioner
til Bosnien, Kosovo, Irak og Afghanistan. I
sin Grundlovstale vil han fortrinsvis fortælle
12

om det halve år, han tilbragte i Afghanistan i
2011. Han vil give os indblik i soldaternes dagligdag, komme ind på de mange samtaler med
soldaterne og de meget velbesøgte søndagsgudstjenester. Talen bringer os naturligvis også
omkring Grundloven. Dagens musikalske underholdning bliver leveret af ”Sygehuskoret”
under ledelse af Lone Nordal. Desuden bydes
der på fællessang. Husk at medbringe kaffekurv.
(NB! Vi rejser telt, så vi er skærmet mod vind
og vejr, såfremt dagen ikke viser sig fra sit bedste sommerhjørne).

Hyggelig formiddag i præstegården
Sædvanen tro inviteres der til en hyggelig
formiddag i præstegården med kaffebord, fællessang og oplæsning.
Det gælder Center Kohavens beboere og
dagcentergæster samt alle jer fra sognet, som
har lyst til at være med. Det foregår onsdag
den 17. juni kl. 10.00-11.30. Tilmelding senest dagen før på tlf. 62501069. Kirkebilen kan
benyttes.
Midsommeraften i Fuglsbølle kirke
For ca. 1 år siden havde vi indbrud i Fuglsbølle kirke. Her mistede vi vores gamle dåbsfad,
alterlysestagerne og den syv-armede. En trist
historie. Det tager lang tid at få sådanne ting fornyet. Men nu er alle dele færdige. Blikkenslager
Kurt Madsen, Rudkøbing har fremstillet et nyt
smukt dåbsfad i messing og Den Jyske Gørtler
har lagt hånd til de nye lysestager til alteret og
til den syvarmede. De smukke arbejder vil vi
gerne vise frem og fejre med AFTENSANG i
kirken torsdag den 18. juni kl. 19.00. Her vil
vi synge fællessalmer, lytte til tekster og glæde
os over sommersange fremført af musikeren
HELLE LYNGE. Sæt kryds i kalenderen til en
dejlig aften med oplevelser for øje, øre, mund og
hjerte. Aftensangen slutter med en forfriskning
i våbenhuset.

Kirkevandring Søndag den 28. juni
kl. 14.30-19.00
Arrangør af sommerens kirkevandring er i
år Nordpastoratet. Den kommer til at forgår
på nordspidsen af Langeland. Tilmelding til
sognepræst Hans Henrik Merrild, 62551264,
hhm@km.dk, eller til sognepræst Annalise Bager, 62501069, anba@km.dk senest torsdag den
25. juni.
Strandgudstjeneste

Fra strandgudstjenesten sidste år.

Tirsdag den 28. juli rykker vi ud af kirkerummet og bruger vores smukke natur, som
ramme omkring sommerens Strandgudstjeneste. Det foregår på Spodsbjerg Drej kl. 19.00
på græsarealet ved kiosken med udsigt over
Langelandsbæltet. Helle Rasmussen fra Langelandsgarden spiller solen ned på kornet som
en smuk afslutning. Gudstjenesten er tilegnet alle: sommerhusgæster – andre turister og
fastboende, som har lyst til at være en del af
naturens store katedral. Efter gudstjenesten er
menighedsrådet vært ved en forfriskning. Medbring gerne strandstol eller tæppe.

Musikgudstjeneste i Longelse Kirke
Søndag den 9. august kl. 11.15 står gudstjenesten i musikkens tegn. Brassbandet medvirker
ved gudstjenesten og giver os en dejlig musikalsk
oplevelse, når de sætter tryk på deres messinginstrumenter. Efter gudstjenesten inviteres der på
en let frokost i præstegården. Tilmelding senest
fredag den 7. august af hensyn til frokosten.

Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat
Sommerudflugt til Samsø lørdag den
15. august
Der er afgang fra præstegården kl. 06.00 og
servering af bus-morgencomplet undervejs. Kl.
09.15 sejler vi fra Hou til Sælvig med Samsøfærgen. Her venter vores lokalguide os, der vil
følge os rundt på Samsø hele dagen. Først går
turen ned på Sydøen, Vesborg Fyr og videre til
Ballen, hvor vi skal have vores frokost. Efter
frokost skal vi besøge øko-museet, hvor vi ser
en lille film om Samsø. Herefter fortsætter turen op på Nordøen. Ved Langøre nyder vi den
skønne udsigt og den lille ”bryllupskirke”. Vi
fortsætter op mod Nordby og Ballebjerg, der er
øens højeste punkt.
Vi tager færgen kl. 15.45 tilbage til Jylland
og sætter kursen mod Hejse Kro, hvor vi skal
spise til aften. Derefter er det direkte tilbage til
Langeland, og vi forventer at være ved præstegården ca. kl. 21.00.
Pris for turen incl. bus, færgeoverfart, lokalguide samt morgencomplet-frokost-aftensmad
(ex.drikkevarer) er kr. 375,Tilmelding senest 4. august på tlf. 62501069,
mail; anba@km.dk
Babysalmesang
Efterårets Babysalmesang starter tirsdag den 1.
september. Babysalmesangen vil blive nærmere
beskrevet i næste nummer af kirkebladet.
Efterårstur
Efterårsturen 2015 går til HUSUM i Sydslesvig
23. - 25. oktober. Nogle af turens spændende
punkter er besøg i Slesvig Domkirke med det
berømte Brüggemann Alter. En tur rundt i
det maleriske område Holmen. Besøg på Vikingemuseet i Hedeby, hvor vi også skal spise
frokost. Et besøg i den danske kirke i Husum.
Frokost i Frederiksstad med sejltur på kanalerne. Rundvisning på Koldinghus og guided tur
i Fredericia Miniby på vej hjem om søndagen.

Program kan rekvireres på hjemmesiden www.
longelsekirke.dk eller i præstegården.

Børn & undervisning
Juniorkonfirmander ( der gives besked gennem Ørstedskolen)
Konfirmander torsdag 8.10-9.40 (start uge
43) Tilmeldinger for 7. klasses elever på
Ørstedskolen sendes ud midt i august. Såfremt man er elev på en anden skole, bedes
man selv henvende sig.
Børneklub fredag 15.00-16.30 (start 4. september)

Dåb
8. februar Freja Hansen
Nørrebro 173, Rudkøbing
Skrøbelev kirke
8. marts Luca Roost
Spodsbjergvej 202, Spodsbjerg
Longelse kirke
14. marts Pablo Malik Milling Christensen
Spodsbjergvej 160, Assemose
Longelse kirke
6. april
Bertram Valdemar Nørgaard
Møllemosevej 14, Møllemose
Fuglsbølle kirke
Ferie/fri:		
Sognepræsten holder fri 13.-14. juni; 29.juni
- 12. juli; 25. - 30. august. Desuden er sognepræsten på kursus 17. – 24. august. Embedet
passes i ferierne af Hans Henrik Merrild, Hou,
tlf. 62 55 12 64, hhm@km.dk
I kursusdagene passes det af Lene Kjær Andersen, Strynø, tlf. 62 51 53 46, mail lcan@km.dk

Vejviser
www.longelsekirke.dk
Sognepræst Annalise Bager,
Longelsevej 5, 5900 Rudkøbing
62 50 10 69 anba@km.dk
Træffes bedst tirsdag, onsdag, torsdag,
fredag 9.00 -10.00, torsdag desuden
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
62511871
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
Gudstjeneste og grill - i Tryggelev
Søndag d. 21/6 – årets længste dag.
Gudstjeneste i Tryggelev kirke 17.00
Bagefter går vi til sognepladsen, hvor grillen er
tændt, så vi kan grille vores medbragte mad.
Menighedsrådet er vært ved kaffe og kage efter
spisningen. Husk mad, drikke og service.
Arrangeres sammen med Tryggelev beboerforening.

Medbring selv vandflasker, frugt og madpakke og evt. kikkert. Menighedsrådene giver
kaffe og kage.
Mulighed for returtransport til Ristinge efter andagten i Bagenkop.

Tryggelev kirke 20. juni kl. 11.00
Gudstjeneste med barnedåb. Alle er velkomne.
”Tid til ro og nulstilling”
Tre kvarter til eftertanke og opladning.
For dig, der ikke kan komme afsted i kirke om
søndagen, tilbyder vi nu som noget nyt hverdagsgudstjenester i Humble kirke:
Tirsdag d. 9. juni kl. 19 og torsdag d. 25.
juni kl. 19.
Musik, stilhed, læsninger, salmesang
Bagefter en lille forfriskning i våbenhuset.

