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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,
Rudkøbing Sognehus, 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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Hvad skal jeg gøre ved...

Præstens side
Rygtet om gudebarnet…..
Engang for længe siden opstod
det rygte i Mellemøsten, at et
gudebarn var kommet til verden.
Rygtete svirrede fra mund til
mund og i løbet at de sidste to
tusind år har det spredt sig ud
over hele kloden: og den dag i
dag fortælles rygtet videre på
alverdens sprog d. 24. december: ”Og det skete i de dage, at
der udgik en befaling fra Kejser
Augustus….” – Og så følger den
velkendte fortælling om Josef
og Maria og herberget, der ikke
havde plads - Og stalden med
Jesusbarnet i krybben og dyrene
og englene og hyrderne, der
knapt turde tro deres egne ører.
Men er der hold rygtet om, hvordan det gik til med Jesu fødsel?
Set fra en historisk synsvinkel
er der ikke hold i det; der findes
intet kildemateriale, der bevidner
Juleevangeliets sammenhæng
med en historisk virkelighed.
Så når rygtet om gudebarnet
aldrig er blevet glemt, så er det
ikke fordi, at det har hold i en
historisk fortid, men på grund af
det dybe indtryk, det gør på os,
som hører det. På det rygte fejrer
vi, hvad mange anser for årets
største fest. Fra det rygte klipper
og klistrer vi ingredienserne om
til julepynt – og bager dem som
småkager. I supermarkederne
må kante os rundt mellem alle
julevarerne og man kan ikke gå
ned gennem Østergade uden at

passere under de første femogtyve
dinglende Betlehemsstjerner.
Det er rygtet om gudebarnet, der
med guddommelig mytekraft har
skabt vintersolhverv i vore sind.
Julemyten sætter barnet i centrum, gudebarnet, som kom til
verden i en udørk - fjernt fra
magtens centrum – i en stald og
det lille vidunder blev lagt i en
krybbe, og lå der omgivet af sine
forældre og udenom en kreds af
dyr. Og udenom den bredte fødslens under sig som ringe i vandet.
Hyrderne blev trukket ind i
kredsen, vismænd kom rejsende
langvejs fra med gaver. I julerygtet får vi billede på billede, der
alle går ud fra barnet i verdens
midte. Alt dirrer af fred, og stille
strømmer alverden til for at hylde
gudebarnet.
Rygtet om gudebarnet er en
fortælling der sender os ud på en
indre rejse – tilbage til udgangspunktet; til en hjemkomst for
os, der for vild og glemte hvem
vi var.
Vi, som kommer rejsende
langvejs fra i livet, spejler os selv
i gudebarnet i verdens midte. I
spejlet genoplever vi vores egen
barndom som gudebørn, for hvis
skyld hele verden var til, når vi
husker helt tilbage. Julen kalder
os hjem til følelsen af at være
evigt betydningsfulde, saligt anbragt i verdens midte. Alt er igen

for en aften til for vores skyld.
Og vár det ikke sådan, dengang
vi var børn, så får vi nu chancen
for at fornemme, hvordan det er,
når livet lykkes. Det giver en følelse af storhed – for alt er muligt
for det gudebarn, enhver af os
bærer på i vort indre. Juleryget
lader barnet i os vokse sig ind i
vores voksenverden og dér præge
alt, hvad vi føler, tænker og gør.
Juleaften er et glimt af Paradis;
og i det glimt ser vi gudebarnet i
alle børn – Gud i alle mennesker
og vi ser, at livet – også den trivielle hverdag – er velsignet.
Rygtet om gudebarnet er også en
hjemkomst til en ny fødsel. Julen
er festen for fødslen, vores egen
fødsel alles fødsel, ja fødslens
under. Vi får billeder af os selv,
som vi var i selve fødslens øjeblik,
kæmpende os vej ind i verden,
om det så kun var til en plads
i en stald. Så sker livets under
endnu en gang, og hvor stærkt
julesorgen end kan rive i os, så
fejrer Julen dog glæden over, at
det nye liv fødes til verden hver
eneste dag. Børn vågner dagligt
op til verden på en fødegang, vi
vågner alle op til en ny dag hver
morgen, og langsomt får vi alle
øjne at se med. Billedet af barnet
i verdens midte, er billedet af det
nye liv vi dagligt fødes til.
Sådan set er rygtet om gudebarnet en stor drøm om at livet må

blive nyt, - en ny begyndelse på
alt, når tavlen er visket ren.
Hver ny begyndelse er farefuld,
men Julen er en fest for stilheden
før stormen – for øjeblikke af ubekymret glæde.
I rygtet om gudebarnet er du selv
sat glædeligt i verdens midte i en
Julenat, hvor verden holder sit
åndedræt og orkanens øje fylder alt
op med sin ro.
Glæd dig, giv dig hen, se barnet i
øjnene og dig selv i det, for her er
alt overskud!
Der findes en juleglæde, som er
helt uden bekymring; det er gudebarnet i dig, der ikke gør andet
end at sprælle af liv, når det kommer hjem til verden en Julenat.
Li Have Otterstrøm
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Nordlangeland Pastorat
Nyt fra
menighedsrådene
Den 18. august opsagde organist
Lars Kjærsgaard sin stilling til
fratrædelse den 1. december. Lars
kom derefter den 22. august ud
for en alvorlig ulykke, da han på
knallert var på vej hjem fra gudstjeneste. Han har været sygemeldt
siden og kommer ikke tilbage. En
stor tak til Lars for indsatsen som
organist i godt og vel fem år ved
vores kirker.
I skrivende stund er vi ved at
skulle gennemføre samtale med
dem, der har søgt stillingen, så der
er begrundet formodning om, at vi
kan have en ny organist på plads
til 1. december.
Menighedsrådene har arbejdet
med at lave en ny lejekontrakt
vedrørende Bøstrup Præstegård,
så det i stedet bliver et lejemål
indgået med Foreningen Møllehavehuset. Forhandlingerne er ikke
helt afsluttet endnu.
Af konkrete opgaver er Stoense
kirke blevet kalket og der er bevilget penge i 2022 til nyt tag på
Snøde kirkes tårn.
Noget, som også fylder en del i
menighedsrådenes arbejde, er at få
drøftet og fastlagt den fremtidige
struktur og udvikling på kirkegårdene. Andres tanker om fremtidens kirkegård er velkommen,
man sender blot sine tanker og
ideer til formændene, se adresser
side 7.
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Advent, jul og nytår i Nordlangeland Pastorat
Der er mange traditioner, som skal holdes i hævd, også i kirken omkring advent, jul og nytår.
Og vi glæder os til at kunne fejre det alt sammen helt normalt efter sidste års aflysninger.
Vi begynder

Første søndag i advent

Den 28. november med gudstjenester i
Tranekær kl. 10.00 og Hou kl. 14.00
Ved disse gudstjenester medvirker Kor-i-nord og
der er mulighed for i et vist omfang at ønske sin
favorit julesalme.

Anden søndag i advent

Den 5. december med gudstjenester i
Hou og Tullebølle kl. 10.00
Stoense og Bøstrup kl. 11.15

Tredje søndag i advent

Den 12. december med gudstjeneste i
Tullebølle kl. 10.00
Snøde kirke – Vi synger julen ind kl. 16.00
Vi samler op på traditionen med at synge julen
ind og har i år flere medvirkende: Minikoret
ved Bibi Bechmann, Minikonfirmanderne og
organist Sabina Lundegård. Julehistorie ved
Hans Henrik Merrild. Derudover skal vi synge
en god del fælles julesalmer.
Fredag den 17. december
Skolens juleafslutning i Stoense kirke kl. 10

Fjerde søndag i advent

Den 19. december med gudstjenester i
Hou kl. 10.00
Tranekær kl. 11.15
Onsdag den 22. december
Julegudstjeneste på Tullebøllecenteret kl. 15.00

Juleaftensgudstjenester
Den 24. december
Stigtebo kl. 10.30
Snøde og Bøstrup kl. 14.00
Stoense og Tranekær kl. 15.15
Hou og Tullebølle kl. 16.30

Gudstjenester i juledagene
Første juledag den 25. december
Hou og Tullebølle kl. 10.00
Snøde og Bøstrup kl. 11.15

Anden juledag
Den 26. december
Tranekær kl. 10.00
Stoense kl. 11.15

Gudstjenester i nytåret
Nytårsaften

Nytårsdag

Tranekær kl. 22.30

Ved begge gudstjenester er der en lille servering, så
vi kan ønske hinanden godt nytår.

den 31. december Hou kl. 16.00
Efter gudstjenesten er der champagne og kransekage, mens vi ønsker hinanden godt nytår.

den 1. januar
Snøde kl. 11.00
Tullebølle kl. 16.00

Nordlangeland Pastorat
Spejdernes
nytårsparadegudstjeneste
i Tullebølle Kirke
Søndag den 9. januar
kl. 14.00
Paradegudstjenesten er en
festlig familiegudstjeneste.
Spejderne i Tullebølle
deltager i uniform med
deres faner, men alle børn er
velkomne, uanset om de er i
uniform eller ej.

