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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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Hvad skal jeg gøre ved...

Præstens side
Advent
Advent betyder komme. Vi spørger
os selv: ”Hvad er det, der kommer?
” I den tid, vi lever i nu, er det
et relevant spørgsmål. For er det
yderligere højere priser på EL, olie,
gas, brænde og anden energi, end
de prisstigninger, vi allerede har
oplevet, der skal komme. Er det
yderligere højere priser på fødevarer
og dagligvarer i det hele taget, der
skal komme. Er det Miljøkatastrofen, der kommer væltende ind over
os, før vi har fået styr på udledningen af CO2 Og hvilken indflydelse
får en eventuel miljøkatastrofe på
vores kommende liv? Vil der være
områder på vores planet, hvor der
ikke mere kan bo mennesker pga.
for stærk varme, store oversvømmelser eller tørke, og vil der i så fald
være plads til os de steder, hvor det
er muligt at leve for mennesker?
Hvilken indflydelse har kommende
prisstigninger på energi og fødevarer på vores daglige liv? Kan vi
i den kommende tid leve stort set,
som vi har gjort hidindtil, eller skal
vi fryse i den kommende vinter og
kun have stearinlys i vores hjem og
opvarmning ved brændeovnen, hvis
man er så heldig at være i besiddelse
af en sådan?
Og hvad med den tilstundende jul?
Kan den blive som den plejer? Kommer Covid 19 frygteligt tilbage og
lægger en yderligere dæmper på vores
julefejring. Vi husker nok sidste år,
hvor Covid 19 skød en dræbende pil
igennem julefejringen lille juleaften,
og kirkerne stod tomme juleaften,

fordi ingen turde gå derhen. For
hvis man nu blev smittet med Covid
19…? Og bliver der f.eks. råd til at
have lys på kirkerne i adventstiden?
Og hvad mener folk om det? Hvis
menighedsrådene beslutter at have
lys på kirkerne i adventstiden, vil
mange måske synes, at det er spild af
energi, som kunne anvendes bedre.
Eller hvis de beslutter at slukke for
julebelysningen, vil mange måske synes, at ikke engang julelyset kan man
få lov til at tænde i en mørk tid, hvor
man forventer, at forfærdelige ting,
som nævnt ovenfor, skal komme. Og
hvad koster det i øvrigt, at tænde for
julebelysningen… ?
Ja, vi lever nu i en tid, hvor ordet
”komme” har stor relevans i vores
hverdag. Vi vil gerne vide hvad der
sker i morgen, og vi tror, vi véd det,
for det står jo i vores kalender - i
vores telefon, hvad der kommer i
morgen. Men i virkeligheden véd vi
det ikke. ”Det er svært at spå! Især
om fremtiden! ” som Storm P. sagde.
Midt i alt det negative, vi aner skal
komme i vores liv, vil jeg nu fortælle en historie om en konge, som
skal komme. Han vil bringe lys ind
i en mørk tid, bringe livsglæde ind i
en pessimistisk tid:
”Når en ny konge skulle udpeges i
Israel, var det Gud selv, der udpegede ham ved at salve ham med
den fineste salve.
En gang for 3000 år siden brugte
Gud profeten Samuel til at salve

en ny konge. Han skulle begive
sig til Bethlehem, hvor Isaj drev
en bondegård sammen med sine
sønner. Da han kom til Isajs gård i
Bethlehem bankede han på og gik
ind. Familien var netop samlet, og
Samuel bad om tilladelse til at hilse
på Isajs sønner. De var alle store og
stærke, men ingen af dem kunne
Samuel bruge.
”Har du ikke flere sønner? ” spurgte
Samuel Isaj. ”Jo, min yngste søn er
ude på marken og vogte får. Han
hedder David”, sagde Isaj. ”Hent
ham herind! ” udbrød Samuel. Da
den unge dreng kom ind i stuen, var
Samuel straks klar over, at ham var
det, som Gud havde udvalgt til at
skulle være konge”.
Kong David blev den største konge
i hele Israels historie – selvom
han var den mindste, da han blev
udvalgt. For Gud ser ikke på
størrelsen, som vi mennesker gør
det. Gud ser på det, der er indeni.
Derinde ser han vores bekymringer
for det som skal komme nu, og han
”handler på det”, som det hedder på
nudansk.
Vi bor ikke I Israel, men på Langeland i Danmark. Tiden er ikke
1000 år før Jesus blev født, men
2022 år efter han blev født. Vi har
ikke kong David, men en dronning,
som vi er glade for. Men alligevel
skal vi i adventstiden høre om, at
der kommer en ny konge til os. Han
er ikke konge med kongekrone og
scepter. Men en konge, der kommer

ridende på et æsel. Han blev heller
ikke født på et kongeslot, men blev
født i en stald i Bethlehem, den by,
hvor David kom fra, og kongen på
æslet var en efterkommer af David,
og han hed Jesus.
Der var mange, der syntes, at han
ikke lignede en konge, men han
blev konge, fordi Gud havde udvalgt
ham. Og det kunne alle de voksne
og alle børnene, der så ham komme
ridende på æslet, godt se, og de råbte:
” Hosianna, Davids søn! Velsignet
være han, som kommer i Herrens
navn! Hosianna i det højeste! ”
Det er advent, og advent handler
om at komme tæt på - at komme
hen til. Vi fejrer advent, fordi
vi venter på, at vores konge skal
komme. Og fordi vi véd, at han
snart vil komme, så må vi godt
glæde os, selv om vores liv er fyldt
med bekymringer.
Jesus viste sig nemlig på alle måder
at være en anderledes konge, især
fordi han valgte at komme til os –
lige her, hvor vi er. Og når han kommer til os, gør han os til kongebørn.
For nu er det ham, der salver os med
sin Helligånd. Det sker første gang
i vores dåb, og det sker hver gang vi
samles til gudstjeneste i hans navn.
Og hver gang gentager han sit løfte
fra dåben, at han vil være med os
alle dage indtil verdens ende. Det
er det løfte, vi skal leve vores liv på,
både i gode som i onde tider.
Eigil Andreasen, Sognepræst
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Nordlangeland Pastorat
Nyt fra menighedsrådene

Farvel til Sognepræst Hans Henrik Merrild

Menighedsrådsvalg

Verden er under forandring. Det
har også ramt Nordlangeland
Pastorat. Vores ene præst Hans
Henrik Merrild er med kort
varsel blevet udnævnt til provst
for Langeland og Ærø. En stilling
han både er kvalificeret til og har
fortjent.

Hou-Stoense-Snøde Menighedsråd har afholdt menighedsrådsvalg.
Ved valgforsamlingen blev valgt: Hou Sogn: Hanne Tved, Niels Vesterby Kold, Birte Bæk, Marlene Kramme Christensen. Suppleanter:
Svend Sneskov og Gunvor Rosell
Stoense Sogn: Anders Pontoppidan Møller og Sanne Nogel Lørup
Snøde Sogn: Jean Michael Thierry, Carsten Bech Nielsen og Birgithe Bennetzen. Suppleanter: Marianne Johansen, Bibi Bechmann og
Anja Lund Jensen.
Tullebølle-Tranekær-Bøstrup Menighedsråd har afholdt suppleringsvalg i Tullebølle Sogn. Ved valgforsamlingen blev valgt Kim
Hansen og som suppleant Jørn Juul Steen.

Renovering af Hou Præstegård
I forbindelse med at det ledige præsteembede i Nordlangeland
Pastorat skal opslås, skal Hou Præstegård også sættes i stand. Præstegårdsudvalget har i den forbindelse fået til opgave at sørge for, at
præstegården stadig fremstår som en attraktiv og tidssvarende bolig
for en ny præst.

Julelys i kirkerne
På nuværende tidspunkt ser det ud til, at vi går ind i en periode
med stigende energipriser. Menighedsrådene har dog besluttet at
fastholde julebelysningen om end i færre timer.

Vi har netop har haft valg til
Hou-Stoense-Snøde menighedsråd og står over for at skulle
fordele posterne mellem os. Lad
os håbe, vi lykkes med at få

Ingen er uundværlig, men
der er ikke tvivl om, at den
umiddelbare fremtid havde set
lettere ud, hvis han var fortsat
i embedet. Men vi ønsker
ham alt godt i det nye job,
hvor vi vil møde ham - nu som
én, der især på det økonomiske
plan skal forholde sig til det,
vi forhåbentlig finder på. Og
lige så forhåbentlig bliver til
glæde for borgerne på Nordlangeland.
Michael Thierry

Der er ind imellem brug for lidt lys i mørket, og belysningen
er så energivenlig, at både forbrug og omkostninger vil være
ubetydelige.