Kirkevandring fra Ristinge til
Bagenkop
Søndag d. 5. juli
Kort gudstjeneste i Ristinge kapel 11.30.
Derefter snører vi vandreskoene og vandrer
Ruten ved Trggelev Nor.

langs kysten mod Bagenkop kirke, hvor der er
andagt 16.30.
Ruten er 10 km. Halvdelen er gode stier/
jordveje, resten er sand, småsten, græs. Man
skal være godt gående for at deltage – og huske
godt fodtøj! Til gengæld er der god tid, så både
ældre, børn og folk i ikke så god form kan være
med. Vi holder mindst 3 pauser:
Hesselbjerg strand: Frugt og drikkelse.
Nordenbro Vesteregn:
Frokost. Der er borde og bænke.
Pynten/skoven nord for Ågabet:
Eftermiddagskaffe
14

Kaffe Fodslette kirke
9. august 19.30
Efter gudstjenesten bydes der på kaffe og kage
i våbenhuset.
Gudstjenester på
Lindelse plejecenter:
9/6 14.00 ved Helle Frimann Hansen.
7/7 14.00 	
ved Trille Brink Westergaard –
med altergang.
18/8 14.00 ved Rebecca Aagaard-Poulsen
Alle fra pastoratet er velkomne til gudstjenesten – og til hyggeligt kaffebord bagefter!
Gudstjenester på
Humble Plejecenter
10/6 kl. 15.00 ved Rebecca Aagaard-Poulsen
8/7 kl. 15.00 ved Trille Brink Westergaard
5/8 kl. 15.00 ved Helle Frimann Hansen

Debatmøde ØP
Torsdag d. 4. juni Ørstedspavillionen
19 – 22.
En aften i selskab med Naser Khader,
Massoud Fourozandeh og Jomana Jojo Joy

Sydlangeland pastorat
Vi vil tale om kultur og værdier, kristendom og
islam.
De tre gæster har det til fælles, at de er bekymrede for, at danskerne ikke forstår farerne
ved den stigende islamisering i Danmark. Alle
tre betaler en høj pris for at ytre sig.
Naser Khader kalder sig kulturkristen muslim og vil tage udgangspunkt i sin seneste bog
”Bekendelser fra en kulturkristen muslim”.
Massoud har taget konsekvensen og er konverteret fra islam til kristendommen og kalder
sin seneste bog ”Global Jihad, islams sjette søjle”.
Jomana, der har libanesisk kristen baggrund,
har i Danmark altid måttet finde sig i chikane
og det, der er værre, fra herboende muslimer
dels i Gellerupparken i Århus, hvor hun er vokset op, og dels på Nørrebro, hvor hun i dag har
måttet gå under jorden pga. sin mellemøstlige
herkomst og kristne tro og identitet.
Gratis adgang. ØP sælger drikkevarer.
Arrangør: Bagenkop, Lindelse-TryggelevFodslette og Humble menighedsråd.

Tilmelding senest d. 20. maj til Kurt tlf.
2464 6326, Dorthe Grabentinn tlf. 2381 9533
eller Rebecca Aagaard-Poulsen tlf. 6256 1077.
Magleby og Bagenkop menighedsråd

Sogneudflugter:
Sydlangeland pastorat tilbyder tre forskellige
sogneudflugter. Det er forskellige menighedsråd, der arrangerer, men alle fra Sydlangeland
kan deltage i turene.

Koldinghus med mere
Torsdag d. 25. juni. Afgang fra Tryggelev 7.50,
fra Humble (Spar) 7.55, fra Lindelse 8.00. Vi
får kaffe og lidt til i bussen. Rundvisning på
Koldinghus. Middag på Den gyldne Hane,
der ligger midt i næste sted, vi skal se: Kolding
geografiske have og Kolding Miniby. Vi kører
derefter af smukke veje til Kryb-i-ly Kro, hvor
kaffebordet venter. Hjem over den gamle Lillebæltsbro. Hjemkomst ca. 18.00. Turen er ikke
egnet for gangbesværede, men i Den geografisk
Have er der gode muligheder for at nyde stedet
siddende.
Turen koster 200 kr. Drikkevarer for egen regning.
Tilmelding senest 17/6 til Eva Terndrup tlf. 30
70 49 59 (efter kl. 19).
Lindelse-Tryggelev-Fodslette menighedsråd

Odense Zoo
Lørdag d. 30. maj. Afgang med bus fra Bagenkop Station kl. 11.00, Søndenbro kl. 11.05,
Magleby kl. 11.15, Tryggelev gl. bageri kl.
11.25, Spar Humble kl. 11.35, Lindelse Kirke
kl. 11.50. Vi spiser en frokostbolle på vejen, og
der vil være eftermiddagskaffe og kage. Vi spiser middag på Lindelse kro kl. 18.00. Herefter
kører bussen samme rute tilbage. Det bliver en
hyggelig tur, der også er egnet for gangbesværede.
Prisen er 195 kr. og betales i bussen. Drikkelse er for egen regning.

