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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
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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...
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Præstens side
Nedenstående er anden del af et lettere forkortet foredrag af sognepræst
i Tullebølle og Tranekær (1955-90) Anton Christoffersen. Foredraget
trækker spor både til 2. verdenskrig, hvis afslutning i år har 75 års jubilæum, ligeså vel som til reformationen, hvis 500 års jubilæum kunne
fejres for et par år siden. Første del blev bragt i forrige kirkeblad.

Martin Luther

Den kristnes frihed

Eatherly og Eichmann er børn af vor
tid, og deres problemer er i familie
med vores: Hvor langt bør vi adlyde
ordrer? Og har vi ansvar for det, som
samfundet i sin helhed foretager sig?
Det kan Martin Luther svare bedre
på end mange nulevende.
Martin Luther gjorde oprør mod
alt det bestående og højagtede i
samfundet: statsmagten og frem for
alt kirken med paven i Rom. Selvom
han ikke selv fik det at se gav Luther
gennem sit oprør anstød til et nyt
samfund: Et samfund med retten
til at tale og tænke og tro i frihed og
under et personligt ansvar.

Den 17. og 18. april 1521 blev
Luther ene mand stillet over for de
mænd, der dengang besad al verdens
politiske, kulturelle og religiøse
magt, og som var samlet til rigsdagen i Worms. De befalede Luther
at tie stille, men han sagde nej med
de stolte ord: Min samvittighed er
fanget i Guds ord, og jeg vil ikke
tilbagekalde. Thi det er hverken
rådeligt eller ufarligt at handle imod
sin samvittighed. Gud hjælpe mig.
Amen
Luthers reformation gik så sin gang
ud over Europa. Bl.a. fordi det passede ind i nogle landsfyrsters kram
at gøre oprør mod kejser og pave. Og
Luther blev stillet over for mange
problemer. Men det afgørende var,
at han i 1521 sagde sin mening om
mennesket, der er frit i ordet om Jesus Kristus. Ingen pave, ingen kejser,
ingen overordnet embedsmand kan
befale et menneske at begå uret. Det
frie menneske har sin samvittighed
fanget i Guds ord.

Samvittighed forbudt?
Det begyndte alt sammen med
bibellæsning. Luther havde i mange
år læst bibelen med sin læreres øjne,
og det havde skjult Guds nåde for
ham. Han måtte begynde forfra, og
da læste han, at grundlaget for alt
kristenliv er, at vi tillidsfuldt tror
på, at Gud er kærlighed, der tilgiver
gratis for Jesu skyld. De ord var nye
og sensationelle for Luther. Han sad
i et kloster og læste Bibelen, men
den opdagelse fik ham til at gå ud i
menneskelivet, uden for klostermurenes beskyttelse. Da opdagede han,
at der var et par ting i kirkelivet og i
samfundslivet, der kunne trænge til
at rettes. Det tillod han sig at sige og
at skrive.

I dag
Luthers skrifter er stadig en levende
inspiration for mennesker. De har
ført til, at vi i de lutherske lande
stiller os frit til kirke og til samfund.
Det betyder, at den verdslige, politiske og jordiske magt er taget fra
kirken. På den måde har vores kirke
fået nogen lighed med kirkens herre,

som heller ikke havde eller ønskede
jordisk magt. Det betyder, at vi
har lov til at læse i vor bibel uden
at skulle spørge præst eller pave
om lov. Ligesom vi heller ikke skal
spørge, hvad formanden for denne
eller hin kirkelige retning nu mener.
Det betyder også, at heller ingen
statsmagt kan diktere os, hvad vi
skal gøre. For også staten er sekulariseret. Den er ikke spor guddommelig men menneskelig. Derfor er
det mig selv, der skal tage ansvaret
for den ordre, der lyder til mig. Det
er nødvendigt, at samfundet giver
ordrer, og det er godt, når dets borgere adlyder. Men hvis de adlyder
og gør noget umenneskeligt, kan de
ikke undskylde sig med, at det var
en ordre.

Luthers svar
Nu tilbage til Adolph Eichmann.
Luther ville holde ham fast på hans
ansvar. Han ville sige: du kan ikke
vise hen til en ordre fra en overordnet. Det nytter ikke, at du og andre
troede på Adolf Hitlers guddommelighed. Jødeforfølgelsernes grusomheder burde have gjort det klart for
alle, at her krævede øvrigheden en
synd af sine undersåtter, som disse
burde have afvist.
Så til Claude Eatherly. Mon ikke
Luther ville sige, at her er for en
gangs skyld et menneske, der er så
ulykkelig – eller rettere lykkelig – at

eje en samvittighed i et samfund,
hvor samvittighedsløshed er en dyd.
I skal ikke tage skylden fra denne
ene, ville Luther nok sige. I har alle
skyld for ingen elsker sin næste som
sig selv, så stil jer hellere ved Eatherlys side og bed om tilgivelse.
Til Günter Anders tror jeg, at
Luther ville sige: Jeg har en høne
at plukke med dig, min ven. Du
vil gerne hjælpe Eatherly, og det er
smukt. Men du gør det forkert. Du
prøver at tage skylden fra ham ved
at bilde ham ind, at han kan gøre
det godt igen, ved at kaste sig ud i
en kampagne mod oprustning. Det
er blændværk, for mennesket kan
ikke fortjene sin tilgivelse. Jesus
Kristus har fortjent den, og han
giver den til det menneske, der tror
på ham.

Den besværlige
samvittighed
Jeg kaldte Eatherly og Eichmann for
vor tids problemer. Jeg tænker på, at
det kan ske, at en af os får en ordre
af vort samfund, der siger: Du skal
slå ihjel. Hvad ville vi selv have gjort
i Eatherlys sted over Hiroshima?
Eatherly gjorde efter min mening
ret, da han gav ordre til, at bomben
skulle kastes. For den gjorde en ende
på en frygtelig krig. Men Eatherly
gør sandelig også ret i at mene, at de
døde i Hiroshima er hans skyld. For
han kan ikke skyde ansvaret fra sig
over på de overordnede. Men ingen
af os kan bære den skyld. Kun én
kan bære Eatherlys skyld og vores.
Ham, der sagde: Kom hid til mig,
alle I der er tætte og tyngede af
byrder, og jeg vil gi’ jer hvile.
Så en samvittighed fanget i Guds
ord, er en såre besværlig ting.
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Nordlangeland Pastorat
Månedens salme

“Kor-i-nord”
Koret opstod i 2019 som et
lejlighedskor, der var tiltænkt at
skulle deltage i og løfte sangen ved
udvalgte gudstjenester henover året.
Dels ville det give de sangglade
mulighed for at synge mere og lære
de nye salmer fra “100 salmer”, dels
ville der hermed blive skabt flere begivenheder med musikalsk indhold.
Kirkesanger Jens Jørgen Søgaard
påtog sig opgaven, da han er uddannet musiklærer og har erfaring
med korsang. Han fortæller: ”At
være lejlighedskor betyder, at man
mødes i forbindelse med - her en
kirkelig - lejlighed, som der øves
op til. Koret mødes fire gange
inden, og indlærer de nye salmer
og øvrige salmer, præsterne har
valgt til denne gudstjeneste samt
2 - 4 korsatser, som “puttes ind” i
programmet.
Første gang var bestemt til at være
2. pinsedag 2019. Nøj, hvor var vi
spændte (læs: nervøse!) - ville nogen
melde sig?
Ok jo, al skepsis blæste bort. Der
meldte sig 10 positive, sangglade og
motiverede sangere. Meget hurtigt
udviklede der sig en hyggelig og

fortrolig stemning, hvor man
“glemte” at være nervøs for at
synge falsk, synge for højt, synge
forkert - og alt det, der kan
bremse én selv, og på selve 2.
pinsedag sang koret med bravour,
overskud og livsglæde, som smittede kirkegængerne. Jo, sangen
løftede sig den dag.
Så kom høstgudstjenesten i
september og endelig 1. søndag
i advent. Der er kommet et par
sangere til -og alle der har lyst
(kræver INGEN forudsætninger
udover lysten til at synge) må
hjertens gerne melde sig. Man
melder sig kun til fire torsdage
kl. 16.00-18.00 + en gudstjeneste-søndag ad gangen, ligesom et
tog, hvor du kan stå af og på”.
Man melder sig til Jens Jørgen
Søgaard tlf. 22 29 41 58.
I 2020 er der allerede planlagt 5
begivenheder, og den første bliver
Maria bebudelse søndag 29. marts
med øvetorsdagene 5., 12., 19. og
26. marts.
Den næste er 2. pinsedag den 1.
juni, med øvetorsdagene 30. april
og 7., 14., og 28. maj

Konfirmationer
Konfirmanderne medvirker ved
gudstjenesterne søndag den 1. marts.
Årets konfirmationer finder sted på
følgende dage:
Søndag den 3. maj kl. 10.00 i
Snøde Kirke, hvor der er tre konfirmander.
Bededag fredag den 8. maj kl.
12.00 i Bøstrup Kirke, hvor der er
to konfirmander.
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Lørdag den 9. maj kl. 10.00 i
Stoense Kirke, hvor der er fire
konfirmander.
Kristi Himmelfartsdag torsdag den
21. maj kl. 10.00 i Tullebølle Kirke,
hvor der er seks konfirmander.
Alle er velkomne til konfirmationsgudstjenesterne i vore kirker. Navne
og adresser på konfirmander findes
andetsteds i kirkebladet.

Vi skal lære tre salmer mere fra
100 Salmer:
I marts bliver det nr. 826: ”Guds
nåde er en vintergæk” med tekst af
Simon Grotian og melodi af Jesper
Gottlieb.
I april fra påskedag synges nr. 828:
”Det er påske! Alting springer ud”.

Tekst og melodi af Holger Lissner.
I maj er det nr. 805: ”Når æbletræets hvide gren” af Lisbeth Smedegaard Andersen med melodi af
René Arvid Jensen.
Husk man kan finde dem på
YouTube (100 Salmer) og dermed
øve sig lidt hjemmefra.

Foredrag i Bøstrup S
 ognehus
Torsdag den 5. marts kl. 10.00
afholdes der generalforsamling i
Folkekirkens Oplysnings Forbund.
(FFF).
Onsdag den 11. marts kl. 19.30:
Forfatter Gitte Holtze fortæller
om sin vandretur fra Mexico til

Canada – en tur på 4.265 km.
Pris kr. 75. Kaffe/te og kage 25 kr.
Tilmelding nødvendig til:
Tove Petersen, tlf. 6259 1848
eller Else Svendstrup Holm,
tlf. 6259 1465, begge efter
kl. 17.00.

Studiekreds
Sidste studiekreds i denne omgang
finder sted i Bøstrup Sognehus
onsdag den 18. marts kl. 19.00
– 21.30.
Udgangspunktet er stadigvæk de

hæfter, som biskoppernes liturgiske faggrupper har udgivet om
gudstjenesten. Man er velkommen
til at deltage, også selvom man har
været forhindret de første gange.

