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Vejledning og indholdsfortegnelse
Fødsel: Jordemoderen anmelder fødslen til præsten eller kordegnen i moderens bopælssogn. Gifte forældre skal ikke selv anmelde fødsel undtagen i de
tilfælde, hvor der ikke medvirker en jordemoder. Er forældrene ikke gift, og
der ønskes fælles forældremyndighed, udfyldes en omsorgs og ansvarserklæring gennem digital selvbetjening på www.borger.dk senest 14 dage efter
fødslen. I særlige tilfælde kan man henvende sig til præsten eller kordegnen i bopælssognet. Hvis man ikke ønsker fælles forældremyndighed, kan
faderskabet anerkendes uden at få fælles forældremyndig, i disse tilfælde skal
erklæringen indsendes til Statsforvaltningen Syddanmark.
Navngivning/dåb: Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Det
sker enten ved digital navngivning på www.borger.dk eller ved at henvende sig
på kirkekontoret/kordegnekontoret i sit bopælssognet eller ved dåb. M.h.t. dåb
aftales nærmere med sognepræsten vedrørende navn, faddere m.m.. Der skal
være mindst 2 faddere, højst 5 og kravene til disse er, at de skal være døbt og
være nået konfirmationsalderen.
Navneændring: Navneændring/navneændring på bryllupsdagen sker ved digital selvbetjening; man finder selvbetjeningen på www.borger.dk. Hvis særlige forhold gør, at man ikke kan betjene sig digitalt, er man velkommen til at
henvende sig på præstekontoret/kordegnekontoret i sit bopælssogn. Reglerne
om navneændring findes på www.borger.dk og www.familiestyrelsen.dk
Det koster 480 kr. at ændre navn. Der betales dog ikke gebyr ved navneændring i forbindelse med vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest tre
måneder efter vielsen eller for børn under 18 som følge af forældrenes navneændring.
Konfirmation: Konfirmationen foregår på 7. klassetrin. Man bliver
undervist og konfirmeret i det pastorat, hvor man kirkeligt hører hjemme.
Undervisningen finder sted i perioden fra uge 37 til uge 18.
Tilmelding til konfirmandundervisning og konfirmation kan ske på
følgende hjemmeside:www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/
konfirmation/konfirmandtilmelding.
Begge forældre skal underskrive med NemID. For mere information
kontakt konfirmationssognet.
Vielse: Dato og kirke aftales med præsten. På www.borger.dk udfyldes en
ægteskabserklæring, som sendes digitalt til kommunen. Erklæringen danner
grundlag for en prøvelsesattest, som videresendes til præsten. Den må ikke
være udstedt mere end 4 måneder før vielsen finder sted. Ved bryllup skal der
være to vidner tilstede.

Attester: Attester udstedes ved henvendelse til bopælsognets præst, kirkekontor eller kan bestilles på www.borger.dk. Legitimation skal forevises.
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Langelands provstikontor,
Det Gamle Rådhus, Torvet 1A,
5900 Rudkøbing,
Telefon 51 71 09 90
langeland-aeroe.provsti@km.dk
Provst Trille Brink Westergaard,
Langegade 2, Lindelse præstegård,
5900 Rudkøbing,
Telefon 20 46 36 44
tubw@km.dk
Provstisekretær Joan Harding
Gotfredsen
Telefon 51 71 09 90
jhg@km.dk.
Træffes på kontoret tirsdag og
torsdag kl. 9.00-15.00
Oplysning om provstiet, provsti
udvalgsmøder m.v. kan findes på
www.langeland-ærø-provsti.dk

Redaktion
Redaktion: Marianne Ring
(ansvarshavende) og
Peter M. Møberg
Synspunkter i bladet er ikke
nødvendigvis udtryk for
redaktionens holdning.
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Udsigten fra toppen af 
Bagenkop kirke.
Det er lærerigt ind imellem at
se tingene lidt fra oven - at få en
ny vinkel på det hele. Det gør
kirken altid. Her er det Bagenkop kirke, der giver det store
overblik. Foto: T. Westergaard

Kirkebladet udgives af
menighedsrådene og
udkommer fire gange årligt.
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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.

Langeland-Ærø
Provsti
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Hvad skal jeg gøre ved...

Præstens side
TAKNEMMELIGHED
Vi har været – eller er – midt i en
krise. Tænke engang, at vi ikke
engang ved med sikkerhed, om
verden og vi var eller er i krise.
Vi aner ikke, hvor det ender. Har
endnu ikke overblik over omfanget
og konsekvenserne af Coronaen.
Mange har været ramt af sygdommen direkte eller indirekte. Nogle
har mistet deres kære. Andre deres
levebrød. Angst og usikkerhed
fylder. Alligevel har jeg valgt overskriften taknemmelighed. Ikke
på trods af alt det andet, men på
grund af det.

Skafottet
Den russiske forfatter Dostojevskij
blev dømt til døden og stod klar
på skafottet. I sidste øjeblik blev
dommen konverteret til fængsel. Derfor kunne han bagefter
beskrive det korte øjeblik: Hele
hans liv passerede revy. Hans liv
havde været svært både i det ydre
og det indre. Men hér på skafottet
var han opfyldt af en grænseløs
kærlighed til sin familie og venner.
Lige hér fyldte kun glæden og
taknemmeligheden. Lige her fyldte
kun alt det kærlige og vidunderlige i hans liv. Han tænkte, at hvis
han fik muligheden, så ville han
herefter leve hele sit liv i så intens
glæde og taknemmelighed. Så ville
han fastholde dette koncentrerede
fokus på alt det gode og smukke.
Han overlevede. Og som man
kunne forvente, meldte livet sig
igen i al sin sammensathed. Han
kom resten af sit liv til at slås med
både tilværelsens problemer og
sin egen psyke. Han fandt trøst

og hjælp i kristentroen, men han
kæmpede hele livet med, at den
ikke er en facitliste til tilværelsen.
Akkurat som så mange af os andre
gør. Men han slap aldrig længslen
efter det ene øjebliks klarsyn på
skafottet. Dette nu, hvor han på
vej til at miste livet forstod, hvor
smukt det er.
På mange måder er kriser – Corona-krise, krige, epidemier osv. –
som en tur på skafottet. De fleste
ender med at blive benådet, men
det gør noget ved os. Heldigvis.
Det gør os bange, frustrerede
og alt muligt andet svært. Men
modgang knytter os også sammen,
lærer os at stå sammen selv på afstand. Og lige så vigtigt: Gør, at vi
besinder os på, hvad der er det vigtigste og smukkeste i livet. Vi ved
det godt i forvejen, men i den daglige trummerum kan vi glemme
det. Det vigtigste er hinanden! Det
vigtigste er familie og venner. I
kriser bliver vi mindet om, at det
ikke er os, der er centrum i vores
eget liv. Det er de andre. Og har
vi en bare nogenlunde ordentlig
moral, så er de andre ikke bare
dem, jeg elsker, men alle andre: De
svage, de udsatte, de fremmede.
Corona-krisen har kostet de fleste
et eller andet, men har også hjulpet
os til at indse, hvor forfærdeligt
meget værre det er miste nogen
end at miste noget.

Det givne
Der vil givetvis være mennesker,
der bestemt ikke føler sig taknemmelige lige nu. Det er synd
for jer! Jeg bestrider ikke, at I har

været eller er i en svær tid. Men
jeg under jer at få del i så blot et
glimt af oplevelsen på skafottet:
Hvor uendelig meget, vi har at
være taknemmelige for. Ikke altid
på grund af, men på trods af. Ikke
mindst i vores del af verden har
vi grund til taknemmelighed. Vi
hører som bekendt til nogle af de
mest privilegerede.
En gammel talemåde siger ”Kun
den mister meget, der blev meget
givet”. Er du blevet syg? Har du
mistet? Dine kære? Dit levebrød?
Dit helbred? Det er svært. Huskede du at være taknemmelig,
dengang du stadig havde det? Husker du midt i sorg og savn at være
taknemmelig for det, du stadig
har? I hverdagen tager vi så meget
for givet. Husker vi, at det faktisk
er givet – en gave?