Kyndelmisse i Tranekær Kirke
Onsdag den 2. februar kl. 19.30
Det er trist, mørkt og koldt, men sammen med
længslen vokser også håbet om foråret og lyset. Det
er stemningen ved kyndelmisse. Det er også grund
tonen i denne aftengudstjeneste, der midtvejs gennem vinteren indbyder til refleksion og eftertanke.
Længslen og håbet formidles gennem musik, læsninger og stilhed. Ved gudstjenesten medvirker Duo
1702. Duoen består af blokfløjtenist Louise Hjorth
Hansen og organist Katrine Immerkjær Kristiansen.

Efter gudstjenesten er der
varm kakao og boller til alle i
konfirmandstuen.

Fastelavn i Bøstrup Kirke
Søndag den 27. februar kl. 14.00.
I år får vi besøg af tryllekunstneren Hans Jørn Østerby – og så kan alt jo
ske. Vi begynder med familiegudstjeneste i kirken, hvor alle er velkomne
– både trolde, superhelte, paw patrols, gulerødder og helt almindelige
mennesker.
Efter gudstjenesten går vi til sognehuset og slår katten af tønden, og får
fastelavnsboller. Underholdningen står Hans Jørgen Østerby for. Udover
at være tryllekunstner er han i øvrigt også bugtaler.
Der uddeles en slikpose, når dagens program er færdigt.

KomSammen,
Hou Forpagterbolig
Vi er kommet godt i gang med
Formiddags-KomSammen i
Forpagterboligen, Houvej 30
men der er plads til flere, som
gerne vil have et par hyggelige
timer sammen med andre.
Der er ikke et egentligt program, men vi snakker og synger sammen over kaffen, hører
en historie og der er mulighed
for at spille forskellige spil eller
tager noget håndarbejde med.
Vi mødes følgende onsdage:
den 1. december,
den 5. januar,
den 19. januar,
den 2. februar,
den 16. februar.
Hver gang fra kl. 10-12

Præstegårdscafé

Håndarbejdsklub

Til og med den 16. december er der hver torsdag café i
konfirmandstuen i Tullebølle Præstegård fra kl. 14.30 til 16.00.
I det nye år begynder caféeftermiddagene
igen torsdag den 6. januar.

Hver mandag
fra kl. 9.30 til 11.30
er der 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!
Håndarbejdsklubben fortsætter til og med mandag den 13.
december og begynder igen
mandag den 10. januar 2022

Alle er velkomne til at komme
ind i varmen, få en kop kaffe og
et stykke kage og høre et spændende, interessant, morsomt og
måske overraskende indslag fra
både lokale og mindre lokale
personligheder.
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Nordlangeland Pastorat
Månedens salme

Læsekreds i konfirmandstuen i Tullebølle
Læsekredsen begynder igen efter nytår. Vi læser en roman til hver gang,
som vi så mødes og taler om. Man behøver ikke deltage hver gang.
I denne omgang mødes læsekredsen:
Torsdag den 3. februar kl. 19.00.
Til denne gang læser vi romanen Kirsebærlandet af
Dörte Hansen.
To kvinder, et gammelt hus og en slags familie.
Vera Eckhoff er kommet til Tyskland som flygtningebarn fra Østpreussen. Hun har altid følt sig
fremmed i den tyske landsby, indtil der pludselig
står to flygtninge på hendes dørtrin, præcis som
hun og hendes mor gjorde for mere end tres år
siden. ‘Dette hus er mit og dog ikke mit, de der
kommer efter mig kalder det også deres’

Torsdag den 3. marts kl. 19.00.
Til denne gang læser vi romanen Ar af Auđur Ava
Ólafsdóttir. Romanen handler om Jonas, en mand
i slutningen af fyrrerne som efter en traumatiserende skilsmisse beslutter at begå selvmord. Det er
dog ikke så ligetil når man også er en betænksom
og hjælpsom mand.

I december i adventstiden
synger vi nr. 820 Gå på lige
flisegange med tekst af Jens
Simonsen og melodi af Christian Præstholm.
I det nye år bliver januars
salme nr. 800 Det var så
forunderlig klart i nat af
Lisbeth Smedegaard Andersen
med melodi af Axel Madsen.
Februars salme er skrevet af
Simon Grotrian har nr. 861
Herren svinger tryllestaven.
Melodien komponeret af
Jesper Gottlieb.

Studiekreds om den russisk-ortodokse kirke
ved pastor emeritus Eigil Andreasen
I den seneste tid er mange ortodokse kristne kommet til Danmark og har slået sig ned her, og
de ortodokse menigheder udgør
nu det 3. største kristne samfund
i Danmark.

Vi skal i studiekredsen arbejde
med den russisk-ortodokse kirkes historie, dens gudstjenesteform (liturgi), dens ikonografi,
dens klostervæsen og fromhedsliv. Vi skal arbejde med
kirkens forhold til den russiske
stat under Zardømmet, under
Sovjetunionen og i dag under
Putins styre. Hvilken rolle
spiller den ortodokse kirke i
det russiske samfund i dag? Er
den russiske kirke en folkekirke som vores?
Som grundlag for studiekredsen skal vi sammen læse
bogen: Moskva – det tredje
Rom. Den ortodokse Kirke i
Rusland af Arne Bugge. G. E.
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C. Gads forlag. København 1970
(Kosmos - Serien)
Der vil være mulighed for at
låne bogen, hvis man ikke selv
har den eller kan eller ønsker
anskaffe den.
Studiekredsen finder sted på
følgende onsdage i 2022:
12. januar i konfirmandstuen i
Tullebølle Præstegård
26. januar i Hou Forpagterbolig
16. februar i konfirmandstuen
i Tullebølle Præstegård
9. marts i Hou Forpagterbolig
23. marts i konfirmandstuen i
Tullebølle Præstegård
Vi begynder kl. 19.30 og slutter
ca. kl. 22.00 alle aftener.

Af hensyn til bestilling af bøger
på biblioteket er tilmelding en
god ting. Enten til pastor emeritus Eigil Andreasen, telefon
21 72 10 48 eller til sognepræst
Peter Møberg telefon 62 50 22 50
eller mail: pemm@km.dk senest
4.januar 2022.
Studiekredsen afsluttes med en
koncert/økumenisk gudstjeneste
den 11. april kl. 19.00 i Stoense
Kirke, hvor ensemblet Oda A
Capella blandt andet vil fremføre
liturgiske sange fra den russisk-
ortodokse kirkes tradition.
Efterfølgende vil der være fernisering på årets påskeudstilling i
Stoense Kirke, som denne gang
vil byde på malerier af ikoner.

Nordlangeland Pastorat
Højskoleaftener i Bøstrup Sognehus
Foredragene finder sted i Bøstrup Sognehus, Bøstrupvej 37.
Sidste foredrag i efterårets
række er onsdag
den 8. december kl. 19.30, hvor
sognepræst Torben Poulsen fortæller om ”Når traditionerne flytter
hjemmefra”
Den nye foredragsrække vinter/
forår 2022 har følgende program:
Onsdag den 19. januar kl. 19.30.
Radiovært Magareth Lindhardt:
Stemmen i radioen.
Onsdag den 9. februar kl. 19.30.
Lektor, historiker Lars Hovbakke
Sørensen: Dronning Margrethes
50-års jubilæum.
Onsdag den 2. marts kl. 19.30.
Skuespiller Leif Maibom: Fra Leif
til Torleif.
Fra kateder til komiker. Fra realeksamen til Revykonge.
Onsdag den 16. marts kl. 19.30.
Læge Christian Bøving: Et lægeliv
på kanten.
Tilmelding nødvendig til Else
Svendstrup Holm tlf. 62 59 14
65 eller 21 58 34 14, mail else.
svendstrup@hotmail.com. Husk
at melde afbud hvis man bliver
forhindret.
Alle fire foredrag for 200 kr.,
enkelt foredrag 75 kr.
Der serveres kaffe eller te og kage
for 25 kr.

