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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
Oplysning om provstiet, provsti
udvalgsmøder m.v. kan findes på
www.langeland-ærø-provsti.dk

Redaktion
Redaktion: Peter M. Møberg
(ansvarshavende) og
Jane Sand Merrild
Synspunkter i bladet er ikke
nødvendigvis udtryk for
redaktionens holdning.
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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

S

Hvad skal jeg gøre ved...

Præstens side
Jeg lægger op
Da jeg kom til Langeland i 1991,
sejlede Langeland-Kiel færgen.
Den lagde op i 2003. I det nostalgiske hjørne synes jeg, at færgen
skulle med på forsiden. Det var
ikke et kirkeskib, men der er noget
med kirker og skibe. Noget med
livets sejlads. Noget med at lægge
fra havn, søge havn, navigere,
undgå skærene osv. Noget, som
jeg kan relatere til, nu hvor jeg selv
lægger op og går på pension 1/9.
Noget med at blive fortid. Mens
alt Gud ske lov går videre.
Jeg begyndte som sognepræst
i Lindelse-Tryggelev-Fodslette
pastorat 1/6-91. Samme dag var
Knud Nielsen ansat som provst for
Langeland provsti. Fotoet er fra
min indsættelse i Fodslette kirke,
hvor vi altså begge var nye i hvert

vores. Ægteparret er Johannes og
Agnes Jørgensen. Johannes var
en elskelig formand for Fodslette
menighedsråd. De hørte til de
utallige langelændere, der tog så
godt imod, at I kom til at hænge
på mig de næste 31 år.
Det har været en fantastisk
sejlads. I 2011 skiftede jeg fra
maskinrummet – sognepræsteembedet – til broen – provsteembedet. Det er et andet perspektiv
og en anden opgave, men skibet
og sejladsen er den samme. At
være kirke er som på et skib. Alle
arbejder på det samme: Sognebørn, menighedsrådsmedlemmer,
ansatte ved kirker og kirkegårde,
præster, frivillige. Jer! Alle arbejder på at sikre en god sejlads. Der
skal anløbes havne undervejs, men

skibet skal også videre på nye
ture. Hvorfor vi sejler? Fordi rederen, Vorherre selv, har sat os til
det. Det er vores gave og opgave
at være kirke – for andre og med
andre. Modsat Langeland-Kiel
er det ikke rutefart. Det er heller
ikke handel. Det handler ikke
engang om at søge havn. Det
vigtige er selve sejladsen på livets
farvande, hvor den så end bringer
os hen. Vi kan roligt sejle, for vi
ved, at der er en tryg havn.
Jeg har elsket at være med på
sejladsen på Langelands (og de
sidste 11 år også Ærøs) kirkeskib.
Jo, der har været et par storme
undervejs, rusk og bølgegang.
Men langt det meste har været
magsvejr. Solskin og høj, klar
himmel. Og ikke mindst et

fantastisk fællesskab med alle jer
andre på skibet. Jeg vil komme til
at savne langelændernes dejlige,
smådrillende humor og kvikke
replikker. Jeres venlighed og
hjertevarme. Ordene rækker ikke
helt: Men af hjertet tak til alle jer
vidunderlige mennesker, jeg har
fået lov at tjene blandt og dele med
de sidste 31 år. Jeg er dybt taknemmelig!
Når én går på land, påmønstrer en
ny. Næsten umærkeligt, fordi der
altid er udskiftning. ”For de gamle
som faldt, er der ny overalt!” I får
en ny provst. Jeg vil bede jer tage
imod vedkommende på samme
åbne og tillidsfulde måde som I
har taget imod mig. TAK!
TBW

AFSKEDSRECEPTION
på Rudkøbing Skudehavn
for provst
Trille Brink Westergaard
Fredag den 26. august
kl. 14.30 - 17.30
ALLE er velkomne!
Langelands provstiudvalg
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Nordlangeland Pastorat
Nyt fra
menighedsrådene
Tullebølle-Tranekær-Bøstrup
Menighedsråd har truffet aftale
med organist Patricia van
Duuren om en fast tilknytning
som vikar. Det betyder, at vi
stort set vil have dækket behovet for organist. Det er aftalt,
at vi kan trække på øens andre
organister, når vi har behov.
Patricia præsenterer sig selv
således: ”Jeg er født i Amsterdam. Uddannet fra Sweelinck
Konservatorium i både orgel og klaver som hovedfag.
Koncertvirksomhed i ind- og
udland. Jeg har tilknytning
til Langeland fra de tidlige
barndomsår pga. en faster, som
boede i Tryggelev. Flyttede
til Danmark i 1985. Har haft
diverse embeder, senest i Sct.
Jørgens Kirke i Svendborg.
Bosiddende i Peløkke.”
Vi er glade for denne løsning
på organistsituationen og byder
Patricia hjertelig velkommen.
På Tranekær og Hou kirkegårde
er der blevet opsat vildthegn og
på Tranekær Kirkegård vil der i
maj og juni blive arbejdet med
renovering af kirkegårdsmuren
mod nord. Vi har ansat murer
Emmanuel Andersen, Frellesvig, til opgaven.
Alleen ved Hou Kirke får i slutningen af april et nyt lag asfalt.
Begge menighedsråd kom i øvrigt ud af 2021 med et overskud
på regnskabet.
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Kor-i-nord – nu på 4. år!
2. pinsedag er det 3 år siden, koret så dagens lys.
Det blev startet af menighedsrådene i nord og syd med det formål
dels at øge og støtte fællessangen ved gudstjenester og dels at udbrede sangglæden i pastoratet - altså at have et sted, hvor man kan
samles og opleve glæden ved at synge og være sammen.
Når vi kigger tilbage og læser artiklen i kirkebladet marts-maj
2019, står der, at det var med ”rysten og bæven”, at Jens Jørgen og
Susanne Søgaard gik til opgaven. ”Ville der komme nogen?”
Åh jo - det må man sige. Første projekt samlede 10 sangere, og
senere bredte det sig mere og mere. Folk blev opmærksomme - ”kan
jeg også komme med?” ”Åh, det vil jeg gerne”.
Og nu står vi så efter tre vidunderlige år og kigger tilbage (og
frem!) og må med glæde konstatere, at
- der nu er 20-25 sangere til hvert projekt
- ideen med at man kun melder sig til fire uger ad
gangen er god
- sammenholdet, energien, glæden driver værket
- vi glæder os til hver eneste samling og holder umådeligt
meget af koret
Kor-i-nords næste projekt ligger 25.september – høstgudstjenesten.
Øvedagene bliver følgende fire torsdage: 1/9, 8/9, 15/9, 22/9 - alle
dage kl. 16-18 i Bøstrup Sognehus.
Det er vigtigt at oplyse, at ALLE, der har lyst til at synge, er velkommen. Man kan kontakte korlederne Jens Jørgen eller Susanne
Søgaard på 22 29 41 58 eller ivitaq@gmail.com, eller man kan bare
møde op på selve dagen.

Pinse og menighedsmøde
2. pinsedag den 6. juni kl. 11.00
er der fælles gudstjeneste for hele
Pastoratet i Bøstrup kirke og efterfølgende pinsefrokost i Bøstrup
Sognehus, hvor der serveres smørrebrød. Efter frokosten afholdes fælles
menighedsmøde, hvor menighedsrådene vil orientere om arbejdet.