Nordlangeland
Tirsdag den 16. juni. Afgang fra Humble Apotek kl. 11.00. Evt. opsamling undervejs aftales
ved tilmelding. Herfra køres til Stoense Kirke,
der er nyrestaureret. Herefter spiser vi nogle
medbragte sandwichs. Turen går videre til Hou
og omegn. Eftermiddagskaffen indtager vi
på Generalen. Vi skal se Medicinhaverne, der
ligger lige ved siden af. På hjemturen kører vi
forbi Tobaksladen, hvor vi evt. kan gøre ophold. Turen slutter i Humble, hvor vi skal spise
på Humble Kro.
Turen koster 200 kr. Drikkevarer for egen
regning.
Tilmelding senest den 10.juni.til Marianne
Olsen tlf. 62571854 eller arne.marianne@os.dk
Humble menighedsråd

Sognerejse til Tjekkiet
Da der er ledige pladser på vores tur til Tjekkiet
6-11 september, kan man stadig tilmelde sig.
Man behøver ikke være bosiddende i Sydlangeland pastorat. Alle er velkomne.
Rejseprogram kan tilsendes.
Yderlige oplysninger og tilmelding til:
Lisa Pihl tlf.23242478 eller Lene Kromphardt tlf.62572072
Fridage og ferie:
Rebecca Aagaard-Poulsen har ferie. 17/7 – 7/8
samt fri 6-7/6 og 15-16/8.
Trille Brink Westergaard har ferie 11/7 – 7/8
samt fri 6-7/6 og 27-28/6.
Helle Frimann Hansen har ferie og fri 4/7 –
14/7, 11/8 – 25 /8 og på kursus 26/8- 28/8
Børnegudstjenester:
”De frelste fisk på fortet” - var børnegudstjenestens tema, da Langelandsfortet åbnede
Askøhallen for juniorkonfirmanderne, deres familier og mange andre. Juniorkonfirmanderne
fra Humble var fint udklædte som fiskere, da
vi steg ombord på Minestrygeren Askø, hvorfra
der blev fortalt om Fiskeren Peter under uvejr
- illustreret med lys og lydeffekter i hallen. En
stor oplevelse for os alle. Der skal lyde en varm
tak til Langelandsfortet for at gøre det hele muligt.
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Sydlangeland pastorat
Kirkestafet
Lindelse kirke 10.00:
Gud sagde ”Der skal være
lys!” Højmesse, hvor dagens
tema slås an. Flemming
Neperus synger solo.
10.50: Vi cykler/løber 5 km.
til Kædeby kapel.

Kædeby kirke 11.30:
Gud sagde ”Der skal være
en hvælving i vandene;
den skal skille vandene”.
Musikere fra Langelands
Brassband medvirker.
11.50: Vi cykler/løber
4,5 km. til Humble kirke.

Humble kirke 12.30:
Gud skiller jord og hav og
skaber planter og træer.
Skabelse og Big Bang - er det
hinandens modsætninger?
Organist Søren Egmose
medvirker.
12.50: Vi cykler/løber 4 km.
til Fodslette kirke.

Fodslette kirke 13.30:
Gud skaber sol, måne,
stjerner, festtider, dage,
år. Andagt med rytmisk
musik. Romie Romero
spiller og synger
13.50: Vi cykler/løber 4
km. til Tryggelev kirke.

Bagenkop kirke 16.30:
Gud hviler og skaber
dermed hviledagen,
som han gør hellig. Tid
til ro og nulstilling. Vi
vil synge meditative
Taizesange..

Tryggelev Kirke 14.30:
Gud skaber fisk og fugle.
Sansegudstjeneste med havlyde,
fuglesang og hvalsang. Sabine
Majus Hansen udstiller i kirken.
Børn fra Sydlangeland dekorerer
kirken og funkpigerne danser.
14.50: Vi cykler/løber 6,5 km. til
Magleby kirke.