Vejviser
www.pastoratet.dk

Kirkens dag
Søndag den 13. marts 2022
planlægges en ”Kirkens dag” i
Hou, Stoense og Snøde sogne. Et
varieret program kommer til at
spænde over alle tre kirker, så sæt
allerede nu kryds i kalenderen.

Menighedsrådsmøder
Der er ikke lagt mødeplan for
2022 endnu, men se datoer på
hjemmesiden www.pastoratet.dk,
hvor man også kan læse referater
fra menighedsrådenes møder.

Gudstjenester på
plejehjemmene
Stigtebo:
Fredag den 24. december kl. 10.30
Onsdag den 26. januar kl. 10.15
Onsdag den 23. februar kl. 10.15
Tullebøllecenteret:
Onsdag den 22. december kl. 15.00
Onsdag den 26. januar kl. 14.30.
Altergang
Onsdag den 23. februar kl. 14.30

Møllehavehuset
- Bøstrup præstegård
Julesalon søndag den 12. december
kl. 14.30-16.30 i Bøstrup Sognehus. ”En hyldest til Johannes
Møllehave” ved Marianne Volf
Andersen.Se ellers på hjemmesiden
www.møllehavehuset.dk

Kirkebil:

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

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:
Anni Clausen, tlf. 30 25 67 98,
anni.clausen@mail.dk

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
Rettidig omhu, for det er kun til låns!
På et tidspunkt i livet, før eller
siden, får de fleste mennesker brug
for hjælp af den ene eller anden
helbredsmæssige årsag. Når kroppen bruges, slides den, og samtidigt sker en naturlig ældning hvor
ydre påvirkninger kan være med
til at fremme dette, i større eller
mindre grad.

middelalderkirker, som ofte er
over 800 år gamle, f.eks. Longelse
kirke.

Mange kan hjælpes, således de
fortsat kan fungere og virke, og
ikke mindst på værdig vis.

Det er med stor ydmyghed og
respekt at være med til, når en
kirke som står for en større restaurering, skal åbnes op, omfanget af
reparationer klarlægges og herefter
nænsomt istandsættes.

Dette gælder på lige fod i princippet også for de mange danske

Denne står i skrivende stund for
en gennemgribende restaurering
af tagværkerne, herunder det murmæssige der i naturlig forlængelse
har betydning for konstruktionen.

Nyt fra formanden
Longelse Kirke skal
have nyt tag
Midt i oktober var spærrene
på kirken blevet rettet op. Der
var lagt undertag, og der var
blevet lægtet, så der var klar til
tegltaget.
Blikkenslageren var blevet færdig med skotrenderne og skulle
i gang med fodblik. Fodblikket
skal sikre, at der ikke kommer
regnvand ind mellem tagsten
og muren. Der er nemlig ikke
tagrender på kirken.
Der blev først lagt fodblik ved
gavlene, så mureren kunne
komme til at mure de første to
rækker tagsten op, da de skal
ligge i mørtel. Hver enkelt af de
resterende teglsten skal bindes
fast med et stykke ståltråd.
Taget skulle gerne være helt fær-
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dig i begyndelsen af november.
Derefter skal kvadrestenene ved
kirkens østgavl lægges om. Det
forventer vi bliver gjort en gang
til foråret.

Kalkning
Skrøbelev kirke skulle havde
været kalket her til september,
men på grund af travlhed må
vi udsætte det til april måned
2022. Vi forventer også at kalke
Longelse kirke 2022.

Ny præst
Vi skal havde ny præst, og
processen er godt i gang. Vi har
haft prøveprædiken og indstillingsmøde. Der vil være indsættelse søndag den 6. februar kl.
14.00 i Skrøbelev kirke.
Hilsen Karl Kristian

Arbejdet foretages med materialer
i typer og kvaliteter, der modsvarer
de originalt udførte. Egetømmeret,
hvor dette er dårligt og svækket,
udskiftes med eg og hvor der
oprindeligt har været anvendt fyr
eller gran, indsættes Douglas gran.
Træsamlinger udføres efter bedste
skik og tradition med træ mod
træ, og hvor bolte samt beslag,
kun forekommer som et absolut
minimum.
Murværker og hvælv, istandsættes
med tegl og mørtel efter gamle
principper, og uden tilstedeværelse

af cement, som vil svække bevægeligheden. Taget hænges med smuk
rød vingetegl gl. model.
Hvor metoderne til opførelse af
bygninger tidligere var simple og
materialerne var lokale og tilgængelige, er det nu blevet en ”glemt”
specialviden med materialer som
ikke er ”normale” lagervare.
Kirken er oprindeligt opført ydmygt og simpelt, alene med skib,
således uden tårn, kor, våbenhus
og sakristi. Denne var med et
vandret tværgående bjælkeloft og

Longelse - Fuglsbølle - Skrøbelev Pastorat
brædder som loftbeklædning, som
man kender fra bindingsværkshuse
og andre ældre ejendomme, og altså
uden de i dag opmurede hvælv.

”intet tab skal os ramme,
som ved rettidig omhu
kunne afværges”
Citat af A.P Møller
Hvælvene er kommet til noget
senere, typisk omkring det 14. eller
15. århundrede. Det har betydet,
at man med et for konstruktionen meget voldsomt indgreb,
har kappet bjælkerne, der gik fra
facade til facade, for at gøre plads
til hvælvene. Bjælkernes funktion
med at sammenbinde ydervæggene,
forsvandt herved. Se de indsatte
billedeksempler/principper.
I forbindelse med istandsættelsen,
forstærkes kirken derfor med en
omfattende tagsammenspænding i

Princip fra en "original" kirke
m. vandret træloft

"Ombygget" kirke med murede hvælv (bort skarrede bjælker)

loftrummet, som skal give stabilitet og tilbageføre noget af den
manglende tværsammenspænding,
mellem facaderne. Samtidigt vil
det minimere fremtidige uønskede
bevægelser og heraf også nedsætte
revnedannelser.

kulturarv, som vi blot har til låns
i vores korte tid, og som set for en
kirkes, måske evige liv, kun er et
blink med øjet.
Vi har en forpligtigelse til at aflevere dem til de næste generationer i
en stand, som er mindst lige så fin
og god, som da vi overtog dem.
Med den snarligt overståede tag-

Kirkerne er en fælles dansk bygget

udskiftning, har Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev menighedsråd
udvist rettidig omhu for Longelse
kirke, og sikret denne i mange år
fremover.
For C&W Arkitekter
Projekt og tilsyn
Michael Juel Lolk
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Longelse - Fuglsbølle - Skrøbelev Pastorat
Vejviser

Longelse beboerforening
1. søndag i advent
den 28. november
tændes juletræet på
P. pladsen ved beboerhuset og derefter går vi
ind i huset til gløgg og
æbleskiver og børnene
får godteposer.

2. søndag i advent
den 5. december mødes vi til
familiegudstjeneste i Longelse
Kirke kl. 13.30 og kører der
efter kører til beboerhuset og
danser om juletræet. Og der
kan købes kaffe gløgg og æbleskiver, der sluttes af kl. 17.00.

Fastelavnssøndag den
27. februar
Gudstjeneste i Longelse
kirke kl. 13.30 og
derefter tøndeslagning
m.m. i Beboerhuset

Der er tilmelding til Niels
Petersen 23816856

Kender I det når man føler man
er kommet på den rette hylde? at man føler man er lige der hvor
man allerhelst vil være?
Jeg tror det er det nærmeste jeg
kan komme på at beskrive det år
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Tiden er fløjet afsted – og det
har været et både spændende
og udfordrende år, med mange
nye ting og traditioner at sætte
sig ind i. Det har været en bred
kombination af arbejde på kirkegården, samt arrangementer og
kirkelige handlinger, hvor man
lægger mærke til ”årets gang”
på en hel anden måde når det
hele pludselig bliver en del af ens
hverdag.
Det har for mig – som så for
mange andre også været et atypisk år - pga Corona og de mange restriktioner, der gjorde især
starten af året til en noget stille

Konstitueret sognepræst
Hans Henrik Merrild
Houvej 32, 5953 Tranekær
Tlf. 62 55 12 64
mail: hhm@km.dk
Mandag fridag
Kordegn:
Lisa Pihl Jensen,
lpj@km.dk Tlf. 20 28 04 54.
Menighedsrådsformand:
Karl Kristian Rasmussen,
karl.kristian@mail.dk
Tlf. 51 36 25 74

Mit første år som kirketjener/gravermedhjælper.
der nu snart er gået siden jeg sagde ja til jobbet som kirketjener/
gravermedhjælper her hos jer.