Både ved gudstjenesten og efter
følgende medvirker Kor-i-nord.
Tilmelding til frokosten senest
den 1. juni til Hanne Graae Vous
på tlf. 60 41 11 36 eller mail
h.graae@mail.dk eller til Lene
Møller Dam tlf. 26 84 64 78
mail lenemollerdam@gmail.com.

Korte sommerudflugter
Udflugt til Assens
Vi minder om udflugten for
Hou-Stoense-Snøde onsdag den 8. juni til Assens.
Kontakt Lene Møller Dam på
tlf. 26 84 64 78 hvis du ønsker
at komme med og ikke har
tilmeldt dig.

Udflugt til Humle
magasinet og
Sanderum Kirke
Vi minder også om udflugten for Tullebølle-Tranekær-Bøstrup søndag den
26. juni. Efter gudstjeneste i
Tullebølle Kirke kl. 10.00 går
turen til Humlemagasinet og
Sanderum Kirke. Tilmelding
senest den 13. juni til
Hanne Graae Vous på
tlf.: 60 41 11 36 eller
mail.: h.graae@mail.dk.
For nærmere information se
forrige kirkeblad eller hjemmeside www.pastorat.dk

Påmindelsessms’er
Det er nu muligt at tilmelde
sig en sms-tjeneste på vores
hjemmeside, hvis man gerne
vil have en sms om særlige
gudstjenester eller arrangementer. Man kan tilmelde sig
på vores hjemmeside:
www.Pastoratet.dk

Nordlangeland Pastorat
Kirkevandring fra Tranekær Kirke

Hesselbjerg Musikfestival

Søndag den 3. juli kl. 14.00

Efter to år med Corona begrænsninger er Hesselbjerg Musikfestival
tilbage med fuldt program. Det betyder koncerter i vore kirker:

Efter en kort gudstjeneste i Tranekær Kirke går turen ad Stengadevej gennem Bammeskov til Botofte
Nor, hvor der vil være kaffe og
kage til at styrke sig på.
Turen går videre gennem Botofte
og Baronskoven tilbage til Stengadevej. Vi afslutter i Beboerhuset,

Tranekær, med lidt at spise.
Prisen for forplejning er 40 kr.
Tilmelding til Hanne Graae Vous
på tlf.: 6041 1136, eller mail.:
h.graae@mail.dk.
Sidste frist for tilmelding er
26. juni.

Torsdag den 21. juli kl. 20.00 i Tranekær Kirke
Fredag den 22. juli kl. 10 i Stoense Kirke (for børn) og kl. 17.00 i
Snøde Kirke
Lørdag den 23. juli kl. 13.30 i Bøstrup Kirke
Søndag den 24. juli kl. 14 i Snøde Kirke
Derudover medvirker musikere og sangere ved musikgudstjeneste i
Snøde Kirke den 24. juli kl. 10.00 Se detaljeret program herunder

Sommeraftensang i
Nordlangeland Pastorat
Igen i år vil der hen over sommeren hver onsdag være mulighed
for at samles til sommersang, eftertanke og dejligt fællesskab i
pastoratets kirker. Sommeraftensangene indledes i år i Tullebølle Kirke med en koncert med Messiaskirkens Koncertkor.

Følgende onsdage er der sommeraftensang i
Nordlangeland Pastorat:
Onsdag den 29. juni kl. 20.00 Tullebølle Kirke
– Koncert med Messiaskirkens Koncertkor
Onsdag den 6. juli kl. 20.00 Tranekær Kirke
Onsdag den 13. juli kl. 20.00 Bøstrup Kirke
Onsdag den 20. juli kl. 20.00 Snøde Kirke
Onsdag den 27. juli kl. 20.00 Stoense Kirke
Onsdag den 3. august kl. 20.00 Hou Kirke
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Nordlangeland Pastorat
Tullebølle
Bibelcamping
22. – 30. juli.
Temaet er: Lad os bekende
vor kristne tro.
Campingpladsen ligger på
den gamle fodboldbane ud
mod Skolevej.

Fælles udflugt til Schackenborg Slot
og Møgeltønder Kirke
Torsdag den. 1. september.

Opsamling:
Hou Kirke: kl. 6.45
Stoense Kirke: kl. 6.55
Snøde ved vejen op til p-plads: kl. 7.00
Bøstrup Kirke: kl. 7.10
Tranekær Kirke: kl. 7.20
Tullebølle Kirke: kl. 7.30

Møderne afholdes i
Tullebøllehallen.
Mandag til fredag formiddag
er der familiemøde kl. 10.00.
Hver aften er der møde kl.
19.00. Programmer vil ligge
i kirkerne. Du er velkommen til at deltage både i hele
bibelcampingen eller blot i et
enkelt eller flere møder.
Find os på vores facebook
” Tullebølle Bibelcamping”
eller på vores hjemmeside
www.tullecamping.dk/
For yderligere oplysninger
kontakt
Birgit Mogensen
Skolevej 17 Tullebølle
tlf.62 50 20 98

Schackenborg
Schackenborg er efterfølgeren til middelalderborgen Møgeltønderhus, som kan føres helt
tilbage til 1200-tallet. Efter svenskekrigene lå
Møgeltønderhus i ruiner og den nye lensmand,
Hans Schack, rev det meste ned for i stedet at
opføre et nyt trefløjet barokslot. Efter i 1671 at
være blevet adlet gav Hans Schack slottet navnet
Schackenborg. Schackenborg var i familien
Schacks besiddelse gennem 11. generationer,
indtil Hans Schack 6 og Karin Grethe Olsen,
der ingen børn havde, i 1978 overdrog slottet til
Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, der på
det tidspunkt var 9 år gammel.
Begge guldhorn blev i øvrigt fundet i Gallehus i
nærheden af Schackenborg.
Møgeltønder Kirke
Kirken er en af Danmarks største landsbykirker
og har et usædvanligt rigt inventar. Kirken tilhørte grevskabet Schackenborg indtil den i 1970
overgik til selveje. Derefter blev der i de følgende
18 år gennemført en omfattende restaurering.
Kirkens orgel er et af Danmarks ældste.
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Vi kører til Bøjden og sejler til Fynshav. Der vil
blive serveret kaffe og rundstykker ombord på
færgen.
Turen går videre til Møgeltønder Kirke, hvor
Kirketjener Jens Nissen vil fortælle om kirken.
Medbragte sandwich spises ved kirken.
Derefter rundvisning på Schackenborg Slot og
kaffe i Rejsestalden.
Om aftenen venter en 2 retters menu på Aagaard
Kro, inden det igen går hjemad mod Langeland.
Praktisk information
Prisen for turen er 350 kr. pr. person.
Det dækker turen, entrer, rundvisning, sandwich
og middagen. Man betaler selv for drikkevarer.
Bindende tilmelding senest d. 16. august til
Lene Møller Dam tlf.: 2684 6478 eller mail.:
lenemollerdam@gmail.dk
Eller Hanne Graae Vous tlf.: 6041 1136 eller
mail. h.graae@mail.dk

Nordlangeland Pastorat
Menighedsrådsmøder
Hou-Stoense-Snøde
Tirsdag den 14. juni kl. 14
i Forpagterboligen,
Houvej 30
Tirsdag den 30. august kl. 14
i Forpagterboligen,
Houvej 30
Tullebølle-Tranekær-
Bøstrup
Tirsdag den 21. juni kl. 19
i Bøstrup Sognehus
Tirsdag den 23. august kl. 19
i Bøstrup Sognehus

Koncert i Tranekær
Herlufsholm kirkes kammerkor kommer til Tranekær kirke
lørdag den 3. september og
giver koncert kl. 16. Der er
gratis adgang til koncerten.