Håndarbejdsklub

KomSammen, Hou Forpagterbolig

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!

Formiddags-KomSammen i Forpagterboligen, Houvej 30 fortsætter
naturligvis. Der er ikke noget program, men vi snakker og synger
sammen over kaffen, hører en historie og der er mulighed for at
spille forskellige spil eller tage noget håndarbejde med.
Vi mødes følgende onsdage: 7. december, 11. januar, 25. januar,
8. februar, 22. februar. Hver gang fra kl. 10-12.
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Da han blev ansat som præst her,
havde han en mere end almindelig bred erfaring i administration. En erfaring pastoratets to
menighedsråd har haft stor glæde
af. Ja begejstringen har været så
stor, at alle har vendt sig i retning
af ham, når det administrative
skulle klares. Men nu er stolen så
tom. Så der skal tænkes nyt.

dækket alt det arbejde han udførte. Som præst har vi oplevet
Hans Henrik som ligefrem, let
at omgås og én, der har ønske
at blive en del af lokalsamfundet. Og han har været lydhør
og åben for nye tiltag. Så det
var et godt valg, man gjorde ved
hans ansættelse.

Håndarbejdsklubben fortsætter til og med mandag den 12. december og begynder igen mandag den 9. januar 2023.

Læsekreds i konfirmandstuen i Tullebølle
I foråret 2023 er der kun en enkelt læserkreds.
Torsdag den 2. marts kl. 19.00. Det er endnu ikke fastlagt, hvilken
bog, der skal læses, men det vil blive annonceret.

Nordlangeland Pastorat
Ny messehagel
i Tullebølle Kirke
Tullebølle Kirke får lilla messehagel. Den tages første gang i brug
første søndag i advent. Hanne
Larsen har påtaget sig opgaven at
sy messehaglen. Selv skriver hun:
”Engang i vinter blev jeg af Peter
Møberg og menighedsrådet
spurgt, om jeg kunne tænke mig
at lave en lilla messehagel til Tullebølle kirke. Og da jeg længe har
syntes, at der manglede sådan en
i kirken, behøvede jeg ikke særlig
lang betænkningstid.
For mig er det vigtigt, at der er
noget symbolik på messehaglen,
som refererer til de tidspunkter i
kirkeåret, hvor den skal anvendes.
Den lilla farve symboliserer anger
og bod, og den lilla messehagel

bruges først og fremmest i adventstiden og i fasten. I de perioder
forbereder vi os til Jesu fødsel i
julen og hans død og opstandelse
i påsken. Det har jeg forsøgt at
vise ved at bruge to lilla farver, en
mørk og en lys, hvor den mørke
er dominerende, men den lyse er i
centrum, da vi ser frem til glæden i
julen og påsken.

påsken er ikke
kun sorgen
langfredag men
også glæden
over opstandelsen påskemorgen. Derfor har
jeg flettet et treenighedssymbol
ind i kransen.

Som den ene dekoration har jeg
valgt at lave en rose som symbol
på Jesus og med tanke på et par
af de salmer, som synges i forbindelse med advent og jul, Blomstre
som en rosengård, En rose så jeg
skyde. Rosen er gul for på den
måde at inddrage påskens farve.

Det har været en
spændende opgave for mig at
arbejde med. En
opgave, som jeg
har gået til med
ydmyghed og
respekt. Jeg håber, at resultatet
vil være til glæde
for menigheden
i mange år.”
Messehaglen indvies ved guds-

Den anden dekoration er en
tornekrans, som symboliserer
Jesu korsfæstelse langfredag.
Men den kan ikke stå alene, for

Spejdernes nytårsparadegudstjeneste
i Tullebølle Kirke

Fastelavn i Bøstrup
Kirke

Søndag den 15. 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.

Søndag den 19. februar kl. 14.00.
Fra Samsø kommer rytmetrolden
rejsende til os på Langeland for at
sørge for underholdning for børn
i alle aldre.

Efter gudstjenesten er der varm kakao og boller til alle.

Kyndelmisse i Tranekær Kirke
Torsdag den 2. februar kl. 19.30
En stemningsfuld gudstjeneste med lys, musik, læsninger og
stilhed netop ved vinterens vendepunkt. Efter gudstjenesten er der
pandekager i Tranekær Beboerforeningshus.

tjenesten den 27. november kl.
10.00 i Tullebølle Kirke.

Efter gudstjenesten går vi til sognehuset og slår katten af tønden,
og får fastelavnsboller. Derefter slår
Rytmetrolden Ann sig løs og byder
op til leg. Der uddeles en slikpose,
når dagens program er færdigt.

Vi begynder med
familiegudstjeneste i kirken, hvor
alle er velkomne –
både trolde, superhelte, paw patrols,
gulerødder og
helt almindelige
mennesker.
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Nordlangeland Pastorat
Advent, jul og nytår i Nordlangeland Pastorat
ADVENT
Første søndag i advent
Den 27. november med gudstjenester i Tullebølle
Kirke kl. 10.00 og Hou Kirke kl. 14.00
Ved disse gudstjenester medvirker Kor-i-nord og der
er mulighed for i et vist omfang at ønske sin favorit
julesalme. Ved gudstjenesten i Tullebølle indvies
kirkens nye messehagel.
Anden søndag i advent
Den 4. december med gudstjenester i Stoense
Kirke kl. 10.00 og Bøstrup Kirke kl. 11.15

Fjerde søndag i advent
Den 18. december med gudstjenester i
Tranekær kl. 10.00
Hou kl. 11.15
JUL
Onsdag den 21. december
Nordskolens juleafslutning i Stoense Kirke kl. 8.30
Torsdag den 22. december
Julegudstjeneste på Tullebøllecenteret kl. 15.00

Tredje søndag i advent
Den 11. december med gudstjeneste i Tullebølle
kl. 10.00
Snøde kirke kl. 16.00. Vi synger julen ind.
I år kommer Rebellens Kor og synger julen ind
sammen med os.

Juleaften 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

Julekoncert i Bøstrup Kirke

Juledag den 25. december
Hou kl. 10.00
Tullebølle kl. 16.00
Anden juledag den 26. december
Bøstrup kl. 10.00
Stoense kl. 11.15
NYTÅR
Nytårsaften den 31. december
Hou kl. 16.00
Efter gudstjenesten er der champagne og kransekage,
mens vi ønsker hinanden godt nytår.
Tranekær kl. 22.30

Onsdag den 14. december kl. 19.30
Vor Frue Kirkes kantori under ledelse af Povl Chr.
Balslev vil i år stå for årets julekoncert i Nordlangeland Pastorat. Kantoriet synger ved koncerten både
danske advents- og julesalmer i nye arrangementer
og engelske Carols. Herudover vil der være værker
af Rutter, Gjeilo, Esenvalds og
Balslev selv, ligesom der selvfølgelig også vil være
et par fællessalmer undervejs. Yderligere info om
kantoriet på http://www.vorfrueskantori.dk/
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Nytårsdag den 1. januar
Snøde kl. 11.00
Tullebølle kl. 16.00
Ved begge gudstjenester er der en lille servering,
så vi kan ønske hinanden godt nytår.

Menighedsrådsmøder
Der er ikke lagt en plan pga.
menighedsrådsvalget, så følg
med på hjemmesiden www.
pastoratet.dk.
Her kan man også finde referater
fra møderne.

Højskoleaftener i
Bøstrup Sognehus
Foredragene finder sted i
Bøstrup Sognehus, Bøstrupvej 37.
Program for foråret 2023:
Onsdag den 15. februar kl.
19.30. Bakkens pjerrot gennem
23 år Kurt flemming: Livet ses
med hvid vinkel.
Onsdag den 1. marts kl. 19.30.
Musikalsk komiker, entertainer,
revyforfatter m.m. Jan Svarrer.
Onsdag den 15. marts kl.
19.30. Skuespiller m.m. Henning Hansen: Korsbæks stærke
kvinder.
Onsdag den 29. marts kl.
19.30. Journalist på DR
Peter Lautrup Larsen: 40 år på
Christiansborg – fortællinger og
anekdoter.
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 koster 200 kr.
Et enkelt foredrag koster 75 kr.
Der serveres kaffe eller te og kage
for 30 kr.
Vi glæder os til at se jer.