Følg os på vores hjemmeside:
www.longelsekirke.dk, hvor webmasteren bl.a. lægger billeder op og
beskriver kommende arrangementer
og gudstjenester.

periode uden nogle nævneværdige aktiviteter. Jeg glæder mig
derfor til forhåbentlig at gå et
mere ”normalt” år i møde – hvor
der ikke længere er skruet ned på
laveste blus.
Jeg har mødt et netværk af de
sødeste kollegaer og frivillige og det er en sand fornøjelse at gå
på arbejde når man bliver mødt
af smil hele vejen rundt, både fra
kirkens ansatte, samt frivillige
- og ikke mindst fra alle jer
brugere som jeg møder enten
på kirkegården eller i kirken –
Tusind tak for det

☺

Kærlig hilsen
Christina
Kirketjener/gravermedhjælper

Graver:
Jeffrey Raymond,
sk-graver@mail.dk · Tlf. 29 42 03 05
Kirketjener og webmaster:
Christina Olsen · Tlf. 21 74 89 25
Olsen_Christina@hotmail.com
Gravermedhjælp:
Jens Berner Nørgaard,
jenzhip@gmail.com · Tlf. 30 52 48 08
Kirkeværge:
Klaus Egeberg · Tlf. 21 62 81 10
klausegeberg@gmail.com
Regnskabsfører:
Kaj Christoffersen,
Tryggelev 20 5932 Humble
doka@christoffersen.mail.dk
Tlf. 62 56 10 35
Kirkebil:
Byens Taxi · Tlf. 62 51 10 80
Bemærk: Kirkebilen er til for at
bruges. Brug den altså gerne til de
arrangementer, du kunne ønske at
deltage i.

Strynø Pastorat
Vejviser
Sognepræst:
Andreas Skjoldborg Knudsen
Strynø Præstegård
Kirkevej 18
5943 Strynø
Tlf. 30 93 78 74
Mail: askn@km.dk
Menighedsrådsformand:
Gitte Buchberg
Kirkevej 24
5943 Strynø
Tlf. 29 33 24 02
Graver:
Asbjørn Bøg Petersen
Mellemgade 4
5943 Strynø
Tlf. 29 93 11 83

Jul og Nytår
i Strynø kirke
De ni læsninger, 3. søndag i
advent, den 12. december
kl. 16.00
Juleaften, fredag den 24.
december kl. 15.00
Nytårsaften, fredag den 31.
december kl. 23.30
Læg mærke til, at julegudstjenesten juleaften begynder kl.
15.00. Julen er således sunget
ind i rette tid og freden har
sænket sig, så alle kan nå både
juleand, de sidste julegaveindpakninger, den sidste færge og
ikke mindst Disneys juleshow.

Kyndelmisse
Søndag d. 6. februar
kl. 19.00
Når årets koldeste dag er
rundet ved kyndelmisse mødes
vi til aftensang i kirken. Der
er både kendte og nye sange og
salmer på programmet.

Sammenkomst
for voksne
Tirsdag d. 25. januar
kl. 14.45 på skolen
Vi glæder os til at tage hul på
endnu en eftermiddag i det nye
år med jer. Vi byder på kaffe/
te og hjemmebag som vanligt
og hyggeligt samvær. Nærmere
info i Strønyt januar nummer.
På gensyn! – Helga og Elisabeth

Kirkeværge:
Gerd Haugaard Nielsen
Fredensgade 8
5943 Strynø
Tlf. 41 48 34 50
Kasserer:
Elisabeth Gregersen
Dommervænget 3
5943 Strynø
Tlf. 31 95 58 60
Regnskabsfører:
Kaj Christoffersen
Tryggelev 20
5932 Humble
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Gudstjenesteliste
December 2021
Kirker:

5.
2. s. i advent

12.
3. s. i advent

19.
4 s. i advent

24.
Juleaften

25.
Juledag

26.
2. juledag

Mat. 25,1-13

Luk. 1,67-80

Johs. 3,25-36

Luk. 2,1-14

Joh. 1,1-14

Mat. 10,32-42

10.00 PMM

16.30 HHM

10.00 HHM

Hou

10.00 HHM

Stoense

11.15 HHM
16.00* HHM

Snøde
Bøstrup

15.15 HHM

11.15 PMM
11.15 PMM

Tranekær
Tullebølle

10.00 PMM

10.00 HHM

Rudkøbing

10.00 DSN

10.00* DSN

10.00* TBW

11.15 HHM

14.00 PMM

11.15 PMM

15.15 PMM
16.30 PMM

10.00 PMM

13.00 DSN
16.00 DSN

10.00 DSN
11.30 DSN

16.00 DSN

14.30 DSN

Strynø

16.00 ASK

15.00 ASK

Longelse

13.30* PMM
16.00 TBW

13.30 EA

11.30 EA

11.30 DSN

16.00 EA

10.00 EA

Lindelse

11.30 HHM

16.00 TBW

10.00 LO

11.30 LO

10.00 LO
14.00 HD

Kædeby

16.00 DSN

14.45 TBW

15.00 DSN

15.00 TBW

13.30 TBW
10.00 LO

16.30 LO
11.30 LO

Fodslette
10.00 HD

Magleby
Bagenkop

10.00 TBW

12.15 TBW

Ristinge
Tryggelev

22.30 HHM

11.30 TBW

Skrøbelev

Humble

10.00 PMM

23.30 ASK

14.45 EA

Fuglsbølle

16.00 HHM
11.15 PMM

14.00 HHM

Simmerbølle

31.
Nytårsaften

19.00 * LO

14.00 LO

15.00 LO
13.30 LO
12.00 LO

14.00 TBW
11.30 LO

HHM = Hans Henrik Merrild, ASK = Andreas Skjoldborg Knudsen, DSN = Dorthe Stæhr Nielsen, EA = Eigil Andreassen, Hanne Davidsen = HD,
LO = Li Have Otterstrøm, PMM = Peter M. Møberg, TBW = Trille Brink Westergaard.
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Gudstjenesteliste
Januar 2022
1.
Nytårsdag
Matt. 6,5-13

2.
Hellig
3 konger

9.
1. s. e. hellig
3 konger

Februar 2021

16.
2. s. e. hellig
3 konger

23.
3.s. e. hellig
3 konger

30.
4 .s. e. hellig
3 konger

Matt. 2,1-12/ Mark. 10,13-16 Johs. 4,5-26
Joh. 8,12-20

Luk. 17,5-10

Matt.
14,22-33

10.00 HHM

11.15 HHM

10.00 HHM
11.00 PMM

11.15 PMM

Matt. Luk.
18,31-43

10.00 PMM

10.00 PMM
11.15 PMM
11.15 HHM

14.00 DSN

10.00 DSN

10.00* DSN

11.15 PMM
19.00 TBW

11.30 DSN

10.00 ASK

10.00 DSN

10.00 ASK

19.00 ASK

14.00 NN
Indsættelse

10.00 LO

10.00 NN
Indsættelse
14.00 LO

13.30* NN
10.00 NN

14.00 HHM

11.30 DSN

14.00* DSN

10.00 ASK

19.00 HHM

10.00 LO

10.00* DSN

10.00 NN

10.00 PMM
16.00 HHM

11.30 HHM

11.30 DSN

14.00 PMM

14.00 LO

14.00* PMM
10.00 PMM

10.00 PMM

11.30 TBW

13.30 LO

10.00 HHM

11.15 PMM

14.00* PPM

Matt.
25,14-30

10.00 HHM

10.00 HHM

10.00 TBW

Matt.
25,15-30

Joh. 12,23-33

10.00 HMM

11.15 HHM

19.00 DSN

27.
Fastelavn

11.15 HMM

11.15 HHM

16.00 PMM

6.
13.
20.
S .s. e. hellig
Septuagesima Septuagesima
3 konger

10.00 NN

12.00 NN
Indsættelse

10.00 LO

19.00 LO

19.00 NN

19.00 LO

19.00 NN
11.30 LO

19.00 LO

10.00 LO

16.00* LO

10.00 DSN

10.00 LO

11.30 LO
10.00 LO

11.30 LO
11.30 LO

14.00 LO
11.30 NN

14.00 LO

11.30 LO
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Rudkøbing – Simmerbølle Pastorat
VÆRTSFAMILIER SØGES!
Vi får besøg af Grand View
University Choir fra Iowa, der
er på Europa-turné.
Universitetet har danske rødder.
Så udover at give koncerter
på et meget højt niveau er det
vigtigt for de studerende med et
kulturmøde med danskere!
Derfor indkvarteres de privat –
og vi søger værtsfamilier!
Koret ankommer om aftenen
lørdag d. 12. marts 2022 og
rejser videre mandag d. 14.
marts om morgenen. Først og
fremmest er det vigtigt, at I har
tid til at tale med jeres gæster.
I kan i et vist omfang vælge
studerende indenfor forskellige
interesseområder. De kan bo 2
på samme værelse.