Koncert-foredrag om J
 ohannes Jørgensen
Onsdag den 25. marts kl. 19.30
i Bøstrup Sognehus kommer
sanger og komponist Jens Stage
og fremfører, hvad han kalder et
koncert-foredrag: ”Et løft af Johannes Jørgensen ind i en ny tid”.
Vi skal høre om digteren Johannes
Jørgensen og lytte til nogle af hans
digte sat i musik af Jens Stage.
Hvorfor valgte Johannes Jørgensen
at leve i selvvalgt eksil i over 40
år? Han er den danske digter, næst
efter H. C. Andersen der er oversat til flest sprog. Hvorfor blev han
denne fremmede fugl i reden?

Nordlangeland Pastorat
Påske i pastoratet

Lægprædikant
i Tullebølle Kirke
Søndag den 29. marts kl. 14.00
Forårets lægprædikant er Hanne
Haldan. Hun skriver om sig selv:
Som folkeskolelærer flyttede jeg i
2012 til Tranekær fra Vesterbro i
København og var ikke klar over,
at jeg i løbet af de næste år skulle
komme til at krydse Indlandsisen,
møde min kommende mand og
begynde at læse teologi for at blive
præst. Det stod måske allerede i
kortene, blot havde jeg ikke set det
endnu.
Nu er jeg godt og vel halvvejs i mit
teologistudie og har ikke fortrudt
mine store beslutninger et eneste
sekund. Jeg stod for første gang på
prædikestolen i Avnede Kirke på
Lolland i oktober 2019. Heldigvis
var denne begivenhed med til at
bekræfte, at jeg er på rette vej, og
medens jeg nyder mit studium,
glæder jeg mig til en dag at skulle
være præst.
Kor-i-nord medvirker ved guds
tjenesten.
Kaffe i våbenhuset efter guds
tjenesten.

Benny Andersen har skrevet
en forfriskende utraditionel
forårssang: Det er forår! Og
så skulle man tro, at det
fortsatte med nyudsprungne
bøgeblade, duftende blomster
eller kåde fuglefløjt. Men nej:
og alting klippes ned fortsætter
den. Man fornemmer hurtigt,
at den romantiske forårsbegejstring lige har fået et ordentligt skvæt kold realisme.
Alligevel viser det sig, at den
kolde realisme ikke helt kan
kvæle forårsbegejstringen: For
når forårssolen skinner lever jeg.
Og denne forårsbegejstring
udvikler sig i sidste vers til et
regulært opstandelseshåb, når
det lyder:
Og en gang går solen sin runde
uden mig, men når forårssolen
skinner, lever jeg!

Musikgudstjeneste i
Tullebølle Kirke
Søndag den 19. april
kl. 14.00
Igen i år vil Langeland
Musikskoles dygtige elever
medvirke ved denne gudstjeneste, hvor musik og tekster
her første søndag efter påske
stadigvæk vil afspejle lidt af
påskens håb og glæde.

Den forårssol kender vi i kirken.
Det er påskesolen og i dens lys vil
vi fejre påskens gudstjenester, hvor
vi også vil møde både livets kolde
realisme og opstandelsens håbefulde begejstring.

Palmesøndag:
Tranekær Kirke kl. 10.00
Bøstrup Kirke kl. 11.15
Stoense Kirke kl. 19.30:
Ferniseringsgudstjeneste for årets
påskeudstilling. Man vil kunne
læse mere om udstillingen i Øboen
og på pastoratets hjemmeside
www.pastoratet.dk

Skærtorsdag:
Snøde Kirke kl. 10.00
Bøstrup Kirke kl. 17.00:
Efter gudstjenesten i Bøstrup
inviterer menighedsrådet på lammesteg i sognehuset. Det er gratis

at deltage, men tilmelding er
nødvendig senest den 3. april
til Lene Møller Dam på
tlf.: 26 84 64 78 eller mail:
lenemollerdam@gmail.com.
Ønsker man andet at drikke
end vand, skal man selv medbringe det.

Langfredag:
Tullebølle Kirke kl. 10.00
Hou Kirke kl. 10.00:
Liturgisk gudstjeneste

Påskedag:
Tullebølle og Hou Kirker
kl. 10.00
Tranekær og Snøde Kirker
kl. 11.15

2. påskedag:
Bøstrup Kirke kl. 10.00
Stoense Kirke kl. 11.15

Alsang i Stoense Kirke
Mandag den 4. maj kl. 19.00
Under 2. verdenskrig begyndte
folk at mødes til alsangsstævner.
Fællessangen styrkede både fællesskabet og fædrelandskærligheden,
og blev på den måde et af besættelsestidens små lysglimt.
Som en markering af 75 året for
Danmarks befrielse indbyder vi i
Stoense Kirke til alsang.

Alle er velkomne i Nordlangelandshallens Cafeteria til
aftensmad kl. 17.30. Derefter går
vi i fakkeloptog til Stoense Kirke.
Tilmelding til aftensmaden er
nødvendig enten via skolen eller
til sognepræst Peter M. Møberg
på tlf.: 62 50 22 50 eller mail:
pemm@km.dk senest tirsdag
den 28 april.

Kor-i-nord, kirkemusikerne, Nordskolens elever og trompetisten
Thomas Buchreitz medvirker alle
ved alsangsarrangementet.
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Nordlangeland Pastorat
Store bededag

Præstegårdscafé

Tullebølle Kirke torsdag den
7. maj kl. 19.00
Ved gudstjenesten medvirker Kirkekoret under ledelse af Lone Nordal.
Kirkekoret har med tiden indøvet
en række forskellige musikalske
bearbejdelser af Fadervor. Dem vil
de fremføre ved denne gudstjeneste.
Efter gudstjenesten serveres varme
hveder, kaffe og te i våbenhuset.

Hver torsdag i konfirmandstuen
i Tullebølle Præstegård kl. 14.30 – 16.00
Indtil påske er der café hver torsdag sjovt, spændende, tankevækkende oplæg leveret af både lokale og mindre
i konfirmandstuen.
lokale personligheder. Vi slutter af
Alle er velkomne til at kigge ind til
med at synge lidt fra Højskolesangnogle hyggelige eftermiddage. Hver
gang er der kaffe og kage tillige med et bogen. Kirkebilen kan benyttes.

Hou Kirke fredag den 8. maj
kl. 19.00
Efter gudstjenesten går vi til Forpagterboligen, hvor der er kaffe/
te på kanderne og varme hveder på
fadene.

Pinsefrokost i Bøstrup
2. Pinsedag mandag den 1. juni kl. 11.00
Vi begynder med en fælles gudstjenekunnet opleve ved pastoratets gudstjeste for hele pastoratet i Bøstrup Kirke, nester i det sidste års tid.
hvor vores lejlighedskor Kor-i-nord
Der serveres smørrebrød, og tilmelding
også medvirker.
er nødvendig til Marianne Porsby,
tlf. 20 77 75 48 mail: lillehus8@
Efter gudstjenesten er der frokost i
hotmail.com eller Lene Møller Dam
sognehuset. Samtidig vil der være lejlighed til at tale om og diskutere den
tlf. 26 84 64 78 mail: lenemollerdam@
nye gudstjenesteform, som man har
gmail.com senest den 25. maj.

Syng sammen
Torsdag den 28. maj kl. 19.00 er
der ”Syng sammen aften” i Hou
Kirke. Overskriften er ”Fædrelandssange – før og nu. Fra Adam
Oehlenschlæger til Kim Larsen”.
Hvad er en fædrelandssang? Hvor
gammel skal den være? Hvad skal
den indeholde? Er det Gud-konge-fædreland eller skal den omhandle tidsaktuelle temaer som frihed, selvstændighed og fællesskab?
Alle mennesker har ganske sikkert
deres mening om emnet, og det
bliver der også plads til at udveksle.
Vi vil sammen synge kendte, mindre
kendte samt lære et par nye sange,
og kirkesanger Jens Jørgen
Søgaard vil styre slaget med fortælling og humoristiske anekdoter i
samarbejde med organist Elisabeth
Koch fra Aarup.
Menighedsrådet er som altid vært
ved lidt kaffe og kage i løbet af
aftenen.
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Sommerudflugt til Sdr. Broby Kirke og Hørvævsmuseet
Søndag den 14. juni
Sommerens korte udflugt for
Tullebølle-Tranekær-Bøstrup Sogne
starter, som vi plejer, med gudstjeneste i Tullebølle Kirke kl. 10.00.
Herfra kører vi til Brobyværk Kro,
hvor vi spiser middag. Derefter kører/
går vi til Sdr. Broby Kirke, hvor vi vil
blive vist rundt i kirken og se den nye
altertavle.
I 2002 blev kirken istandsat og fik i
den forbindelse en ny altertavle, lavet
som et papirklip, af Sonia Brandes.
Hun har lovet at komme i præstegårdscaféen i konfirmandstuen i
Tullebølle Præstegård torsdag den
12. marts kl. 14.30 for at fortælle
om sit arbejde med altertavlen som
optakt til vores besøg i kirken.
Efter Sdr. Broby Kirke går turen til
Hørvævsmuseet ved Krengerup, hvor
vi får kaffe og lagkage. Vi vil derefter
blive vist rundt på museet, som viser

hørrens
dyrkning
og behandling
fra plante
til vævetråd, samt vævningens historie, som
illustreres af den store samling væve.
Der vil også blive mulighed for at
besøge Skodamuseet, som ligger lige
ved siden af.
Derfra kører vi tilbage til Langeland.
10.00 gudstjeneste i Tullebølle Kirke
12.30 middag på Brobyværk Kro
14.00 Sdr. Broby Kirke med
rundvisning
15.30 k affe og rundvisning
på Hørvævsmuseet
17.15 retur til Langeland
Pris: 250 kr. Tilmelding til
Marianne Porsby tlf 20 77 75 48,
mail: lillehus8@hotmail.com
senest torsdag den 28. maj.

Udflugt til Ditlevsdal og
Ryslinge
Torsdag den 4. juni
Hou-Stoense-Snøde Menighedsråd
inviterer på udflugt til Bisonfarmen
Ditlevsdal på Nordfyn. Udover besøg og rundtur på Bisonfarmen skal
vi besøge Ryslinge Frimenighed og
høre om deres historie og særlige
status som frimenighed.

Tidsplan for dagen er:
Kl. 11.00 afgang fra Hou Kirke,
derefter opsamling på havnen
i Lohals (11.05), Stoense Kirke
(11.10), og Snøde Kirke ved vejen
op til den nye P-plads (11.15)
På vej mod Ditlevsdal serveres en
enkelt sandwich i bussen.
Kl. 13.15-14.15 rundvisning i åben
prærievogn på Bisonfarmen, husk
evt. en pude at sidde på.
Kl. 14.30-15.15 kaffe/te og kage på
Bisonfarmen
Kl. 16.00-17.00 Besøg i Ryslinge
Frimenighed med orientering ved
pastor Mikkel Crone Nielsen
Kl. 18.00 Middag på Hotel Skudehavn, Rudkøbing
Vi forventer at være tilbage i Hou
ca. 20.45.
Pris for turen kr. 300 pr. person,
for dette får man turen, sandwich,
guidet rundvisning, kaffe og
middag (drikkevarer til middagen
betaler man selv).
Tilmelding senest den 23. maj
til Lene Møller Dam,
tlf. 26 84 64 78 eller mail
lenemollerdam@gmail.com.