Møllehavehuset
Se hjemmesiden
www.møllehavehuset.dk
for søndagssaloner og andre
arrangementer i perioden.

Månedens salmer:
Juni:

677 Nu glæd dig i
Herren, mit hjerte

Juli:

807 Den lange
lyse sommerdag

August: 809 Du lagde i
det mindste frø

Gudstjenester på
plejehjemmene
Stigtebo
Onsdag den 29. juni
kl. 10.00
Onsdag den 27. juli
kl. 10.00
Onsdag den 31. august
kl. 10.00
Tullebøllecenteret
Onsdag den 29. juni
kl. 14.30
Onsdag den 27. juli
kl. 14.30. Altergang
Onsdag den 31. august
kl. 14.30

Litteraturkreds
– Sæt kryds i
kalenderen!
Efterårets litteraturkreds
bliver 29. september
og 3. november
19.00 – 21.00.

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. 22 79 88 11,
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: Gert Rosing,
Tlf. 20 24 15 75, gert@rosing.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
Påskeægsjagt i præstegårdshaven
Det blev påske og alting sprang
ud
Holger Lissners elskelige påske
salme begynder med ordene
”Det er påske! Alting springer
ud.” Det passer på alle måder
helt perfekt til Påskedags familiearrangement i præstegården
i Longelse. For med en perfekt
timing havde havens blomster
og træer valgt at springe ud og
pryde dagens begivenheder med
de smukkeste farver, mens solen
varmede de 33 fremmødtes sind
og kroppe.
Deltagerne selv sprang dog også
på en måde ud, da de – efter alt
for mange måneders regn, blæst
og kulde - havde iklædt sig
deres sommerlige outfits og nød
solen. Alle 16 fremmødte børn
spænede haven tynd, mens de
jagtede de eftertragtede æg, som
”Påskeharen” havde gemt.
Da alle æggene var fundet af de
mindste og yngste var der fri
leg i haven, hvor både store og
små udnyttede muligheden for
at nyde de kærkomne solstråler,
mens de spillede kongespil,
stigegolf, fodbold, petanque
og andet godt. Lyden af de
mange glade voksne og børn var
det perfekte lydtapet på dette
skønne arrangement.
Påskedag blev det påske, og
alting sprang ud i præstegården
i Longelse.
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Sankt Hans i præstegården 23. juni
Velkommen til en hyggelig Sankt
Hans i præstegården den 23. juni
Haven åbner kl. 16.00, hvor der er
mulighed for at lege, spille spil eller hvad der nu er lyst til. Klokken
17.00 er grillen klar, hvor man selv
griller sin egen mad. Man er velkommen til at tage sin egen mad
og drikke med, men der er også
mulighed for at købe en pølse med
brød, samt drikkevare her.

Tilmelding er ikke nødvendig.
ALLE er velkomne – både store og
små. Vi håber at se rigtig mange af
jer til en hyggelig aften sammen.

Der vil være en kort båltale inden
vi tænder bålet kl. 18.00.
Haven vil være åben til kl. 22.00.

Tak
Kære menighed
Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak, tak fordi I alle har
taget så godt imod mig og min familie. Det har været enormt
overvældende med al den omsorg,
opmærksomhed og varme,
som vi er blevet mødt
med. Vi synes virkelig,
at vi alle er blevet
taget rigtigt godt
imod, og netop det
er en stor del af
grunden til, at vi
allerede føler os så
godt hjemme i Longelse og på Langeland,
som vi gør.
Med stor taknemlighed
Ann og familie

Longelse - Fuglsbølle - Skrøbelev Pastorat
Sogneudflugt 27. august

Vejviser

Nu kan vi endelig komme på
tur igen. Derfor har vi planlagt
en sogneudflugt lørdag den 27.
august. Vi mangler dog stadig at
få lidt ting på plads, så hold derfor øje med vores Facebook-side,
samt Øboen for yderligere information og tilmelding.

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

Planen er, at vi tager til CLAY
keramikmuseum i Middelfart
og en tur til Hannerup kirke i

Fredericia. Hannerup kirke er den
kirke, jeg kommer fra i Fredericia. Her har Kasper og jeg mødt
hinanden, vores børn er døbt der,
og vi er viet der. Min svigermor er
nemlig præst her.

Sognepræst
Ann Kirstine Højstrup
Longelsevej 5, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 50 10 69
Mobil: 51 50 10 69
Mail: ankh@km.dk
Mandag fridag

Vi er sikre på, at det bliver en hyggelig tur, så hold endelig øje med
mere information og tilmelding.
På menighedsrådets vegne, Ann
Kirstine Højstrup

Kordegn:
Lisa Pihl Jensen,
lpj@km.dk Tlf. 20 28 04 54.

Vågetjenesten Langeland
Vi har i menighedsrådet besluttet,
at vi gennem 2022 samler ind til
vågetjenesten Langeland. Derfor
har vi bedt koordinator for vågetjenesten Bodil Skriver, skrive lidt
om deres arbejde.

en væsentlig opgave at sidde hos
en døende medborger i de sidste
timer - både der, hvor der ingen
pårørende er, eller hvor pårørende
måske ikke længere rækker til at
være tilstede.

Vågetjenesten Langeland blev
oprettet i 2011 som en selvstændig
gruppe, der blev støttet af ÆldreSagen og tilknyttet Langelands
Besøgstjeneste.

Det vil altid være en forudsætning, at den pågældende borger og
dennes pårørende er orienteret og
indforstået med, at vi kommer.

I dag - godt 10 år senere - er
vågetjenesten en del af et større
netværk, der er organiseret i et
samarbejde med ÆldreSagen og
Røde Kors. Her findes også andre
social-humanitære tilbud, bl.a. en
stor besøgstjeneste, en telefonsstjerne, der hver dag ringer op til
borgere, der ikke har sikker daglig
kontakt til andre samt en gruppe
ledsagere og bisiddere.
Selve vågetjenesten består af 17
kvinder og mænd, der ser det som

Alle har den vigtige grundholdning, at i Danmark behøver ingen
være alene, når døden indtræder.
Vi tilbyder nærvær, stilhed, en
hånd at holde i og måske også at
læse lidt eller synge en sang eller
salme og vi forholder os respektfuldt til, hvad der måtte være det
enkelte menneskes ønske og behov.
Vi tilkaldes gennem hjemmesygeplejen, som har ansvaret for pleje
og nødvendig medicinering for
dermed at sikre den nødvendige
assistance på dette område. Det vil

til enhver tid også være hjemmesygeplejen, der varetager kontakt til
pårørende og behandlersystemer
iøvrigt.
Vi har tavshedspligt, og er som
udgangspunkt anonyme; vi lever
dog i et lille samfund og ofte vil
en eller flere af os være kendte
ansigter.
Når vi bliver tilkaldt, danner vi et
hold, der afløser hinanden i den
periode, en vågevagt er ønsket,
hvilket som oftest er i nattetimerne, hvor pårørende kan have
brug for at hvile.
Vi møder megen anerkendelse,
hvor vi kommer, og vi er taknemmelige for, at menighedsrådet i
Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev
Pastorat har valgt at støtte vores
arbejde gennem indsamlinger i
kirkerne.
Med venlig hilsen
Bodil Skriver Koordinator