Se livet i Guds lys
Det er en urgammel erfaring, at
den, der frygter at dø eller at miste,
farver hele livet sort med sin frygt.
Den, der ikke glæder sig eller er
taknemmelig over sine nærmeste, er den, der har sværest ved at
miste dem, fordi der er så megen
fortrydelse. Taknemmeligheden
og glæden over livet, over hinanden, over alt det gode og smukke
i livet er ikke bare med til at gøre
livet lysere. Det er faktisk med til
at gøre det lettere at bære tabet,
når det kommer. Derfor skal vi
huske at øve os i at være glade og
taknemmelige for det, vi har eller
har haft – i stedet for at sørge over
det, vi ikke har. Det kan man øve
sig på. Kriser kan hjælpe os til at

holde fokus på glæde og taknemmelighed. I hvert fald hvis vi øver
os i at se vores liv på godt og ondt i
lyset af Guds kærlighedserklæring
til os.
Det siges meget smukt af Paulus i
hans brev til menigheden i Kolossae. Her i den nye 2020-oversættelse:
”I er udvalgt af Gud. Han elsker
jer, og I tilhører ham. Derfor skal
I vise ægte medfølelse, være gode
og ydmyge, imødekommende og
tålmodige. Hvis I gør noget forkert
mod hinanden, skal I tilgive og bære
over med hinanden. Ligesom Kristus
tilgav jer, skal I også tilgive hinanden. Men først og fremmest skal I
elske hinanden, for det er kærlighed
og tilgivelse, der binder os sammen i
en enhed. Lad den fred, der kommer
fra Kristus, bestemme over jer. Når I
hver især er en del af hans krop, har
I pligt til at leve i fred med hinanden. Og husk at være taknemmelige”! (kap. 3 vers 12-15)
TBW
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Nordlangeland Pastorat
Nyt fra menighedsrådene
Evaluering
Det var meningen, at vi den 1. juni
skulle have evalueret på den nye
gudstjeneste liturgi. Det blev ikke
til noget på grund af corona-situationen. Der vil senere blive en
evaluering, og indtil da fortsætter
vi med den nye liturgi.

Valg
Der skal være valg til menighedsrådene i september 2020, og som
noget nyt afholdes der den 15.
september valgforsamlingsmøder.
Her skal der til menighedsrådet for
Tullebølle-Tranekær-Bøstrup vælges fem medlemmer fra Tullebølle
sogn og tre fra Tranekær og ligeledes tre fra Bøstrup sogn. Valget
gælder for en periode på fire år.
Til menighedsrådet for Hou-Stoense-Snøde skal der vælges fire
medlemmer fra Hou sogn, to fra
Stoense og tre fra Snøde sogn. Her
har menighedsrådet fået tilladelse
til, at funktionsperioden kun er
to år.

Foredragene i
Bøstrup Sognehus
Coronaepidemien gør, at der ikke
bliver arrangeret foredrag i FFFregi i efteråret i Bøstrup Sognehus.
Vi skal passe på hinanden og har
derfor fundet det bedst i den nuværende situation at undlade at arrangere foredrag i efterårssæsonen.
Vi regner med at kunne invitere på
foredrag igen i 2021.
Samtidig har Tove Pedersen
meddelt, at hun ønsker at stoppe
sit engagement omkring både
planlægning og afvikling af foredragene. Hun har gjort det med
beklagelse, men alder og helbred
tillader hende ikke at fortsætte,
siger hun.
Der skal lyde en meget stor tak til
Tove for 20 års storslået indsats i
Folkekirkens Oplysnings Forbund,
hvor hun med stor energi har bagt
kage og lavet kaffe i store mængder
og utrætteligt har fået aftaler i
stand med de mange foredragsholdere i årenes løb. Der er en stor arv
at løfte efter Tove.

Friluftsgudstjeneste i fritidsparken
Søndag den 6. september kl. 17.00
Også i år bliver der mulighed for at
fejre gudstjeneste ude i det grønne.
Fritidsparkens Forening opsætter
telt, borde og bænke. Tag eventuelt en pude eller et tæppe med
at sidde på. I år vil Langelands
Brassband spille til gudstjenesten
4

og også efterfølgende give en lille
koncert. Udover at bygge alter
vil Tullebølle Spejderne også stå
for maden, så deltagerne kan i år
se frem til veltilberedt bålmad.
Hvis vejret er dårligt, flyttes
arrangementet ind i kirken.

Lindetræer
Vi har gamle lindetræer på kirkegården i Tranekær og i alleen
ved Hou Kirke. Begge steder er
der efterhånden en del udgåede
grene samt træer, der er ramt af
sygdom og råd. Et træ er blevet
fældet i Tranekær, og det skal
afklares, hvordan vi forholder os
til træerne fremover. I Hou er der
sket en sikkerhedsbeskæring, men
anbefalingen fra trækyndige er, at
vi nok bør tænke på at fælde alleen
og plante en ny. Så de overvejelser
er menighedsrådet inde i.
Et stort lindetræ fældes på
Tranekær Kirkegård

Hesselbjerg Musikfestival
Årets Hesselbjerg Musikfestival
er aflyst, og arrangørerne skriver
følgende i en pressemeddelelse:
”Efter lang tids overvejelser for og
imod må vi desværre meddele, at vi
har besluttet at aflyse Hesselbjerg
Musikfestival 2020.
I år skulle vi have fejret vores 10års jubilæum med vores mest ambitiøse festivalprogram til dato. Der
var lagt endnu mere vægt på vores
signaturkoncept med havekoncerter, fællessang og fællesspisning

samt fest i teltene, og det mener vi
ikke kan realiseres med de givne
restriktioner. Udsigten til maksimalt kun at kunne lukke under
halvdelen af vores normale antal
publikummer ind til koncerterne
i de langelandske kirker, har også
været en afgørende faktor for en
aflysning.
Vi er meget kede af at aflyse, og
vil i stedet forsøge at flytte årets
program samt jubilæumsfejringen
til 2021. Vi håber vi ses i 2021!”

Månedens salme:
Juni: 860 Vi finder fred i kirken
(Tekst: Iben Krogsdal. Melodi: Hans Dammeyer)
Juli: 807 Den lange lyse sommerdag
(Tekst: Lars Busk Sørensen. Melodi: Holger Lissner)
August: 886 Du venter at finde os vågne
(Tekst: Lars Busk Sørensen. Melodi: Erik Sommer)

Nordlangeland Pastorat
Konfirmationer
Forårets konfirmationer er blevet udskudt til september og finder sted
den 12., 13. 19. og 20. september, se detaljer andet sted i kirkebladet.
Konfirmationer 2021 er planlagt som følger:
Snøde Kirke: 3. søndag efter påske, 25. april 2021 kl. 10.00
Tranekær Kirke: Bededag 30. april 2021 kl. 10.00
Bøstrup Kirke: Bededag 30. april 2021 kl. 12.00
Stoense Kirke: Lørdag den 1. maj 2021 kl. 10.00
Hou Kirke: 4. søndag efter påske, 2. maj 2021 kl. 10.00
Tullebølle Kirke: Kristi Himmelfartsdag, 13. maj 2021 kl. 10.00
Tilmeldingsskema tilsendes ved henvendelse til en af præsterne eller
via digitaltilmelding på vores hjemmeside www.pastoratet.dk under
fanebladet Konfirmation.
Seneste frist for tilmelding er den 18. august 2020.

Kirkevandring fra Tullebølle Kirke
Søndag den 16. august kl. 14.00
I år tager kirkevandringen sin
begyndelse i Tullebølle kirke.
Vi begynder kl. 14.00 med en
kort gudstjeneste i kirken. Efter
en kop kaffe til at styrke sig på,
går vi i fællesskab afsted på årets
kirkevandring. Turen bliver i år
tilrettelagt af tidligere halbestyrer
Inger Lise Christensen, som i
mange år har planlagt stavgangs
ture på Langeland og Tåsinge.
Turen vil være omkring 7 km.

Efter gåturen serveres en sandwich i konfirmandstuen i 
Tullebølle Præstegård.
Pris for deltagelse 40 kr.
pr. person.
Tilmelding til sognepræst
Hans Henrik Merrild,
tlf. 62 55 12 64, mail:
hhm@km.dk eller sognepræst
Peter M. Møberg tlf. 62 50 22 50,
mail: pemm@km.dk senest
torsdag den 13. august.

vidtfavnende pianist, klarinettist og
komponist Fuzzy, med det borgerlige navn Jens Wilhelm Pedersen,
har indvilget i at komponere et
værk til uropførelse ved koncerten.
Arbejdstitlen er ”Langelandsk musik for fløjte og elektrofoni”.

Kvartetten slutter koncerten med
værker af Rued Langgaard, som
de har specialiseret sig i at spille.
Gennem koncerter og indspilninger har den unge kvartet i høj
grad været medvirkende til, at
Rued Langgaard omsider får den
anerkendelse, han fortjener.

Sommerkoncerter på Langeland
Den første af årets sommerkoncerter måtte desværre aflyses,
men det er håbet, at de to andre
koncerter i august kan gennemføres.
Første koncert er planlagt
til lørdag den 15. august i
Stoense Kirke kl. 15.30, hvor
den fremad stormende engelske
sopran Sophie Bevan får sin
danske debut.
Ved koncerten på Langeland
akkompagneres hun af Sebastian Wybrew, der fik sin
danske debut på Langeland
sidste år som akkompagnatør for
Gemma Summerfield. Foruden
at være en stor pianist har han
et sjældent formidlingstalent og
henrykkede det danske publikum med små foredrag om de
engelske sange, der blev opført.