Nordlangeland Pastorat
Præsterne på
studietur
Alle provstiets præster er
på studietur til England
i uge 20, fra 11.-16. maj.
Se nærmere i Øboen om
den vikardækning som
etableres.

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

Møllehavehuset – Bøstrup Præstegård
Søndagssalon følgende søndage kl. 15.00-17.00:
Den 8. marts: Mathias Brøndlund: Det armenske folkedrab.
Den 22. marts: Lars Christensen: Svenskekrigene.
Den 5. april: Thomas Wivel: Poesi i bevægelse – musikunderholdning.
Den 19. april: Jørn Boisen: Den franske pessimisme-Frihed-Lighed og
Mismod.
Den 3. maj: Anne Scott-Sørensen: Salonkulturen
Den 17. maj: Jørgen Carlsen: Arbejdet med Højskolesangbogen.
Se nærmere på hjemmesiden www.møllehavehuset.dk

Menighedsrådsmøder
Hou-Stoense-Snøde Menighedsråd
Tirsdag den 24. marts
kl. 14.00 i Forpagterboligen, Hou
Tirsdag den 5. maj kl. 14.00 i
Forpagterboligen, Hou
Tullebølle-Tranekær-Bøstrup
menighedsråd:
Tirsdag den 17. marts
kl. 17.00 i Bøstrup Sognehus
Tirsdag den 28. april
kl. 19.00 i Bøstrup Sognehus
Fællesmøde
Tirsdag den 17. marts
kl. 19.00 i Bøstrup Sognehus

Gudstjenester på
plejehjemmene
Stigtebo:
Onsdag den 25. marts
kl. 10.15
Onsdag den 29. april
kl. 10.15
Onsdag den 27. maj
kl. 10.15
Tullebøllecenteret
Onsdag den 25. marts
kl. 14.30. Altergang.
Onsdag den 29. april
kl. 14.30.
Onsdag den 27. maj
kl. 14.30. Altergang.

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
Det sker:
Menighedsrådsmøder:
11. marts, 15.april og 12. maj
kl. 17 i Præstegården.

Kunst og arkitektur
foredrag:
Fredag d. 13. marts kl. 19.30 i
præstegården: Har du lyst til at
vide mere om de kunstnere og
kirkeudsmykninger, som vi skal
opleve på forårets kultur-tur, så
kom med denne aften Marianne
fortæller og viser billeder. Kaffe
og kage.
Velkommen

Konfirmandforældreaften
Onsdag d. 18.3 kl. 18.15 i Præstegården. Forældre og konfirmander til Longelse, Fuglsbølle
og Skrøbelevs konfirmationer
mødes til aftenhygge og oplysninger om konfirmationerne.

Tag med vores sognepræst Marianne Ring på forårets kultur-tur
Lørdag d. 21. marts: Afgang
kl. 7.00 fra præstegården
og 07.10 fra Abildsplads i
Rudkøbing. Mens vi drikker
morgenkaffe i bussen kører
chaufføren os til Jelling kirke;
her fortolkes Danmarks måske
ældste kristne helligsted af en
udsmykning, som
stod færdig i
år 2000, ved
billedhugger
Jørn Larsen.
Lige ved
kirken er
opført et aktivitets-museum over
Kongernes
Jelling,
hvor vi ser
udstillingen:

Gospel-koncert Salos K
 oret i Skrøbelev Kirke
Torsdag d. 19.marts kl.19
Kom til en dejlig Forårskoncert
i Skrøbelev kirke.
Torsdag den 19. marts giver
Gospelkoret Salos´ 33 sangglade
kormedlemmer koncert. Koret
er et blandet kor, som elsker at
synge både gospel og rytmisk.
Velkommen!
Arrangementet er gratis.
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”Glemt, ofret eller tabt”.
Derefter kører vi til Vejle, hvor
Peter Brandes for nylig har afsluttet en helheds-udsmykning af
Nørremarkskirken. Vores frokost
indtager vi på en stemningsfuld
kro, og kører dernæst om havnen
og oplever hhv Olafur Eliasons
og Hennings Larsens spektakulære arkitektur. Vi forlader Vejle
langs den smukke fjord og kører
til Christianskirken i Fredericia,
hvor Bjørn Nørgaard har udført
et kæmpeværk: fra tunge broncedøre til 32 glasmosaikruder i ca 10
meters højde. Dernæst går turen
tilbage over Lillebælt og ind forbi
Clay: Keramik-museet i Middelfart. Her er nok at se på, ligesom
det er muligt at købe kaffe. Så går
turen hjemover, men vi får tid til
at spise middag sammen i Troense,
inden vi siger farvel ved Longelse

Festgudstjeneste
i Odense Domkirke Søndag
d. 22. marts:. Evt. fælles
afgang fra præstegården
kl. 8.30. Biblen er nu fuldt
ny-oversat, og jeg synes at
vi skal (ha mulighed for at)
være med til at fejre det.
Derfor fejrer vi først gudstjeneste kl.19 hos os selv;
Jeg har er par pladser i
bilen, andre vil måske køre
selv.
Marianne Ring

Præstegård ca kl. 20.30. Samlet
pris kr.399,- for tur, entreer,
frokost og middag. Alle drikkevarer købes selv.
Tilmelding til Marianne, kun
skriftligt, enten pr brev i postkassen, pr sms 2572 2050 eller
mail: eller malr@km.dk.senest

fredag d. 6. marts

Aftengudstjeneste og
debat 22. marts kl.19
i Skrøbelev Kirke.
En anderledes gudstjeneste med
sammenlignende læsninger fra
den gamle og den nye oversættelse. Bagefter traktement og
debat.

Fællesspisning og
Filmaften
i Præstegården Torsdag d. 26.
marts kl. 18.15-21 Film:
De usynlige. Tilmelding senest
mandag d. 23. marts til
Marianne, 2572 2050

Longelse - Fuglsbølle - Skrøbelev Pastorat
Påsken i vore sogne:
Palmesøndag. d. 5 april, holder vi den klassiske danske gudstjeneste! kl. 11.15 i Skrøbelev.
Skærtorsdag, d. 9. april: mødes vi i Longelse kirke henunder
aftenstunden til en altergangsgudstjeneste, kl. 17. Derefter spiser vi
lam og drikker rødvin sammen i et Skærtorsdags måltid i Longelse
Præstegård. Tilmelding til Marianne Ring, 25722050, senest tirsdag
d. 31. marts, kr. 90,Langfredag, d. 10. april holder vi musikalsk-dramatisk gudstjeneste, i Skrøbelev kirke kl. 15; det er det tidspunkt om eftermiddagen, hvor Jesus døde på korset. ”Min Gud, min Gud, hvorfor har du
forladt mig”, lød hans råb, og himlen gik i sort
Påskemorgen, d. 12. april kl. 10 synger vi opstandelsens glæde
op ved højmessen i Longelse. Samme dag fejrer vi også påsken i
Fuglsbølle kirke, kl. 11.15; samtidig afslutter vi Fastelavn for
Voksne. I begge kirker har påskeharen været forbi! Børn kan finde
påskeæg ude om kirken, voksne kan finde dem inde.
2. påskedag, d. 13. april, kl.10 i Skrøbelev. Og her skal vi synge
påskens hurra-salmer!

Afslutning i B
 ørneklubben
fredag d. 17. april kl. 15 med for
ældre til spisning i præstegården:
Vi spiser 17.30.

Konfirmation
i Fuglsbølle
26. april kl. 10. Har du lyst til at
være med til at fejre en festlig dag,
så kom til dagens konfirmation:
der er plads, for vi har kun en
konfirmand i dag J

Kristi Himmelfart:
Aften i L
 ongelse Kirke
Torsdag d. 21. maj kl. 20.30:
Gudstjeneste både inde og ude.
Solbærsaft og solnedgang, Kage
smedens kage og korsang!

Pinsemorgen i Longelse
Præstegårdshave
Søndag d. 31. maj kl. 8 Morgenmad kl. 9: Udendørs Gudstjeneste.
Vi håber på bragende pinsesol
og synger om kap med fuglene!
Tilmeld til morgenmad: Marianne
25722050, senest torsdag d. 28.
maj

Prædikenkursus
Sognepræsten rejser til Jerusalem
2.3-10.3 for at skrive påskens prædikener i de omgivelser, hvor Jesus
levede, døde og opstod. I påsken
får I høre, hvad der kommer ud af
det! mvh.Marianne Ring

Beskæring af hegn
på Longelsevej
Som mange vil have
bemærket har vi be
skåret det levende hegn
syd for præstegården
langs med Longelsevej.
Det blev besluttet at
træerne skulle beskæres
ved jorden, da flere
træer var gået ud, og
der var fare for, at de
ville vælte ud over
vejen.
Det turde vi ikke
risikere, og vi håber at
I er glade for resultatet.
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Longelse - Fuglsbølle - Skrøbelev Pastorat
Kirkens Genbrug
I Rudkøbing ligger butikken Kirkens Genbrug på
Østergade. Butikken har en
pæn omsætning, men hidtil
er hele overskuddet gået til
hovedorganisationen. Det
bliver der nu ændret på; for
at få del i overskuddet skal
en butik have kontakt til en
Menighedspleje; sådan en
er vi nu ved at etablere, med
sognepræst Hanne Davidsen
som leder og frivillige fra
Rudkøbing og Longelse i
bestyrelsen. Det betyder at
en fjerdedel af overskuddet
herefter bliver her hos os,
og på længere sigt kan vi
nå op på at halvdelen bliver
her. Hanne Davidsen er
gået i tænkeboks for at finde
den bedste måde at bruge
pengene lokalt. Har man
effekter, man gerne vil af
med, til Kirkens Genbrug,
kan man enten aflevere dem
i butikken i Østergade 14,
eller indlevere dem i den
store container på genbrugspladsen Dunsbjergvej 10 i
Rudkøbing.
Kirkens Genbrug får de
effekter, som er indleveret
13.3-19.3, 17.4-23.4,
22.5-28.5.

Indsamling i sognets 3 kirker
Menighedsrådet har besluttet at
indsamlinger i vores kirker i år
skal gå til et lokalt formål.
Valget blev Børns Voksenvenner på
Langeland. Det er en organisation
der arbejder for at alle børn, som
ønsker det, skal tilbydes et tillidsfuldt venskab med en voksen, som
har tid til barnet. Organisationen
matcher barn og voksen, der er
fuld kontrol med alle relationer,
ligesom der er netværksmøder som
støtte for venskaberne.