Menighedsrådsformand:
Karl Kristian Rasmussen,
karl.kristian@mail.dk
Tlf. 51 36 25 74
Graver:
Jeffrey Raymond,
jetr63@gmail.com
Tlf. 29 42 03 05
Kirketjener og webmaster:
Christina Olsen · Tlf. 21 74 89 25
Olsen_Christina@hotmail.com
Gravermedhjælp:
Jens Berner Nørgaard
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.
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Rudkøbing – Simmerbølle Pastorat
Kirkekaffe
Rudkøbing kirke: 5. juni og
10. juli efter gudstjenesten.

Kirkebil

Suoni Choir: Sommerkoncert

Ved alle gudstjenester, samt
arrangementer i sognehuset, kan
der bestilles kirkebil hos Byens
Taxa på tlf. 62511080

Lørdagsdåb
Der er muligheder for lørdagsdåb i Rudkøbing og Simmerbølle Kirker kl. 10.00 eller
11.00
d. 25. juni og d. 06. august
Ring og aftal nærmere med
sognepræst: Dorthe Stæhr
Nielsen: 20317187

Onsdag d. 27. juli. Kl. 19.30 i Rudkøbing Kirke
Det er os en stor glæde også
dette år at kunne invitere til
en fantastisk sommerkoncert
i Rudkøbing kirke med Suoni-Choir og Ensemble. Vi skal
høre nye og gamle favoritter.
Herunder musik af Mozart,
Holst, Piazzola, Ola Gjeilo mfl.
Koret ledes af den irske komponist og dirigent Siobhan Lamb,
nu bosiddende på Langeland.
Hun har blandt andet arbejdet

sammen med Danmarks
Radio og The Irish Chamber
Orchestra.
Solisterne vil blive annonceret
senere i Øboen og på kirkens
hjemmeside.
Koncerten varer ca. en time.
Billetter købes i døren kontant
eller på mobilepay, 50 kr. pr.
voksen. Børn er gratis.
Glæder os til at se jer.

Friluftgudstjeneste 24. juli kl. 14.00 Simmerbølle Kirke

Plejehjemsgudstjenester
Tirsdag 21. juni - Rudkøbing Plejehjem 10.30.
Danahus 14.30, v/ Ann Kirstine Højstrup
Tirsdag 19. Juli - Rudkøbing Plejehjem 10.30,
Danahus 14.30, v/Trille Brink Westergaard
Tirsdag 23. August - Rudkøbing Plejehjem 10.30,
Danahus 14.30, v/ Dorthe Stæhr Nielsen

Sommerjazz d. 24. august klokken 19 30
Onsdag d. 24. august er der
Jazz-andagt i Rudkøbing kirke.
En anderledes gudstjeneste med
meditative tekster omkranset af
bløde improviserende melodiske
jazz-toner fra guitar og saxofon
og salmesang. Der gives undervejs
plads til stilhed, fordybelse og
hengivelse.
Temaet er sensommeren. En sommer er på hæld. Kornet er i laderne
og solen er på skrump.
Andagten vil tage afsæt i en taknemmelighed for endnu en sommer. Det vil også være en refleksion over sommeren fylde, høstens
mæthed, efterårets kommen og
den forventelige lyslængsel.
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Andagten vil være under ledelse af
sognepræst Dorthe Stæhr Nielsen.
Desuden medvirker musikerne:
Anders Medin og Preben Duedal
Rasmussen.

Rudkøbing – Simmerbølle Pastorat
KONCERTER I RUDKØBING KIRKE
Tirsdag d. 5. juli kl. 19.30:
Anker Sigfusson og Bachs cellosuiter
J.S Bachs 6 suiter for solo-cello
fra begyndelsen af 1700-tallet er
enestående musik, der kombinerer melodi og harmoni i ét
instrument, som kun geniet
Bach kan gøre det. En suite består af en række dansesatser af
forskellig karakter begyndende
med et Prelude og sluttende
med en Gigue.
Cellisten Anker Sigfusson blev

som 18 årig optaget på Det Jyske
Musikkonservatorium med cello
som hovedfag. Her modtog han
undervisning af bl.a. prof. Asger
Lund Christiansen og prof. Harro
Ruisenaars. I 1990 afsluttende
med Diplomeksamen.
I 1991 blev Anker Sigfusson fastansat i Ålborg Symfoniorkester og
fra 1992 til 1996 i Sønderjyllands
Symfoniorkester. Anker Sigfusson
har siden 1998 ofte optrådt som
kammermusiker og solist i danske
kirker.
Fra 2015 valgte Anker Sigfusson
udelukkende at hellige sig Bachs
6 Cellosuiter og har siden optrådt
utallige gange med dette repertoire.
Ved koncerten i Rudkøbing Kirke
vil Anker Sigfusson fremføre 2 af
Bachs 6 berømte cellosuiter.

Lørdag d. 3.september kl. 12.00:
Middagskoncert med Herlufsholm Kirkes
Kammerkor
I forbindelse med en sensommerudflugt til det Sydfynske, gæster
Herlufsholm Kirkes Kammerkor
fra Næstved, under ledelse af
organist Karsten Gyldendorf,

Rudkøbing Kirke med et
sensommerprogram bestående
af fortrinsvist danske korsatser.
Udflugten markerer korets 25
års jubilæum.

Der er fri entré ved begge koncerter, alle er velkomne.

Minikonfirmandundervisning efterår 2022
Der tilbydes minikonfirmandundervisning til børn på 3. og
4.klassetrin på Kassebølleskole i
efteråret.
Det drejer sig om 8 undervisningsgange, som ligger efter skole.
Nærmere aftale om tid og sted
træffes med Kassebølle skole og I
hører nærmere.
Dorthe (præsten) møder op på
skolen og præsenterer forløbet
nærmere ultimo august.

For Ørstedskolens elever tilbydes
der minikonfirmandundervisning
på 3.årgang i foråret 2023
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Rudkøbing – Simmerbølle Pastorat
Vejviser
Gælder begge sogne
Hjemmeside: www.rudkøbingsimmerbøllekirker.dk

Indre Mission - Bethesda

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.

2/6		
9/6		
16/6 		
22/7 - 30/7
18/8		
25/8		

Sognepræst:
Trille Brink Westergaard,
Lindelse præstegård,
Langegade 2, 5900 Rudkøbing
Tlf. 20 46 36 44.
Mail: tubw@km.dk.