Den anden koncert, der finder sted
lørdag den 29. august i Stoense
Kirke kl. 15.30, bliver noget ganske særligt. Her spiller den unge,
danske prisbelønnede Nightingale
String Quartet værker af Haydn
og Mozart – og den kendte,

Det har gennem alle de år,
Sommerkoncerter har eksisteret,
været formålet at bringe musik
og kunstnere af højeste karat til
et forholdsvis isoleret område
som Nordlangeland. Vi håber,
det også er lykkedes med denne
vores 43. sæson.
Billetter koster 250 kr. og kan
købes på Langeland.dk eller sydfynsbilletten.dk og ved indgangen (kontant eller MobilePay) en
time før koncerten
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Nordlangeland Pastorat
Er der brug for kirken?

Menighedsrådsformand for
Hou-Stoense-Snøde Menighedsråd Michael Thierry
I et år med menighedsrådsvalg kan
det være et oplagt spørgsmål at
stille sig selv og hinanden. Er der
brug for kirken? Er der brug for,
at der er mennesker, der engagerer
sig i kirken, for eksempel i menighedsrådet? Det spørgsmål har hos
menighedsrådsformand Michael
Thierry afstedkommet følgende
overvejelser:
Spørgsmål: Er der i dag overhovedet brug for kirken?
Svar: Det kommer lidt an på, hvad
man mener med kirken? Den har
som meget andet flere ansigter.
Kirken er en organisation med alt
hvad deraf følger. Avancementmuligheder, penge, magt og muligt
misbrug af begge dele. Alt det vi

kan læse om i aviserne. Så er der
den fysiske tilstedeværelse. Kirken
og dens omgivelser som den ligger i
landskabet. Og kirkerummet med
dets historie. Endelig er kirken et
livssyn. Dvs. noget inde i vores
hoveder.
Det første har mindre med Vorherre at gøre og mere med menneskers gode og mindre gode sider.
Det andet har meget med kultur
at gøre. Tilbage er der det med
livssynet. Og det er vel det centrale.
Kirken, og i vores tilfælde kristendommen, er en måde at se sig selv i
verden på. Og her har kirken i den
grad noget at byde på. Bedst ses det
ved, at de steder, hvor den ikke er
til stede, der erstattes den af 100
andre tilbud fra psykologer, psyki-

Spørgsmål: Men hvis kirken har
en funktion, hvorfor har den det så
så svært?
Svar: Af to grunde. I den vestlige
verden, sætter vi viden over sandhed. Dvs. rationel tænkning over
tro. Med det ejendommelige resultat, at selv om vi ikke ved, hvorfra
vi kommer, og hvortil vi går, så
bygger vi vores liv på alt det midt i
mellem. Alt det vi kan få øje på. En
i bund og grund helt uvidenskabelig måde at forholde sig til omverdenen på. Ingen videnskabsmand
begynder i midten. Men sådan er
det, selvom det gælder det vigtigste,
vi har, livet.
Det andet er, at som al religion
er kristendommen en tolkning af
menneskets situation i verden. En
tolkning, der som noget helt centralt har lidelse og død. Og det er
lige præcis de to ting velfærdssamfundet nægter at forholde sig til.
Her lider ingen. Alle lever det gode
liv. Og døden lukker vi øjnene for.
Med andre ord: vores samfund byg-

Menighedsrådsmøder

Gudstjenester på plejehjemmene

Hou-Stoense-Snøde
Menighedsråd

Stigtebo:

Tirsdag den 25. august kl. 14.00
i Forpagterboligen, Hou

Tullebølle-Tranekær-Bøstrup
Menighedsråd
Tirsdag den 18. august kl. 19.00
i Bøstrup Sognehus
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atere, guruer, coacher osv. Alle de,
der arbejder med at holde nutidens
mennesker oven vande.

Onsdag den 24. juni kl. 10.15
Onsdag den 29. juli kl. 10.15
Onsdag den 26. august kl. 10.15

Tullebøllecenteret:
Onsdag den 24. juni kl. 14.30
Onsdag den 29. juli kl. 14.30. Altergang.
Onsdag den 26. august kl. 14.30

ger på det modsatte af kristendom.
Ikke på den kulturelle del, hvorfor
mange kalder sig kulturkristne.
Men mentalt er der et modsætningsforhold.
Spørgsmål: Hvad har kirken at
tilbyde det moderne menneske?
Svar: Alt det alle mennesker til alle
tider har behov for. En forklaring
på livet. Et fællesskab. Og en ledetråd. Så enkelt er det. Og sjovt nok,
alt det vi mangler i dag.
Spørgsmål: Men igen, hvis det er
så indlysende, hvorfor er der så ikke
flere kirkegængere?
Svar: Den helt grundlæggende
årsag er, at vi ser os selv som
timelige væsener. Altså ikke evige.
Og at vi derfor lader os nøje med
timelige løsninger. Og dem er der
rigtig mange af. I dag er det ikke så
meget et spørgsmål om at få tiden
til at gå, men snarere om at nå det
hele. Der er alle de elektroniske
apparater, der leverer en uafbrudt
strøm af informationer og kommunikationsmuligheder. Der er et
overvældende udbud af underholdning. En kolossal snakkesalighed

Møllehavehuset
– Bøstrup Præstegård
Søndagssalon søndag den 23. august
kl. 15.00 – 17.00
Sang og musik ved Annika Høydahl:
En hyldest til William Heinesen

Nordlangeland Pastorat
og et højt aktivitetsniveau i hjemmet og på arbejde. Livet er simpelthen fyldt ud. Og uden stilhed og
åbne rum, er der ikke behov for at
stille de spørgsmål, jeg her prøver at
svare på. Og holder alt dette for en
stund op med at virke, er der som
sagt et bredspektret udbud af hjælpende ånder, der tilbyder at lukke
de huller, der måtte opstå.
Spørgsmål: Kan man forestille sig,
at kirken igen får en betydning?
Svar: Heldigvis er det eneste vi
ikke kan spå om fremtiden. Så
hvem ved. I så fald vil kirken nok
komme til at se anderledes ud, end
vi kender den i dag. Men budskabet er, som jeg har forsøgt at argumentere for, godt nok. Der er langt
mere realitet i kristendommen end
i det moderne samfund, som i høj
grad hviler på påstande. Påstanden
om der gode liv. Påstanden om at vi
tager os af de ældre. Påstanden om
at vi er så og så lykkelige. Påstanden om, at vi er så og så frie. Vi
lider alle i et eller andet omfang.
Og vi dør alle.
Kristendommen handler om, at vi
i fællesskab kan hjælpe hinanden
med at overkomme begge dele.
Og at der er en sandhed at bygge
på. En sandhed vi må tro på, for
at kunne bygge og ikke bare stable
op. Og det er der jo en forskel på.
Kristendommen kan tilbyde den
rodfasthed, vi i den grad mangler
i dag.

Og så er der spørgsmålet om fællesskabet. Hvordan bevare det i et
samfund, hvor den enkelte bliver
overdænges med informationer
fra morgen til aften. Og ikke de
samme. Det er svært at bevare det
fælles, når udgangspunkterne er
forskellige. Derfor ser vi også så
meget stammetænkning. Os over
for dem. Mennesker søger ind i
grupper for dog at have noget at
tro på. Og den type tro bygges op i
modsætning. Man må have fjender.
Kristendommen åbner op for en
anden mulighed. Nemlig den at se
sit liv som en del af noget meget
større. Og i det forhold er der
ingen modsætning. Det appellerer
snarer til ydmyghed. Har du et
bud på, hvordan gudstjenesten
kunne komme til at se ud? Nej.
Men et bud på, i hvilken retning
den kunne bevæge sig. Ordet spiller
en stor rolle i den protestantiske
gudstjeneste. Derfor bliver der også
gjort så meget for at forny sproget.
Men troen er tavs. Og måske bæres
den bedre af følelser. Og dem er der
masser af i dagens samfund. Så, det
kunne være vejen frem. En gudstjeneste der i højere grad appellerer til
menneskers følelser – som jo ikke
er begrænset af det rationelle.
Spørgsmål: Er det ikke tidspilde at
beskæftige sig med kirken?
Svar: Det kan aldrig være tidsspilde
at beskæftige sig med sandheden
om vores tilværelse.