Magleby kirke 15.30:
Gud skaber alle andre levende
væsener – til sidst mennesket, som
får en særlig plads i skabelsesordenen. Dansende fremstilling af
skabelsesberetningen. Birthe Fyrst
og Lotte Engelbreckt udstiller.
15.50: Vi cykler/løber 6,5 km. til
Bagenkop.
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Søndag d. 30. august gentager vi
successen med kirkestafet!
I begyndelsen skabte Gud….
Med udgangspunkt i skabelsens 7 dage vil der
være tematiske gudstjenester i 7 kirker – én dag
i hver kirke
Ruten er i år 30 km . Den kan med stor
fordel cykles. Enkelte strækninger kan løbes,
gås, køres på rulleskøjter eller… Ruten er lagt,
så vi kommer ud på mange småveje, stier og
naturskønne strækninger. Vi undgår stort set
amtsvejen. Se kortet ved siden af. Der kan cykles andre veje, hvis man foretrækker at holde sig
på asfalt.
Sammen bevæger vi os gennem Sydlangelands smukke landskaber og oplever kirkerne i
skabelsens tegn. Undervejs vil der være forfriskninger og lidt spiseligt ved kirkerne. Vi slutter
stafetten i Bagenkop Kirke, hvorefter vi sammen går ned på havnen. Her vil gruppen ”Lars
loves Louise” spille. Der vil blive grillet, hygget
og ikke mindst pustet ud som en god afslutning
på en forhåbentligt rigtig spændende dag, hvor
vi i den grad er medskabere på fællesskabet og
hinandens glæde.
Tilmelding til spisningen er nødvendig til
sognepræst Rebecca Aagaard-Poulsen på mail:
rema@km.dk eller telefon 51165477 senest 20.
august.
Maden koster 50 kr. for voksne og 25 kr. for
børn under 15 år.
Vi håber rigtig mange vil deltage i denne
festlige dag og være med til at gøre den helt fantastisk.

Sydlangeland pastorat
Juniorkonfirmanderne holdt deres afslutning i
Humble kirke. Her havde hvalen, der i tidernes
morgen slugte Jonas, indfundet sig. Juniorkonfirmanderne sang de tillærte sange og vi
rundede af med kagemand og blå og røde soda
vand.

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

☎
☎
☎
☎
☎

Konfirmanderne i Aros

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
62 56 11 73
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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Kirker på Langeland og Strynø

Hou kirke

Kirken bygget i 1873.
Alterbillede af Julius Paulsen.
Kirkeskib.
Sognepræster Hans Henrik Merrild og embede vakant.
Kirken er åben, når graveren er på kirkegården.

Snøde kirke

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

18

Bøstrup kirke

Stoense kirke

Middelalderkirke med træskærer-arbejde i bruskbarok af Hans
Gudewerth og Lorentz Jørgensen.
Gammelt kirkeskib.
Glasmalerier af Maja Lisa Engelhardt.
Sognepræster Hans Henrik Merrild og embede vakant.
Kirken er åben, når graveren er på kirkegården.

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

Tranekær kirke

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

Kirker på Langeland og Strynø

Tullebølle kirke

Middelalderkirke placeret midt i Tullebølle by. Romansk kor og skib,
gotisk sakristi og sengotisk tårn og våbenhus. Prædikestol senrenæssance
fra 1632 og nygotisk altertavle med korsfæstelsesmaleri af F. Storck fra
1866.
Sognepræster Hans Henrik Merrild og embede vakant.
Kirken er åben, når graveren er på kirkegården.

Rudkøbing kirke

Købstadskirke fra 1200-tallet.
Alterudsmykningen er kopi af Aabykrucifikset fra ca. år 1100; originalen findes på
Nationalmuseet.
2 fregatter er ophængt i kirken.
Klokkespillet spiller daglig kl. 8.00, 12.00,
16.00 og 20.00.
Sognepræster
Lene Kjær Andersen
og ny pr. 1.7.
Kirken åben 8.00 - 17.00.

Strynø kirke

Simmerbølle kirke

Middelalderkirke som indeholder bl.a. kalkmaleri med meget speciel
udformning af Danmarks våbenskjold (ARMA DANORUM) fra
1523. Romansk gravsten med processionskors.
Sognepræster Lene Kjær Andersen og ny pr. 1.7.
Kirken åben 8.00 - 16.00.

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

Skrøbelev kirke

Middelalderkirke indviet
til Skt. Nikolaus. Blev
ombygget i sengotisk
tid, men har bevaret en
række granit-skulpturer fra
romansk tid. Kirken har
kalkmalerier fra 1400-tallet fra Træskomalerens
værksted, og den har øens yngste kirkeskib, en
kopi af Rudkøbing-skonnerten Agathe, som
blev skænket kirken i 1991.
Sognepræst Annalise Bager.
Kirken åben 8.00 - 17.00.
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Kirker på Langeland og Strynø

Longelse kirke

Middelalderkirke med romansk skib og sengotisk langhuskor. Prædikestol,
alterbord og altertavle i renæssance. Altertavlen meget spændende med
figurer af forskellige dyder samt evangelisterne. Alterbordet fra 1588
viser billedfelter med Jesu dåb, korsfæstelse og den sidste nadver.
Sognepræst Annalise Bager.
Kirken åben 8.00 - 17.00.