Bibelstudie
Møde v. Frank Fyhn
Sommerafslutning
Bibelcamping i Tullebølle
Møde
Bibelstudie

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

AFSKEDS-GUDSTJENESTER
Søndag d. 21. august 2022

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:
Annette Clausen
Tlf. 20 34 56 57, mandag fri.
Mail: ac.kirketjener@gmail.com
Kirketjener:
Lisa Pihl Jensen
Tlf. 20 28 04 54
Mail:
lpj.kirketjener@gmail.com
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Kirketjener:
Liza Katrine Schlotfeldt
Tlf. 20 54 52 58
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.
Lone Magaard Jensen
Træffes tirsdage 8.00 - 11.00
Tlf. 61 12 72 70
Regnskabsfører
Aksel Krogelund Larsen
Ommelsvejen 24
5960 Marstal
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

Strynø
Strynø Pastorat
Pastorat
Vejviser

Sognepræst:
Andreas Skjoldborg Knudsen
Strynø Præstegård
Kirkevej 18
5943 Strynø
Tlf. 30 93 78 74
Mail: askn@km.dk
Menighedsrådsformand:
Rie Lykke Aagaard
Ringgade 2
5943 Strynø
Tlf. 60 22 23 35
Graver:
Asbjørn Bøg Petersen
Mellemgade 4
5943 Strynø
Tlf. 29 93 11 83
Kirkeværge:
Gerd Haugaard Nielsen
Fredensgade 8
5943 Strynø
Tlf. 41 48 34 50

Sommerkoncert
Igen denne sommer vil Stynø
blive gæstet af Aros Guitar
Duo
De kommer forbi øen lørdag
25. juni 2022 og giver koncert
kl. 16.00 i Strynø kirke.

Kasserer:
Elisabeth Gregersen
Dommervænget 3
5943 Strynø
Tlf. 31 95 58 60
Regnskabsfører:
Kaj Christoffersen
Tryggelev 20
5932 Humble

Sommer på Strynø
Strynø kirkes sommerprogram
2022 består af en række gudstjenester og kirkelige handlinger,
som alle foregår i Strynø kirke.
Se gudstjenesteoversigten og læg
mærke til når klokkerne ringer...
13
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Humble – Lindelse Pastorat
Præstetanker
Matthæus 19, 16 – 26, Den rige unge mand
Unge mennesker er fulde af livslyst og fremtidstro. Livet ligger
åbent for dem, og de har mod på
det. Når den rige unge mand i
teksten spørger Jesus, hvad han
skal gøre for at arve evigt liv,
tænker han derfor nok ikke så
meget på den himmelske salighed. Nej, han drømmer selvfølgelig om at opleve lykke og glæde
her og nu i dette liv. Han er jo
privilegeret af sin rigdom. Men
alligevel mangler han livsindhold
– han længes efter lykken.
Hvad godt skal jeg gøre for at
arve evigt liv? spørger den unge
mand. ”Spørg Gud, for han er
den, der er god. ” Siger Jesus. Og

så henviser Jesus til de bud, som
Gud har givet. Dem kender den
rige unge mand. Han véd, at de
er vigtige. Og det er de også i dag.
Sammen med Trosbekendelsen og
Fadervor hører De ti Bud med til
troens hovedstykker iflg. Luther. I
sin Lille Katekismus siger Luther,
at Guds velsignelse følger med, når
man efterlever Loven. Og lovens
intention er, at hjælpe mennesker
til at gøre det, som er godt, og
undlade at gøre det, som er ondt.
Budene holder os fast på det
ansvar, som følger med at være et
menneske. Loven holder os fast på,
at vi er henvist på fællesskabet med
de andre. Så hvis vi følger Guds

bud, så er vi på rette vej til et liv i
kærlighed. Budene er en hjælp til
det helt overordnede: Du skal elske
din næste som dig selv. Budene
viser mig, at livet ikke handler om,
hvordan jeg kan sikre mig min
egen lykke, men om hvordan jeg
kan tjene min næste, fordi jeg er
bundet til ansvaret for hans liv.
Jesus viser den unge mand, at det
ansvar, han har for sin næste, bliver han aldrig færdig med. Der vil
altid være fattige og nødlidende,
ulykkelige og forfulgte, flygtninge
og undertrykte, som har brug for
hjælp. Der vil altid være nogen i
din nærmeste omgangskreds, som
har brug for dig. Du bliver aldrig

færdig med din næste, så du kan
koncentrere dig om din egen
lykke. Loven skal du følge – men
du kommer aldrig til rette med
dit liv alene ved at overholde lovens bud. Der skal andet og mere
til. Du skal tro på Guds nåde
og lade hans retfærdighed gælde
for dig. Du skal tro på, at Gud
med sin retfærdighed kan bringe
dig op på din rette færd i livet i
fællesskabet med dit medmenneske. Ved egen kraft magter du
det ikke. Men for Gud er alting
muligt.
Eigil Andreasen
Sognepræst Humble-Lindelse
sogne

Ristinge kirke
Søndag den 31. juli, er der
morgengudstjeneste i Ristinge
Kirke.
Der serveres kaffe/te og rund
stykker efter gudstjenesten.

Lørdag d. 4. juni kl. 16.00 i Lindelse kirke
Koncert med Roskilde Studiekor.
Et ambitiøst amatørkor med
25-30 erfarne sangere.
1980 blev koret dannet som et
ad hoc kor med unge gymnasie
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elever fra Roskilde Katedralskole
og med Ole Hannibal som dirigent.
Det blev et permanent kor i

Roskilde, som Ole Hannibal
dirigerede i 25 år.
Fra 1. september 2019 dirigeres
koret af Filipe Carvalheiro.

Humble – Lindelse Pastorat
Sognetur
Onsdag den 14. september 2022
Turen går til Odense, hvor vi skal se
H.C. Andersens hus og Odense Domkirke. Der kommer mere om turen i
næste kirkeblad.

Vejviser
Sognepræst
Eigil Andreasen
Mail: eian@km.dk
Tlf. 21 72 10 48
Mandag fri
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

Plejehjemsgudstjenester
Gudstjenester på Lindelse Plejecenter:
Tirsdag d. 21. juni kl. 14.00: Li Have Otterstrøm
Tirsdag d. 19. juli kl. 14.00: Eigil Andreassen
Tirsdag d. 23. august kl. 14.00: Li Have Otterstrøm

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

Regnskabsfører
Knud Rasmussen
Mail: brandt-kjaer@webspeed.dk
Kirketjener Humble
Savanna Ravn Rasmussen
Tlf. 51 51 18 31
Mail:
srr.kirketjener@gmail.com
Fri mandag
Kirketjener Ristinge
og Kædeby
Anette Zawada
Tlf. 91 89 50 39
Mail:
graverhumble@outlook.dk
Vedr. kirkegårdene:
Kontakt kirkeværgen eller
den enkelte kirkegård.
Graver Lindelse:
Allis Stæhr,
Tlf. 23 38 87 05
Mail: lindelsekirkegaard@outlook.com
Fri mandag.