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

Vejviser
www.pastoratet.dk
Sognepræster
Hans Henrik Merrild (kbf)
Houvej 32, 5953 Tranekær
Tlf. 62 55 12 64, hhm@km.dk
(fri mandag)
Peter M. Møberg
Bygaden 69, 5953 Tranekær
Tlf. 62 50 22 50, pemm@km.dk
(fri mandag)
Sekretær: Jane Sand Merrild,
Tlf. 62 55 12 64, jsme@km.dk
Tullebølle-Tranekær-Bøstrup
Sogne:
Formand for menighedsrådet:
Henrik Nielsen,
Frellesvigvej 19, 5953 Tranekær,
Tlf. 62 59 17 39,
birk425@mail.dk
Regnskabsfører: Hanne Tved,
Smedegade 10, 5953 Tranekær,
Tlf. 21 47 30 78,
htved@hotmail.com
Kirkegårdskontor Tullebølle-
Tranekær-Bøstrup Kirkegårde
Bygaden 68A, 5953 Tranekær
Sekretær Lone M. Jensen
Tlf. 20 47 40 24
(Mandag til fredag
kl. 9.00 - 9.30)
kirtul@live.dk
Tullebølle Kirke:
Graver: Svend Jørgen Jensen,
Tlf. 51 16 51 66
(bedst tirsdag til fredag),
kirtul@live.dk
Kirkeværge: Agnete Fugmann,
Tlf. 20 33 50 91,
netefugmann@gmail.com

Tranekær Kirke:
Graver: Svend Jørgen Jensen,
Tlf. 51 16 51 66
(bedst tirsdag til fredag)
tranekaerkirke@gmail.com
Kirkeværge: Niels Vous,
Tlf. 22 15 00 55, vous@mail.dk
Bøstrup Kirke:
Graver: Keld Kristensen,
Tlf. 20 40 08 18 (bedst tirsdag til
fredag) boestrupkirke@gmail.com
Kirkeværge: Ulla Frederiksen,
Tlf. 29 90 82 67
Hou-Stoense-Snøde Sogne:
Formand for menighedsrådet:
Michael Thierry,
Hesselbjergvej 43, 5953 Tranekær
Tlf. 62 55 26 22,
m.thierry@mail.dk
Regnskabsfører: Grete Eshøj,
Østerhusevej 17, 5953 Tranekær,
Tlf. 62 55 11 86,
grete@dlgpost.dk
Snøde Kirke:
Graver: Keld Kristensen
Tlf. 20 40 08 18
(bedst tirsdag til fredag),
graversnoede@gmail.com
Kirkeværge: Kirsten Jensen
Tlf. 21 23 93 75,
kirstenlund@c.dk
Stoense Kirke:
Graver: Johnny Pedersen,
Tlf. 23 74 91 90,
graverhouvej@mail.dk
Kirkeværge: Sanne Nogel Lørup,
Tlf. 61 30 13 70,
info@himmeloghav-lohals.dk
Hou Kirke:
Graver: Johnny Pedersen,
Tlf. 23 74 91 90,
graverhouvej@mail.dk
Kirkeværge: Lene Møller Dam,
Tlf. 26 84 64 78,
lenemollerdam@gmail.com
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Longelse - Fuglsbølle - Skrøbelev Pastorat
1917: I Begyndelsen skabte Gud Himmelen og Jorden. Og Jorden var øde
og tom, og der var Mørke over Verdensdybet. Men Guds Ånd svævede
over Vandene og Gud sagde: ”Der
blive Lys!” Og der blev Lys.
1992: I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden var dengang
tomhed og øde, der var mørke over
urdybet, og Guds ånd svævede over
vandene. Gud sagde: »Der skal være
lys!« Og der blev lys
2020: I begyndelsen skabte Gud
himlen og jorden. Dengang var alt
rungende tomt, og der var buldrende mørkt over dybet. Men Gud
lod sit åndedræt blæse over vandet.
Han sagde: ”Bliv lys!” og straks kom
der lys.”

Det var 3 bibeloversættelser fra
hebraisk til dansk:
Det første ord er let nok:
Det hebraiske ord תישארב
(læs: Bereshit) oversættes altid
med ”I begyndelsen”; det næste
ligeså: skabte Gud himlen og
jorden. Men allerede i anden linie
må man bruge sit eget sprogs
muligheder for at ramme den
hebraiske tanke; det er noget om
en tomhed og et mørke, det er
noget om noget dybt og ånd og
lys.
Ved de to sommer-morgensange
vil jeg finde flere eksempler, så I
kan høre forskellene, og vi hører
hinandens indtryk af dem.
Foto: Genezareth sø. M.Ring

Sommer-sang, fællessang
I Longelse Præstegård og måske
præstegårdshave.

Når det er sommer, skal der
synges!

Vi synger efter højskolesangbogen,
og får hjælp til melodierne af vore
kirkemusikere.
Vi samles i Konfirmandstuen, vi synger, vi drikker kaffe og spiser kage.
Hvis Sundhedsstyrelsen ændrer
reglen for hvor mange vi må samles
ude, rykker vi indefra og ud i
Præstegårdshaven, hvor fuglesangen
blander sig så smukt med vores!

To aftener:
Onsdag d. 1. juli, kl. 20:
Aftensang
Onsdag d. 5. august, kl. 20:
Aftensang
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To morgener:
Onsdag d. 15. juli, kl. 9:
Morgensang, morgenbrød og
læsning i Longelse Præstegård
Onsdag d. 19. august, kl. 9:
Morgensang, morgenbrød og
læsning i Longelse Præstegård
Til vores morgensang skal vi ikke
blot synge, men også have et par
visdomsord med på vejen. Jeg
læser fra den nyeste oversættelse
af Biblen, den som udkom her i
maj 2020, og I får også de sidste
to oversættelsers ordlyd, så vi kan
sammenligne. Og så får vi en bid
morgenbrød med te til. Vi holder
os inde, hvis et stadig er Sundheds
styrelsens krav, og ellers går vi ud.
Fotos: fra Præstegårdshaven. M.Ring

Babysalmesang
Vi er på vej ind i en ny runde
med Babysalmesang. Har
du og din baby lyst til at
være med, er I velkomne. Vi
mødes onsdage kl. 10 - 12,
d. 10. juni, 17. juni, 24. juni,
1. juli og 8. juli i Longelse
Præstegård og endelig 15. juli
kl. 11-12 i Skrøbelev Kirke.
Ring eller sms 25722050 for
tilmelding. Mvh M. Ring

Longelse - Fuglsbølle - Skrøbelev Pastorat
Vejviser

Konfirmandindskrivning til
konfirmationer i 2021:
Bor jeres familie i Longelse, Fuglsbølle eller Skrøbelev sogn, så er det mig I skal gå til præst hos! I kan
se hvor I hører til, ved at taste jeres adresse ind på
www.sogn.dk under Find dit sogn. I skriver så en
mail til mig på malr@km.dk at I ønsker konfirmation, med navn og adresse, og jeg byder jer derefter
til en indskrivningsaften torsdag d. 3. sep. kl. 19.30
i Skrøbelev Kirke. (I kan også smide en seddel i
min postkasse på Longelsevej 5. I skal senest melde
jer til 18. august af hensyn til planlægning.
Konfirmationerne i 2021 ligger 25. april i Longelse,
30. april i Skrøbelev og 2. maj i Fuglsbølle.
Mvh Marianne Ring

Kære konfirmander, som måtte
lide under c
 orona-karantænen
ØV, at vi mistede de måneder. Jeg håber at I har
kunnet nynne lidt salmer, og turdet be´en lille bøn,
når det hele så lidt for trist ud. Heldigvis ses vi nu
snart igen og tager lidt revanche, og SÅ:
SÅ VI HOLDER K
 ONFIRMATIONER!
i august og september. Se længere fremme i bladet
præcis hvornår. Kh jeres præst

Ingen påske-gudstjenester i år, men her har I lidt billeder fra Jerusalem

Følg os på vores hjemmeside:
www.longelsekirke.dk, hvor webmasteren bl.a. lægger billeder op
og beskriver kommende arrangementer og gudstjenester.
Sognepræst
Marianne Ring,
Longelsevej 5, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 50 10 69, mobil 25 72 20 50,
mail: malr@km.dk
Træffes efter aftale.
Kordegn:
Birgitte E.M.Møller,
bemm@km.dk Tlf. 62 51 12 70.
– træffes onsdag 9-12 &
torsdag 14.00-17.00 på
kordegnekontoret i Sognehuset
i Rudkøbing, på torvet
Menighedsrådsformand:
Karl Kristian Rasmussen,
karl.kristian@mail.dk
Tlf. 51 36 25 74
Graver:
Jeffrey Raymond,
sk-graver@mail.dk
Tlf. 29 42 03 05
Kirketjener:
Charlotte Kihri,
kihri@email.com · Tlf. 21 74 89 25

Palmesøndags porten i muren omkring byen

Gravermedhjælp:
Jens Berner Nørgaard,
jenzhip@gmail.com
Tlf. 30 52 48 08
Kirkeværge:
Klaus Egeberg · Tlf. 21 62 81 10
klausegeberg@gmail.com

Gravkirken. Den tomme grav er i en klippehule, som Konstantin den Stores mor Helena
fik bygget en lille kirke henover i år 330. Over
den lille kirke er der senere bygget større kirker.
Den største har et hul i taget hen over graven,
som symbol på opstandelsens mysterium.

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

Salen, som traditionen har udpeget til at være stedet, hvor
Jesus Skærtorsdag aften spiste sit sidste måltid med sine venner

Kirkebil:
Byens Taxi · Tlf. 62 51 10 80
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Rudkøbing – Simmerbølle Pastorat
Kaffe-På-Kanden- Eftermiddag

Teater om H.C. Ørsted

Vi indbyder til vores første
Kaffe-På-Kanden-Arrangement i
Rudkøbing Sognehus, Torvet 1A
lidt tidligere end vi plejer, for det
er jo så længe siden, vi har været
sammen! Det bliver:
Tirsdag 25. august: Scenograf
Morten Grue: Om H.C. Andersen
og dukketeater.
H.C. Andersen har inspireret
mange store som små og på tværs
af mange grænser. Morten Grue,
der er uddannet som scenograf fra
Statens Teaterskole, har skrevet
en bog om sit arbejde med H.C.