Nordlangeland Pastorat
Møllehavehuset
- Bøstrup præstegård
Saloner følgende søndage kl. 14.30
27. november: julesalon hvor
Nanna Drejer også i år vil læse en
julelegende af Selma Lagerlöf
Ingen saloner i december og januar
12. februar: Lisbeth Weitemeyer,
dramaturg, historiker og forfatter,
vil fortælle om Alhede, Agnes og
Anne Marie for hvem det ikke lå i
kortene, at de skulle være kunstnere.
26. februar: Johs Nørgård Frandsen, tidligere professor i litteratur på
SDU, vil fortælle om Jeppe Aakjær.

Månedens salme:
December: 819 Så hør dem da
endnu en gang (Tekst: Lars Busk
Sørensen; Melodi: Per Nedergaard Hansen)
Januar: 801 En morgenstund
med sne i byens gader. (Tekst:
Lisbeth Smedegaard Andersen;
Melodi: Erling Lindgren)
Februar: 871 Du virker i det
stille (Tekst: Iben Krogsdal;
Melodi: Jesper Gottlieb)

Gudstjenester på
plejehjemmene

Studiekreds:
Luthers Bordtaler

Vejviser

V/Sognepræst Eigil Ingemann
Andreasen
Kan vi bruge Martin Luthers
tanker i dag? Eller er de for
gammeldags? De spørgsmål
tager vi op i studiekredsen ved
hjælp af Jacob Ørsteds bog:
”Godbidder – Citater fra
Martin Luthers frimodige tale
omkring middagsbordet”.
(Forlaget Eksistensen 2016)

Sognepræster
Vakant
Houvej 32, 5953 Tranekær
Tlf. 62 55 12 64,

I Luthers hjem i Wittenberg
samlede middagsbordet hver
dag en stor og broget flok. Der
var højt til loftet, når glassene
løftedes, og snakken gik blandt
læg og lærd. Luthers bidrag til
samtalen omkring middagsbordet illustrerer på farverig og
festlig måde Luthers tanker om
livet og tilværelsen. Bordtalernes emner strækker sig fra ægteskab, børn og undervisning
til krig, død, kirken og musik.
Studiekredsen finder sted på
følgende onsdage:
11. januar kl. 19.00 – 21.00
25. januar kl. 19.00 – 21.00
08. februar kl. 19.00 – 21.00
22. februar kl. 19.00 – 21.00

Stigtebo:
Fredag den 24. december kl. 10.30
Onsdag den 25. januar kl. 10.00
Onsdag den 22. februar kl. 10.00

Alle aftner foregår studiekredsen i Bøstrup Sognehus,
Bøstrupvej 39, 5953 Tranekær.
Der vil blive serveret en kop
kaffe og kage alle aftner.

Tullebøllecenteret:
Onsdag den 22. december kl. 15.00
Onsdag den 25. januar kl. 14.30 altergang
Onsdag den 22. februar kl. 14.30

Af hensyn til bestilling af bøger
bedes man tilmelde sig til Sognepræst Eigil Ingemann Andreasen på telefon: 21 72 10 48
eller e-mail: eian@km.dk
senest 4. januar.

www.pastoratet.dk

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
Taizé-refleksioner

Juletræsfest i Longelse

Taizé-refleksionerne er en særlig type gudstjeneste, som er båret af
sang, stilhed, bøn og læsninger. Kirkerummet er oplyst af levende lys.
Taizé er navnet på et økumenisk klosterfællesskab i Frankrig, hvortil
der hvert år rejser tusindvis af unge og voksne for at dele en uge med
bøn, samtale og fællesskab.
Imellem sangene læses der et
par tekster fra bibelen, der
bedes en fælles bøn og fadervor, og så er der tid til stilhed.
Stilhed, hvor man kan bede
eller bare være.

Vi vil gerne invitere alle der har lyst til juletræsfest i Longelse 4.
december. Vi begynder med en andagt i Longelse kirke, klokken
13.30. Derefter går vi i Beboerhuset i Longelse (Longelsevej 10A),
hvor vi tager hul på selve juletræsfesten fra klokken cirka 14.30.
Her vil være værksteder til julehygge, inden vi danser om juletræ,
og ser om julemanden måske ligefrem kigger forbi? Tilmelding
sker til Mikael Petersen på sms til telefonnummer 20473909. Det
koster 30 kroner pr. person. Tilmeldingsfristen er 27/11.

Julekoncert

Alle er velkomne. Men pas på - det kan være stærkt vanedannende!
Vi mødes:
21. december i Longelse kirke 19.30
24. januar i Fuglsbølle kirke 19.30
15. februar i Skrøbelev kirke 19.30

Torsdag den 15. december kl. 19.30 byder vi jer velkommen til
julekoncert i Skrøbelev kirke. Her vil organist Lone Nordahl og
hendes tre kor: Rudkøbing Sangkreds, Sygehuskoret, Kirkekoret,
synge kendte julesange og salmer. Indimellem vil der også være
fællessange. Bagefter bliver der serveret gløgg i våbenhuset. Arrangementet er gratis.

Julehygge
Velkommen i konfirmandstuen den 6. december fra 10-12, til en hyggelig
formiddag sammen. Her vil vi julehygge med kaffe og småkager, synge lidt
julesalmer og høre en god julefortælling. Arrangementet er gratis.

Jagtgudstjeneste
Onsdag den 7. december er der
jagtgudstjeneste i Longelse kirke
kl. 19.00, hvor Brobyblæserne
kommer og spiller. Bagefter er
der kaffe og kage i beboerhuset
i Longelse.

Kirkemusikerkoncert
Søndag den 29 januar 2023 giver
vor dygtige kirkemusikere deres
årlige koncert. Kom og oplev
en time i musikkens tegn.
Kl 16:00 I Skrøbelev Kirke
kl 19:00 i Humble Kirke
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Juleaftens gudstjenester:
Kl. 10.00 i Skrøbelev kirke.
Familiegudstjeneste på børnenes præmisser.
Kl. 13.30 i Fuglsbølle kirke
Kl. 15.00 i Longelse kirke

Longelse - Fuglsbølle - Skrøbelev Pastorat
Fællesspisning med foredrag

Nytårsdag
Den 1. januar 2023 er der gudstjeneste kl. 16 i Skrøbelev kirke. Herefter
vil der være kransekage og champagne
i våbenhuset, hvor vi ønsker hinanden
godt nytår, og ser frem mod et godt
kommende år sammen.

Velkommen i konfirmandstuen i Longelse præstegård til fællesspisning med foredrag. Her nyder vi en god middag sammen, og efterfølgende vil der være et foredrag. Prisen er 100 kr. inkl. Foredrag,
mad og 1 drikkevare. Tilmelding skal ske en uge før arrangementet
til krusemerete@gmail.com
19. januar 17.30-20: Foredrag ved Medicinhaverne i
Tranekær, som fortæller om deres sted, samt hvilket
projekter de har gang i lige nu.
23. februar 17.30-20: Foredrag ved Ann Kirstine
Højstrup om teologien i Harry Potter-bøgerne.
Det er ikke en forudsætning at have set filmene
eller læst bøgerne for at kunne følge med.

Pizzagudstjeneste for familier
Onsdag den 8. februar kl. 16.30
Vi mødes i Skrøbelev kirke kl. 16.30 til en kort børnevenlig gudstjeneste. Herefter spiser vi pizza i våbenhuset.
Tilmelding senest mandag 6. februar, af hensyn til bestilling af pizza,
til Ann (gerne på sms) til 51501069. Voksne 20 kr. og børn er gratis.

Nye salmer fra 100 salmer

Ny varme i præstegården

Velkommen til hyggelige eftermiddage, hvor vi fortsætter med at lære
nye salmer fra tillægget ”100 salmer” Vi mødes 14.30-16 og får en kop
kaffe, og synger nogle af de nye salmer. Den salme der er valgt som
primær salme synger vi måneden ud i vores kirke til gudstjenester.

Der er blevet installeret ny varme i præstegården, luft til vand pumpe
her i uge 41. Vi mangler at få den gamle jordtank gravet op, så vi kan
få færdig meldt skiftet fra oliefyr.

Vi mødes følgende datoer i konfirmandstuen:
24. januar 14.30-16
28. februar 14.30-16

Der er temmelig mange termoruder i vores præstegård, som er punkteret og skulle skiftes. Da disse er limet fast og skulle skæres ud, vil
det blive en dyr affære.
Det er derfor taget beslutning om, at skifte vores vinduer og dør ud
med træ alu i hele forsiden i præstegården.
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Longelse - Fuglsbølle - Skrøbelev Pastorat
Fastelavn

Vejviser

”Fastelavn er mit navn” – ja, de fleste af
jer kender nok sangen. Nu kan vi endelig
fejre fastelavn sammen igen. Det gør vi
den 19. februar, hvor vi starter med en
gudstjeneste i Longelse kirke kl. 13.30,
herefter skal vi slå katten af tønden i
beboerhuset i Longelse. Vi ser frem til
flotte udklædninger og en hyggelig dag
sammen.