Lindelse kirke

Romansk fra ca. 1200 med sengotiske tilføjelser. 1300-tals krucifiksgruppe. Fløjaltertavle
fra omkring 1500. Prædikestol fra 1628. I
forrige århundrede drastisk ombygning med
bl.a. tøndehvælv, der udviskede det romanske
præg. Gennemgribende restaurering i 1993 af
bygning og inventar. Smuk gammel præstegård syd for kirken.
Sognepræster Trille Brink Westergaard, Helle Frimann Hansen,
Rebecca Aagaard-Poulsen.
Kirken er åben, når graveren er
på kirkegården.
20

Fodslette kirke

Fuglsbølle kirke

Middelalderkirke med romansk skib og sengotisk
langhuskor. Prædikestol i bruskbarok udført af
Lorentz Jørgensen i 1644, tilhørte oprindelig Tranekær kirke og bærer bl.a. Chr. IV´s navnetræk.
Sognepræst Annalise Bager.
Kirken åben 8.00 - 17.00.

Beliggende i Langelands mindste sogn,
opført omkring 1250, men stærkt beskadiget under svenskekrigene (1657-60), siden
genopført af adelsfamilien til Hjortholm.
Altertavlen er et smukt sengotisk billedskærerarbejde med Madonna med barnet i
centrum.
Sognepræster Trille Brink
Westergaard, Rebecca AagaardPoulsen, Helle Frimann Hansen.
Kirken er åben, når graveren
er på kirkegården.

Tryggelev kirke

Middelalderkirke med romansk skib og sengotisk våbenhus, gennemgribende restaureret
og forandret 1872. Igen gennemrestaureret
2014. Prædikestol fra 1872 og altertavle fra
2014 af den lokale kunstner, Gitte Buch.
Forestiller Jesus og kvinden ved brønden.
Desuden to epitafier (mindetavler).
Sognepræster Trille Brink Westergaard, Rebecca
Aagaard-Poulsen, Helle Frimann Hansen,
Kirken er åben, når graveren er på kirkegården.

Kirker på Langeland og Strynø

Humble kirke
Kædeby kirke

Opført 1885 efter samme tegninger som Ristinge.
Glasmosaik i vindue i apsis.
Sognepræster Helle Frimann Hansen, Trille Brink Westergaard, Rebecca
Aagaard-Poulsen.
Kirken er kun åben i forbindelse med gudstjenester.

Bagenkop kirke

Fiskerlejets kirke og Langelands yngste kirke, opført på den gamle møllebanke i 1920.
Kirkens inventar skænket af byens borgere.
Lysekronen, forestillende det himmelske
Jerusalem, er udført af kunstsmed Knud
Eibye.
Sognepræster Rebecca Aagaard-Poulsen,
Helle Frimann Hansen, Trille Brink Westergaard.
Kirken åben 7.00 - 20.00.

Magleby kirke

Kirken i korsform er Langelands største. Den er en tidligere herredskirke
fra middelalderen, og har også været underlagt den nærliggende herregård Skovsgaard; under alteret findes tilmuret gravkapel for familien
herfra. Kirkens to klokker er fra 1430 (Langelands ældste) og 1630.
Altertavlen er fra 1863, malet af F. Storck, og forestiller Thorvaldsens
Kristusfigur. Prædikestolen er opsat i slutningen af forrige århundrede,
ejendommeligt nok i kirkens nordside; den indeholder trærelieffer fra
1650. Kirkens orgel har 14 stemmer og er opsat i kirken i 1985.
Sognepræster Helle Frimann Hansen, Trille Brink Westergaard, Rebecca
Aagaard-Poulsen. Kirken åben 8.00 - 16.00.

Middelalderkirke på højdedrag med udsigt
over det i 1854 inddæmmede Magleby Nor.
På kirkegården findes begravelsesplads for
allierede flyvere.
Sognepræster Rebecca Aagaard-Poulsen,
Helle Frimann Hansen, Trille Brink
Westergaard.
Kirken åben 7.00 17.00.