Der er gang i forberedelserne til
skuepillet om H.C. Ørsted. Men
der er stadig plads til flere frivillige, der har lyst til at give en hånd
med, så kontakt gerne Hanne
Davidsen, 21330375 eller på mail
hda@km.dk og få mere info.
Der er premiere 14. november
kl. 17.00 og der spilles endvidere
søndag den 15/11 kl. 16.00 og kl.
19.30 samt 16/11 kl. 19.30.

Andersens historier i forhold til
marionetteater. Marionetteater betyder - Nej det får I at vide til foredraget, hvor han også spiller H.C.
Andersens historie ”Tepotten”. Så
der vil være kaffe på kanden og the
i potten!
Vi mødes i den store sal på 1.
sal kl. 14.30 - ca. 16.00. Er man
gangbesværet er der mulighed for
at anvende elevator; man går blot
ind af bagindgangen. Der kan
bestilles gratis taxa (Byens Taxa:
62 51 10 80). Alle er velkomne.
Det er gratis.

Debatdag om Tro og
Videnskab
Koncert med
Die Herren
Den 17. september kl. 19.30 er der
koncert i Rudkøbing kirke med ”Die
Herren”. Et kendt
rockband, er spiller
U2-musik. Koncerten spilles til fordel
for organisationen
Skyggebørn – de
kalder koncerten
”U2- Åbenbaringer”.
Læs mere om koncerten i næste nummer af kirkebladet.
Billetter kan købes
på: www.billetsalg.
dk/kirkekoncert

10

Der inviteres til debatdag om Tro
og Videnskab lørdag den 14/11 i
Rudkøbing Sognehus. Dagen indledes med et foredrag af biskop Tine
Lindhardt, så er der frokost, hvorefter dogmatikprofessor Niels Henrik
Gregersen og astrofysiker Jens Olaf
Pepke Pedersen taler og debatterer
om forholdet mellem TRO og VIDENSKAB. Til slut går man over
i kirken og ser kirkespillet. Altså,
3 foredrag, frokost, kaffe og teater
fås for 250 kr. Man kan allerede nu
reservere billetter til debatdagen hos
Hanne Davidsen, - helst på mail:
hda@km.dk. Max 70 deltagere.

Rudkøbing – Simmerbølle Pastorat
Konfirmation
Årgang 2019-2020
De udmeldte konfirmationsdatoer fastholdes, men for nogen vil
tidspunktet på dagen blive ændret,
således at familierne vil kunne indbyde flere gæster til konfirmationen.
Max antal deltagere i gudstjenester,
bryllupper, dåb og konfirmationer er
nemlig 57 i Rudkøbing kirke og 31
i Simmerbølle kirke (dertil kommer
præst og kirkebetjening). Antallet er
udregnet i forhold til kirkens størrelse. Der skal være 4 kvadratmeter
pr. person. Det forhold reducerer
jo kraftigt det mulige antal kirkegængere. Derfor har præsterne lavet
nogle mindre justeringer. Se side 20.
Årgang 2020-2021
De kommende konfirmander skal
tilmelde sig konfirmationsforberedelsen senest 18. august. Man
kan tilmelde sig via borgerservice;
men man kan også henvende sig til
sognepræsterne (Hanne Davidsen,
hda@km.dk; Trille B. Westergaard
(tubw@km.dk) eller kordegnen og

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

få tilsendt en tilmeldingsblanket.
Blanketten returneres til kordegnen, Birgitte E.M. Møller bemm@
km.dk – altså senest 18. august.
Når tilmeldingerne er modtaget,
får alle besked om, hvornår undervisningen begynder. Vi forventer
start medio september.
Konfirmationsdatoerne 2021 er: St.
Bededag 30. april 2021 og søndag
2. maj 2021 – og det gælder både
Simmerbølle og Rudkøbing kirke.

Kirkekaffe
Der indbydes til kirkekaffe efter gudstjenesterne:
Rudkøbing:
5. juli og 2. august
Simmerbølle: 12. juli

Indre Mission - Bethesda
17/7 - 25/7 Bibelcamping i Tullebølle
27/8 Bibelstudie
Kontakt: Birgit Mogensen, tlf. 62502098
Hvor ikke andet er anført, er møderne kl. 19.30
i Bethesda, Ahlefeldtsgade 27

Sognepræst:
Trille Brink Westergaard,
Lindelse præstegård,
Langegade 2, 5900 Rudkøbing
Tlf. 20 46 36 44.
Mail: tubw@km.dk.
Kordegn: Birgitte E. M. Møller,
Torvet 1a, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 12 70
Mail: bemm@km.dk
Træffetid onsdag 9.00-12.00 og
torsdag 14.00-17.00.
Udover disse tider kan der rettes
henvendelse til sognepræsterne.
Organist:
Tine Pugesgaard
Sagers Allé 1, 5900 Rudkøbing
Tlf. 23 30 18 68
Mail: tine.p.org@gmail.com
Kirketjener:
Lene Munch Larsen
Tlf. 20 34 56 57, mandag fri.
Mail:
lml.kirketjener@gmail.com

Kirkegårdsleder:
Ole Lundager Hansen
Tlf. 62 51 17 65.
Mail:
rudkoebingkirkegaard@mail.dk
Træffetid kl. 09.00-10.00
på kontoret, Rue 12,
5900 Rudkøbing.
Regnskabsfører
Benny Rasmussen,
Tordenskjoldsvej 21,
5700 Svendborg
Kirkebil:
Byens Taxi
Tlf. 62 51 10 80
Rudkøbing Menighedsråd:
Formand:
Conny Mortensen
Tlf. 30 89 25 30
Kirkeværge:
Kjeld Madsen
Tlf. 40 24 52 01
Mailadresse til Rudkøbing
Menighedsråd er følgende:
7741@sogn.dk
Simmerbølle Menighedsråd:
Formand:
Annika Viulm
Tlf. 27 52 14 85
simmerboellemenighedsraad@
gmail.com
Kirketjener:
Lisa Pihl Jensen,
Tlf. 20 28 04 54
Mail:
lpj.kirketjener@gmail.com
Kirkeværge:
Thorkild Wamsler,
Tlf. 23 29 74 90

De små vignetter er skabt af vores kirkesanger Birgitte Gjøtz Petersen
– tak fordi vi måtte ’ låne’ dem.
11

Strynø Pastorat
Aros Guitar Duo

Konfirmation

Lørdag den 20. juni kl. 16.00

Lørdag den 22. august 2020
kl. 10.30
Vi glæder os alle til at samles i
Strynø kirke for at fejre konfirmation. Igen i år har vi en enkelt
konfirmand. Nedenfor foto fra
Almas dåb. På gensyn til fest i
Strynø kirke.

Aros Guitar Duo, bestående af
guitaristerne Mikkel Egelund og
Simon Wildau, afholder koncerter
på ca. tyve forskellige danske øer
henover sommeren 2020.
Lørdag den 20. juni går duoen så i
land på Strynø. Ved koncerten får
man mulighed for at stifte bekendtskab med både nyskreven musik og
klassiske danske værker.
En stor del af musikken kommer
fra en samling af værker som duoen
uropførte ved en koncertserie i maj
2019. Værkerne omfatter: John
Frandsens ‘Rollercoaster’, Wayne
Siegels ‘Vernalis’ Breakdown’, Martin Lohses ‘Ver’ og Asger Buurs ‘i
foråret’. I løbet af sommeren tilføjer
Rasmus Zwicki og Peter Bruun to
nye værker, der også bliver en del af
programmet. Alle komponisterne
inddrager Morten Børups melodi
‘in temporis vernalis’, der til dagligt
kan høres fra Århus Rådhus. Denne
melodi præsenteres for publikum
i starten af koncerterne og folk
inspireres derefter til at søge efter
den i de mange forskellige musikalske ind- og udtryk. Ved siden af
de danske værker præsenteres også
spansk og sydamerikansk musik,
som både er medrivende og virtuos.
Der er gratis adgang til koncerten i
Strynø kirke.
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Koncert med Michala Petri
og Lars Hannibal
Genåbning af Strynø kirke
Nu da vi på ny kan åbne dørene til
vores dejlige kirke her på Strynø,
er vi imidlertid ikke i stand til at
sætte en fast dato på hvornår vores
længede ventede koncert med
Michala Petri og Lars Hannibal
finder sted.
Som det er i skrivende stund, må
der maksimalt være 55 mennesker
i Strynø kirke ved et arrangement.
Vi håber på, at den nærmeste
fremtid til give os mulighed for at
fylde kirken helt, når vi afholder
denne koncert. Men indtil da vil vi
holde jer orienteret på nettet og i
de lokale medier.
God sommer!