Vi må desværre en tid endnu
nøjes med den gamle indsamlingsmetode med kontanter i
Kirkebøssen, for det er kostbart at oprette mobilePay. Vi
arbejder på en mere tidssvarende løsning.
Link til at læse om organisationen: Børns Voksenvenner
Langeland, facebook.
Her kan du også henvende
dig, hvis du overvejer at melde
dig som Voksen-ven

Renovering af Longelse Kirke
Longelse kirke står for udskiftning af taget, både på skibet,
sakristiet og våbenhuset. Prrojektet har været under behandling siden 2016. Vores arkitekt
har udarbejdet et projekt, hvor
man forsøger at bevare størstedelen af den gamle tagkonstruktion. Det vil dog være
nødvendigt at udskifte en del,
af de gamle spær på grund af

råd. Nationalmuseet har både
godkendt det udarbejdede materiale og de håndværksmæssige løsninger, der er valgt.
Projektet forventes startet i
maj måned 2020, efter konfirmationen.
I samme omgang vil kirken
blive kalket. Kirken forventes at være åben under hele
projektet.

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,
jetr@km.dk · Tlf. 29 42 03 05
Kirketjener:
Charlotte Kihri,
kihri@email.com · Tlf. 21 74 89 25
Gravermedhjælp:
Jens Berner Nørgaard,
jenzhip@gmail.com
Tlf. 30 52 48 08
Kirkeværge:
Klaus Egeberg · Tlf. 21 62 81 10
klausegeberg@gmail.com

(I andre uger går effekterne
fx til Kirkens Korshær eller
Folkekirkens Nødhjælp)
Kirken, den er et gammelt hus- og den falder sammen, hvis vi ikke
vedligeholder den. Maleri: Viggo Langer 1908
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Vejviser

Regnskabsfører:
Kaj Christoffersen,
Tryggelev 20 5932 Humble
doka@christoffersen.mail.dk
Tlf. 62 56 10 35
Kirkebil:
Byens Taxi · Tlf. 62 51 10 80

Strynø Pastorat
KIRKESPISNING OG
KONCERT
Skærtorsdag den 9. april kl. 15.30
I tråd med sidste års skærtorsdagsmiddag i Strynø kirke inviterer vi
igen i år til påskemåltid. Vi begynder arrangementet med musikalske
oplevelser, fremført af en række af
Strynøs egne musikalske talenter.
Herefter dækker vi op til middag og
har planlagt det således at deltagere,
som skal nå den sidste færge også
kan få desserten med. Der er som
sidst gratis adgang. Det er dog vigtigt at man melder sig til spisningen
på listen hos købmanden senest den
5. april. Vi glæder os til både forår,
musik og påskemåltid! På gensyn!
Strynø menighedsråd.

KONFIRMATION
Lørdag den 2. maj 2020 kl. 10.30
Igen i år er vi så heldige at vi skal
holde konfirmation i Strynø kirke.
Det bliver som sidste år på en lørdag, så der er god tid til at feste.

PINSESOLEN DANSER
Søndag den 31. maj kl. 04.45
Selvom vi ikke nødvendigvis
holder os vågne hele natten skal
vi alligevel se pinsesolen danse
tidlig søndag morgen. Vi mødes på
stranden nedenfor Smakkecentret
når solen står op 04.45. Vi holder
en kort gudstjenesten og bagefter
spiser vi morgenmad sammen på
Smakkecentret.

HANNIBAL OG PETRI
Fredag den 1. maj
Den verdenskendte duo, guitaristen Lars Hannibal og fløjtenisten

PÅSKEFROKOST PÅ
SØNDERLY
Tirsdag den 31. marts kl. 12:30
Vi inviterer alle, der har lyst, til
frokost på Sønderly. Vi betaler for
maden, du for dine drikkevarer.
Se omtale i martsnummeret af
”Strønyt”. Tilmelding skal ske til
enten Helga eller Elisabeth senest
24.marts. På gensyn!

REJSEMØDE

Michala Petri gæster den 1. maj
Strynø kirke. Vi glæder os meget
over at kunne invitere alle til en
forhåbentlig uforglemmelig oplevelse. Det er duoens første møde
med Strynø, så lad os give dem en
varm velkomst. Der er gratis adgang til koncerten. Klokkeslettet
offentligtgøres i Øboen og Strønyt.

VALGMØDE
Tirsdag den 12. maj kl. 19.30
Da der i år afholdes valg til menig
hedsrådene landet over, skal der
også her på Strynø opstilles og vælges repræsentanter, som har visioner
og initiativ til at fortsætte arbejdet
på øen. Menighedsrådet afholder
derfor et informationsarrangement
på Strynø skole, hvor interesserede
kan få indblik i selve valgproceduren, blive orienteret om hvad et
menighedsråd beskæftiger sig med
og i øvirgt få svar på sine spørgsmål.

Fredag den 20. marts kl. 19.30
Provsten fra Rudkøbing, Trille
Brink Westergaard, kommer efter
endt studieorlov i Indien på foredragsbesøg på Strynø Skole. Hun
vil med billeder og fortællinger
trække tråde mellem sine bedsteforældres mangeårige arbejde som
missionærer i Indien og sin egen
nyligt afsluttede studietur til landet.

SOGNEUDFLUGT
Lørdag den 6. juni
Menighedsrådet inviterer alle til
at deltage i Strynøs sogneudflugt,
som i år går til Maribo på Lolland.
Domprovst Anne Reiter vil være
vært for dagen. Vi tager afsted med
færgen kl. 8.10 og returnerer med
17.25-færgen. Vi besøger domkirken, spiser sammen i Pilgrimshuset, og får kompetent rundvisning
i byens kulturelle og kirkelige
miljøer. En del af turen vil foregå i
fælles bus, og man skal melde sig til
senest den 16. maj.

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

11

Gudstjenesteliste
Marts
Kirker:

1.

8.

15.

22.

29.

5.

9.

10.

12.

13..

1. s. i fast

2. s. i. fast

3. s. i fast

Midfaste

Mariæ beb

Palmesøn.

Skært.

Lang fre.

Påsked.

2. påskedag

10.00 M

10.00 M

11.15 PM

Hou
Stoense

10.00* M

Snøde

11.15* M

Bøstrup

11.15* PM

19.30* PM

10.00 M

Skrøbelev

17.00* M

10.00 TW

10.00*HD
10.00 TW

10.00 K

10.00 K

10.00 K

14.00 PM

19.00 MR

11.15 MR

11.15 MR

10.00 PM

10.00 HD

10.00 HD

19.00*TW

11.30 HD

15.30*K

10.00 K
15.00 MR

10.00 O

14.00 O

10.00 TAO

16.00* TAO 11:.30 TAO
10.00* TAO

19.00 TAO

Ristinge

16.30 TAO

8:30 TAO

10.00 TAO

19.00 TAO
10.00

11.30 TAO

Fodslette
10.00 O

10.00* O
10.00 O

11.30 O
11.30 O

10.00 O

19.00 O
11.30* O

11.30 O

19.00* O

HD = Hanne Davidsen, M=Hans Henrik Merrild, TAO = Tonny Aagaard Olesen, O = Li Have Otterstrøm, PM = Peter M.Møberg,
TW= Trille Brink Westergaard, K= Andreas Skjoldborg Knudsen, MR = Marianne Ring
Gudstjenester markeret med * er omtalt inde i bladet under de enkelte sogne.
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10.00 O

16:30 TAO

19.00 O

Tryggelev

10.00 MR

11.15 MR

Humble
Kædeby

10.00 TW

10.00 MR

19.00 M

Lindelse

Bagenkop

10.00 PM

17.00 MR

Fuglsbølle

Magleby

10.00 PM
11.15 PM

14.00* M

10.00 HD

10.00 MR

11.15 M

10.00 M
11.15 M

10.00 HD

11.15 PM
10.00 M

10.00 M

10.00*HD

Strynø

Longelse

11.15 M

10.00* PM

Rudkøbing Sognehus
Simmerbølle

10.00* M

10.00 PM

Tranekær
Tullebølle

April

11.30 O

Gudstjenesteliste
Maj
19.

26.

3.

8.

10.

17.

21.

24.

31.

1. s. e. påsk

2. s. e. påsk

3. s.e.pås

Bededag

4. s. e. pås

5. s. e. påske

Kr. Him

6. s. e. pås

Pinsedag

19.00* M

10.00* M

11.15 M

11.15 PM

10.00 M

10.00 PM
10.00 PM
10.00* M
11.15 PM
11.15 PM

11.15 M

10.00 PM

10.00 TW

10.00 TW

10.00 MR
Konfirm.
10.00* MR

10.00 M

10.00 HD

10.00 MR Konfirm

11.15 PM
10.00* PM

10.00 PM

14.00* TW

10.00 HD

9.30 TW Konfm.
11.30 TW Konfm.

10.00 HD

11.30 HD

10.00 K

10.00 K

04.45*K

10.00 MR

10.00 MR

11.30 HD Konfm.

(8.00)
9.00* MR

19.00* MR

10.00 MR
Konfirm.

14.00 PM
10.00 TAO
konfirm

14.00 O

11.15 M

11.15 PM

10.00 PM

9.30 HD Konfm.
12.00 MR. Konfm.

10.00 HD

10.00 PM

12.00* PM
10.00 M

14.00* PM

10.00 M

11.30 TAO

16.30 TAO
10.00 TAO konfirm

11.30 O
10.00 O

10.00 TAO
14,30 TAO

8.30 TAO

19.00 TAO
19.00 TAO

19.00 TAO

11.30 O

13.00 TAO

11.00 O Konfirm

11.30 O
10.00 O

14.00 O
14.00 TAO

10.00 O
11.30 O

10.00 O

9.30 O Konfirm
12.15 O Konfirm

19.00

11.30* O
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Rudkøbing – Simmerbølle Pastorat
Hverdagsgudstjenester i Rudkøbing foråret 2020
Rudkøbing kirke er lukket. I
den tid er der gudstjeneste i
Simmerbølle kirke hver anden
søndag og i Rudkøbing sog-

nehus hver anden søndag (cirka).
Oven i har vi lavet gode aftaler om
at holde flere hverdagsgudstjenester, end vi plejer – gudstjenester

på andre steder og andre måder.
Det kristne budskab er det samme,
men her sat ind i nye rammer og
former. Kom og vær med!

Plejecenteret Danahus åbner dørene for alle!
Gudstjeneste med unge,
gamle og jer midt imellem.
Lad os mødes og fejre gudstjeneste på tværs af alder!
Kendte salmer, gode stole,
uformel stemning - måske et
musikalsk gæsteindslag.
Alle er velkomne - også til

lækkert kaffebord efter gudstjenesten.
Tirsdag d. 17/3 v. Marianne Ring
Tirsdag d. 7/4 v. Trille Brink Westergaard – i påskens tegn.
Tirsdag d. 5/5 v. Hanne Davidsen
– i befrielsesdagens tegn. Rudkøbing Kirkes Kirkekor medvirker

Gudstjeneste i Byrådssalen
I byrådssalen afgøres rammerne for livet på Langeland.
I gudstjenesten søger vi det,
vi kan bygge livet på. Værdier,

Byrådssalen 1.
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under ledelse af organist og korleder Tine Pugesgaard.
Samme datoer er der kl. 10.30 gudstjeneste på Rudkøbing Plejehjem

Gudstjeneste på Hjørnet
tro, samfund og politik hører
uløseligt sammen. Derfor er
byrådssalen det oplagte sted at
holde denne gudstjeneste.