Følg os på vores hjemmeside:
www.longelsekirke.dk, hvor webmasteren bl.a. lægger billeder op
og beskriver kommende arrangementer og gudstjenester.
Sognepræst
Ann Kirstine Højstrup
Longelsevej 5, 5900 Rudkøbing
Mobil: 51 50 10 69
Mail: ankh@km.dk
Mandag fridag
Kordegn:
Lisa Pihl Jensen,
lpj@km.dk Tlf. 20 28 04 54.

Longelse Kirke er nu ny kalket, og
står flot på bakken og skinner i
solen
Efter vi har fået stillads op omkring tårnet, har vi konstateret at
tømmeret på kvisten er medtaget af vind og vejr. Har derfor bedt
vores arkitekt, om at lave en rapport over tårnets tilstand.
Så vi kan sende rapporten ind til provstiet i god tid, så der vil være
økonomi og håndværker klar til opgaven
Vi forventer det kan holde i hvert fald 6 til 7 år til næste gang vi
skal havde stillads op igen, da det er en dyr affære med stillads.
I uge 43 vil stilladset være fjernet, så håndværker kan få lagt de
sidste skvaddersten på øst gavlen Inden vinter.
Herunder ses store huller i tømmeret og begyndende råd.

Kyndelmisse
Torsdag 2. februar kl. 17 i Fuglsbølle kirke
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 grundtonen i denne aftengudstjeneste, der midtvejs gennem
vinteren indbyder til refleksion og
eftertanke. Længslen og håbet formidles gennem musik, læsninger
og stilhed. Vi tænder lys og føler
fællesskabet.

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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Strynø Pastorat
DE
NI LÆSNINGER
SKIBET
ER LADET MED...

MENIGHEDSMØDE
OG OMLÆGNING
KIRKEGÅRDEN
ADVENTAF
I STRYNØ
KIRKE
HØSTGUDSTJENESTE

Søndag
Tirsdag den
den 4.
20.december
september
kl. 19.00
19.30 i Strynø kirke
I år give julearrangemententet De
Ni Læsninger os mulighed for at
høre tekster, som ikke er traditionelle for denne fejring. Og så er der
masser af god julemusik.

Menighedsmødet
blev afholdt fredag den
23. september
2022
Søndag
den 27. november
Søndag den 11. September
kl. 10.00 & kl. 15.30
kl. 10.00
Så er det jul igen! Og vi lægger
Vi fejrer Guds gaver til os; høsten,
traditionen tro ud med dobbeltfrugten af vores arbejde og naturens
gudstjenester i Strynø kirke på
uforlignelige bidrag til vores livsopkirkens første julekalenderdag.
hold. Ved høstgudstjenesten den 11.
Gudsjtenesten kl. 10.00 er en
septemeber i Strynø kirke synger vi
traditionel højmesse og kl. 15.30 er
blandt andet de kendte efterårs og
der så juletræsgudstjeneste for børn
høstsalmer for fuld udblæsning. På
og voksne.
gensyn!

JULEAFTEN OG JULEDAG
Lørdag den 24. december
kl. 15.00
Juleaftensgudstjenesten finder
Den danske Sejler Trio – bestående
jævnfør vores nye tradition sted kl.
af musikerne Inger Allan (obo),
15.00. Dagen efter, Søndag den
Karsten Hermansen (orgel / klaver)
25. december kl. 10.00 er der så
og Guido Paëvatalu (baryton) –
traditionel juledagsgudstjenste i
kommer ad søvejen forbi Strynø.
Strynø kirke
Den sejlende trio byder ved aftenens
koncert på et program med nordiske
NYTÅRSAFTEN
sange derden
tematisk
samler sig om
Lørdag
31. december
hav
og
vand.
Der
er
gratis adgang til
kl. 23.30
koncerten
i
Strynø
kirke.
Festligt fejrer vi nytåret med en rask
Med
kærlig hilsen Strynø
menignytårsgudstjeneste
med efterfølhedsråd.
gende champagne og kransekage i
våbenhuset!

AFTENSANG
KYNDELMISSE
Søndag den 16. oktober

Søndag
5. februar
kl. 19.00den
i Strynø
kirke
kl.
19.00 i Strynø kirkei Strynø
Aftensangsgudtjenesten
Aftensangsgudtjenesten
i Strynø
kirke i dette efterår er planlagt
til
kirke
påafdenne
mørke
februar
aften
midten
oktober
måned.
Også
i år
har
Kyndelmisse
og
lys
som
tema.
vil vi gøre vores bedste for at gøre
Belært
af dejlig
erfaringen
vi syv til
det til en
aftensynger
med fællesskab
otte
sange
og
salmer.
og hygge i kirken. Vi synger både
kendte
og ukendte sangeFOR
og salmer
SAMMENKOMST
og
skal
naturligvis
stifte
bekendskab
VOKSNE
med
et pardespritnye
efterårssange
og
Torsdag
1. december
kl. 14.45
salmer.
mødes vi igen på skolen til hyggeligt
samvær. Der serveres kaffe, te og
SAMMENKOMST
FOR
æbleskiver. I løbet af eftermiddagen
PENSIONISTER
OG
afholder vi pakkespil, så I opfordres
ANDRE
derfor til atVOKSNE
medbringe en pakke til
Hold
jer opdateret
en værdig
af ca. 20 kr.i Strønyt!
Vi ses.
Menighedsrådet – Helga og Bodil

Da Strynø menighedsråd inviterede
Angående omlægningen af Strynø
til menighedsmøde i præstegården
kirkegård, har vi i våbenhuset opsat
fredag d. 23. september var plaen meget stor plakat, som viser kirnen bl.a. at få en fornemmelse af,
kegårdens forvandling under denne
hvad vores menighed kan ønske
omlægningsproces. Der er kort og
sig anderledes for at få mere glæde
beskrivelser af kirkegården som den
af kirkelivet på Strynø og benytte
engang langt ude i fremtiden ender
kirkerummet mere. Dernæst ville
med at se ud. Hele projektet er godvi præsentere kirkegårdens fremtid,
kendt af provstiet og første etape
og så naturligvis også bare hygge os i
bliver påbegyndt inden jul.
hinandens selskab.
De fremmødte blev opdelt i fire
blandede grupper og fordelt hver
for sig. I grupperne skulle man i fællesskab samtale om og besvare seks
ALLEHELGEN
spørgsmål, som gav mulighed for
Søndag
6. november
kl.synes
19.00 i Strynø kirke
ønsker tilden
forbedringer,
så de
Allehelgens
dag
fejrer
vi
om
aftenen
kirkelivet her svarede bedre til deres samme dag i Strynø kirke søndag den 6.
november.
Ligesom
sidsteDet
år bliver
forventninger
og behov.
gav ender mulighed for selv at tænde og sætte lys
under
kirkebuen
i
løbet
af
gudstjenesten.
Der bliver desuden mulighed for at
rigtig god debat i alle grupper og de
lære
og
synge
med
på
et
par
nye
salmer.
indkomne forslag blev kortfattet
præsenteret for alle.
FORMANDSSKIFT
I MENIGHEDSRÅDET
Nu ligger vi i rådet inde med
disse
Vejret var heldigvis fint til et udenRie
Lykke
Aagaard
udtræder
mange gode forslag og vil gen- af menighedsrådet
dørsarrangement, som sluttede med
Vores
menighedsrådsformand,
Rie Aagaard,
af menignemgånuværende
dem på vores
møder i den
bålstegte
pølserudtræder
til hotdogs,
dertil
hedsrådet
og
fratræder
dermed
også
sit
hverv
som
formand
for
rådet.
kommende tid. Vi glæder os over, at
øl, vand og en hyggelig snak.Det
skyldes
Rie har
tiltrådet
habilitet
ikke kan
forenes
der er såatmange
gode
forslagenatstilling,
tage som
Vipga.
tænker
at afholde
næste
års memed
at
sidde
i
menighedsrådet.
Vi
er
så
heldige,
at
Arne
Ramhøj
indtræder
fat på og vi vil løbende holde jer
nighedsmøde på lignende vellykket
iinformeret
rådet, således
at vi fortsat
har et fuldtalligt
menighesråd
Strynø.menigTusind
hvorledes
de indkomne
måde.
På vegne afpåStrynøs
tak
til Rie
for sitimplementeret.
store arbejde og hjertelighedsråd
velkommen
til Arne.
forslag
vil blive
– Elisabeth