Vejviser
Sognepræst:
Andreas Skjoldborg Knudsen
Strynø Præstegård
Kirkevej 18
5943 Strynø
Tlf. 30 93 78 74
Mail: askn@km.dk
Menighedsrådsformand:
Henning Madsen
Søndrevej 22
5943 Strynø
Tlf. 62 51 46 61
Graver:
Claus Aagaard
Ringgaden 2
5943 Strynø
Tlf. 30 27 69 99
Træffes tirsdage 9-14
Kordegn:
Birgit Pedersen
Tlf. 23 30 48 02
Mail: bped@km.dk
Kirkeværge:
Helga Rasmussen
Møllevejen 8
5943 Strynø
Tlf. 62 51 37 51
Kasserer:
Elisabeth Gregersen
Dommervænget 3
5943 Strynø
Tlf. 31 95 58 60
Regnskabsfører:
Kaj Christoffersen
Tryggelev 20
5932 Humble

Humble – Lindelse Pastorat
Vejviser
Sognepræst
Tonny Aagaard Olesen
Træffes på 24 24 24 71
Mail: tao@km.dk. Fri mandag.

Stille sommer
Det har været et foruroligende
forår. Den store uvished og de barske restriktioner. Alt blev lukket
ned, folk trængt tilbage i husene,
alle arrangementer blev aflyste. Så
begyndte den langsomme, usikre
åbning. I skrivende stund åbnes
der mere og mere op, kirkerne
åbner igen, men ingen kan med
sikkerhed se blot nogle uger frem i

tiden. Lige nu skal vi lære at være
sammen under mange hensyn.
Hvordan det hele udvikler sig,
ved vi ikke. Derfor må det i år
blive en stille sommer, hvor livet
forsigtigt vender tilbage til sine
høje aktivitet. I kirkerne vil vi hver
søndag fejre trinitatis-tiden, så vi
hele tiden får højere til loftet. Vel
mødt!

Konfirmand 2021
Humble/Lindelse Pastorat og Sydlangeland Pastorat inviterer til
Konfirmandindskrivningsgudstjeneste og intromøde
Tirsdag d. 18. august kl. 19.00 i Lindelse Kirke.
Vi mødes i Lindelse Kirke til gudstjeneste og går derefter til konfirmandstuen i Lindelse præstegård, hvor præsterne, som i denne
sæson har valgt at undervise konfirmanderne sammen, præsenterer
undervisningsforløbet. Herefter vil der blive lejlighed til at stille
spørgsmål og til at tilmelde sig konfirmationsforberedelse.
Vi glæder os til at møde jer.
Sognepræsterne: Tonny Aagaard Olesen og Li Have Otterstrøm.

Kordegn
Birgitte E.M. Møller
Torvet 1a, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 12 70
Mail: bemm@km.dk
Træffetid onsdag kl. 9.0012.00 og torsdag 14.00-17.00.
Humble menighedsråd:
Formand:
Hanne Elnegaard,
Tlf. 51 51 61 35
Kirkeværge, Kædeby:
Michael Drost,
Tlf. 29 88 87 22
Kirkeværge, Ristinge:
Marianne Olsen,
Tlf. 20 14 12 65

Vedr. kirkegårdene:
Kontakt kirkeværgen for den
enkelte kirkegård.
Kirketjener:
Lisa Pihl Jensen,
Tlf. 23 24 24 78
Lindelses menighedsråd:
Se kontaktoplysninger under
Humble.
Graver Lindelse:
Allis Stæhr,
Tlf. 23 38 87 05
Mail: lindelsekirkegaard@
outlook.com
Fri mandag.
Regnskabsfører:
Benny Rasmussen,
Tlf. 62 22 72 88
Stof til kirkebladet:
Sendes til sognepræsten.

Kirkeværge, Humble:
Henny Munch Larsen,
Tlf. 28 11 50 45
Regnskabsfører:
Benny Rasmussen,
Tlf. 62 22 72 88

Plejehjemsgudstjenester
Juli
Lindelse Plejecenter tirsdag d. 21. juli kl. 14.00 Tonny Aagaard Olesen

Kirkebil

Humble Plejecenter onsdag d. 22. juli kl. 14.30 Tonny Aagaard Olesen

Husk du kan altid bestille kirkebil til gudstjenester
i alle pastoratets fire kirker.
Bilen skal bestilles seneste dagen før på
tlf. 62 57 10 77.

August
Lindelse Plejecenter tirsdag d. 25.august kl. 14.00 Li Have Otterstrøm
Humble Plejecenter onsdag d. 26.august kl. 14.30 Li Have Otterstrøm
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Sydlangeland Pastorat
Juniorkonfirmander
”KRISTENDOM FRA TOP TIL TÅ”
Alle børn, der går i 3.
klasse kan blive juniorkonfirmander.
Vi skal høre beretninger
fra Bibelen, synge, lege,
male, snakke om forskellige ting, bl.a. Gud, kirke,
dåb, påske, pinse og
nadver.
Vi skal også på detektiv
jagt i kirken og mange
andre spændende ting.
Kom og vær med i et
spændende forløb, hvor
Kristendommen bliver
udforsket fra top til tå.
Undervisningen foregår i
Magleby Præstegård på
torsdage kl. 14.15 - 15.30
i perioden d. 3./9. 2020
- d. 18./3. 2021. Bussen
kører fra Humble Skole –
lige til døren.
Vi afslutter forløbet med
en juniorkonfirmandgudstjeneste.
For nærmere oplysninger og tilmelding; kontakt sognepræst Li Have
Otterstrøm. lhl@km.dk
- tlf. 24911077.

Gudstjeneste under åben himmel!
Morgenmadsgudstjeneste
i Magleby Præstegårdshave
Søndag d. 5. juli kl. 9.00
Vi begynder med at spise morgenmad og bagefter er der
gudstjeneste under høj himmel.
Alle er hjerteligt velkomne og kirkebilen kan benyttes!
Hvis der fortsat er forbud mod at samles mere end 10 personer,
Udenfor flyttes gudstjenesten til Magleby Kirke.

Humble/Lindelse Pastorat og Sydlangeland Pastorat inviterer til Konfirmand
indskrivningsgudstjeneste og intromøde
Tirsdag d. 18. august kl. 19.00 i Lindelse Kirke.
Vi mødes i Lindelse Kirke til gudstjeneste og går derefter til konfirmandstuen i Lindelse præstegård, hvor præsterne, som i denne
sæson har valgt at undervise konfirmanderne sammen, præsenterer
undervisningsforløbet. Herefter vil der blive lejlighed til at stille
spørgsmål og til at tilmelde sig konfirmationsforberedelse.
Vi glæder os til at møde jer.
Sognepræsterne: Tonny Aagaard Olesen og Li Have Otterstrøm.
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Fodslette-, Tryggelev-, Magleby- og Bagenkop Kirke
På hestevogn til sommersang i Præsteskoven
Søndag d. 16. august
Vi kører fra Tryggelev Kirke kl. 13.30
Og efter en god køretur ankommer vi til en
lysning i præsteskoven; her vil vi sætte os til
bords og mens vi vederkvæger os med kaffe
og kage synger vi de elskede sommersange
fra højskolesangbogen mfl. Vi kører hjem i til
Tryggelev kirke igen i hestevognene
Tilmelding til Doris Christoffersen:
doris.i.christoffersen@gmail.com
Tlf. 51370283. senest d. 10. august.

Hvis der fortsat er forbud mod at samles
mere end 10 personer, bliver vi nødt til at
aflyse turen.
Der kan køres i kirkebil til og fra
arrangementet.
Alle er hjerteligt velkomne!

Vejviser
Sognepræst
Li Have Otterstrøm.
Træffes dagligt i Magleby
præstegård og på
Tlf. 62 56 10 77 eller 24 91 10 77
Mail: lhl@km.dk. Fri mandag.
Bagenkop menighedsråd:
Formand:
Dorthe Grabentinn
Tlf. 23 81 95 33
Kirkeværge: Tove Egmose
Tlf. 62 56 16 74
Regnskabsfører:
Kaj Christoffersen
Tlf. 62 56 10 35 eller 51 33 10 35
Graver, Bagenkop:
Peder Kølle
Tlf. 21 14 30 51
Magleby menighedsråd:
Formand: Jens Schrøder
Tlf. 51 55 34 33
Regnskabsfører:
Kaj Christoffersen
Tlf. 62 56 10 35 eller 51 33 10 35
Graver, Magleby:
René Jespersen Tlf. 30 31 59 32
Tryggelev og Fodslette
menighedsråd:
Formand:
Helge Dinesen
Tlf. 61 68 41 64
Kirkeværge:
Anne Toftemann Knudsen
Tlf. 1 24 81 66
Regnskabsfører:
Kaj Christoffersen
Tlf. 62 56 10 35 eller 51 33 10 35
Graver Tryggelev og Fodslette:
Willy Edvardsen
Tlf. 62 57 20 02 / 20 61 93 09
Fri mandag.
Kirkebil til alle pastoratets
gudstjenester og arrangementer:
Tlf. 62 57 10 77.
Bestilles senest dagen før.
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Kirkerne på Langeland & Strynø

Hou kirke

Kirken bygget i 1873.
Alterbillede af Julius Paulsen.
Kirkeskib.
Sognepræster Hans Henrik Merrild og Peter M. Møberg.
Kirken er åben fra 8.00 - 16.00.