Ungdoms
gudstjeneste
Der holdes en rytmisk gudstjeneste for unge og andre,
der kan lide rytmisk musik,
onsdag 25. marts kl. 19.00 i
Rudkøbing sognehus. Tema
for gudstjenesten er: Kamp
og Kærlighed. Ved gudstjenesten medvirker årets
konfirmander og to musikere: Valle Hansen (klaver)
og Iver Iversen (klarinet).
Efter gudstjenesten er der
møde for konfirmander og
forældre.

Rudkøbing – Simmerbølle Pastorat
Kaffe-På-Kanden-Eftermiddag
Der indbydes til tre hyggelige
Kaffe-På-Kanden-Eftermiddage i
Rudkøbing Sognehus (det gamle
rådhus), Torvet 1A. Møderne foregår
i den store sal på 1. sal. Er man
gangbesværet er der mulighed for at
anvende elevator; man går blot ind af
bagindgangen.
Vi mødes kl. 14.30- ca. 16.00, synger
en sang eller to, får en kop kaffe med
lidt godt til, hører et foredrag eller
en god fortælling. Der kan bestilles
gratis taxa (Byens Taxa: 62 51 10 80).
Alle er velkomne. Det er gratis.
Forårets program:
Tirsdag 17. marts:
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. 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!
Tirsdag den 14. april:
Provst Trille Brink Westergaard:
Indtryk fra o pholdet i Indien.
Efteråret 2019 fortalte Trille Brink
Westergaard om sin mors opvækst

i Sydindien og om sine morforældres arbejde som missionærer
dér. I vinters rejste hun i deres
fodspor – tilbage til missionsmarken, hvor alt nu drives af inderne selv. Hun viser billeder og
fortæller om alle de mange tråde
mellem fortid og nutid, om jagten på historien, om den enorme
betydning, missionærerne har
haft, om følelsen af at være tæt
forbundet med disse mennesker,
om materiel fattigdom og menneskelig rigdom, om at medvirke
som præst ved indiske gudstjenester og meget andet.
Onsdag den 6. maj:
Sognepræst Hanne Davidsen:
Sang fra h øjskolesangbogen
– Vi fejrer befrielsesjubilæet.
Det er i år 75 år siden Danmark
blev befriet fra det tyske overherredømme. Det er også jubilæum
for alsangen. Sangen kan mange
ting. Den kan samle fællesskaber, forløse hårde knuder, skabe
glæde. Det er musikken, den
gode melodi og de mange gode
og tankevækkende ord, der gør
det. Hanne Davidsen vil samle
en buket af dejlige fædrelandssange og knytte et par kommentarer til undervejs. Men vigtigst
er det, at vi alle skal synge. Lone
Nordahls kirkekor medvirker
også.

Kirkekaffe
Der indbydes til kirkekaffe efter
gudstjenesten i
Rudkøbing: 8. marts, 5. april,
21. maj

Simmerbølle: 9. april
Dertil kommer kaffebord
efter gudstjenesterne på
Danahus.

Påskearrangement
– Påske og Dans!

Der inviteres igen i år til et særligt påskearrangement. Denne
gang er temaet ”Påske og Dans”.
Det bliver fredag den 3. april.
Der kræves tilmelding/billet til
arrangementet. Kan købes hos
Rudkøbing Turist – og Erhvervsforening Langeland, Torvet 5, 5900 Rudkøbing senest
27. marts. Pris: 200. kr. Man
betaler selv for drikkevarerne.
Program:
KL. 17.00 Danse-Andagt i Rudkøbing sognehus kl. 17.00 ved
danser Annamaija S. Rolff-Petersen og sognepræst Hanne
Davidsen.
Kl. 18.00 Påskemiddag på Hotel
Skandinavien, hvor vi synger
og hygger os. Medbring gerne
selv et indslag, der kan fornøje
deltagerne under middagen.
Glæde er svaret på foråret og
lysets komme. Glæde er svaret
på opstandelsens budskab. Og
glæde kan nogen gange folde
sig ud i en dans. Tænk f.eks.
på kong David, der dansede
foran pagtens ark, eller tænk på
Davidssalmerne, hvor salmisten
efter sin redning ofte springer ud
i en dans.
Annamaija S. Rolff-Petersen
skriver følgende om sig selv og
sin dans:
Om dansen ”Exultate”:

Dansen er skabt til lejligheden,
og er en hyldest til Guds skaberværk og livsglæden som den kraft,
der får os til at danse og overleve
livets mørkere stunder. En bøn
som indledning til påsken og
opstandelsen. Centrum er dåben,
der udtrykker håb om genfødsel
til liv. Dansen er skabt til Thomas
Koppels klaverimprovisation
”New Years morning” der udtrykker naturens og menneskets
opvågnen fra frost til foråret, der
risler i årerne og åerne!
Om danser Annamaija S. Rolff –
Petersen:
Annamaija er uddannet danser
i London 1989. Hun har siden
virket som moderne danser med
base i København og medvirket i et utal af forestillinger.
Sideløbende har hun undervist
i moderne dans, og er desuden
Alexanderlærer. Hun er også uddannet kirkesanger og har virket
som sådan siden 2004 i Roskilde,
på Langeland og nu i Munkebjerg Kirke. Annamaija skaber
selv sine danse, men medvirker
også i forestillinger og koncerter
med andre, hvor hun kombinerer
sang, dans og tale m.m. Ofte
med det åndelige og det kreative
som tema.
Se: www.kropogstemme.nu
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Rudkøbing – Simmerbølle Pastorat
Påskespil i Simmerbølle kirke

Vær med - når vi går for klimaet den 8. marts

Traditionen tro opfører børn fra
3.-4. klasse på Kassebølle Friskole et kirkespil i Simmerbølle
kirke om foråret. Vi veksler
mellem Påskespil og Pinsepil.
I år er turen så kommet til Påskespillet. Det er et lille drama
skrevet af sognepræst Hanne

8. marts 2020 kan du være med
til at gøre en forskel for klimaet
og verdens fattigste. Her samler
vi sammen med 15000 danskere
og Folkekirkens Nødhjælp ind
til de mennesker, som lider
allerhårdest under klimaforandringerne. Går du med, giver du
livsnødvendig hjælp til dem, der
står i første række, når oversvømmelser eller tørke rammer.

Davidsen, der også instruerer
spillet – godt hjulpet af Janne
Riis Peitersen og Lene Munch
Larsen.
Det opføres torsdag den 2.
april kl. 10.00 for Kassebølle
Friskole og kl. 16.00 for forældre og andre interesserede.

Koncert med Die Herren
Den 17. september kl. 19.30 er
der koncert i Rudkøbing kirke
med ”Die Herren”. Koncerten
spilles til fordel for organisationen
Skyggebørn – de kalder koncerten
”U2- Åbenbaringer”. Læs mere
om koncerten i næste nummer af
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kirkebladet: men vi kan fortælle,
at flere af deres koncerter i år
allerede er udsolgte, så det er
bare med at få købt nu!
Gå ind på
www.billetsalg.dk/kirkekoncert

I Etiopien, Sydsudan og Zimbabwe sulter millioner af mennesker, fordi tørken hærger og
høsten slår fejl år efter år. I Nepal,
Bangladesh og Myanmar forsvinder livsgrundlaget, når voldsom
regn skyller jorden væk, eller når
floderne går over deres breder.
Fælles for befolkningerne er, at de
ikke selv har skabt de problemer,
som de betaler prisen for.
Den gennemsnitlige dansker
udleder 20 gange så meget CO2
som den gennemsnitlige nepaleser. Men det er nepalesernes
gletsjere, der smelter lige nu, fordi
CO2-udledningerne får temperaturerne i Himalaya til at stige
med rekordhøj hastighed. Og med
de enorme mængder smeltevand
vokser floderne, så både rismarker
og landsbyer forsvinder.

Verdens fattigste har brug for
konkret hjælp
Pengene går til klimaløsninger
som disse:
• Træplantning, der hindrer
erodering og giver liv og
skygge
• Diger og dæmninger, der kan
stoppe oversvømmelser
• Huse og veje, der kan modstå
vandmasser og jordskred
• Systemer og apps, der kan
advare befolkningen før et
forestående uvejr
• Vandpumper og vandrensningsanlæg, som sikrer folk
rent drikkevand
• Nye afgrøder, der kan klare
tørke og vejrets omskiftelighed
Vi opfordrer alle – børn som
voksne - til at gå en tur for verdens fattigste og klimaet søndag
den 8. marts, når Folkekirkens
Nødhjælp afholder husstandsindsamling.
Støt indsamlingen med et
bidrag og/eller tilmeld dig
som indsamler
til Poul Erik Mikkelsen,
tlf. 97991168 eller
e-mail: poul.erik@tdcadsl.dk
Indsamlingen i Rudkøbing og
Simmerbølle sogne finder sted
fra Rudkøbing Præstegårds
konfirmandstue, Østergade 2
den 8. marts kl. 10.00 – indgang fra Ruestræde.

Rudkøbing – Simmerbølle Pastorat
Teater om H.C. Ørsted
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 som
skuespiller, sminkøse, lyd-eller lysmand M/K, syerske, PR-medarbejde
eller kaffebrygger. 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. 17.00 og mandag
16/11 kl. 19.30 og tirsdag 17/11 kl.
19.30.
Desuden 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.

Kunstudstilling i Sognehuset
Elna Krogsmose udstiller i Rudkøbing sognehus. Hendes billeder
er udarbejdet i teknikken Mix
Medie.
Teknikken er en blanding af flere
teknikker og materialer, som
understøtter hinanden i opbygningen af billedet.
Det er en gruppe af billederne,
som har temaet kvinder med slør,
hvor kunstneren forsøger at vise
de mange forskellige sammen-

hænge og ritualer, der er forbundet
med brug af slør.
Elna Krogsmose er uddannet maler,
væver og billedkunstlærer og har
gennem mange år undervist i faget
og arbejdet med form og farve i
mange forskellige teknikker.
Man kan se udstillingen, der
er i gangen på stueetagen, onsdag
9.00-12.00 og torsdag 14.00-17.00,
og når sognehuset i øvrigt er åbent ved
arrangementer.