Vejviser
Sognepræst:
Andreas Skjoldborg Knudsen
Strynø Præstegård
Kirkevej 18
5943 Strynø
Tlf. 30 93 78 74
Mail: askn@km.dk
Menighedsrådsformand:
Elisabeth
Gregersen
menighedsrådet
forventes at
Dommervænget
konstituere sig med ny 3formand
5943
Strynø2022
inden septmber
Tlf. 31 95 58 60
Graver:
Graver:
Asbjørn Bøg Petersen
Asbjørn
Bøg 4Petersen
Mellemgade
Mellemgade
5943 Strynø 4
5943
Strynø
Tlf. 29
93 11 83
Tlf. 29 93 11 83
Kirkeværge:
Kirkeværge:
Gerd Haugaard Nielsen
Lasse
Juhl 8
Fredensgade
Ringgade
6
5943 Strynø
5943
Strynø
Tlf. 41
48 34 50
Tlf. 50 56 80 99
Kasserer:
Kasserer:
Elisabeth Gregersen
Bodil
Runge
Dommervænget
3
Fredensgade
5943 Strynø 5
5943
Tlf. 31Strynø
95 58 60
Tlf. 22 98 52 78
Regnskabsfører:
Regnskabsfører:
Kaj Christoffersen
Kaj
Christoffersen
Tryggelev
20
Tryggelev
20
5932 Humble
5932 Humble
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Gudstjenesteliste
December 2022
Kirker:

4.
2. s. i advent

11.
3. s. i advent

18.
4 s.i advent

24.
Juleaften

25.
Juledag

26.
2. juledag

Luk. 21,25-36

Matt. 11,2-10

Joh. 1,19-28

Luk. 2,1-14

Luk. 2,1-14

Matt. 23,34-39

11.15 PMM

16.30 HD

10.00 PMM

Hou
Stoense

10.00 HD
16.00* PMM

Snøde
Bøstrup

15.15 HD

Rudkøbing

10.00 PMM

Longelse

22.30 PMM

13.00 DSN
16.00 DSN

10.00 HHM

14.30 DSN

11.30 HHM

19.00 ASK

15.00 ASK

10.00 ASK

13.30* AKH

15.00 AKH

10.00 DSN

10.00 HHM

10.00 AKH

16.00* HHM

11.30 HHM

13.30 AKH
11.30 AKH

Skrøbelev
10.00 EA

Lindelse
Humble

10.00 EA

Kædeby

19.00 EA

11.30 LO

10.00 DSN

16.00* DSN

23.30 ASK
11.30 DSN

10.00 AKH

10.00*AKH
16.00 EA

10.00 EA

14.45 EA

11.30 EA

13.30 EA
12.15 EA

Ristinge
10.00 LO

12.00 LO
10.00* LO

Fodslette
Magleby
Bagenkop

15.15 PMM
16.00 PMM

Fuglsbølle

Tryggelev

10.00 HD

16.30 PMM

Simmerbølle
Strynø

11.15 HD

14.00 PMM
10.00 PMM

Tullebølle

16.00 PMM

14.00 HD

11.15 HD

Tranekær

31.
Nytårsaften

19.00* LO

16.30 LO
14.00 LO

15.00 LO

10.00 LO

13.30 LO

11.30 LO

23.30* LO
10.00 EA

AKH = Ann Kirstine Højstrup, ASK = Andreas Skjoldborg Knudsen, DSN = Dorthe Stæhr Nielsen, EA = Eigil Andreasen HD = Hanne Davidsen
HHM = Hans Henrik Merrild, LO = Li Have Otterstrøm, PMM = Peter M.Møberg,
Gudstjenester markeret med * er omtalt i bladet.
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Gudstjenesteliste
Januar 2023

Februar 2023

1.
Nytårsdag

8.
1. s. e. hellig
3 konger

15.
2. s. e. hellig
3 konger

22.
3. s. e. hellig
3 konger

Luk 2,21

Luk. 2,41-52

Joh. 2,1-11

Matt. 8,1-13

10.00 PMM
10.00 HD
11.00 PMM

29.
5.
Sidste s. e. hellig
Septuagesima
3 konger
Matt. 17,1-9

Matt. 20,1-16

10.00 PMM

10.00 DSN

Matt. 4,1-11

10.00 PMM

11.15 PMM

14.00* PMM
11.15 HD

10.00 PMM
10.00 AKH

11.30 HHM

10.00* DSN

10.00 HMM

11.15 PMM
10.00 AKH

11.30 DSN
10.00 ASK

11.30 DSN

10.00 HHM

11.30 DSN

13.30*AKH

10.00 AKH
11.30 AKH

11.30 EA

10.00 DSN

10.00 ASK

11.30 HHM

16.00*AKH

14.00 * DSN

19.00 ASK

10.00 AKH

13.30 EA

Matt. 3,13-17

14.00 PMM

14.00* PMM
10.00 HHM

Mark 4,1-20

10.00 PMM

10.00 PMM

10.00 HHM

26.
1. s. i fasten

10.00 HD

11.15 PMM

16.00 PMM

19.
Fastelavn

11.15 PMM
11.15 PMM

11.15 HD

12.
Seksagesima

14.00 AKH

10.00 EA
10.00 LO

10.00 EA
11.30 LO

19.00 EA

10.00 AKH
10.00 EA

10.00 EA

10.00 EA

19.00 EA
19.00 LO

19.00 EA

11.30 LO

16.00 *LO

11.30 EA
16.00*LO
14.00*LO

10.00 LO

11.30 LO

10.00 LO

11.30 EA
10.00 LO

10.00 LO

10.00 LO
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Rudkøbing – Simmerbølle Pastorat
Plejehjemsgudstjenester
Torsdag d. 22.12.22:

Tirsdag d. 13.december fra kl.
14.30 til kl. 16.00 kommer
vores nye provst og sognepræst
Hans Henrik Merrild og fortæller om sine udsendelser og
sit arbejde i Afrika.

Rudkøbing Plejehjem kl. 10.30
Danahus Plejehjem kl. 14.30
V/DSN
Tirsdag d. 17.01.23

Rudkøbing Plejehjem kl. 10.30
Danahus Plejehjem kl. 14.30
V/AKH
Tirsdag d. 21.02.23

Rudkøbing Plejehjem kl. 10.30
Danahus Plejehjem kl. 14.30
V/HHM

Sangformiddag
Rudkøbing Plejehjem indbyder til fællessang tirsdag den
6. december kl. 10.15 til 11.15.
De ”julede” sange vil blive
sunget for af sognepræst Dorthe Stæhr Nielsen og tidligere
højskolelærer Preben Duedal
Rasmussen vil stå for akkompagnementet.
Alle er velkomne.

Nytårsaften i
Rudkøbing Kirke
Ved gudstjenesten nytårsaften kl.
16.00 byder vi på et glas bobler
og kransekage og ønsker hinanden
godt nytår.
14

Morgensangscafé
Morgensangscafé d. 02. december ledes af vores sognepræst
Dorthe Stæhr Nielsen og hendes mand Preben Duedal Rasmussen,
der leder os gennem sangene og knytter fortællinger til disse.
Vi synger julesange og julehygger.
Ingen morgensangscafé i januar.
Vi starter op igen d. 03. februar 2023.

Lucia i Simmerbølle Kirke
Søndag den 11. december kl. 16.00 inviteres til Lucia gudstjeneste i
Simmerbølle Kirke.
Børn fra Kassebølle Friskole vil gå Lucia optog og måske også synge et
par andre sange. I fællesskab vil vi synge nogle af vore kendte julesalmer og efter en kort gudstjeneste er der saftevand, kaffe og lidt sødt i
våbenhuset, inden vi går hjem igen.
Vi håber at se rigtig mange til et stemningsfuldt samvær om lyset
og lysets betydning midt i mørket.

Tirsdag d. 21.februar fra kl.
14.30 til kl. 16.00 kommer
Eigil Andreasen, sognepræst i
Humble og Lindelse pastorat,
og fortæller om sine oplevelser
fra sit virke som orlovspræst
i søværnet.
Vi serverer kaffe og kage til
begge arrangementer og det
er gratis at deltage.
Der kan bestilles gratis kirkebil
hos Byens Taxi på tlf. 62 51 10 80
for alle sognebørn i pastoratet.
Alle er hjertelig velkommen.