Kirkeværge Humble:
Willy Edvardsen,
Tlf. 20 61 93 09

Humble, Ristinge og
Kædeby kirkegård
Anette Zawada
Tlf.: 91 89 50 39

Kirkeværge Lindelse:
Willy Edvardsen
Tlf. 20 61 93 09

Stof til kirkebladet sendes til
menighedsrådsformanden

Kasserer
Henny Munch Larsen
Ristingevej 17
5932 Humble
Tlf. 28 11 50 45
Mail: larsel@post.tele.dk

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
Grundlovsfest i Magleby
Præstegårdshave
d. 5. juni kl. 12.00
Medbring madkurv til Grundlovsdagen, hvor udenrigskorrespondent Steffen Jensen kommer og
fortæller om sit virke i Israel og om
den spændte situation i Mellemøsten.
- Og hvor man udover grundlovstale, vil blive underholdt af blandt
andet Gospelkoret Salos
Sydlangelands Pastorat byder på
kaffe og hjemmebag.
Arrangementet er gratis, dog skal
der ske tilmelding
SENEST DEN 30. maj 2022 til
DORIS CHRISTOFFERSEN
Mail:
Doris.i.christoffersen@gmail.com
Telefon: 62 56 10 35 / 51 37 02 83

Sydlangeland Pastorats Sogneudflugt
lørdag d. 18. juni
Turen går til Danmarks Jernbanemuseum i Odense, som
udstiller jernbanens historie
gennem 200 år i form af flotte
vogne og lokomotiver. Vi får en
guidet rundvisning, hvor man
kan kigge ind i de kongelige
salonvogne, se sneploven fra
dengang, der var isvinter og
gense den orange traktor, kendt
fra ”Olsenbanden på sporet”.
Man kan også sætte gang i de
små modeltog og træde ind i
postsorteringsvognen fra en
tid før Facebook, og rutebilen
fra dengang farfar var barn. Vi
spiser vores medbragte sandwichs på museet.

Vi kører derefter til Ansgars Kirke
i Odense og får en guidet rund
visning. Vi får kaffe og kage i
sognehuset.
Så går turen sydover til det idylliske
Troense Badehotel, hvor vi spiser
aftensmad med dessert.
Afgang fra Bagenkop Kirke kl. 8.00.
Hjemkomst ca. kl. 20.30
Tilmelding sker senest d. 4. juni
til Doris Christoffersen.
Mail:
Doris.i.christoffersen@gmail.com
Telefon: 62561035 / 51370283
Pris: 200,-kr (Man betaler selv
drikkelse til maden)

Morgenmadsgudstjeneste
Morgenmadsgudstjeneste i Magleby Præstegårdshave
søndag d.7. august kl. 9.00.
Vi begynder med at spise morgenmad og bagefter er der
gudstjeneste under høj himmel.
Alle er hjerteligt velkomne og kirkebilen kan benyttes!
Tilmelding til Doris Christoffersen senest d. 4. august.
E-mail: Doris.i.christoffersen@gmail.com
Telefon: 62561035 / 51370283
Sognepræst Li Have Otterstrøm
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Fodslette Kirke
er lukket
i perioden
d. 1. maj - d. 1. oktober
pga.
restaureringsarbejde.
Vi glæder os til
at åbne en
ny-istandsat kirke
til efteråret.

Fodslette-, Tryggelev-, Magleby- og Bagenkop Kirke
Vejviser

Gudstjenester på Lindelse Plejecenter:
Tirsdag d. 21. juni kl. 14.00: Li Have Otterstrøm
Tirsdag d. 19. juli kl. 14.00: Eigil Andreassen

Præstens sommerferie…

Tirsdag d. 23. august kl. 14.00: Li Have Otterstrøm

Jeg holder sommerferie i perioden
d. 4. juli – d. 31. juli.
I ferien bliver embedet passet af
min gode kollega i Humble-Lindelse Pastorat, sognepræst Eigil
Andreassen.

Kirkekaffe
Vi byder på kirkekaffe efter søndagens
seneste gudstjeneste i Sydlangeland
Pastorat

Mail: EIAN@km.dk
Telefon: 21721048
Li Have Otterstrøm

Mini- kirkestafet - på cykel fra Tryggelev til Bagenkop
søndag d. 21. august
Vi begynder kl. 10.00 med
morgensang i Tryggelev Kirke.
Derefter stiger vi på cyklerne
og kører over det smukke Kinderballe - Præstejorden - Orm-

strup - Vesteregnen til Bagenkop
Kirke.
Her vil der være en lille kort gudstjeneste ca. kl.11:30.

Turen går dernæst ned til
Bagenkop Havn hvor der spises
frokost.
Sydlangelands Pastorat sørger for
maden - kaffe- kage- drikkelsen
må I selv sørge for.
Turen er gratis.
Kan man ikke cykle er det ok at
tage bilen.
Skulle der være nogen som har
behov for at få kørelejlighed
hjem, kan dette også arrangeres.
Tilmelding SENEST DEN
16. august til
Doris Christoffersen Mail:
doris.i.christoffersen@gmail.com
Telefon 62561035/51370283

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
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
Fri mandag.
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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Kirkerne på Langeland & Strynø
Hou kirke

Stoense kirke

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

Middelalderkirke med træskærer-arbejde i bruskbarok af Hans
Gudewerth og Lorentz Jørgensen.
Gammelt kirkeskib.
Glasmalerier af Maja Lisa Engelhardt.
Sognepræster Hans Henrik Merrild og Peter M. Møberg
Kirken er åben fra 8.00 - 16.00.

Snøde kirke

Bøstrup kirke

Tranekær kirke

Langelands højst placerede kirke. Bygget i middelalderen. Prædikestol af Hans Gudewerth,
udført i sen-renæssancestil ca. 1635. I koret hviler
slægten Steensen med bl.a. velbevaret gravsten
for Hans Steensen, Margrethe Basse og sønnen Christoffer. Landsdommer Vincen Steensen
(død 1659), kendt for sin indsats i forsvaret af
Langeland under svenskekrigene, ligger her.
Sognepræster Hans Henrik Merrild og
Peter M. Møberg.
Kirken er åben fra 8.00 - 16.00.

Middelalderkirke, oprindelig herredskirke
for Langelands Nørre herred. Karakteristiske
billedkvadre indsat i murene, blandt andet det
smukke Jesusportræt. Prædikestolen er udført
af Hans Gudewerth den Yngre i 1634. På kirkegården hviler Constance Leth, som Grundtvig forelskede sig i, mens han
var huslærer på Egeløkke.
Sognepræster Hans Henrik
Merrild og Peter M. Møberg.
Kirken er åben fra 8.00 16.00.

Den nuværende kirke er opført ca. 1450 i gotisk
stil og senere ombygget og forsynet med spir.
Slotskirken tilhørte tidligere Tranekær gods,
hvilket er grunden til den karakteristiske gule
farve. Der er gravkapel mod syd fra 1670 med
prægtig dobbeltportal af marmor og sandsten
med jerngitter.
Sognepræster Hans Henrik Merrild og
Peter M. Møberg.
Kirken er åben fra 8.00 - 16.00.
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Kirkerne på Langeland & Strynø
Tullebølle kirke

Simmerbølle kirke

Middelalderkirke placeret midt i Tullebølle by. Romansk kor og skib,
gotisk sakristi og sengotisk tårn og våbenhus. Prædikestol senrenæssance
fra 1632 og nygotisk altertavle med korsfæstelsesmaleri af F. Storck fra
1866.
Sognepræster Hans Henrik Merrild og Peter M. Møberg.
Kirken er åben fra 8.00 - 16.00.