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
Peter M. Møberg.
Kirken er åben fra 8.00 - 16.00.
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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 Peter M. Møberg
Kirken er åben fra 8.00 - 16.00.

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 Peter M. Møberg.
Kirken er åben fra 8.00 16.00.

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
Peter M. Møberg.
Kirken er åben fra 8.00 - 16.00.

Kirkerne på Langeland & 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 Peter M. Møberg.
Kirken er åben fra 8.00 - 16.00.

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.
Sognepræst Hanne
Davidsen og Trille Brink
Westergaard.
Kirken åben 8.00 - 18.00.

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.
Sognepræst Hanne Davidsen og Trille Brink Westergaard.
Kirken åben 8.00 - 17.00.

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 Andreas S. Knudsen.
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 Marianne Ring.
Kirken åben 8.00 - 17.00.
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Kirkerne på Langeland & 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 Marianne Ring.
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.
Sognepræst Tonny Aagaard
Olesen.
Kirken er åben, når graveren
er på kirkegården.
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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 Marianne Ring.
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.
Sognepræst Li Have
Otterstrøm
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).
Sognepræst
Li Have Otterstrøm.
Kirken er åben, når graveren
er på kirkegården.

Kirkerne på Langeland & Strynø

Humble 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.
Sognepræst Tonny Aagaard Olesen, mobil: 24 24 24 71.
Humble Kirke er åben fra 8:00 - 17:00.

Kædeby kirke

Opført 1885 efter samme tegninger som Ristinge.
Glasmosaik i vindue i apsis.
Sognepræst Tonny Aagaard Olesen, mobil: 24 24 24 71.
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.
Sognepræst Li Have Otterstrøm.
Kirken åben 7.00 - 20.00.

Magleby kirke

Middelalderkirke på højdedrag med udsigt
over det i 1854 inddæmmede Magleby Nor.
På kirkegården findes begravelsesplads for
allierede flyvere.
Sognepræst Li Have Otterstrøm.
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.
Sognepræst Tonny Aagaard Olesen,
mobil: 24 24 24 71
Kirken er kun åben i
forbindelse med guds
tjenester.
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Corona
Corona-retningslinjer
i vores kirke
Vi glæder os over at kunne holde
gudstjenester igen – sammen!
Guds ord er uforanderligt,
men pga. Corona-restriktioner er der nogle
forholdsregler, vi skal følge.
Det kan vores traditionsrige, gode fællesskab sagtens
håndtere, når vi hjælpes ad!
I kirken ved vi alt om, at selv ikke den
største afstand kan forhindre åndeligt
og guddommeligt nærvær.
Hvor mange må vi være?

Hold afstand

Hosteetikette

Udendørs: Kirken følger det
generelle forsamlingsforbud, der
justeres løbende - undtagen ved
begravelser og bisættelser, hvor der
må være flere.
Indendørs: Forsamlingsforbuddet
gælder ikke i folkekirkens lokaler.
Her må man maksimalt være én
person pr. fire kvadratmeter. Antal
fremgår af opslag ved kirken.

Hold mindst 1 meters afstand
til andre i kirken og sognehuset.
Hold mindst 2 meters afstand,
hvis I skal synge, for i den situation kan der være øget risiko
for dråbesmitte. Hvis du følges
med en person, du bor sammen
med, må I gerne sidde tæt ved
siden af hinanden. Vis hensyn.

Host eller nys i dit ærme. Hoster
du i lommetørklæde eller dine
hænder, så vask eller afsprit dine
hænder bagefter.

Undgå håndtryk

Vask hænder tit eller brug
håndsprit. Der er adgang til
håndvask og håndsprit ved
kirkerne.

Begræns fysisk kontakt og undgå
håndtryk mv. når du hilser på
andre i kirken.
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Vask hænder

Lyt til medarbejderne
Følg præstens og medarbejdernes anvisninger. Hold øje med
plakater, der fortæller, hvor mange
personer I må være i rummet mv..
Der kan være forskel på, hvordan
man gør i de enkelte kirker, afhængigt af lokalernes indretning,
bemanding og lignende. Hvis du
er i tvivl om, hvilke retningslin-

jer der gælder for gudstjenester,
begravelser og andre aktiviteter i
din kirke, så spørg.
Nadver vil foregå lidt anderledes
end normalt pga. afstands- og
hygiejnekrav. Der vil være lokale
forskelle.

Hold dig opdateret
Anbefalinger for afstand,
hygiejne osv. opdateres løbende,
så hold øje med, hvad Sundhedsstyrelsen melder ud.
TBW.

Konfirmander 2020
Stoense kirke
Lørdag den 12. september kl. 10.00
v/ Hans Henrik Merrild
Tobias Velgaard Nielsen
Victor Sofus Strøm Henriksen
Lørdag den 12. september kl. 12.00
v/ Hans Henrik Merrild
Nanna Nørregaard Laugesen
Mikkel Roløkke Elnegaard

Snøde kirke
Søndag den 13. september 2020 kl. 10.00
v. Hans Henrik Merrild

Humble og Lindelse kirke
Årets konfirmationer i Humble og Lindelse kirker er samlet
i Humble kirke og flyttet til søndag den 6. sept. 2020, k. 10.
Konfirmationen sker ved sognepræst Tonny Aagaard Olesen.
Årets konfirmander er:
Alberte Dalsgaard
Alvira Leonora Hedenskog Andersen
Benjamin Theilgaard Christensen
Ea Brink Høj Nielsen
Jacob Haugaard Hansen
Laura Aviaja Hermansen
Laurits Bay Vinggaard
Maja Posselt Jensen
Sigrid Helene Nielsen

Aksel Rasch Tved
Jeppe Pedersen
Sara Amalie Beck Hansen

Tullebølle kirke

Magleby Kirke

Lørdag den 19. september 2020 kl. 10.00
v. Peter Martin Møberg

Søndag den 13. september kl. 9.30
v/ Li Have Otterstrøm

Mikkel Kreutz Iskou Wellendorff Pedersen
Liva Lyst Hansen
Tobias Askebjerg Nielsen

Reco Witzell, Tryggelev 4 Tryggelev 5932 Humble
Toni Iver Hindsberg Frisch, Helsnedvej 4 5932 Humble
Gustav Saxo Pedersen, Østerskovvej 14 5932 Humble

Lørdag den 19. september 2020 kl. 12.00
v. Peter Martin Møberg

Tryggelev Kirke

Klara Gervig Gramstrup Dansted
Mads Rene Jørgensen
Malik Angelo Seemann Hedemann

Søndag den 13. september kl. 11.00
v/ Li Have Otterstrøm

Bøstrup kirke

Bagenkop Kirke

Søndag den 20. september 2020 kl. 10.00
v. Peter Martin Møberg

Søndag den 13. september kl. 12.150
v/ Li Have Otterstrøm

Victoria Elise Pertl
Karl Lund Jakobsen

Markus Justbjerg Skytte Hansen, Renevejen 4 5932 Humble
Leon Pryds Hansen, Østergade 3 5935 Bagenkop
Johan Bogetoft, Lønkildevej 9 5900 Rudkøbing

Freja Drewsen Poulsen, Tryggelev 49 5932 Humble
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Konfirmander 2020
Rudkøbing kirke

Rudkøbing kirke

Skrøbelev kirke

Lørdag 29. august kl. 9.30
v/ Trille Brink Westergaard

Søndag 30. august kl. 10.30
v/Hanne Davidsen

Lørdag d. 15. august kl. 10.00

William Edward Claudio Rønnov Battezzati
Jonas Kaae Meyer
Lasse Arensberg
Kristian Alexander Dehn Madsen

Keven Vladimir Malic Hoelstad
Ida Pilegaard Gotfredsen
Nikolaj Ross Jensen
Justin Didriksen
Simon Gunnar Petersen

Anne Gehring Hansen
Jason Westphal Madsen
Mie Charis jensen
Mikkel Meldgaard Andersen
Rasmus Petersen
Sofie Pihl Christensen

Rudkøbing kirke

Fuglsbølle kirke

Søndag 30. august kl. 12.00
v/Hanne Davidsen

Søndag d. 16. august kl. 10.00

Rudkøbing kirke
Lørdag 29. august 11.30
v/Trille Brink Westergaard
Emma Harrison Kieler
Rosa Gehring
Liva Gerhard Henriksen
Christina Overby Christensen

Simmerbølle kirke
Søndag 30. august kl. 10.00
v/Trille B. Westergaard
Katrine Amalie Hansen
Isabella Victoria Pilegaard