Indre Mission - Bethesda
5/3
12/3
19/3
26/3
16/4
24/4
1/5

Bibelstudie
Møde v. Jacob Olesen, Ryslinge
Filmaften kl. 19.00
Bibelstudie
Møde v. Anders Madsen, Aarhus
Familieaften, drop ind fra kl. 16.00
Fællesspisning kl. 18.00, derefter
møde v. Knud Didriksen, Vejle
14/5 Bibelstudie

Kontakt:
Birgit Mogensen,
tlf. 62502098
Hvor ikke andet er
anført, er møderne
kl. 19.30 i Bethesda,
Ahlefeldtsgade 27

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.
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
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Humble – Lindelse Pastorat
Vi ses på søndag!
Jeg har ofte hørt den talemåde, at
det ikke altid går, som præsten prædiker. Og nu, da jeg selv er blevet
præst, kan jeg slet ikke lade være
med at trække på smilebåndet, når
nogen siger det til mig. Gud ved,
hvad de egentlig mener med det,
tænker jeg i mit stille sind. Som om
præsten er en profet, der udslynger
forudsigelser, der så viser sig ikke at
holde stik.
I gamle dage sagde man, at det
ikke altid går så galt, som præsten
prædiker. Det kan man da forstå.
Hvis præsten hver søndag har
fortalt de stakkels syndere, at det vil
gå dem ilde, hvis ikke de vender om
og forbedrer sig. Ak ja, så lærer virkeligheden dem jo nok, at det ikke
behøver at gå så galt endda. Men
i vores moderne tid skal man nok
lede længe efter den slags moralske
præster, der ligesom holder Guds
vilje i deres hule hånd.
Der var engang, hvor man forberedte sig, når man skulle i teateret

eller til koncert. Man læste simpelthen stykket på forhånd. Så
blev udbyttet ofte dobbelt så stort.
Sådan var det også, når man gik i
kirke. Man læste på forhånd søndagens tekst og kunne på den måde
meget bedre opbygges af præstens
tale. I dag kan man simpelthen
google ”søndagens tekst”, eller slå
op i Alterbogen, der findes bag i
Salmebogen. Og vupti, så har man
det lille uddrag af evangeliet, som
præsten taler om.
Det er altid præstens opgave at
opklare søndagens tekst. Gøre den
forståelig, perspektivere den og
gøre den vedkommende. Og så skal
præsten forkynde tekstens indhold,
så menigheden bliver opbygget. Det
er ikke så let, som det måske lyder.
Det kan jo gøres på mange måder.
Men når du selv har læst søndagens
tekst, så bliver udbyttet af præstens
prædiken dobbelt så stort. Husk at
få tanket op på søndag. Høsten er
din, og den vokser, når du giver den
videre. Vi ses på søndag!

Plejehjemsgudstjenester
Marts

Eftermiddagsmøde
Onsdag den 18. marts
Kl. 14:30 i konfirmandstuen
Langegade 2, Lindelse
Provst Trille Westergaard vil
fortælle om sin rejse til Indien:
”Min mor voksede op i Sydindien, hvor mine morforældre var
missionærer. I vinters rejste jeg i
deres fodspor – tilbage til missionsmarken, hvor alt nu drives af
inderne selv. Jeg viser billeder og
fortæller om alle de mange tråde
mellem fortid og nutid, om jag-

ten på historien, om den enorme
betydning, missionærerne har
haft, om følelsen af at være tæt
forbundet med disse mennesker,
om materiel fattigdom og menneskelig rigdom, om at medvirke
som præst ved indiske gudstjenester og meget andet”.
Der serveres kaffe og kage.

Lindelse Plejecenter tirsdag d. 24. kl. 14.00 Tonny Aagaard Olesen
Humble Plejecenter onsdag d. 25. kl. 14.30 Tonny Aagaard Olesen

April
Lindelse Plejecenter tirsdag d. 21. kl. 14.00 Li Have Otterstrøm
Humble Plejecenter onsdag d. 22. kl. 14.30 Li Have Otterstrøm

Maj
Lindelse Plejecenter tirsdag d. 26. kl. 14.00 Tonny Aagaard Olesen
Humble Plejecenter onsdag d. 27. kl. 14.30 Tonny Aagaard Olesen
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Orienteringsmøde
Til efteråret skal der landet over
vælges menighedsråd. Det gælder
også for Humble og Lindelse
kirker. Mød op og hør nærmere
på orienteringsmødet den 12.

maj, kl. 19, i konfirmandstuen,
Ristingevej 24, Humble. Yderligere spørgsmål kan rettes til
menighedsrådets formand, Hanne
Elnegaard.

Humble – Lindelse Pastorat
Vejviser

Kirkebil
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.

Kordegn
Birgitte E.M. Møller
Torvet 1a, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 12 70
Mail: bemm@km.dk
Træffetid onsdag
kl. 9.00-12.00 og
torsdag 14.00-17.00.

Minde
højtidelighed
Skærtorsdag falder i år
den 9. april, 80-årsdagen for den tyske besættelse. Efter gudstjenesten
kl. 10 i Humble kirke vil
der være kransenedlæggelse på mindegraven over
sergent Carl Henrik Vous
fra Humble, som denne
dag faldt. Efter kransenedlæggelsen kl. 11.
byder Hjemmeværnet
på frokost på
Hjemmeværns
gården Torpevej
23 i Torpe.

Humble menighedsråd:
Formand:
Hanne Elnegaard,
Tlf. 51 51 61 35

I år vil der være en særlig
gudstjeneste på langfredag i
Lindelse. Der vil blive læst
op af passionshistorien i
rammerne af en stærk musikalsk oplevelse. Vel mødt.

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, Kædeby:
Michael Drost,
Tlf. 29 88 87 22
Kirkeværge, Ristinge:
Marianne Olsen,
Tlf. 20 14 12 65
Kirkeværge, Humble:
Henny Munch Larsen,
Tlf. 28 11 50 45

Sogneudflugt
Langfredag

Sognepræst
Tonny Aagaard Olesen
Træffes på 24 24 24 71
Mail: tao@km.dk.
Fri mandag.

Lindelses menighedsråd:
Se kontaktoplysninger
under Humble.

Årets sognetur for Humble-Lindelse pastorat sker tirsdag den 2.
juni. Turen går til Sønderjylland,
hvor vi bl.a. skal besøge grænse- og
genforeningsmuseet. Dagsturen vil
koste 200 kr. Nærmere oplysninger kommer i Øboen 14 dage før.
Tilmelding og yderligere oplysninger kan ske ved Marianne Olsen,
20 14 12 65,

Regnskabsfører:
Benny Rasmussen,
Tlf. 62 22 72 88
Vedr. kirkegårdene:
Kontakt kirkeværgen for
den enkelte kirkegård.
Kirketjener:
Lisa Pihl Jensen,
Tlf. 23 24 24 78
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Sydlangeland Pastorat
Påskens gudstjenester på Sydlangeland

Skærtorsdag
Magleby Kirke kl. 11.30
Vi mindes Jesu sidste måltid
med sine disciple ved en nadvergudstjeneste.
Efter gudstjenesten spiser vi
påskemåltid sammen i kirken.
Påskemåltidet har rødder i
jødisk tradition, hvor hver ingrediens i måltidet var symbol for
et element i jødernes fangenskab
i – og udfrielse fra Egypten.
Har du lyst til at prøve sanser med en bid af det jødiske
påskemåltid, vil du på buffeten i

år også kunne finde: 7 bitre urter
dyppet i saltvand, ”charoset” (mos af
hakkede æbler og nødder med citron
honning og kanel, og usyrede brød.
Er det for udfordrende? – Kan du
naturligvis holde dig til den lækre
lammesteg og flødekartoflerne,
vi – vores tradition tro – altid
serverer.
Tilmelding til sognepræst Li Have
Otterstrøm senest d.1. april.
Pris voksne 50 kr. børn 30 kr.

Langfredag
Bagenkop Kirke kl. 19.00
Liturgisk gudstjeneste og kirkekaffe.
Vi markerer dagen, hvor Jesus
blev korsfæstet, døde og begravet. Langfredag sætter fokus på
sorgen, mørket og smerten – for
sådan er menneskelivet også; der
er ikke kun fest og glæde; der fin-

des også mørke sorg og fortvivlelse.
I løbet af de 7 timer Jesus hang på
korset før han døde, råber han på
et tidspunkt mod himlen: ”Min
Gud! Min Gud! Hvorfor har du
forladt mig?” Sådan kan Guds søn
altså også føle det – det er derfor vi
kalder ham bror!
På Langfredag er kirkerne pyntet
på en ganske særlig måde – eller
rettere: de er ikke pyntet; alteret
står tomt; uden bibel, lys og blomster, og udenfor flager vi på halvt.

orgelstykker, solosang og fællessang supplerer hinanden.
Gudstjenesten er blevet til i et
samarbejde mellem sanger René
Lund Chetronoch, organist Bo
Valentim Petersen på orgel og
guitar og sognepræst Li Have
Otterstrøm

Påskedag
Tryggelev Kirke kl. 10.00
Påskedag er den største glædes dag,
hvor dét, der er for godt til at være
sandt, viser sig at være det alligevel; Jesus Kristus stod op af døde.
Vi fejrer glæden ved en musikgudstjeneste, hvor bibellæsninger,

Børnegudstjenester i Bagenkop Kirke
Hvem kommer først – Hønen eller Æggene?
Påskeægs-gudstjeneste for børn
i Bagenkop Kirke mandag d. 6. april kl. 16.30

Vi synger og rumsterer!
Musikgudstjeneste for børn
i Bagenkop Kirke onsdag d. 6. maj kl. 16.30

Efter gudstjenesten går vi sammen til Bagenkop
Hallens Cafeteria og spiser boller i karry.
Herefter er der mulighed for at boltre sig i Hallens
store legeland; Jump´n Move.
Tilmelding på sms 51235413 senest d. 1. april.
Pris voksne 50 kr. børn gratis (slut ca. 18.30)

Med Søren Egmose.
Efter gudstjenesten spiser vi aftensmad sammen i
Bagenkop Hallens Cafeteria.
Menu: Byg din egen pizza!
Tilmelding til sms 51235413 senest d. 1. maj.
Pris voksne 50 kr. børn gratis (slut ca. 18.30)
Alle er hjerteligt velkomne! Li Have Otterstrøm
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Fodslette-, Tryggelev-, Magleby- og Bagenkop Kirke
Vær med til at gøre en forskel.
Stil op til menighedsråds
valget!!
I år skal der være valg til landets ca.
1700 menighedsråd. Et valg af en ikke
uvæsentlig betydning for menigheden
og lokalsamfundet. Valgdeltagelsen på
15,7% ved valget i 2016 til landets ca.
1700 menighedsråd må kunne gøres
bedre!
Kirken er et væsentligt omdrejningspunkt i de fleste menneskers liv. I alle
livets eksistentielle faser kommer vi i
berøring med den – dåb, konfirmation,
bryllup og begravelse – en kirke, hvor
glæden og fællesskabet er bærende for
dens medleven i lokalsamfundet.
Menighedsrådsarbejdet indebærer nogle
administrative opgaver. Men der ligger
også en stor udfordring i, sammen med
præsten, at være visionær på kirkens
vegne. Et ”HVAD – HVORFOR og
HVORDAN vil vi gerne drive kirke?”
er og bør være en nøgleopgave for menighedsrådet.
Derfor skal der lyde en opfordring til
at stille op til det kommende menighedsrådsvalg og være med til at sætte
præg på kirken og dens evne til at samle
menigheden – også uden for gudstjenesterne.
Der ligger mange gode oplevelser gemt i
menighedsrådets initiativ.
Jens Schrøder
Magleby Menighedsråd
Orienteringsmøde til Menighedsrådsvalget d. 12. maj 2020
Magleby Menighedsråd: kl. 17.00 i
Magleby Præstegård Kirkeby 1
Tryggelev-Fodslette Menighedsråd:
kl. 19.00 i Forpagterboligen ved
Tryggelev Kirke
Bagenkop Menighedsråd: kl. 17.00 i
Skydebanens lokaler, Bagenkop Hallen

Hollywood på orgel

Vejviser

Orgelkoncert med Søren Egmose,
organist ved Tved Kirke d. 30.
april kl. 19.30 i Bagenkop Kirke
Tag med på en rejse ind i filmens
musik; navnlig musik fra nogle
af de allerstørste succeser, der er
udgået fra Hollywood. Så man vil
altså kunne forvente at høre klassiske soundtracks til fx Star Wars,
Titanic og Ringenes Herre.
Alle værkerne er arrangeret for
orgel af Søren Egmose.
Der er gratis adgang

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.