Julekoncert
17. december kl. 19.30 Rudkøbing Kirke

I forventes at byde jeres gæster
på sen aftensmad lørdag, morgenmad søndag og mandag samt
ét måltid i løbet af søndagen
– hvor koret både skal synge til
gudstjeneste, holde koncert og
skal på byvandring. Bor I langt
fra Rudkøbing kirke, er der også
brug for kørsel. Kan I ikke leve
op til det hele, kan vi nok arrangere os ud af det.

Julekoncert: Maria Lantz,
sopran og Tine Pugesgaard, organist/pianist
Klassisk juleprogram med
musik fra Händels Messias,
engelske carols og nordisk
julemusik.

Koret har været på Langeland
(Lindelse) før. De tidligere
værtsfamilier kan berette, at det
er en kæmpe oplevelse og berigelse at have de unge mennesker
boende.
Kontakt Trille Brink Westergaard på tlf. 20 46 36 44 for
at høre mere og/eller melde jer
som værtsfamilie.

Koncert med Quillisma koret:
Folketoner Søndag d. 23. januar kl. 16.00 i Rudkøbing Kirke

Lys-gudstjeneste
Rudkøbing kirke 6. februar 2022 kl. 19.00
En stemningsfuld gudstjeneste med masser af levende lys og ord,
der tænder lys i vinterens og vores mørke.
Elever fra Langelands Musikskole medvirker.
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Temaet for koncerten er folketoner og musik, der knytter
sig til eller er inspireret af
folkelig sang og spænder lige
fra musik fra 1300-tallet af
ukendte komponister over renæssancen til nutidige toner.
Koncertprogrammet har også
et langelandsk islæt med Valle
Hansens ”Morgenrøde” fra
2013, Jan Thor Callesens ”Ave
Maria” og Bo Holtens Ørstedssang ”Han går ad rette
Stier”. De to sidstnævnte har
tekst af Knud R. Pedersen.
Desuden opføres bl.a. is-

landsk salmemelodi, tysk folkevise, folkemelodier fra Sverige
og Åland samt sefardisk folkelig
musik.
De medvirkende i Quilisma Ensemble er Elisabeth Brødsgaard,
Dorte Eisen, Johanne Botfeldt,
Merete Callesen - sopraner
Karen Larsen, Linda Raabyemagle Thor, Mona Østergaard,
Gunhild Lystbæk - alter
Bjarne Lindenhoff - klarinet,
Rasmus Madsen- basklarinet
Jan Thor Callesen – dirigent.
Der er fri entré ved begge
koncerter, alle er velkomne.

Rudkøbing – Simmerbølle Pastorat
Julegudstjenester
24. december

Nytårsgudstjeneste
31. december

Rudkøbing kirke
kl. 13.00 og 16.00
Simmerbølle kirke 14.30
Der deltager trompetist til julegudstjenesterne.

Rudkøbing kirke
kl. 16.00
Bagefter ønsker vi
hinanden Godt nytår,
med bobler og
kransekage

Børne- /familiegudstjeneste
d. 12. december i Simmerbølle Kirke klokken 16.00
v/Dorthe Stæhr Nielsen

Alle og enhver kender til traditionen med
at gå Lucia – det er hyggeligt og stemningsfuldt og såre udbredt i børnehaver
og skoler m.m.
Men kender du mon historien bag?
Hvem var Lucia? Kom og hør den dramatiske og medrivende historie om Lucia
ved denne julegudstjeneste, hvor vi også
synger julen ind med julesange og salmer.
Og ingen Luciagudstjeneste uden Luciaoptog!
Børn fra Kassebølle Friskole går Lucia.
Efterfølgende serveres der æbleskiver og
saftevand/kaffe i våbenhuset
På glædeligt gensyn
Simmerbølle Menighedsråd.

Nyt Menighedsråd i
Simmerbølle sogn
Følgende blev valgt:
Annika Viulm
Annette Skejnæs
Tina Hansen
Jette Krøyer
Marianne Brandt Pyndt
Det nye menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent – d. 28.
november.

Der har været
suppleringsvalg i
Rudkøbing Sogn.
Følgende er valg med tiltrædelse
1.s.i advent:
Stig Akselgaard og, Kurt
K arlsson.
1.suppleant: Benny Jørgensen,
2.suppleant: Sebastian Jensen
3.suppleant: Lisbeth Ritter

Minikonfirmander
I foråret 2022 tilbydes der minikonfirmandundervisning til Ørstedsskolens
3.klasser. Undervisningen foregår i
Rudkøbing sognehus (det gamle rådhus)
på torvet. Børnene bliver hentet med bus
fra skolen.
I modtager tilmeldingsblanketter i januar
med en nøjere beskrivelse af forløbet.
Følg med på kirkens hjemmeside eller ring
og hør nærmere
Sognepræst, Dorthe Stæhr Nielsen,
20317187

Teaterforestillingen
”Nissen kommer på besøg”
Spiller på Kassebølle Friskole: 8. december klokken 12.15
Gennem sang og musik inddrages børnene
i forestillingen. Undervejs fortæller nisser
og børn således i fællesskab juleevangeliet.
Det er Simmerbølle Kirkes menighedsråd,
der står for arrangementet – med et ønske
om at der dette år, efter en hård tid med
Corona, skal være et kirkeligt tilbud for
børnene på Kassebølle Friskole.
De to børnehaver i Simmerbølle, samt børn
til og med 3.klasse fra Kassebølle Friskole
er inviteret. Der er desværre ikke plads til
børn udefra.
From all of us, to all of you
Simmerbølle Menighedsråd

☺

Plejehjems-gudstjenester
Onsdag 22.12. 2021
Danahus kl. 14.30, V/ Dorthe Stæhr Nielsen
Torsdag 23.12. 2021
Rudkøbing plejehjem kl. 10.30 V/Dorthe Stæhr Nielsen
Tirsdag d. 25.1. 2022
Rudkøbing Plejehjem kl. 10.30 og Danahus kl. 14.30 V/ Trille Brink Westergaard
Tirsdag d. 22.02.2022
Rudkøbing Plejehjem kl. 10.30 og Danahus kl. 14.30 V/ Dorthe Stæhr Nielsen
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Rudkøbing – Simmerbølle Pastorat
Kaffe På Kanden I Rudkøbing Sognehus
Tirsdag d. 14. december fra kl. 14.30 - 16.00.
Provst Trille Brink Westergaard læser ”Soldatens Juleaften” af Villy Sørensen –
en anderledes og tankevækkende julehistorie. Der vil være masser af julesang og
julehygge.
Onsdag den 23. februar
fra kl. 14.30 - 16.00.
Tommy Post Jensen kommer og
fortæller over emnet ”Rudkøbing
før og nu”, ud fra sine bøger om
byen og dens handelsgader.
Der serveres kaffe/the og kage,
og der kan bestilles kirkebil hos
Byens Taxi mobil: 62511080
Alle er hjertelig velkommen,
og det er gratis at deltage.

Morgensangs-café i Sognehuset
den første fredag i måneden

Fastelavn for børn i Rudkøbing kirke
Efterfølgende går vi alle på Hotel
Skandinavien, hvor børnene slår
katten af tønden.
Der serveres saft til børnene og
gratis fastelavnsboller til alle.
Kaffe 20, - Betales på stedet
Alle børnefamilier inviteres
hermed til fastelavnsgudstjeneste
i Rudkøbing Kirke 27. februar
klokken 14 00.