Ristinge kirke

Opført i 1880 for midler tilvejebragt ved salg
af tidligere kapellangård. Altertavlen malet
af Johannes Kragh og opsat 1912, motivet er
Matth. 11,28.
Sognepræster: Helle Frimann Hansen, Rebecca
Aagaard-Poulsen, Trille
Brink Westergaard.
Kirken er kun åben i
forbindelse med gudstjenester.
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Gospeldag med konfirmanderne
til at synge.
Det var sjovt at være med
Mikkel Thillemann

Som konsekvens af skolereformen har konfirmanderne i år kun gået til præst en morgen om
ugen fra efterårsferien og frem til påske. Resten
af undervisningen har ligget uden for skoletiden og er afviklet på nye og anderledes måder.
F.eks. var alle konfirmander på Langeland den
7. marts kaldt til gospel workshop i Bøstrup
Kirke. Ca. 100 af slagsen myldrede ud af busserne lørdag morgen lidt over 9.
Anders Gustavsen-Sprotte var instruktør.
En mand, for hvem gospel både er en måde,
han udtrykker sin kristentro på og giver den
videre. Hans store erfaring med at lave gospel
workshops mærkede man tydeligt og med en
god blanding af faglig dygtighed, indlevelse og
smittende engagement fik han konfirmanderne
til at give den fuld gas. Særligt til den afslutten-

de arbejds-koncert sidst på eftermiddagen. Her
var kirken fyldt med konfirmandernes familier,
som blev vidner til, hvor langt deres unge mennesker kan nå på en dag, når de arbejder seriøst
med stoffet. 5 gospel-sange, som hver var en
smagsprøve på en af gospelens mange genrer.
For præsterne, som var med på sidelinien,
var det en fornøjelse at opleve, hvordan en flok
meget forsigtige, lavmælt og lettere reserverede
konfirmander i løbet af en dag blev til et flerstemmigt gospelkor, der gav alt, hvad de havde
i sig.
Men uden mad og drikke du´r helten ikke,
og derfor skal der lyde en stor tak til damerne i
køkkenet i Bøstrup Sognegård, som sørgede for
forplejningen.

Det var sjovt m
en hårdt, fordi
vi øvende
hele dagen med no
get vi ikke havde
prøvet
før, men sjovt og
hyggeligt. Det er
sjo
vt at
prøve noget nyt og
hyggeligt fordi vi
gør det
sammen . Så lyde
r det også meget
bedre,
når man er man
ge.
Julie

Det var sjovt! Godt, dejligt hele tiden.
Men det var også lidt hårdt, man fik ondt
i kæben og i benene. Fint at der kom så
mange. Det kunne være sjovt at gøre igen.
Laura

Hej mit navn er Tudi! Jeg synes det var
sjovt at synge gospel med en professionel.
Tudi
Kagen smagte go
dt! Det var hyggel
igt. Man
fik ondt i stemm
erne. Vi lærte no
gle nye
sange. Saftevande
n smagte meget ty
ndt.
Mads G og Jonas

Det var sjovere end jeg havde troet, men for
lang tid i kirken.
Ene og Emmie
Vi regnede ikke med
vi skulle synge så meget. Flere pauser af de
korte. Det var for
lang tid at synge 2 tim
er. Det var lækkert
at vi fik morgenmad
og eftermiddagsmad
og kage og sodavand me
n flere sandwich.
Tobias, Anders, Mads
H

Fra afslutningskoncerten

22

holdende dag. Det
Det var en sjov, og under
at der var masser
var rigtig hyggeligt, fordi
sammen om det.
af venner, så vi alle var
k, at vi kunne lære
Det var også ret fantastis
. Men selvom at
alle de sange på så kort tid
mattet i løbet af
man blev træt og lidt ud
vel i godt humør
dagen, så kom man allige
og sang med.
og Laura
Oscar, William, Melanie

KIRKEN PÅ FESTIVAL!

I år er Folkekirken med på Langelandsfestivalen.
Hvorfor vil nogen måske spørge??
Svaret er ”Fordi kirken skal være dér, hvor mennesker er”!
Vi vil være i kirketeltet hver dag fra søndag den
19. juli – lørdag den 25. juli

Frivillige hjælpere til kirketeltet
søges!
Du tilbyder din hjælp nogle timer på aftalte
dage.
Vi tilbyder et spændende miljø i kirkeregi
og armbånd til Danmarks største havefest.
Henvendelse til sognepræst Annalise Bager,
tlf 62 50 10 69/mob. 40 73 29 86.

Hvad har Kirketeltet at byde på?

Dagsprogram - faste punkter:
Kl. 10.00: Kirketeltet åbner
Kl. 12.00: Gudstjeneste /andagt
Kl. 17.00:	Dagens vinder af børne
konkurrencen offentliggøres
Kl. 19.00: Kirketeltet lukker

• Et andagtsrum, hvor tankerne kan
få frit løb og salmesangen klinge
• En skriftestol – for den fortrolige
samtale
• Et spændende børnehjørne – med
opgaver og konkurrencer
• En bogreol med tankevækkende
bøger
• Bibel og salmebog
• Præster som gode samtalepartnere
• Frivillige medarbejdere som er
lyttende og kreative
Fra festivalen 2014
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Gudstjenesteliste
Juni

August

Juli

Kirker:

7.
1.s.e.trin.