Middelalderkirke som indeholder bl.a. kalkmaleri med meget speciel
udformning af Danmarks våbenskjold (ARMA DANORUM) fra
1523. Romansk gravsten med processionskors.
Sognepræst Dorthe Stæhr Nielsen og Trille Brink Westergaard.
Kirken åben 8.00 - 17.00.

Rudkøbing kirke

Strynø kirke

Skrøbelev kirke

Købstadskirke fra 1200-tallet.
Alterudsmykningen er kopi af Aabykrucifikset fra ca. år 1100; originalen findes på
Nationalmuseet.
2 fregatter er ophængt i kirken.
Klokkespillet spiller daglig kl. 8.00, 12.00,
16.00 og 20.00.
Sognepræst Dorthe Stæhr
Nielsen og Trille Brink
Westergaard.
Kirken åben 8.00 - 18.00.

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

Middelalderkirke indviet til
Skt. Nikolaus. Blev ombygget i sengotisk tid, men har
bevaret en række viking-inspirerede granit-relieffer fra
romansk tid. Kirken har
kalkmalerier fra 1400-tallet fra Træskomalerens
værksted – samtlige figurer smiler!” Kirken har
øens yngste kirkeskib. Også de imponerende,
moderne lysekroner kom til i 1991, skænket
af rådhusbetjent Christian Pedersen og hustru
Anna Emilie Pedersen. Sognepræst Ann Kirstine
Højstrup. Kirken åben 8.00 - 17.00.
19

Kirkerne på Langeland & Strynø
Longelse kirke

Fuglsbølle kirke

Middelalderkirke med romansk skib og sengotisk langhuskor. Prædikestol, alterbord og altertavle i renæssance. Altertavlen meget spændende
med livlige figurer af de 4 evangelister med hver deres symbol samt de
6 dyder, Tapperhed, Tro, Håb, Retfærdighed, Klogskab og Selvdisciplin.
Alterbordet fra 1588 viser billedfelter med Jesu dåb, korsfæstelse og den
sidste nadver.
Sognepræst Ann Kirstine Højstrup.
Kirken åben 8.00 - 17.00.

Middelalderkirke med romansk skib og sengotisk
langhuskor. Usædvanlig smuk prædikestol udført
af Lorenz Jørgensen i 1644, tilhørte oprindelig
Tranekær kirke og bærer bl.a. Chr. IV´s navnetræk.
Sognepræst Ann Kirstine Højstrup.
Kirken åben 8.00 - 17.00.

Lindelse kirke

Fodslette kirke

Tryggelev kirke

Romansk fra ca. 1200 med sengotiske tilføjelser. 1300-tals krucifiksgruppe. Fløjaltertavle
fra omkring 1500. Prædikestol fra 1628. I
forrige århundrede drastisk ombygning med
bl.a. tøndehvælv, der udviskede det romanske
præg. Gennemgribende restaurering i 1993 af
bygning og inventar. Smuk gammel præstegård syd for kirken.
Sognepræst Eigil Andreasen.
Mobil: 21 72 10 48.
Mail: eian@km.dk
Kirken er åben, når graveren
er på kirkegården.

Beliggende i Langelands mindste sogn,
opført omkring 1250, men stærkt beskadiget under svenskekrigene (1657-60), siden
genopført af adelsfamilien til Hjortholm.
Altertavlen er et smukt sengotisk billedskærerarbejde med Madonna med barnet i
centrum.
Sognepræst Li Have
Otterstrøm
Kirken er åben, når graveren
er på kirkegården.

Middelalderkirke med romansk skib og sengotisk våbenhus, gennemgribende restaureret
og forandret 1872. Igen gennemrestaureret
2014. Prædikestol fra 1872 og altertavle fra
2014 af den lokale kunstner,
Gitte Buch. Forestiller Jesus
og kvinden ved brønden.
Desuden to epitafier
(mindetavler).
Sognepræst
Li Have Otterstrøm.
Kirken er åben, når graveren
er på kirkegården.

20

Kirkerne på Langeland & Strynø
Kædeby kirke

Humble kirke

Opført 1885 efter samme tegninger som Ristinge.
Glasmosaik i vindue i apsis.
Sognepræst Eigil Andreasen. Mobil: 21 72 10 48. Mail: eian@km.dk.
Kirken er kun åben i forbindelse med gudstjenester.

Kirken i korsform er Langelands største. Den er en tidligere herredskirke
fra middelalderen, og har også været underlagt den nærliggende herregård Skovsgaard; under alteret findes tilmuret gravkapel for familien
herfra. Kirkens to klokker er fra 1430 (Langelands ældste) og 1630.
Altertavlen er fra 1863, malet af F. Storck, og forestiller Thorvaldsens
Kristusfigur. Prædikestolen er opsat i slutningen af forrige århundrede,
ejendommeligt nok i kirkens nordside; den indeholder trærelieffer fra
1650. Kirkens orgel har 14 stemmer og er opsat i kirken i 1985.
Sognepræst Eigil Andreasen. Mobil: 21 72 10 48. Mail: eian@km.dk.
Humble Kirke er åben fra 8:00 - 17:00.

Bagenkop kirke

Magleby kirke

Ristinge kirke

Fiskerlejets kirke og Langelands yngste kirke, opført på den gamle møllebanke i 1920.
Kirkens inventar skænket af byens borgere.
Lysekronen, forestillende det himmelske
Jerusalem, er udført af kunstsmed Knud
Eibye.
Sognepræst Li Have Otterstrøm.
Kirken åben 7.00 - 20.00.

Middelalderkirke på højdedrag med udsigt
over det i 1854 inddæmmede Magleby Nor.
På kirkegården findes begravelsesplads for
allierede flyvere.
Sognepræst Li Have Otterstrøm.
Kirken åben 7.00 - 17.00.

Opført i 1880 for midler tilvejebragt ved salg
af tidligere kapellangård. Altertavlen malet
af Johannes Kragh og opsat 1912, motivet er
Matth. 11,28.
Sognepræst Eigil Andreasen.
Mobil: 21 72 10 48.
Mail: eian@km.dk
Kirken er kun åben i
forbindelse med guds
tjenester.
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Fælles konfirmanddag
Folkekirken på Langelandsfestivalen
Uge 30 – onsdag til lørdag, 27. juli til 30. juli
Folkekirken skal igen i år på
Langelandsfestival, efter et par
år med Corona nedlukning.
Planlægningen er lige nu i fuld
gang.
Vi holder til på handelsgaden og
hver dag vil der være en andagt
kl. 11.30.

Vi forventer også at der kommer et
børne hjørne, hvor børn og forældre vil kunne tage en slapper,
med lidt tegning og historie.
Herudover vil der være præster og
medarbejder tilstede, så man kan
få en snak om hvad der rører
sig lige nu, hos dig.