Arrangementet slutter omkring
klokken 17.00.
Vi glæder os til at se jer
Rudkøbing Menighedsråd

Børn, og meget gerne også voksne,
møder udklædte op. Kirken er
festligt pyntet til en kort gudstjeneste i børnehøjde med fortælling
og børnesange og salmer.

Kirkekaffe - efter gudstjenesten
Rudkøbing kirke
Søndag d. 12. december og søndag d. 19. december og
30. januar og 20. februar efter gudstjenesten kl. 10.00.
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Fra fredag den 3. december holder vi igen
morgensangs-café i Sognehuset fra kl. 9.45 - 11.45.
Vi har ændret ugedagen fra onsdag til fredag, da flere har givet udtryk
for at de gerne vil være med, men er forhindret om onsdagen, hvor der er
ældregymnastik. Og da det er vigtigt at få rørt både krop og sangmuskler, har vi valgt at imødekomme ønsket.
På vegne af aktivitetsudvalget
Janne Riis

Information til alle brugere af Rudkøbing Kirkegård
og Simmerbølle kirkegårde
Man vil fremadrettet se forandringer på vores kirkegårde
i forhold til kirkegårdenes
udseende, da vi ønsker at være
en mere grøn kirkegård for biodiversiteten og miljøets skyld.
Det betyder, at man blandt andet her i efteråret og fremad, vil
opleve flere blade og områder
der vil få lov at stå mere ”vilde”
hen.

Det er ikke sjusk – men med
vilje!
Skulle man have kommentarer
hertil kan man rette henvendelse for begge sognes vedkommende mail: 7741@sogn.dk

Rudkøbing – Simmerbølle Pastorat
MØLLEHAVE – LIV OG VÆRK

Vejviser

Torsdag d.20. januar kl.19.00 i Rudkøbing Sognehus

Gælder begge sogne
Hjemmeside: www.rudkøbingsimmerbøllekirker.dk

Vi mindes præst, forfatter og foredragsholder Johannes Møllehave
ved at invitere hans niece og tætte
samarbejdspartner cand.mag.
Marianne Volf Andersen, som vil
give os et indblik i sammenhængen
mellem liv og værk.

I foredraget dykker hun ned i den
private historie og viser billeder fra
familiealbummet.
Hvilke inspirationer møder
Johannes Møllehave i sit liv? Hvor
og hvornår? Hvorfra kommer
hans interesse for sproget? Hvilke
forfatterskaber optager ham - og
hvorfor?
Hvorfra kommer hans talent,
vitalitet, glæde og engagement? Og
hvad er drivkraften bag hans livs
pulserende rastløshed?
Mikkel Møllehave, (Johannes yngste søn) læser udvalgte tekststeder
fra forfatterskabet.
Og vi synger sange og salmer med
tekst af Møllehave.
Gratis Entré

Babysalmesang i Rudkøbing Kirke
Torsdag den 3. december, er sidste
mulighed for at være med til babysalmesang i denne omgang, men vi starter op
igen fra torsdag den 13. januar til og
med torsdag den 17.marts (minus uge
7) Alle gange kl.10.30.
Babysalmesangen ledes af musiker og
musikterapeut Anette Gøl, med vores
organist Tine Pugesgaard ved flyglet.

Vi vil synge salmer og børnesange, og
ved hjælp af smukke lyde fra bl.a. harpe,
xylofon og klangskåle bevæger vi os
rundt i kirkerummet, laver fagter og
bruger enkelte rekvisitter som maracas,
bolde, sæbebobler og tørklæder. For
børn er især genkendelsens glæde noget
helt særligt. Derfor vil vi have flere af de
samme salmer og sange med gennem
hele forløbet, med enkelte variationer fra
gang til gang. Der kræves ingen forudsætninger. Kun lysten til at deltage.
Husk tilmelding inden start hos Lisa
Pihl Jensen: LPJ@km.dk /tlf 20280454
senest
På glædeligt gensyn!
Mvh
Anette Gøl og Tine Pugesgaard

Præster
Sognepræst kbf.:
Dorthe Stæhr Nielsen,
Rudkøbing Præstegård,
Østergade 2, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 13 75/ 20 31 71 87
Mail: dsn@km.dk
Tlf. Mandag fri.
Sognepræst:
Trille Brink Westergaard,
Lindelse præstegård,
Langegade 2, 5900 Rudkøbing
Tlf. 20 46 36 44.
Mail: tubw@km.dk.
Kordegn: Lisa Pihl Jensen
Torvet 1A, 5900 Rudkøbing
Tlf. 2028 0454
Mail: lpj@km.dk
Træffes tirsdag til fredag
i dagtimerne.
Personlig fremmøde aftales
ligeledes på tlf. 2028 0454
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

Kirkeværge:
Kjeld Madsen
Tlf. 40 24 52 01
Kirkegårdskontoret
Claus Aagaard
Tlf. 23 41 36 65.
Mail:
rudkoebingkirkegaard@mail.dk
Træffetid kl. 09.00-10.00
på kontoret, Rue 12,
5900 Rudkøbing.
Kirkegårdskontoret
Lone Magaard Jensen
Træffes tirsdage 8.00 - 11.00
Tlf. 61 12 72 70
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
Mailadresse til Rudkøbing
Menighedsråd er følgende:
7741@sogn.dk
Simmerbølle Menighedsråd:
Formand:
Annika Viulm
simmerboellemenighedsraad@
gmail.com

Kirketjener:
Lisa Pihl Jensen
Tlf. 20 28 04 54
Mail:
lpj.kirketjener@gmail.com
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Humble – Lindelse Pastorat
Eftermiddagsmøde
Lindelse Konfirmandstue
den 20. januar kl. 14.30.
Emne: Vi synger efter sangbogen “Langeland Synger”
sammen med Jens Kortermann Jauch. Der serveres
kaffe og kaffe.
Denne gang er det del 2, vi
synger efter.
Kirkebilen kan benyttes.

September Sogneudflugten
Humble Lindelse Menighedsråd var på en herlig udflugt den 2/9.
Formiddags kaffe ved Middelfart i dejligt solskinsvejr. Herefter til
Sønderjylland, til den gamle grænse, hvor Kong Christian den 10,
red over i 1920.
Vi besøgte grænse museet, et lille godt museum der opretholdes og
passes af frivillige.
Besøget indledtes med et kort foredrag, hvorefter vi så på samlingerne, absolut et besøg værd. På hele turen fortalte vores oplagte
guide Asger Kristensen om de seværdigheder vi passerede, Lis
Kristensen fortalte Sønderjyske anekdoter.
Middagen blev indtaget på et fantastisk sted, fundet af Asger.
Stedet ligger i Sommersted og hedder Elmegåden. Bøf af eget
Hereford kvæg, ost fra eget mejeri og øl af eget maltbyg.
Heldigvis er der en gårdbutik hvor
herlighederne kunne købes også.
Hjem igen, men først eftermiddagskaffe og lagkage på Vissenbjerg Storkro.

Plejehjemsgudstjenester

Herren på billedet er værten på
Elmegård. Han insisterer på at der
bliver sunget før og efter måltidet
Han er musiker og spiller til. En
rigtig god indstilling som burde
bruges mere.

Lindelse Plejecenter.
21. december kl. 14.00
25. januar kl. 14.00
22. februar kl. 14.00
Alle ved sognepræst
Li Have Otterstrøm.

Ny præst
– indsættelsesgudstjeneste
Vi håber vi får en ny sognepræst, som vi kan byde velkommen, med
indsættelsesgudstjeneste.
Søndag d. 6. februar 2022
Kl. 10.00 i Lindelse kirke
Kl. 14.00 i Humble kirke
Kom og vær med til at byde den nye præst
velkommen.
Efter gudstjenesten serveres et glas bobler og kransekage i våbenhuset.
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Jeg glæder mig til i år hvor
der igen kan holdes åbne
julegudstjenester uden restriktioner.
Hos mig hører der en julegudstjeneste til inden vi kan
starte juleaften.
24. december er julens
højdepunkt for de fleste af
os. Juleaften er den dag, hvor
flest danskere går i kirke,
men dagen blev først i 1992
officiel gudstjenestedag.