Tag madkurv og drikkevarer med!

Hold Pinsefest i Bagenkop Havn
Pinsedag d. 31. maj kl. 11.30
Vi begynder med gudstjeneste i
”De røde huse” på havnen.
Så spiser vi pinsefrokost til tonerne fra
”The Lone Kellerman Kellerboys Band”
– en samling glade amatører fra Langeland og Tåsinge,
der spiller musik, som forhåbentlig bliver
lettere dansabelt; der er hits, som fx
”Se Venedig og dø”.
Vi har kaffe på kanden og pinsekage til.

Kirkekaffe

Sydlangeland Pastorat

Vi byder på kirkekaffe
efter søndagens sidste
gudstjeneste
i Sydlangeland Pastorat

inviterer til sogneudflugt
d. 20. juni kl. 10.00.
Nærmere oplysninger:
se Øboen og foldere i kirkerne.

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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Konfirmander 2020
Konfirmation i Snøde Kirke

Konfirmation i Stoense Kirke

3. søndag efter påske den 3. maj 2020 kl. 10.00
v. Hans Henrik Merrild

Lørdag den 9. maj 2020 kl. 10.00
v. Hans Henrik Merrild

Aksel Rasch Tved, Snødevej 33, 5953 Tranekær
Jeppe Pedersen, Søndergade 19B, 5953 Tranekær
Sara Amalie Beck Hansen, Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær

Nanna Nørregaard Laugesen, Lohalsvej 5, 5953 Tranekær
Mikkel Roløkke Elnegaard, Stoense Udflyttervej 7, 5953 Tranekær
Tobias Velgaard Nielsen, Stoensevej 37, 5953 Tranekær
Victor Sofus Strøm Henriksen, Snøde Bygade 24, 5953 Tranekær

Konfirmation i Bøstrup Kirke
Bededag den 8. maj 2020 kl. 12.00
v. Peter Martin Møberg
Victoria Elise Pertl, Helletoftevej 4, 5953 Tranekær
Karl Lund Jakobsen, Løkkebyvej 83, 5953 Tranekær
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Konfirmation i Tullebølle Kirke
Kristi Himmelfartsdag den 21. maj 2020 kl. 10.00
v. Peter Martin Møberg
Klara Gervig Gramstrup Dansted, Bygaden 48, 5953 Tranekær
Mads Rene Jørgensen, Elmevej 15, 5953 Tranekær
Malik Angelo Seemann Hedemann, Klausebøllevej 2, 5953 Tranekær
Mikkel Kreutz Iskou Wellendorff Pedersen, Annexstræde 3, 5953 Tranekær
Liva Lyst Hansen, Lismosevej 1, 5953 Tranekær
Tobias Askebjerg Nielsen, Rønvej 27, 5953 Tranekær

Konfirmander 2020
Konfirmation i Fuglsbølle Kirke
2. søndag efter påske den 26. april kl.10.00
v. Marianne Ring
Gustav Rash Stæhr, Bøgehave Stræde 4, 5900 Rudkøbing

Konfirmation i Longelse Kirke
3. søndag efter påske den 3. maj kl. 10.00
v. Marianne Ring
Signe Galsgaard Andersen, Skovsbovej 11, Sdr. Longelse, 5900 Rudkøbing
Karoline Graakjær, Pederstrupvej 30, Spodsbjerg, 5900 Rudkøbing

Konfirmation i Skrøbelev Kirke
Store bededag den 8. maj kl. 10.00
v. Marianne Ring
Rasmus Petersen, Søndre Landevej 10 a, Kurvemose, 5900 Rudkøbing
Sofie Pihl Christensen, Longelsevej 47, 5900 Rudkøbing
Mie Charis Jensen, Torpevej 4, 5900 Rudkøbing
Anne Gehring Hansen, Søndre Landevej 2, Kurvemose, 5900 Rudkøbing
Mikkel Meldgaard Andersen, Torpevej 12, 5900 Skrøbelev

Konfirmation i Simmerbølle Kirke
Store bededag den 8. maj kl. 12.00
v. Marianne Ring
Mathias Gravgaard, Spodsbjergvej 215, 5900 Rudkøbing
Ida Toftemann Almgren, Søndre Landevej 34, 5900 Rudkøbing Rasmus
Peder Lollesgaard, Peløkkevej 9, 5900 Rudkøbing
Jonathan Guldsmed, Strandvejen 2, 5900 Rudkøbing
Marcus Krøyer Svendsen, Simmerbølle Kirkevej 7, Simmerbølle
Viktor Arvid Gjersen, Broløkken 19, 5900 Rudkøbing
Jeppe Guldbjerg Helt Jessen, Peløkkevej 33 b, 5900 Rudkøbing
Andrea Jensen, Bygaden 76 c, 5953 Tranekær
Maise Friis Engstrøm, Skolestræde 13, Nordenbro, 5932 Humble Kamma
Sara Toftemann Wagner, Nørreskovvej 11, Tåsinge

Konfirmation i Strynø Kirke
Lørdag den 2. maj kl. 10.30
v. Andreas Skjoldborg Knudsen
Alma Andersen Gottschlag, Ringgade 6, 5943 Strynø
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Konfirmander 2020
Konfirmation i Simmerbølle kirke

Konfirmation i Simmerbølle kirke

den 10. maj kl. 9.30
V. Provst Trille Brink Westergaard

St.Bededag, fredag den 8. maj kl. 9.30
V. Sognepræst Hanne Davidsen

Victor Emil Kansberg, Jens Winthersvej 24, 5900 Rudkøbing
William Edward Claudio Rønnov Battezzati, Gåsetorvet 1,
5900 Rudkøbing
Jonas Kaae Meyer, Halvmånen 14, 5900 Rudkøbing
Mikkel Juelsbjerg Pihl, Stationsvej 9, 5935 Bagenkop
Lasse Arensberg
Kristian Alexander Dehn Madsen, Ahlefeldtsgade 25 5900 Rudkøbing

Andreas Ellebjerg Johansen, Rolighedsvej 19, 5900 Rudkøbing
Ida Pilegaard Gotfredsen, Reberbanen 12, 5900 Rudkøbing
Olivia Nielsen, Jens Winthersvej 2, 5900 Rudkøbing
Emilia Schou Christensen, Bakkevænget 7, 5900 Rudkøbing
Jonas Hellemose Christensen
Katrine Rasmussen, Nørrebro 180, 5900 Rudkøbing
Katrine Amalie Hansen, Planken 16, 5900 Rudkøbing

Konfirmation i Simmerbølle kirke

Konfirmation i Longelse kirke

den 10. maj kl.11.30
V. Provst Trille Brink Westergaard

St.Bededag, fredag den 8. maj kl. 11.30
V. Sognepræst Hanne Davidsen

Jonas Sørensen, Strandgade 16, 5900 Rudkøbing
Isabella Victoria Pilegaard, Grønnegade 12, 5900 Rudkøbing
Emma Harrison Kieler, Nørrebro 84, 5900 Rudkøbing
Rosa Gehring, Rue 27, 5900 Rudkøbing
Christina Overby Christensen, Spodsbjergvej 207, 5900 Rudkøbing

Keven Vladimir Malic Hoelstad, Humblevej 12, 5900 Rudkøbing
Nikolaj Ross Jensen, Ristingevej 49, 5932 Humble
Nikolaj Grundtvig Riising, Nordre Landevej 16, 5900 Rudkøbing
Louise Thode Møller Rasmussen, Nørrebro 135, 5900 Rudkøbing
Mikala Skov Arvedsen, Jens Winthersvej 4 A, st. h., 5900 Rudkøbing
Justin Didriksen, Toftevej 2, 5900 Rudkøbing
Sebastian Kruse Lægsgaard, Torpevej 14, 5900 Rudkøbing
Alberte Prydgaard Hansen, Bakkevænget 5, 5900 Rudkøbing
Cecilia Danielle Rasmussen-Rene, Vågebjergvej 6, 5932 Humble
Simon Gunnar Petersen, Kulepilevej 6, 5900 Rudkøbing
Zophia Fürsterling Rasmussen, Æblevænget 6, 5900 Rudkøbing
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Konfirmander 2020
Konfirmeres den 10. maj

Konfirmation i Lindelse Kirke

af sognepræst Li Have Otterstrøm

Søndag den 3. maj, kl. 10.00
v. Tonny Aagaard Olesen

Konfirmeres i Magleby Kirke kl. 9.30:
Reco Witzell,
Tryggelev 4 5932 Humble
Toni Iver Hindsberg Frisch,
Helsnedvej 4 5932 Humble
Gustav Saxo Pedersen,
Østerskovvej 14 5932 Humble

Benjamin Theilgaard Christensen,
Tryggelev Mose 1, 5932 Humble
Jacob Haugaard Hansen,
Statenevej 20, 5900 Rudkøbing
Laurits Bay Vinggaard,
Smediestræde 4, 5900 Rudkøbing

Konfirmeres i Tryggelev Kirke kl. 11.00:
Freja Drewsen Poulsen,
Tryggelev 49 5932 Humble
Konfirmeres i Bagenkop Kirke kl. 12.15:
Markus Justbjerg Skytte Hansen,
Renevejen 4 5932 Humble
Leon Pryds Hansen, Østergade 3
5935 Bagenkop

Konfirmation i Humble Kirke
Store bededag den 8. maj, kl. 10.00
v. Tonny Aagaard Olesen
Alberte Dalsgaard,
Tryggelev 7, 5932 Humble
Alvira Leonora Hedenskog Andersen,
Tryggelev 54, 5932 Humble
Ea Brink Høj Nielsen,
Humblevej 13, 5932 Humble
Laura Aviaja Hermansen,
Søndergade 22, 5932 Humble
Line Nybo Voltelen,
Bellevue 65, 5900 Rudkøbing
Maja Posselt Jensen,
Østersøvej 6, 5932 Humble
Sigrid Helene Nielsen,
Haveskovvej 32, 5932 Humble
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Menighedsrådsvalg
Hvorfor jeg gik ind i menighedsrådet
Jeg hedder Susana Christensen
og er næstformand i Longelse-
Fuglsbølle-Skrøbelev menighedsråd. Yderligere sidder
jeg i kirkegårdsudvalget og
aktivitetsudvalget. Min professionelle baggrund rummer
projekt og marketingleder, men
nu arbejder jeg med at hjælpe
mennesker som healer, sexolog
og parterapeut.