Rudkøbing – Simmerbølle Pastorat
Salmesangsaften
i Rudkøbing Kirke
Tirsdag d. 20. december
kl. 19.30
Vi synger julen ind med et
udvalg af
julens mange smukke salmer.
Rudkøbing Kirkekor synger
med, og der vil være
et par kor- og orgelindslag
undervejs.
Medvirkende:
Rudkøbing Kirkekor
Tine Pugesgaard, organist
Kom og syng med. Alle er
velkomne.

Indremission
Indre Mission - Bethesda
1/12 Møde v. Johannes Jørgensen
8/12 Adventshygge
Evangelisk Alliance bedeuge:

11/1 Evangeliekirken, Ringvejen 4
12/1 Bethesda, Ahlefeldtsgade 27
19/1 Møde v. Gert Svendsen
26/1 Bibelstudie
2/2 Generalforsamling
9/2 Møde v. Carsten Mikkelsen
23/2 Bibelstudie
Kontakt:
Birgit Mogensen,
tlf. 62502098

Hvor ikke andet er anført,
er møderne – kl. 19.30 i Bethesda,
Ahlefeldtsgade 27

Minikonfirmandundervisningen
for 3. klasses elever på
Ørstedsskolen forår 2023
begynder ultimo januar. Præsten møder op med invitationer
på skolen i starten af januar.

Julekoncert med
Langelands Brassband
Mandag d. 5. december kl. 19.30 spiller Langelands Brassband
deres traditionelle julekoncert i Rudkøbing Kirke. Lidt populær
julemusik og måske et enkelt nummer af anden karakter, og så
selvfølgelig de kendte danske julesalmer, som vi alle elsker. Vi lover,
at vi alle nok skal komme i julestemningen denne aften.
Alle er velkomne og der er gratis entré.

Julehjælp
– Menighedsplejen Langeland
Er du enlig eller har familie, lider under en svag økonomi
og er bosiddende på Langeland, har du mulighed for at søge
om Julehjælp hos Menighedsplejen Langeland.
Ansøgningsskema kan rekvireres hos Hanne Davidsen, hanne.
pen20@outlook.dk, 29366579, Møllevænget 3, 5900 Rudkøbing.
Ansøgningsfrist er 5. december.
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Rudkøbing – Simmerbølle Pastorat

Babysalmesang i Rudkøbing Kirke
Så starter vi igen et hold ”BABYSALMESANG” op for babyer fra
0-8 mdr. og deres forældre. 8 torsdage med opstart den 2.februar fra
kl. 10-10.30 i Sognehuset på 2.sal
Babysalmesangen ledes af musikterapeut Anette Gøl, med organist
Tine Pugesgaard ved klaveret. Vi vil synge salmer og børnesange,
og ved hjælp af smukke lyde fra bl.a. harpe og xylofon bevæger vi
os rundt i rummet, laver fagter og bruger enkelte rekvisitter som
maracas, bolde og tørklæder. For børn er især genkendelsens glæde
noget helt særligt. Derfor vil vi have flere af de samme sange gennem hele forløbet, med enkelte variationer fra gang til gang. Husk at
medbringe yndlingsbamsen, tæppe/dyne til barnet. Efterfølgende kan
man hygge sig med kaffe/the i et lokale på 1.sal.

Lysandagt i Rudkøbing Kirke
ved sognepræst Dorthe Stæhr Nielsen

Vi fejrer kyndelmisse d. 2. februar kl. 19.00. Temaet er lys. Preben
Duedal Rasmussen og Anders Medin (som vi kender fra sensommerens
jazz-andagt) leverer musik og toner til fordybelse og refleksion.

Man er velkommen til at tage madpakken med.
Det hele er gratis.
Der kan max være 10 deltagere på holdet.
Tilmelding på kirkens hjemmeside:
www.rudkøbing-simmerbøllekirker.dk under fanen ”Aktiviteter”.

Kirkekaffe
i Rudkøbing Kirke d. 29. januar og d. 05. marts.
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Koncert med
Rebellens kor i Simmerbølle Kirke
Kom og lyt med og oplev den gode stemning, når Rebellens kor
besøger Simmerbølle Kirke tirsdag d. 28. februar kl. 19.00.
Koncerten er gratis og alle er velkomne.

Rudkøbing – Simmerbølle Pastorat
Vejviser
Gælder begge sogne
Hjemmeside: www.rudkøbingsimmerbøllekirker.dk
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:
Hans Henrik Merrild
Tlf. 22 88 45 43
Mail: hhm@km.dk

Fastelavn for børn i Rudkøbing Kirke
Alle børn og deres familier inviteres hermed til fastelavnsgudstjeneste i
Rudkøbing Kirke d. 19. februar kl. 14.00. Børn, og måske også voksne,
møder udklædte op.
Kirken er festligt pyntet til en kort gudstjeneste i børnehøjde med fortælling,
børnesange og salmer. Efterfølgende går vi over på Hotel Skandinavien, hvor
børnene slår katten af tønden.
Der serveres saftevand til børnene, kaffe/the til de voksne, og fastelavnsboller til alle.
Arrangementet er gratis og slutter omkring kl. 17.00.
Vi glæder os til at se jer
Rudkøbing Menighedsråd

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

Konfirmationerne i Rudkøbing og
Simmerbølle Kirker ligger fremover på:
Store Bededag: Konfirmation såvel i Rudkøbing som Simmerbølle Kirker. Lørdag (dagen efter store bededag):
Konfirmation i Rudkøbing Kirke.

Kirketjener:
Annette Clausen
Tlf. 20 34 56 57
Mail: ac.kirketjener@gmail.com
Kirketjener:
Lisa Pihl Jensen, Tlf. 20 28 04 54
Mail: lpj.kirketjener@gmail.com
Kirketjener:
Liza Katrine Schlotfeldt
Tlf. 20 54 52 58
Mail: lks.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.
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
Mail: 7742@sogn.dk

Bemærk: Søndag har tidligere været konfirmationsdag, som vi er i færd med at udfase og erstatte den med
lørdag. Vi holder dog konfirmation søndag, så længe der er familier, der har bestilt lokaler på dagen.
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Humble – Lindelse Pastorat
Korkoncert
8. december kl. 19.00 i Humble Kirke
Septimuskoret fra Svendborg kommer og underholder.

Plejehjemsgudstjenester
Gudstjenester på Lindelse Plejecenter:
Tirsdag d. 20. december kl. 14.00, v/ Li Have Otterstrøm
Tirsdag d. 24. januar 2023 kl. 14.00, v/ Eigil Andreasen
Tirsdag d. 21. februar kl. 14.00 v/ Li Have Otterstrøm

Torsdag d. 15/12 kl. 14.30 -16.00 i
Humble Præstegård.
Julemøde
Julemødet er sidste ”Eftermiddagsmøde” inden jul og nytår. Vi skal
sammen synge jule- og adventssange og salmer. Sognepræst Eigil Andreasen læser en historie. Traktementet består af æbleskiver og gløgg.
Det bliver et par hyggelige timer, hvor julestemningen kan få lov at
brede sig.

Helligtrekongersaften i Humble
Kirke. Familiegudstjeneste.
Vi fejrer Hellig Tre Konger med familiegudstjeneste i Humble kirke
Torsdag d. 5. januar kl. 16,30.
Vi skal høre historien om De hellige tre Konger, der bringer gaver til
barnet i krybben, og vi skal synge sange og salmer, der handler om De
hellige tre Konger.
Juniorkonfirmanderne medvirker ved gudstjenesten.
Efter gudstjenesten mødes vi i Humble Præstegård, Ristingevej 24,
Humble, hvor der vil være fælles spisning i konfirmandstuen kl. 17,45.
Af hensyn til madlavningen er der tilmelding til fælles spisningen
senest d. 3. januar.
Tilmeldingen skal ske til sognepræst Eigil Andreasen telefon 21 72 10
48 eller mail: eian@km.dk
Eigil Andreasen
Sognepræst
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Humble – Lindelse Pastorat
Vejviser
Sognepræst
Eigil Andreasen
Mail: eian@km.dk
Tlf. 21 72 10 48
Mandag fri

Kirkemusikerkoncert
Eftermiddagsmøde
den 18. Januar 2023 i
Lindelse Præstegård
kl. 14.30 -16.00
Hvem er han?
Hans Henrik Merrild – ny
provst på Langeland, kommer
og fortæller om sig selv og sit liv.