14.
2.s.e.trin.

21.
3.s.e.trin.

28.
4.s.e.trin.

5.
5.s.e.trin.

12.
6.s.e.trin.

19.
7.s.e.trin.

26.
8.s.e.trin.

2.
9.s.e.trin.

Dagens
evangelium

Lukas
16.19-31

Lukas
14.16-24

Lukas
15.1-10

Lukas
6.36-42

Lukas
5.1-11

Mattæus
5.20-26

Lukas
19.1-10

Mattæus
7.15-21

Lukas
16.1-9

Hou

10.00M

ingen

11.00*M

17.30*M

10.00M

ingen

11.15M

ingen

ingen

10.00F

ingen

14.00*N

ingen

Stoense

ingen

11.15M

ingen

ingen

ingen

10.00M

ingen

ingen

19.30B

ingen

ingen

ingen

11.15M

Snøde

ingen

ingen

ingen

11.15M

ingen

ingen

10.00*M

11.15M

ingen

ingen

11.15B

ingen

10.00M

Bøstrup

11.15M

ingen

ingen

ingen

11.15M

ingen

ingen

19.00M

ingen

ingen

ingen

ingen

10.00N

Tranekær

ingen

10.00M

ingen

10.00M

ingen

11.15M

ingen

10.00M

ingen

11.15F

ingen

ingen

11.15N

Tullebølle

13.30*M

ingen

10.00F

ingen

19.00*M

ingen

10.00*
Gæst

ingen

11.15B

ingen

19.30W

10.00*N

ingen

Rudkøbing

10.00A

10.00A

10.00V

10.00A

*

10.00R

10.00R

10.00A

10.00R

10.00R

10.00A

10.00A

10.00A

ingen

11.15A

ingen

19.00A

*

11.15R

ingen

11.15A

11.15R

ingen

11.15A

ingen

19.00*A

14.00A

ingen

10.00A

ingen

19.00A

ingen

14.00*A

ingen

16.00R

ingen

16.00A

ingen

14.00*A

ingen

14.00 A

10.00B

ingen

ingen

16.00 Aa

ingen

10.00B

ingen

11.15B

19.30B

ingen

16.00M

Fuglsbølle

11.15B

ingen

ingen

10.00B

ingen

ingen

20.00B

ingen

ingen

10.00B

ingen

ingen

ingen

Skrøbelev

10.00B

ingen

19.30B

ingen

11.15A

ingen

ingen

11.15B

10.00B

ingen

10.00B

16.00Aa

ingen

Lindelse

ingen

10.00W

11.30W

ingen

10.00Aa

ingen

20.00F

10.00F

ingen

10.00W

10.00W

11.30Aa

10.00*W

Tryggelev

10.00F

ingen

17.00*W

14.00Aa

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

14.00Aa

ingen

ingen

14.30*Aa

Fodslette

ingen

11.30W

ingen

ingen

ingen

10.00Aa

ingen

ingen

11.30F

19.30*W

ingen

ingen

13.3*F

Humble

ingen

11.30Aa

11.30Aa

10.00Aa

ingen

11.30Aa

10.00F

ingen

10.00F

ingen

11.30*W

ingen

12.30*F

Kædeby

19.30F

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

19.30F

ingen

ingen

ingen

ingen

11.30*W

Ristinge

ingen

ingen

19.30F

ingen

11.30*Aa

ingen

ingen

ingen

19.30F

ingen

ingen

ingen

ingen

Magleby

11.30F

ingen

10.00Aa

ingen

ingen

ingen

11.30F

ingen

ingen

11.30Aa

ingen

10.00Aa

15.30*Aa

ingen

10.00Aa

ingen

11.30Aa

16.30*W

ingen

ingen

11.30F

ingen

10.00Aa

ingen

ingen

16.30*F

Simmerbølle
Strynø
Longelse

Bagenkop

9.
10.s.e.trin.

16.
11.s.e.trin.

Lukas Lukas 18.9- Markus
19.41-48
14
7.31-37

A= Lene Kjær Andersen, B= Annalise Bager, F= Helle Frimann Hansen, M=Hans Henrik Merrild, N= ny præst i Nordpastoratet,
R= ny præst i Rudkøbing/Simmerbølle, V= Mai Bjerregaard Andersen, 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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23.
12.s.e.trin.

30.
13.s.e.trin.

Lukas
10.23-37