Vær med til at gøre en forskel.
Stil op til menighedsrådsvalget!!
I år skal der være valg til landets
ca. 1700 menighedsråd. Et valg
af en ikke uvæsentlig betydning
for menigheden og lokalsamfundet. Valgdeltagelsen på 15,7%
ved valget i 2016 til landets ca.
1700 menighedsråd må kunne
gøres bedre!
Kirken er et væsentligt omdrejningspunkt i de fleste menneskers
liv. I alle livets eksistentielle faser
kommer vi i berøring med den –
dåb, konfirmation, bryllup og begravelse – en kirke, hvor glæden
og fællesskabet er det bærende.
Menighedsrådsarbejdet indebærer nogle administrative
opgaver. Men der ligger også en
stor udfordring i, sammen med
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præsten, at være visionær på
kirkens vegne. Et ”HVAD –
HVORFOR og HVORDAN
vil vi gerne drive kirke?” er og
bør være en nøgleopgave for
menighedsrådet.
Derfor skal der lyde en opfordring til at stille op til det
kommende menighedsrådsvalg
og være med til at sætte sit præg
på kirken og dens evne til at
samle menigheden – også uden
for gudstjenesterne.
Der ligger mange gode oplevelser gemt i menighedsrådets
initiativ.
Jens Schrøder
Magleby Menighedsråd

Jeg er vokset op i en familie,
hvor det at være en aktiv del
af lokalsamfundet, var vigtigt.
Og det er det også for mig. For
lidt over tre år siden blev jeg
valgt ind i menighedsrådet i mit
sogn og her kan jeg bruge rigtig
mange af mine evner.
Kirken er grundstenen som
vores samfund er bygget op omkring. Det er herfra mange af
vores værdier har deres rødder.
Vi bliver stadigvæk gift i kirken.
Vi bliver også begravet, døbt og
konfirmeret her. Det er nogle af
livets største begivenheder, dage

som sætter sit præg på os som
mennesker og som vi husker
hele livet.
Hvis vi som sogneborgere ikke
bakker op omkring kirken er
jeg bange for at den forsvinder.
Vi kan tale med Gud alle steder
men det er giver noget helt
specielt at gøre det i kirken sammen med præsten og de andre
kirkegængere.
De aktiviteter vi i menighedstrådet og i kirken kan bidrage
med, er vigtige for rigtig mange
mennesker. Vi afhjælper ensomhed, fortvivlelse, sorg, vrede og
håbløshed. Men kirken giver os
også kærlighed.
Hvis ikke der er nogen som
går ind i menighedsrådene
rundt omkring i landet, mister
vi mange af de grundværdier
som vi i dag har. For mig, er de
yderst vigtige at bibeholde og
derfor sidder jeg selv i menighedsrådet.

Menighedsrådsvalg
NY ordning!
En ny lov om ændring af lov om
valg til menighedsråd er trådt i
kraft i år. Lovforslaget blev vedtaget i april 2018. Det kan ses her
https://www.retsinformation.dk/
Forms/R0710.aspx?id=200514
Lovændringen indebærer bl.a.,
at valg på en valgforsamling
bliver til hovedreglen ved valg
af landets menighedsråd, mens
den hidtidige lovgivning har
haft afstemningsvalg mellem to
eller flere lister som den formelle
hovedregel. Reglerne ved kommende menighedsrådsvalg bliver
dermed tilpasset praksis.

Den nye lov beskriver en treleddet proces frem mod valg af nye
menighedsråd:
1. Der afholdes et offentligt
orienteringsmøde den 2. tirsdag
i maj i valgåret. I 2020 vil det
sige tirsdag den 12. maj. Orienteringsmødet afholdes sammen
med det årlige menighedsmøde,
hvor rådet redegør for sin
virksomhed i det forløbne år
og orienterer om den planlagte
virksomhed i det kommende år.
2. Der afholdes en valgforsamling
den 3. tirsdag i september, hvor
menighedsrådets medlemmer

vælges. Valgforsamlingen
afholdes i det enkelte sogn.
I 2020 er det tirsdag den 15.
september.
3. I en periode på fire uger efter
valget er der mulighed for at
udløse et eventuelt afstemningsvalg ved indlevering af
kandidatliste med stillere. I
disse tilfælde gennemføres
et afstemningsvalg, hvor der
kan stemmes på kandidaterne
fra valgforsamlingen eller
på en kandidat fra den (eller
de) nye lister. Et eventuelt
afstemningsvalg skal afholdes

tirsdagen 9 uger efter valgforsamlingen. I 2020 er det tirsdag
den 17. november.
Første led i processen er menigheds- og orienteringsmøderne for
sognene på Langeland. De beskrives i loven §5, stk. 3:
”På orienteringsmødet skal menighedsrådet orientere om arbejdet i
den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for
valgforsamlingen, muligheden for at
udløse et afstemningsvalg og antallet
af kandidater, der skal vælges til
menighedsrådet”.

Møderne afholdes 12/5 således:
Hou-Stoense-Snøde:

19.00

i Nordlangelands-hallens cafeteria.

Tullebølle-Tranekær-Bøstrup:

19.00

i Bøstrup Sognehus

Simmerbølle:

17.00

i Annexet ved Simmerbølle Kirke

Rudkøbing:

19.00

i Sognehuset, Torvet 1 A

Strynø:

19.30

på Strynø Skole

Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev:

19.00

i konfirmandstuen, Longelse Præstegård

Humble og Lindelse:

 umble Præstegård, Ristingevej 24, Humble
H
(Lindelse administreres pt af Humble menighedsråd.
Derfor ét møde. Mulighed for to)

Tryggelev-Fodslette:

19.00

i den gamle forpagterbolig, Tryggelev

Magleby:

19.00

i konfirmandstuen, Magleby Præstegård

Bagenkop:

17.00

i Bagenkop Hallen – Skytteforeningens lokale.
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Kalender
Sted:
Byrådssalen i Rudkøbing
Rudkøbing præstegård
Rudkøbing sognehus

Dato:
5. marts
8. marts
17. marts

Klokkeslæt:
17.00
10.00
14.30

Bøstrup Sognehus
Skrøbelev Kirke
Strynø skole
Afgang Longelse præstegården
Afgang Longelse præstegården
Skrøbelev kirke

18. marts
19. marts
20. marts
21. marts
22. marts
22. marts

19.00 - 21.30
19.00
19.30
7.00
8.30
19.00

Bøstrup Sognehus
Longelse præstegård
Tullebølle kirke
Sønderly (Strynø)
Simmerbølle kirke
Rudkøbing sognehus

25. marts
26. marts
29. marts
31. marts
2. april
3. april

19.30
18.15-21.00
14.00
12.30
10.00 + 16.00
17.00

Bagenkop Kirke og Hallen

6. april

16.30

Longelse Kirke og præstegård

17.00

Magleby Kirke
Strynø kirke
Tryggelev Kirke

9. april
Skærtorsdag
9. april
9. april
12. april

11.30
15.30
10.00

Rudkøbing sognehus
Longelse præstegård
Tullebølle kirke
Værestedet Hjørnet
Bagenkop Kirke
Strynø kirke
Strynø kirke
Stoense kirke
Rudkøbing sognehus
Bagenkop Kirke og Hallen

14. april
17. april
19. april
29. april
30. april
1. maj
2. maj
4. maj
6. maj
6. maj

14.30
15.00-17.00
14.00
16.00
19.30
tbc
10.30
19.00
14.30
16.30

Stoense Kirke
Rudkøbing Bymølle
Longelse kirke
Hou kirke
Longelse præstegårdshave
Stranden ved Strynø havn
Bagenkop Havn
Strynø - Maribo

9. maj
21. maj
21. maj
28. maj
31. maj
31. maj
31. maj
6. juni

10.00
14.00
20.30
19.00
8.00
04.45
11.30
08.10

Overskrift
Gudstjeneste i et særligt rum. Trille B. Westergaard
Sogneindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp
Kaffe-På-Kanden Eftermiddag. Fhv. scenograf Morten Grue fortæller om sit arbejde med
H.C. Andersen og dukketeatret.
Studiekreds om gudstjenesten
Koncert: Gospelkoret Salos
Rejseforedrag
Forårets Kultir-tur
Festgudstjeneste i Odense Domkirke
Aftengudstjeneste og debat. En anderledes gudstjeneste med s ammenlignende læsninger fra den
gamle og den nye oversættelse. Bagefter traktement og debat.
Koncertforedrag om Johannes Jørgensen
Fællesspisning og Filmaften Film: De usynlige
Lægpædikant
Påskefrokost på Sønderly
Opførelse af Påskespil for børn af børn
Påskearrangement:
17.00: Danse-andagt v. danser Annamaija Rolff-Petersen og sognepræst Hanne Davidsen.
Derefter middag på Hotel Skandinavien.
Hvem kommer først: Hønen eller æggene?
Påskeægs-gudstjeneste for børn og fællesspisning i Bagenkophallen
Gudstjeneste kl. 17 i Longelse, efterfølgende påskemiddag i Præstegården.
Skærtorsdagsgudstjeneste og påskemåltid
Kirkespisning og koncert
Påskemusik-gudstjeneste /solist René Lund Chetronoch, orgel og guitar Bo Valentin Pedersen,
liturg Li have Otterstrøm
Kaffe-På-Kanden Eftermiddag. Trille B. Westergaard fortæller om sin rejse til Indien.
Afslutning i børneklubben
Musikgudstjeneste
Gudstjeneste i et særligt rum. Trille B. Westergaard
Orgelkoncert ”Hollywood på orgel” ved Søren Egmose
Koncert med Lars Hannibal og Michala Petri
Konfirmation
Alsang
Kaffe-På-Kanden Eftermiddag. Sang fra højskolesangbogen markerer 75 året for Danmarks Befrielse.
Vi synger og rumsterer: musikgudstjeneste for børn med Søren Egmose –
fællesspisning: byg din egen pizza!
Konfirmation
Gudstjeneste i et særligt rum. Trille B. Westergaard
Gudstjeneste både ude og inde
Syng sammen
Pinsemorgen i Longelse Præstegårdshave kl. 8 Morgenmad kl. 9: Udendørs Gudstjeneste
Pinsegudstjenesten og morgenmad i Smakkecentret
Pinsefest: Gudstjeneste, frokost og ”The Lone Kellerman Kellerboys Band” i ”De røde huse”.
Sogneudflugt