Humble – Lindelse Pastorat
Julens gudstjenester 24.december
Kædeby kirke

Kl.12.15

Ristinge kirke

Kl.13.30

Humble kirke

Kl. 14.45

Lindelse kirke

Kl. 16.00

Alle gudstjenesterne ved
provst Trille Brink Westergaard.

Vejviser
Sognepræst vakant
Kontakt til:
Li Have Otterstrøm
Mail: lhl@km.dk
Tlf. 62 56 10 77
eller 24 91 10 77
Kordegn
Lisa Pihl Jensen
Torvet 1a, 5900 Rudkøbing
Tlf. 20280454
Mail: lpj@km.dk
Træffetid: tirsdag til fredag
i dagtimerne.
Humble-Lindelse
menighedsråd:
Formand:
Lisa Pihl Jensen
Tlf. 23 24 24 78
Kirkeværge Kædeby:
Michael Drost,
Tlf. 29 88 87 22

Vi fejrer i Danmark og resten
af Norden Jesus’ fødselsdag juleaften, dagen før han kom til
verden. Ifølge traditionen var
det denne aften for mange år
siden, Maria og Josef forgæves
søgte efter et sted at være og til
sidst måtte søge ly i en stald.
Tidligere holdt danskerne
julegudstjeneste natten til
juledag, men efterhånden blev
natgudstjenesten erstattet af
en midnatsgudstjeneste eller
gudstjeneste juleaftensdag.
Juleaften læser præsten derfor
juleevangeliet, som egentlig
hører til som læsning ved

gudstjenesten juledag. Først i
1992 blev den 24. december
officiel gudstjenestedag, da
kirken fik ny alterbog.

Kirkeværge Ristinge:
Marianne Olsen,
Tlf. 20 14 12 65

Humble-Lindelse menighedsråd ønsker alle en dejlig jul.

Kirkeværge Humble:
Henny Munch Larsen,
Tlf. 28 11 50 45

Lisa Pihl Jensen

Kirketjener Humble
Annette Clausen
Tlf. 51 51 18 31
Mail: ac.kirketjener@gmail.com
Fri mandag
Kirkeværge Lindelse:
Willy Edvardsen
Tlf. 20 61 93 09
Vedr. kirkegårdene:
Kontakt kirkeværgen for den
enkelte kirkegård.
Graver Lindelse:
Allis Stæhr,
Tlf. 23 38 87 05
Mail: lindelsekirkegaard@
outlook.com
Fri mandag.
Kirketjener Ristinge og
Kædeby:
Anette Zawada
Tlf.: 91 89 50 39
Stof til kirkebladet sendes til
menighedsrådsformanden

Menighedsrådsformand.

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.
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Sydlangeland Pastorat
Festgudstjeneste

Koncert med Tamra Rosanes
Gratis koncert i Magleby Kirke den 2. december kl 19:00.
Tamra Rosanes, Danmarks amerikansk
fødte countrydronning,
er med i et nyt musikalsk koncept
Halleluja Special, hvor hun
synger amerikansk gospel og spiritual,
hymner og country-ballader.
Billetter skal hentes på www. pladsikirken.dk og medbringes til koncerten.
Sydlangelands Pastorat

med Salos-koret og Adventshygge i
Bagenkop Kirke 2. søndag i advent –
d. 5. december kl. 19.00
Salos-koret medvirker til at gøre denne
adventsgudstjeneste festlig.
Bagefter serverer vi gløgg og æbleskiver
i Kirken.

Bagenkop Kirke har fået ny alterdug
Den gamle alterdug var blevet meget
skæv og da kirken i 2020 blev 100 år
valgte Bagenkop Menighedsråd at få
udarbejdet en ny alterdug.
De spurgte Sonja Jensen om hun
havde lyst til at brodere en ny alterdug
og heldigvis ville Sonja gerne prøve
kræfter med dette projekt.
Alterets forside er prydet med fisk,
som er det ældste symbol indenfor
kristendommen.

Derfor var det helt naturligt at fiskene
også skulle være på alterdugen og
imellem dem er der broderet TROHÅB-og KÆRLIGHED. Farven er
valgt, så den passer ind i mosaikvinduerne, således danner det en helhed.
Sonja holdt dugen hemmelig, for
alle, lige indtil den blev indviet ved
gudstjenesten
søndag den 30. april 2021.
Et flot stykke arbejde som alle er
meget stolte over.

Juletræsfest for børn i Magleby Præstegård
Lørdag d. 11. december kl. 14.00.
Vi danser om juletræet; leder efter nisserne, der har gemt sig på loftet; synger
julesange, hygger os og spiser æbleskiver; og måske er der godteposer til børnene...
Det er gratis at deltage i festen
– tilmelding til sognepræst Li Have Otterstrøm mail: lhl@km.dk /
telefon: 24911077 – senest d. 4. december.
Alle er hjerteligt velkomne
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Fodslette-, Tryggelev-, Magleby- og Bagenkop Kirke
Vejviser

Julekoncert 19. december kl. 16.00 - Bagenkop Kirke
Kort inden juleaften kan man få det
sidste skud julestemning indenbords
til en hyggelig og stemningsfyldt
eftermiddag i Bagenkop Kirke. Her
vil Line Fakkemohs Kromann med

band, venner og et til dagen samlet
børnekor, synge og spille, så det kommer til at gynge i kirkens hvælvinger.
Alle de gode juleklassikere serveres på
et sølvfad, og alle børn, barnlige sjæle

og voksne er velkomne til en hyggelig
dag i kirken.
Vi glæder os til at se jer.

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:
Søren Egmose
Tlf. 61 45 47 51
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, Tryggelev og
Fodslette Menighedsråd
Formand:
Helge Dinesen
Tlf. 61 68 41 64

Gudstjenester på
Lindelse
Plejecenter
kl. 14.00
D. 21. december
Li have Otterstrøm
d. 25. januar
Li have Otterstrøm
d. 22. februar
NN

Kyndelmissegudstjeneste og suppe
i Tryggelev Kirke
Søndag d. 6. februar kl. 16.00
Tilmelding til Li Have Otterstrøm senest d. 2. februar

Kirkeværge:
Anne Toftemann Knudsen
Tlf. 31 24 81 66
Regnskabsfører:
Kaj Christoffersen
Tlf. 62 56 10 35 eller 51 33 10 35
Graver, Magleby:
René Jespersen Tlf. 30 31 59 32
Graver Tryggelev og Fodslette:
Willy Edvardsen
Tlf. 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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Minikonfirmander
Valgte til provstiudvalg og stiftsråd pr.
1. november 2021

Minikonfirmander
firmandundervisning her på
Langeland.

En præstevittighed fortæller om
tre præster, der alle havde flagermus i deres kirker. Flagermusene
var en plage for de fløj rundt i
kirkerne og forstyrrede præsternes prædikener. Noget måtte der
gøres. Den første præst var ivrig
jæger og forsøgte at få ram på
flagermusene med sit gevær. Uden
held. Han ramte alt andet end
flagermusene. Den anden præst
forsøgte sig nu med gift. Heller
ikke det hjalp. Flagermusene overlevede. Kirkepersonalet derimod
blev syge. Langt bedre gik det for
den tredje. Hun kunne selvbevidst
fortælle, at hun var sluppet af
med alle flagermusene. ”Hvordan
bar du dig ad?” spurgte de andre
ivrigt. ”Jo, jeg konfirmerede dem

22

og siden har jeg ikke set dem!”.
Vittigheden hentyder naturligvis
til, at folkekirken en del steder
godt kan føle at forbindelsen til
de unge ikke altid er særlig stærk.
Anderledes forholder det sig med
børnene. Der findes i folkekirken
et hav af forskellige tilbud til
børn i alle aldre. Et af de mere
succesfulde er minikonfirmanderne, børnekonfirmander eller
hvad de nu kaldes. Ordningen
med minikonfirmander begyndte
midt i firserne og for godt og
vel seks år siden blev det pålagt
alle menighedsråd at sørge for at
børn i 3. eller 4. klasse fik tilbudt
minikonfirmandundervisning.
Derfor bliver alle børn i 3. og
4. klasse også tilbudt minikon-

Normalt forlanges det ikke
af minikonfirmanderne at de
ligesom de store konfirmander
skal deltage i et bestemt antal
gudstjenester. Ofte er minikonfirmandundervisning en hyggelig
eftermiddag efter skoletid, hvor
børnene får en lille forfriskning,
hører bibelhistorier, synger og
får lov til at gå på opdagelse i
kirken. Sådan foregår det også
i Nordlangeland Pastorat, hvor
billederne er fra. Her bliver de
tilmeldte børn efter skoletid kørt
op til Hou Forpagterbolig. De
bliver undervist af præsterne
og den ene organist. Hver gang
bliver der sunget en salme eller
en sang. En af Bibelens fortællinger bliver genfortalt og så er der
ofte også en leg eller en kreativ
aktivitet på programmet. Minikonfirmandernes nysgerrighed og
spørgelyst er en fornøjelse. Og så
kan præsterne jo altid håbe på at
se dem igen en tre-fire år senere,
når konfirmationstiden nærmer
sig.