Fælles konfirmanddag
De store fælles konfirmanddage for alle
øens konfirmander har jo været sat på
coronapause. Men for første gang i lang
tid skulle øens konfirmander igen have
oplevelsen af at være sammen om et
fælles projekt. Denne gang var overskriften Gospel. Dagen var blevet lagt i Janne
Winds hænder, som er en dygtig sanger
og korleder.
Konfirmanderne mødte torsdag morgen
kl. 9.00 i Bøstrup Sognehus, hvor dagen
begyndte med en lille forfriskning. Inden Janne Wind tog over, fik konfirmanderne mulighed for at brænde lidt energi
af med bevægelseslege, som sognepræst
Li Have Otterstrøm instruerede i.
Så blev det Janne Winds tur og under
kyndig og engageret vejledning blev en
række gospel- og popsange tillige med
moderne salmer indstuderet. Det var
sjovt og det var hårdt. Og det krævede ind imellem også både sandwich, frugt, kage og saftevand. Men
kvart over to kunne Bøstrup Kirke
slå dørene op til en gospelkoncert
med alle øens konfirmander.
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Så tag et hvil og besøg os i teltet på
handelsgaden.
Meld dig som frivillig:
Har du lyst til at være frivillig i
kirketeltet en, flere eller alle dage?
Til gode samtaler, leg med
børnene, kaffebrygning og alt muligt andet. Så meld dig til Lisa Pihl

tlf. nr. Der er festivalarmbånd
(eller en-dagsarmbånd) til dem,
der melder sig til flere dage.

Kalender
Sted:

Dato:

Klokkeslæt:

Arrangement

Lindelse Kirke

4. juni

16.00

Kor-koncert

Magleby Præstegård

5. juni

12.00

Grundlovsfest

Bøstrup kirke og sognehus

6. juni

11.00

Fællesgudstjeneste og pinsefrokost

Rudkøbing kirke

6. juni

Efter gudstjenesten

Kirkekaffe

Hou-Stoense-Snøde

8. juni

10.00

Udflugt

Bagenkop Kirke

18. juni

8.00

Sogneudflugt

Longelse Præstegård

23. juni

16.00

Sankt Hans

Tullebølle Kirke

26. juni

10.00

Sogneudflugt

Tullebølle Kirke

29. juni

20.00

Koncert med Messiaskirkens Koncertkor

Tranekær Kirke

3. juli

14.00

Kirkevandring

Rudkøbing Kirke

5. juli

19.30

Koncert

Tranekær Kirke

6. juli

20.00

Sommeraftensang

Rudkøbing kirke

10. juli

Efter gudstjenesten

Kirkekaffe

Bøstrup Kirke

13. juli

20.00

Sommeraftensang

Snøde Kirke

20. juli

20.00

Sommeraftensang

Tranekær kirke

21. juli

20.00

Koncert

Stoense kirke

22. juli

10.00

Koncert for børn

Snøde kirke

22. juli

17.00

Koncert

Bøstrup kirke

23. juli

13.30

Koncert

Snøde kirke

24. juli

14.00

Koncert

Simmerbølle kirke

24. juli

14.00

Friluftsgudstjeneste med fælles kaffebord bagefter

Stoense Kirke

27. juli

20.00

Sommeraftensang

Rudkøbing kirke

27. juli

19.30

Sommerkoncert

Hou Kirke

3. august

20.00

Sommeraftensang

Magleby præstegårdshave

7. august

9.00

Morgenmadsgudstjeneste

Tryggelev Kirke

21. august

10.00

Mini-Kirkestafet på cykel

Rudkøbing kirke

21. august

10.00

Afskedsgudstjeneste med traktement

Simmerbølle kirke

21. august

14.00

Afskedsgudstjeneste med traktement

Rudkøbing Kirke

25. august

19.30

Jazz andagt

Hotel Rudkøbing Skudehavn

26. august

14.30 - 17.30

Afskedsreception for provst Trille Brink Westergaard

Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev

27. august

-

Sogneudflugt
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Gudstjenesteliste
Juni

Kirker:

Hou

5.

6.

12.

Pinsedag
Joh.
14,15-21

2. pinsedag
Joh.
6,44-51

Trinitatis
Matt.
28,16-20

Tranekær

11.15 PMM

Tullebølle

10.00 PMM

Rudkøbing

10.00 DSN

Simmerbølle

11.30 DSN

Strynø

10.00 ASK

Longelse

10.00 AKH

11.30
LO

Lindelse
Humble

10.00 EA

Kædeby

19.00 EA

10.00
DSN

Fodslette

10.00
HHM

10.00
AKH

14.00
AKH
10.00
EA
10.00
EA

13.00
LO
Lukket pga.
restaurering

-------

-------

10.00
LO
10.00 LO

-------

10.00
DSN

11.30
DSN
10.00
EA

-------

10.00
LO

11.15
PMM
10.00
PMM

10.00
TBW
11.30
TBW
15.30
PMM

11.30
TBW

11.15
PMM
10.00
DSN

10.00
TBW
14.00
TBW
10.00
ASK

11.30
AKH

11.30
TBW
19.00
EA

10.00
AKH
19.00
LO

10.00
EA
11.00
EA

13.00
LO

11.30
LO

19.00
EA
9.00 *
EA
14.00
EA

11.30
EA
------11.30
EA
14.00
EA

-------

------10.00
EA
11.30
EA

-------

19.00
LO
11.30
LO

10.00*
LO

-------

-------

-------

9.00*
LO
14.00
LO

10.00
LO

HHM = Hans Henrik Merrild, PMM = Peter M. Møberg, EA = Eigil Andreassen, ASK = Andreas Skjoldborg Knudsen, DSN = Dorthe Stæhr Nielsen, TW = Trille Brink Westergaard,
AKH = Ann Kirstine Højstrup, LO = Li Have Otterstrøm EHB = Erik Hohlmann Bennetzen

10.00
AKH

11.30
DSN
14.00
TBW

10.00
EA

10.00
LO
-------

10.00
TBW

10.00
AKH

11.30
LO
11.30
EA

10.00
PMM

15.30
HHM

10.00
EA
19.00
EA

19.00
LO

11.15
PMM

10.00
PMM

10.00*
EHB
10.00
TBW
14.00*
TBW

28.

10.00
PMM

10.00
HHM
11.15
HHM
10.00
DSN
14.00
DSN

21.

8. s. e. trin 9. s. e. trin 10. s. e. trin 11. s. e. trin
Matt
Luk.
Matt.
Luk.
7,22-29
12,32-48/
11,16-24
7,36-50
Luk. 18,1-8

10.00*
HHM

10.00
ASK
11.30
AKH

11.30
LO

14.

11.15
HHM

19.00
LO

Magleby
Bagenkop

10.00*
PMM
10.00
DSN
11.30
DSN
10.00
ASK

7.

11.15
PMM

10.00
HHM

10.00
AKH

Ristinge
Tryggelev

31.

11.15
HHM

10.00
AKH

11.30 AKH

August
24.

14.00*
PMM

11.30
AKH

Fuglsbølle
Skrøbelev

10.00
AKH
11.30
AKH

17.

10.00
HHM

10.00
PMM
10.00
HHM

10.00
AKH

10.

11.15
HHM
10.00
HHM
11.15
HHM

11.15 HHM
11.00*
HHM

3.

1. s. e. trin 2. s. e. trin 3. s. e. trin 4. s. e. trin 5. s. e. trin 6. s. e. trin 7. s. e. trin
Luk.
Luk.
Luk.
Matt.
Matt.
Matt.
Matt.
12,13-21
14,25-35
15,11-32
5,43-48
16,13-26
19,16-26
10,24-31

11.15
HHM

Bøstrup

26.

11.15
PMM

10.00 HHM

Stroense
Snøde

Juli
19.

-------

10.00
LO