Søndag den 29 januar 2023
giver vor dygtige kirkemusikere deres årlige koncert.
Kom og oplev en time i
musikkens tegn.
kl 16:00: i Skrøbelev Kirke
kl 19:00: i Humble Kirke

Kirkeværge Kædeby:
Michael Drost,
Tlf. 29 88 87 22

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

Eftermiddagsmøde
den 15. februar 2023 i
Humble Præstegård
kl. 14.30-16.00

Der serveres kaffe/te og kage.

Humble-Lindelse
menighedsråd:
Formand:
Lisa Pihl Jensen
Tlf. 23 24 24 78

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

Der serveres kaffe/te og kage.

Vi er ikke helt på plads med
dagens oplægsholdere da vi
mangler svar fra personen.
Hold øje med Øboen.

Kordegn
Lisa Pihl Jensen
Torvet 1a, 5900 Rudkøbing
Tlf. 20280454
Mail: lpj@km.dk
Træffetid: tirsdag til fredag
i dagtimerne.

Menighedsplejen
Langeland:
Julehjælp
Er du enlig eller har familie, lider
under en svag økonomi og er
bosiddende på Langeland, har du
mulighed for at søge om Julehjælp
hos Menighedsplejen Langeland.
Ansøgningsskema kan rekvireres
hos Hanne Davidsen, hanne.
pen20@outlook.dk, 29366579,
Møllevænget 3, 5900 Rudkøbing.
Ansøgningsfrist er 5. december.

Kirkeværge Lindelse:
Willy Edvardsen
Tlf. 20 61 93 09
Kasserer
Henny Munch Larsen
Ristingevej 17
5932 Humble
Tlf. 51 41 98 65
Mail: larsel@post.tele.dk

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.
Humble, Ristinge og
Kædeby kirkegård
Anette Zawada
Tlf.: 91 89 50 39
Stof til kirkebladet sendes til
menighedsrådsformanden

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

Festgudstjeneste
i Fodslette Kirke
Søndag d. 11. december kl. 10.00
Vi fejrer genåbningen af Fodslette Kirke,
som har været lukket sin maj i år pga.
restaureringsarbejde.
Efter gudstjenesten byder vi på bobler og
kransekage.
Alle er hjerteligt velkomne

Gudstjenester
på Lindelse
Plejecenter
D. 20. december
kl. 14.00 Li
Have Otterstrøm
D. 24. januar
kl. 14.00
Eigil Andreassen
D. 21. februar
kl. 14.00 Li
Have Otterstrøm

Kyndelmissegudstjeneste
og suppe i Tryggelev Kirke
Søndag d. 5. februar
kl. 16.00

Adventsgudstjeneste
med Salos-koret d. 4. december
i Bagenkop Kirke kl. 19.00
Bagefter serverer vi gløgg og æbleskiver i kirken
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Tilmelding til Doris Christoffersen:
Mail: doris.ichristoffersen@gmail.com
tlf.: 62561035/51370283
SENEST d. 3. februar.

Fodslette-, Tryggelev-, Magleby- og Bagenkop Kirke
Skal vi gå ind i det nye år sammen?
Kort nytårsgudstjeneste i Fodslette kirke d. 31. december kl. 23.30

Foredrag i Sydlangelands Pastorat
foråret 2023

Når vi har hørt rådhusklokkerne kl. 24.00 skåler vi i
champagne og spiser kransekage.
Kirkebilen kan benyttes.
Alle er hjerteligt velkomne.

Vejviser
Sognepræst
Li Have Otterstrøm.
Træffes dagligt i Magleby
præstegård og på
Tlf. 62 56 10 77 eller 24 91 10 77
Mail: lhl@km.dk. Fri mandag.
Bagenkop menighedsråd:
Formand:
Søren Egmose
Tlf. 61 45 47 51

Søndag den 26 marts 2023
kl 14:00 kommer TV-lægen
Peter Qvortrup Geisling og
holder foredrag.

Kirkeværge: Tove Egmose
Tlf. 62 56 16 74
Regnskabsfører:
Kaj Christoffersen
Tlf. 62 56 10 35 eller 51 33 10 35

Nærmere herom i næste kirkeblad og Øboen.

Graver, Bagenkop:
Peder Kølle
Tlf. 21 14 30 51
Magleby, Tryggelev og
Fodslette Menighedsråd
Formand:
Helge Dinesen
Tlf. 61 68 41 64

Fællessangaften i
Fodslette Kirke
Tirsdag d. 21 februar
kl. 19.00
Repertoire; Sange fra revyer
og den danske filmskat.
Kirkebilen kan benyttes.
Alle er hjerteligt velkomne!

Juletræsfest for børn i
Magleby Præstegård
LØRDAG D. 3. 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…

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.

Det er gratis at deltage i festen

Graver Tryggelev og Fodslette:
Willy Edvardsen
Tlf. 20 61 93 09
Fri mandag.

Tilmelding til sognepræst Li Have Otterstrøm
mail: lhl@km.dk / telefon: 24911077
– senest d. 30. november. Kirkebilen kan benyttes.
Alle er hjerteligt velkomne.

Kirkebil til alle pastoratets
gudstjenester og arrangementer:
Tlf. 62 57 10 77.
Bestilles senest dagen før.
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Valg til ny biskop – Ny provst
Ny provst

Valg af ny biskop
Kirkeministeriet har udskrevet bispevalg i Fyens Stift. Det sker efter
at Tine Lindhardt har besluttet
at stoppe som biskop med udgangen af januar 2023. Omkring
1500 præster, menighedsrådsmedlemmer og valgmenighedsrepræsentanter har stemmeret til
valget, som vil foregå elektronisk.
Den nye biskop indsættes ved en
bispevielse den 2. april 2023 i
Odense Domkirke. Kandidater til
bispeembedet skal have mindst 75
og højest 150 stillere for at kunne
stille op. Første valgrunde løber
fra den 4. til den 25. januar 2023.
Hvis der melder sig mere end to
kandidater, og ingen af kandidaterne opnår mere end halvdelen
af stemmerne i første valgrunde,
skal der gennemføres en anden
valgrunde, hvor afstemningen står
mellem de to kandidater, som har
fået flest stemmer i første runde.

Tak og farvel
til Tine Lindhardt
Menighedsrådene på
Langeland vil gerne rette
en stor og varm tak til Tine
Lindhardt for 10 gode års
samvirke.
Tak for din imødekommenhed, lydhørhed,
ordenlighed. For gode ord,
og for dine flittige visitatsbesøg ude i sognene. Det
har været en berigelse og
skabt stor tryghed, at vide
os i kyndige hænder. At få
hjælp til et større overblik,
en fyldestgørende vejledning, i vores arbejde ved
både præsteansættelser og
menighedsrådsvalg. Vi
ønsker dig alt det bedste
fremover!

Julehjælp
Er du enlig eller har familie, lider under en
svag økonomi og er bosiddende på Lange
land, har du mulighed for at søge om
Julehjælp hos Menighedsplejen Langeland.
Ansøgningsskema kan rekvireres hos
Hanne Davidsen, hanne.pen20@outlook.dk,
29366579, Møllevænget 3, 5900 Rudkøbing.
Ansøgningsfrist er 5. december.
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Hvem er den nye provst fra
1. september 2022?
Jeg hedder Hans Henrik
Merrild, er 66 år og har de
sidste 10 år været sognepræst i
Nordlangeland Pastorat med
bopæl i Hou Præstegård. Jeg
er gift med Jane og uddannet
cand.theol. fra Århus Universitet i 1984. Mit arbejdsliv har
været varieret, bl.a. som ansat
i et Folkekirkeligt Missionsselskab med lederansvar og en
udstationering i Botswana. Jeg
har også prøvet at have mit eget
lille firma, inden jeg kom til
Langeland og fik embede som
sognepræst.
Hvilke visioner har du for
provstiet?
Først og fremmest, at vi er
kirke, det vil sige at budskabet
om Guds tilgivelse og kærlighed forkyndes og der er gode
fællesskaber/menigheder at høre
til i.
Jeg vil gerne styrke dialogen
mellem menighedsrådene indbyrdes og med Provstiudvalget.
Vi står med nogle udfordringer,
som jeg tror, vi bedre vil kunne
løse, når vi også ser på helheden
og ikke kun de enkelte sogne og
pastorater.
Vi skal gerne have omlagt vore
kirkegårde til en mere rationel
drift i lyset af, at der ikke længere er brug for al den plads, vi
har, til gravpladser.
Vi har også mange kirker, skal

de alle sammen fortsætte med
uændret brug?
Administration, regnskab og
arbejdsgiveransvaret kræver
stadig større professionalisme,
hvordan tilrettelægger vi det på
den bedste måde? Kan vi gøre
mere i fællesskab?
Og endelig så skal vi sikre, at
der er gode arbejdspladser og et
trygt og godt arbejdsmiljø for
dem, der er ansatte. Her tror jeg
det betyder noget at kunne se
sig selv som en del af en helhed.