Langelands Provstiudvalg
•
Hans Henrik Merrild –
Præsterepræsentant
•
Henrik Nielsen
•
Conny Mortensen
•
Keld Hansen
•
Kaj Christoffersen
Stiftsrådet for Langeland-Ærø
Provsti
•
Jens Aage Jacobsen
(Valgt på Ærø)

Gudstjenester i
Radio Langeland
Følgende dage transmitterer
Radio Langeland en gudstjeneste fra en af kirkerne på
Langeland eller Strynø:
Fredag 24. december
Se Øboen
Søndag den 30. januar
kl. 10.00 fra Snøde Kirke
Præst: Hans Henrik Merrild
Søndag den 27. februar
kl. 10.00 fra Lindelse Kirke
Præst: Li Have Otterstrøm

Provstirejse
PROVSTIREJSE FOR LANGELAND OG ÆRØ – TIL POLEN
Rejsen skulle have fundet sted i 2020, men blev udsat pga. Covid-19. NU gennemføres den!
Tidspunkt: 1.-6.maj 2022 Pris: 5999,- DKR
Det Nye Polen består af store
områder af oprindeligt tysk land.
Det gælder især de vestlige områder
Pommern og Schlesien – øst for den
såkaldte Oder-Neisse-linje. Tyskerne
forlod området efter at have været
dominerende siden middelalderen. I
stedet rykkede polakkerne ind. De
viste forbavsende stor respekt for den
oprindelige tyske kultur, så der er
meget at komme efter både kulturelt,
historisk og naturmæssigt. Vi bor i
enestående Wroclaw fire nætter og
én nat i Stettin: Vi oplever smukke
byer, storslået natur, klostre med
danske rødder, Den Sorte Madonna,
smukt beliggende slotte og verdens
største bindingsværkskirker. Endelig
får vi en tur igennem Berlin. Ud og
hjem går forskellige veje: Vi sejler på
udturen og kommer over landegrænsen hjem.

Turen kort fortalt
• Rejsen til det Ny Polen – Pommern og Schlesien er en enestående mulighed for at kombinere interessante og smukke byer
som Wroclaw og Stettin med historie og smuk natur.
• Færgesejlads med morgenkaffe og frokost over Spodsbjerg –
Tårs og Gedser – Rostock
• Centralt beliggende hoteller i Stettin og Wroclaw direkte ved de
største seværdigheder og tæt ved Oder.
• Byrundture i Wroclaw, Stettin, Zielona Gora og Berlin
• Interessant kirkelig historie på klosteret i Kolbatz, Pauliner
klosteret med den Sorte Madonna og verdens største trækirker i
Schlesien.
• Slotsrundtur på eventyrsslottet Fürstenstein i Schlesien.
• Fælles spisning hver aften på forskellige restauranter
• Frokost på ud-, og hjemtur

Tilmelding kan ske direkte til
Historiske Rejser og Anders
Bager Eriksen på
mail@historiskerejser.dk eller
20 93 17 14. Her vil I blive bedt
om kontaktoplysninger og få
tilsendt faktura med depositum
på 2000 DKR, der gælder som
tilmelding til rejsen.
Tilmelding for Langelændere
kan ske til provst Trille Brink
Westergaard: TUBW@KM.DK
og telefon: 20 46 36 44
Foredrag om turen i Rudkøbing
Sognehus 3.november 2021
19.00, hvor begge værter er til
stede, og I kan stille spørgsmål!

• Kørsel i moderne ****4-stjernet bus undervejs
• Anders Bager Eriksen, der er opvokset på Langeland er rejse
leder på rejsen og provst Trille Brink Westergaard deltager som
værtinde.
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Kalender
Sted:
Forpagterboligen Hou
Konfirmandstuen i Tullebølle Præstegård
Magleby Kirke
Rudkøbing Sognehus
Longelse Kirke
Bagenkop Kirke
Konfirmandstuen i Tullebølle Præstegård
Kassebølle friskole
Bøstrup Sognehus
Magleby Præstegård
Snøde kirke
Simmerbølle kirke
Rudkøbing Sognehus
Rudkøbing kirke
Bagenkop Kirke
Forpagterboligen Hou
Konfirmandstuen i Tullebølle Præstegård
Rudkøbing Sognehus
Tullebølle Kirke
Konfirmandstuen i Tullebølle Præstegård
Konfirmandstuen i Tullebølle Præstegård
Rudkøbing kirke

Bøstrup Sognehus
Forpagterboligen Hou
Rudkøbing Sognehus
Lindelse konfirmandstue
Rudkøbing kirke
Forpagterboligen Hou
Forpagterboligen Hou
Tranekær Kirke
Konfirmandstuen i Tullebølle Præstegård
Rudkøbing Sognehus
Tryggelev Kirke
Rudkøbing Kirke
Bøstrup Sognehus
Forpagterboligen Hou
Konfirmandstuen i Tullebølle Præstegård
Rudkøbing Sognehus
Longelse kirke
Bøstrup Kirke
Rudkøbing kirke og Hotel Scandinavia

Dato:
1. december
2. december
2. december
3. december
5. december
5. december
6. december
8. december
8. december
11. december
12. december
12. december
14. december
17. december
19. december
5. januar
6. januar
7. januar
9. januar
10. januar
12. januar
13. januar
19. januar
19. januar
20. januar
20. januar
23. januar
26. januar
2. februar
2. februar
3. februar
4. februar
6. februar
6. februar
9. februar
16. februar
16. februar
23. februar
27. februar
27. februar
27. februar

Klokkeslæt:
10.00 – 12.00
14.30 – 16.00
19.00
9.45 – 11.45
13.30
19.00
9.30 – 11.30
12.15
19.30
14.00
16.00
16.00
14.30 – 16.30
19.30
16.00
10.00 – 12.00
14.30 – 16.00
09.45 – 11.45
14.00
9.30 – 11.30
19.30
10.30
19.30
10.00 – 12.00
19.00
14.30
16.00
19.30
10.00 – 12.00
19.30
19.00
09.45 – 11.45
16.00
19.00
19.30
10.00 – 12.00
19.30
14.30 – 16.00
13.30
14.00
14.00

Arrangement
Formiddagskomsammen
Præstegårdscafé (hver torsdag)
Tamra Rosanes koncert
Morgensangscafé
Familiegudstjeneste med efterfølgende juletræsfest i Beboerhuset
Festgudstjeneste med Salos og Adventshygge med gløgg og æbleskiver
Håndarbejdsklub (hver mandag)
Teater
Foredrag
Juletræsfest for børn
Syng julen ind
Familiegudstjeneste med Lucia
Kaffe på Kanden
Julekoncert
Julekoncert Line Fakkemohs Kromann med Band, venner og børnekor
Formiddagskomsammen
Præstegårdscafé (hver torsdag)
Morgensangscafé
Nytårsparade
Håndarbejdsklub (hver mandag)
Studiekreds om den russisk ortodokse kirke
Babysalmesang Starter. Hver tors-dag til 17.03.2022
Foredrag
Formiddagskomsammen
Foredrag
Eftermiddagsmøde
Koncert
Studiekreds om den russisk ortodokse kirke
Formiddagskomsammen
Kyndelmisse
Læsekreds
Morgensangscafé
Kyndelmisse med suppe
Lysgudstjeneste med Langelands musikskole
Foredrag
Formiddagskomsammen
Studiekreds om den russisk ortodokse kirke
Kaffe på kanden
Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning i Beboerhuset
Fastelavnsgudstjeneste med tøndeslagning
Fastelavnsgudstjeneste med tøndeslagning