Rudkøbing kirke
Søndag 30. august kl. 9.00
v/Hanne Davidsen
Olivia Nielsen
Alberte Prydgaard Hansen
Emilia Schou Christensen
Andreas Ellebjerg Johansen
Zophia Fürsterling Rasmussen

Louise Thode Møller Rasmussen
Nete Olga Elisabeth Villesen
Jonas Hellemose Christensen
Nikolaj Grundtvig Riising
Mikala Skov Arvedsen
Ricko Tomiris Andersen

Rudkøbing kirke
Lørdag 5. september kl. 10.00
v/Hanne Davidsen
Sebastian Kruse Lægsgaard
Cecilia Danielle Rasmussen
Katrine Rasmussen
Mikkel Juelsbjerg Pihl
Line Nybo Voltelen

Tur til Irland 2021
Kirkerne på Langelang planlægger en rejse til Irland i perioden 30. maj til 8. juni 2021.
Sæt evt. kryds i kalenderen og glæd jer til at få mere info om en storslået tur i trygge
rammer med hans Henrik Merrild og Anders Bager. Der planlægges foredrag om turen
d. 18. november. Mere i næste blad.
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Gustav Rash Stæhr
Ida Toftemann Almgren

Simmerbølle kirke
Lørdag d. 29. august
afventer klokkeslet
Kamma Toftemann Wagner
Marcus Krøyer Svendsen
Mathias Gravgaard
Viktor Arvid Gjersen
Andrea Jensen
Jeppe Guldbjerg Helt Jessen
Jonathan Guldsmed
Maise Friis Engstrøm
Rasmus Peder Lollesgaard

Longelse kirke
Lørdag d. 5. september kl. 11.00
Karoline Graakjær
Signe Galsgaard Andersen

Menighedsrådsvalg – Kalender
Loven om valg til menighedsråd er ændret:

Nu er det lettere
Her er de vigtigste udpluk vedr.
de ændrede regler, fra Menighedsrådsforeningens orientering:

1. Hvorfor er valgformen
ændret?
Det overordnede svar er, at den er
ændret for at sikre den demokratiske legitimitet i folkekirken.

2. Hvad er den vigtigste
ændring i den nye valgform?
At medlemmer til menighedsrådet
vælges på en valgforsamling den
tredje tirsdag i september, som i
år ligger 15. september 2020. På
valgforsamlingen stiller interesserede kandidater op, der er mulighed for debat, og der stemmes på
de enkelte kandidater ved skriftlig
hemmelig afstemning. Valgformen ligner umiddelbart det, man

mange steder førhen har gjort på
de offentlige opstillingsmøder. Det
nye er, at der ikke alene opstilles
kandidater, men de vælges på dagen for valgforsamlingen. Derfor
er der flere krav til måden valget
gennemføres på:

3. Hvordan skal valg
forsamlingen
15. september foregå?
Kan kandidater bare stille op på
dagen?
Og hvordan ved I, om de hører
til sognet?
På dagen for valgforsamlingen
har valgbestyrelsen ansvaret for at
kontrollere de mødedeltagere, der
har valgret. Valgbestyrelsen skal
sørge for, at disse mødedeltagere
markeres i den elektroniske valgliste eller afkrydses på en udskrevet
valgliste. Valgbestyrelsen skal

under valgforsamlingen påse, at
det kun er personer der fremgår
af valglisten, som afgiver stemmer
ved afstemningerne.
Valgforsamlingen afvikles efter en
fast dagsorden, som blandt andet
består af:
a. valg af dirigent,
b. opstilling af kandidater,
c. præsentation af kandidaterne,
d. debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne,
e. gennemgang af afstemningsreglerne, f. skriftlig hemmelig
afstemning,
g. stemmeoptælling og valg af
stedfortrædere.
Hver stemmeberettiget kan
stemme på op til det antal kandidater, der svarer til halvdelen af
sognets pladser i menighedsrådet.
Skal der vælges et ulige antal
medlemmer, rundes resultatet op.

Eksempel: Hvis der skal vælges
ni menighedsrådsmedlemmer,
har hver stemmeberettiget fem
stemmer.
Hver stemmeberettiget må ikke
afgive mere end én stemme på
hver kandidat, og der kan afgives
blanke stemmer.
Valgbestyrelsen indsamler og tæller stemmerne. Den kandidat, der
har fået det største antal stemmer
på valgforsamlingen, er først valgt
og dernæst den, der har næstflest
stemmer, og så fremdeles i den
rækkefølge antallet af stemmer
berettiger til, indtil der er valgt
et fuldtalligt menighedsråd. Ved
stemmelighed afgøres rækkefølgen
ved lodtrækning.
En kandidat skal have fået mindst
én stemme for at kunne erklæres
som valgt, og kandidaterne kan
stemme på sig selv.

Sted:

Dato:

Klokkeslæt:

Overskrift

Longelse præstegård

1. juli

20.00

Aftensang

Magleby Præstegård

5. juli

9.00

Morgenmadsgudstjeneste i præstegårdshaven

Longelse Præstegård

15. juli

9.00

Morgensang og læsning

Longelse Præstegård

5. august

20.00

Aftensang

Tullebølle kirke

9. august

14.00

Kirkevandring

Bøstrup kirke

15. august

15.30

Sommerkoncert

Afgang Tryggelev Kirke

16. august

13.30

Med hestevogn til sommersang i det fri. Præstegårdsskoven.

Longelse Præstegård

19. august

9.00

Rudkøbing Sognehus

25. august

14.30

Kaffe-På-Kanden med scenograf Morten Grue

Bøstrup kirke

29. august

15.30

Sommerkoncert

Morgensang og læsning

23

Gudstjenesteliste
Juni
14.
Kirker:
Hou
Stoense
Snøde
Bøstrup
Tranekær

21.

5.

10.00 PM
10.00 M

12.

19.

11.15 PM
11.15 PM

26.

2.

9.

10.00 PM

Rudkøbing

10.00
HD

Simmerbølle

11.30
HD

10.00
TW

10.00
HD
11.30
HD*

10.00
ASK

Strynø

19.00*
HD

Longelse
11.15 MR
m.dåb

11.30
TAO

Tryggelev

Magleby

11.30 O

Bagenkop

10.00 O

15.30
TW
10.00 MR
Konfir
mation

19.00 M
11.15 MR
10.00 MR
Konfirmation

10.00
TAO
10.00
TAO
19.00
TAO

10.00
TAO
10.00
TAO

19.00 O

11.30
TAO

11.30 O
13:00
TAO

10.00 O

10.00 O

19.00 O

9.0 0

11.30 O

9.00*O

kl. 9.30/
10.00
TW
Konfir
mation
MR
Konfirmation

10.00 PM
11.15
PM
9.00/
10.30/
12.00 HD
Konfirmation
10.00TW
Konfirmation

10.00
ASK
10.00
MR

11.30 O

10.00 O

10.00
TW
11.30
TW

14.00 O

10.00 O

Fodslette

10.00
TW

11.30
TW

10.00
TAO

19.00 O

19.00
TAO

Ristinge

10.00
TW

14.00 PM

14.00
TAO
19.00
TAO

Kædeby

14.00 *
PM

19.00 M

19.00 PM

10.00
TAO

Humble

10.00
TW*

11.30
HD

11.15 MR

10.00 M

10.00 M

10.00
MR

11.15 MR

10.00
TAO

10.00
HD

30.

12. s. e.
trin
Lørdag
Matt. 12,
31-42
11.15 M

10.00 PM

11.15 M

10.00
ASK

15.30
HD
11.15
MR

Skrøbelev

10.00
HD

29.

10.00 M

10.00 PM

10.00
HD

23.

11.15 M
10.00 M

10.00 PM
10.00
HD*

16.

10. s. e. 11. s. e.
trin
trin
Lørdag
Luk.
Matt.
11,16-24 7,36-50

11.15 PM

11.15 PM
10.00
PM

15.

11.15 M
11.15 PM

11.15 PM

Tullebølle

Lindelse

28.

August

1. s. e. 2. s. e. 3. s. e. 4. s. e. 5. s. e. 6. s. e. 7. s. e. 8. s. e. 9. s. e.
trin
trin
trin
trin
trin
trin
trin
trin
trin
Luk.
Luk.
Matt.
Luk.
Luk.
Matt.
Matt.
Matt.
Matt
12,13-21 14,25-35 15,11-32 5,43-48 16,13-26 19,16-26 10,24-31 7,22-29 18,1-8
11.15 M
10.00 PM
19.30 PM 10.00 M
11.15 M

10.00
PM

Fuglsbølle

Juli

11.30
TAO
13.00
TAO

10.00 O
11.30 O

11:30
TAO

10.00 O

D = Hanne Davidsen, M=Hans Henrik Merrild, TAO= Tonny Aagaard Olesen, O = Li Have Otterstrøm, PM = Peter M. Møberg,
W= Trille Brink Westergaard, MR=Marianne Ring

