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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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www.langeland-ærø-provsti.dk
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Hvad skal jeg gøre ved...

Præstens side
Noget om sprækker
”Det er da noget underligt noget” sådan kan man sige: Noget underligt
noget. ”Det er da helt vidunderligt.”
Sådan kan man også sige... Vidunderligt. ”Jeg står her og beundrer
udsigten. Den er underskøn.”
Ordet ”at undre sig” har meget
dybe rødder. Som det kommer
til os, stammer det fra oldengelsk
”wundrian”, at undre. ”Wundor”,
som bliver til Wonder, betyder et
Under, et mirakel.
Underskøn, underfuld, underværk.
Mennesker har undret sig siden
tidernes morgen, undret sig over
skaberværket, naturens storhed,
stjernehimlen, livet – og sig selv.
”Syng for Gud, råb hans navn”, lyder
det i Det Gamle testamente, ”Syng,
ja, syng om det vidunderlige, som Gud
gør, glæd jer, I, der tror på Gud. Jorden med alt, hvad den rummer, har
han skabt. ” Det er så forunderligt:
”Når jeg ser din himmel, dine hænders
værk, månen og stjernerne– hvad er
da et menneske, at du bekymrer dig
om mig”, spørges der i biblen. Hvem
har ikke stået under en stjernehimmel og undret sig. Hvor dybt er det
mørke dyb over os, hvor langt ud
kan man komme? Og hvor kommer
livet fra, livet omkring os, de store
dyr, som går i flokke over jorden?
Urtidsmennesket malede de store
dyr i hulerne, urokser og vortesvin.
Deres undren og taknemmelighed
og instinktive forståelse for deres
afhængighed af alt det levende omkring dem, slog ud som kunst, der
har holdt sig i 30-40.000 år.
Undren og kunst hænger sammen,
undren og tro hænger sammen.
Mennesket rammes af skaberværkets

storhed, livets kraft og gavmildhed.
”Det mindste græs, jeg undrer på,
i skove og i dale… ”, som Brorson
digtede, ”- hvad skal jeg sige, når jeg
ser.. og ser… og ser ? Mine ord vil ikke
meget sige.”
Jeg var på Island for år tilbage, jeg
var der på et kunstnerlegat, og jeg
tog billeder. Mange, mange billeder,
for overalt blev min undren vakt:
jeg kunne ikke forstå dét, jeg så.
Jorden under mig var levende, ikke
som en myreture, som noget levende
oven på jorden, men selve jordskorpen var levende. Den bevægede
sig. Den voksede, den kunne ikke
holde til sit eget vokseværk, den
sprak. Jordoverfladen gik i stykker, og revnede, der var sprækker
under fødderne på mig. Man måtte
hoppe over revner. Revner i granit.
Jeg bukkede mig over en kraftfuld
sprække og kunne se ned i et dybt,
sort mørke. Sprækken var som en
lynlås, granitten var gået fra hinanden under de voldsomme kræfter,
der herskede i dybet: de to sten-sider
passede sammen som et puslespil,
de to kanter ville kunne forenes direkte, hvis man kunne skubbe dem
sammen igen. Et andet sted glødede
sten-jorden endnu, den var ir-rød
og varm, der kom røg eller damp
op fra klipperne, mens det knagede
og revner voksede. Jeg gik rundt
midt i skabelsen. Sådan oplevedes
det. Jorden blev til under mig og
omkring mig.
“Theres is af crack in everything,
That is how the light gets in.”
I et nærliggende bjergområde lå indlandsisen og smeltede. Jeg gik med
pigsko og betragtede underværket:
når isen smeltede, dannedes små kil-

der, som løb som turkise årer ned af
skråningerne: de samledes i små søer
ovenpå døde vulkansten –og stenene
grønnedes. Andre steder kunne man
indse at alt dette var foregået over
tusinder af år, for der blomstrede
lilla blomster mellem mos-arter på
helt flade enge .. – enge, som bestod
af vulkan-sten. ”Syng, ja, syng om
det vidunderlige Gud gør, glæd jer,
I, der tror på Gud. Jorden med alt,
hvad den rummer, har han skabt.”
Underværker. Mirakler.
“Theres is af crack in everything,
That is how the light gets in.”
Det var sangeren Leonard Cohen,
som for år tilbage skrev disse vers:
”Der er en sprække, en revne i alle
ting; det er sådan lyset kommer
ind.”
Disse sprækker, disse åbninger –de
er livgivende. I Island så jeg det
demonstreret én til én, men overalt i
livet gælder det.
Det ufærdige, det u-perfekte, det
skæve; dét, vi tror der lige skal
fikses, dét vi vender ryggen, og
ikke har plads til. Svagheden.
Hjælpeløsheden. Gud kom til jord
som et hjælpeløst barn i en fattig
familie. Det er kristendommens
fortælling om det guddommeliges
kraft. Gud hang på et kors, som en
taber, fiaskoen fuldbyrdet. Det er
kristendommens fortælling om det
ny liv: vejen frem går ad omvejen.
Jesu fremstrakte hånd til toldere og
syndere, til tyve og tosser er demonstrationen af kærlighedens magt.