Foto af Lasse Skov

Provstirejse 2023
Anders Bager holder foredrag om rejsen til
Rom og Assisi i Magleby Præstegård Kirkeby 1,
Magleby, 5935 Bagenkop d. 25. januar kl. 19.00
Alle er hjerteligt velkomne

Provstirejse til Rom og Assisi i 2023
Årets provstrejse for langelænderne går i 2023 til Rom og Assisi.
Sognepræst Li Have Otterstrøm
har allieret sig med Anders Bager
Eriksen hos Historiske Rejser til en
skøn livsnyderrejse til Italien i form
af 4 dage i Rom og 4 dage i Assisi.
Hovedingredienserne på rejsen
bliver det skønne Italien i form af
dens mange arkitektoniske skatte,
den store kirkehistorie og masser
af fællesskab i form af måltider på
italienske restauranter på en række
forskellige steder i Rom og i Assisi.
Dagene i Rom bliver intensive med
en lang række af kulturelle besøg
i Italiens levende hovedstad, hvor
man virkelig mærker en by der
aldrig sover. Herefter følger en hel
anderledes ro i Assisi, der ligger
midt de smukke Umbriske bjerge
og hvor fortællingen koncentrerer

sig om den Hellige Frans´ liv og
hvor besøgene går i hans fodspor
på en række af smukke natursteder hvor Frans af Assisi yndede at
opholde sig.

Romanum samt Lateranet. Vi bor
tæt på Colosseum. Der vil være
en skøn lysaften i det folkelige og
charmerende kvarter Trastevere og
derudover også en hel fridag i Rom.

Som udgangspunkt bor vi på
hoteller centralt i begge byer. Men
kommer tilmeldingerne i tide vil
vi forsøge om vi kan opgradere os
til at bo på klostre der ligger lige så
centralt i begge byer.

Mellem de to byer oplever pavens
sommerpalæ Castelgandolfo ved
Albanersøen og de smukke bjerge
over Rieti-dalen, hvor Frans yndede
at komme og indstiftede julekrybbetraditionen samt hans regel om et
ideal om fattigdom.

I Rom skal vi blandt andet til
Pavelig Messe samt en tur igennem
Vatikanets samlinger og se den
mest lysende kunstudsmykning i
form af Det Sixtinske Kapel, vi skal
rundt i Peterskirken og vil blive
bragt på forskellige byvandringer i Rom, hvor vi ser steder som
Piazza Navona, Campo di Fiori,
Pantheon, Den Spanske Trappe,
Trevifontænen, Colosseum, Forum

I Assisi vil vi som nævnt gå i fodsporene på Frans og opleve steder
som La Verna, Santa Maria degli
Angeli, Carceri delle Erema og
San Damiano samt vores egen by
Assisi hvor næsten alle bygninger
relaterer sig til Frans. Frans søgte
mod naturskønhed og særligt steder
som La Verna og Carceri delle
Erema kan man godt se frem til

siger Anders Bager Eriksen, der er
rejseleder på turen og gennemførte
en lignende rejse i 2021. Anders
både arrangerer rejsen og er rejseleder på turen ligesom han har været
på de langelandske sognerejser i de
seneste år.
Såvel Li Have Otterstrøm som
Anders Bager Eriksen glæder sig til
at udbrede kendskabet til rejsen og
til at se jer på denne rejse.
Anders holder foredrag om rejsen
på Langeland i januar måned (dato
meldes ud senere).
Rejsens pris er 10.399 DKR og
inkluderer al transport på rejse
samt overnatning i dobbeltværelse
med morgenmad. Flybillet er ikke
medregnet endnu – til januar
kan flybilletter bookes og dette
indføjes i pris.
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Kalender
Sted:

Sognehuset Rudkøbing
Magleby Præstegård
Longelse Kirke
Bagenkop Kirke
Rudkøbing Kirke
Longelse Konfirmandstue
Hou Forpagterbolig
Longelse Kirke
Humble kirke
Snøde Kirke
Simmerbølle Kirke
Fodslette kirke
Sognehuset Rudkøbing
Bøstrup Kirke
Skrøbelev Kirke
Humble Præstegård
Rudkøbing Kirke
Longelse Kirke
Fodslette Kirke
Humble kirke og Præstegård
Hou Forpagterbolig
Bøstrup Sognehus
Tullebølle Kirke
Lindelse Præstegård
Longelse Konfirmandstue
Longelse Konfirmandstue
Fuglsbølle Kirke
Hou Forpagterbolig
Bøstrup Sognehus
Tranekær Kirke
Sognehuset Rudkøbing
Rudkøbing Kirke
Fuglsbølle Kirke
Rudkøbing Sognehus
Tryggelev Kirke
Hou Forpagterbolig
Bøstrup Sognehus
Skrøbelev Kirke
Skrøbelev Kirke
Humble Præstegård
Bøstrup Sognehus
Bøstrup Kirke
Rudkøbing Kirke/Hotel Skandinavien
Longelse Kirke
Rudkøbing Sognehus
Fodslette Kirke
Bøstrup Sognehus
Hou Forpagterbolig
Longelse Konfirmandstue
Simmerbølle Kirke
Longelse Konfirmandstue

Dato:

2. december
3. december
4. december
4. december
5. december
6. december
7. december
7. december
8. december
11. december
11. december
11.december
13. december
14. december
15. december
15. december
20. december
21. december
31. december
5. januar
11. januar
11. januar
15. januar
18. januar
19. januar
24. januar
24. januar
25. januar
25. januar
2. februar
2. februar
2. februar
2. februar
3. februar
5. februar
8. februar
8. februar
8. februar
15- februar
15. februar
15. februar
19. februar
19. februar
19. februar
21. februar
21. februar
22. februar
22. februar
23. februar
28. februar
28. februar

Klokkeslæt

9.45 – 11.45
14.00
13.30
19.00
19.30
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
19.00
19.00
16.00
16.00
10.00
14.30 – 16.00
19.30
19.30
14.30-16.00
19.30
19.30
23.30
16.30
10.00 – 12.00
19.00 – 21.00
14.00
14.30-16.00
17.30 – 20.00
14.30 – 16.00
19.30
10.00 – 12.00
19.00 – 21.00
19.30
10.00 – 10.30
16.00
17.00
9.45 – 11.45
16.00
10.00 – 12.00
19.00 – 21.00
16.30
19.30
14.30 – 16.00
19.30
14.00
14.00 – 17.00
13.30
14.30 – 16.00
19.00
19.00 – 21.00
10.00 – 12.00
17.30 – 20.00
19.00
14.30 – 16.00

Arrangement

Morgensangscafé
Juletræsfest for børn
Juletræsfest
Salos/adventshygge/gløgg og æbleskiver
Julekoncert med Langelands Brassband
Julehygge
Formiddagskomsammen
Jagtgudstjeneste
Korkoncert
Syng julen ind med Rebellens Kor
Lucia
Festgudstjeneste
Kaffe på kanden V. Hans Henrik Merrild
Julekoncert med Vor Frue Kirkes kantori
Julekoncert
Julemøde
Salmesangsaften
Taizé-refleksion
Nytårsgudstjeneste
Familiegudstjeneste m. spisning
Formiddagskomsammen
Studiekreds om Luthers bordtaler
Spejdernes Nytårsparade
Eftermiddagsmøde
Fællesspisning med foredrag
100 Salmer
Taizé-refleksion
Formiddagskomsammen
Studiekreds om Luthers bordtaler
Kyndelmisse
Babysalmesang start
Lysandagt med musik
Kyndelmisse
Morgensangscafé
Kyndelmissegudstjeneste og suppe
Formiddagskomsammen
Studiekreds om Luthers bordtaler
Pizzagudstjeneste
Taizé-refleksion
Eftermiddagsmøde
Foredrag
Fastelavnsgudstjeneste
Fastelavn for børn og voksne
Fastelavnsgudstjeneste
Kaffe på kanden V. Eigil Andreasen
Fællessangaften
Studiekreds om Luthers bordtaler
Formiddagskomsammen
Fællesspisning med foredrag
Rebellens kor
100 Salmer