det blive til for vore øjne, vi er stadig
midt i skabelsen, den var ikke bare
”engang”. Jeg lagde mit nyfødte
barn på vattæppet foran hans storebror, som selv kun var 18 måneder.
Den nyfødte græd, og spontant tog
storebror sin sut ud af munden og
gav den til den nyfødte. Spontan
kærlighed. Medfødt omsorg. En del
af skaberværkets iboende kraft.
I kristendommen siger vi at Gud er
en treenig Gud. Far, søn og Helligånd. Den levende Ånd, som stadig
virker i verden, skaberkraftens ånd.
Vi siger at Jesus har været med fra
skabelsens morgen, som en tanke
i Guds sind, som en vilje i Guds
væsen. Jesus, som er symbolet på
den medfølende kærlighed. Vi tror
at Alt er skabt ud fra en medfølende
kærlighed, en kærlighed så frugtbar
at den stadig virker nyt liv i verden.
I is og vulkaner såvel som i menneske-hjerter.
I små tredive år har dette budskab
drevet mit virke som præst. Jeg
har ikke kunnet skelne mellem
tro, kirke og kunst, for mig har
det hængt fuldstændigt sammen.
Nu går jeg fra, men andre fører
budskabet videre her, troen trives
i vore kirker. Så:” Syng, ja, syng
om det vidunderlige, som Gud
gør, glæd jer, I, der tror på Gud ”
Lad ikke sangen forstumme.
Marianne Ring.

Is og vulkaner, stjerner og mælkeveje, urokser og et nyfødt barn.
Skaberværkets mirakler. Hvad
kommer det af alt sammen? Vi ser
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Nordlangeland Pastorat
Nyt fra menighedsrådene
Der har i år været provstesyn af
Hou, Stoense og Snøde kirker.
Der var intet særligt at bemærke,
udover at taget på Snøde Kirkes
tårn trænger til fornyelse. Menighedsrådet arbejder på at få det
skiftet sammen med kalkning i
2022. Stoense Kirke skal kalkes i
år. Og der påtænkes sat dyrehegn
op ved Hou Kirkegård. Rådyrene
har været meget aktive i år på
kirkegården.
Ved Tranekær Kirke planlægges
der en ny flagstang øst for kirken,
så den bliver mere synlig og fri af
de høje træer.

Alle kirkerne er blevet fotograferet fra drone, så vi har fået
nogle nye og spændende billeder
til brug på hjemmeside m.v.
Alle kirkerne er også blevet
tilmeldt Bike Friends Fyn. Det
betyder, at der for cykelturister
er adgang til vand og toilet samt
pumpe og lappegrej i kirkernes
almindelige åbningstid kl. 8-16.
Pumper og lappegrej er blevet
sponsoreret af ML Havemaskiner v/Dennis G. Jensen,
Stoense.

Kor-i-nord
Korets næste projekt er
høstgudstjenesten, som ligger
søndag den 26. september i
Bøstrup Kirke kl. 11.00. Efter
gudstjenesten er der menighedsmøde i sognehuset, hvor
koret også deltager.
De fire øvetorsdage ligger på
følgende datoer: 2/9, 9/9, 16/9,
23/9 - alle dage kl. 16-18 i
Bøstrup Sognehus.
Koret skal også medvirke ved
gudstjenesterne 1. søndag i
advent den 28. november kl.
10.00 i Tranekær Kirke og kl.
14 i Hou Kirke.

Øvetorsdage på følgende
datoer: 4/11, 11/11, 18/11
og 25/11 kl. 16-18 i Bøstrup
Sognehus.
Vi glæder os til atter at synge
med de sangglade mennesker,
der gjorde sommergudstjenesterne 27. juni til en brusende
oplevelse.
Alle med lyst til og glæde ved
at synge kan tilmelde sig hos
korlederne Susanne og Jens
Jørgen Søgaard på 22 29 41 58
eller ivitaq@gmail.com.

Friluftsgudstjenesten i Tullebølle Fritidspark
Søndag den 5. september kl. 17.00
Også i år bliver der mulighed for at fejre gudstjeneste ude i det
grønne. Fritidsparkens Forening opsætter telt, borde og bænke. Tag
eventuelt en pude eller et tæppe med at sidde på. I år vil Langelands
Brassband spille til gudstjenesten og også efterfølgende give en lille
koncert. Efter gudstjenesten indbydes alle til grillede pølser og brød.
Tullebølle Spejderne bygger alteret og som noget nyt indbyder de
til sjove og underholdende lege for børn i alle aldre fra kl. 15.00.
Hvis vejret er dårligt, flyttes arrangementet ind i kirken.

Musik og fortælle-arrangement for børn i
Tullebølle Kirke
Onsdag den 15. september kl. 9.30
Denne dag fyldes kirken forhåbentlig igen af glade børn. Det er
fortrinsvist henvendt til børn i dagplejealderen. Vi vil også denne
gange høre, føle, smage og lugte os igennem nogle af Bibelens
kendte og elskede fortællinger.
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Nordlangeland Pastorat
Høstgudstjeneste
og menighedsmøde
i Bøstrup Kirke
Søndag den 26. september
kl. 11.00
Vi skal takke for årets afgrøder
og får hjælp til lovsangen fra
Kor-i-nord, som medvirker.
Efter gudstjenesten er der
frokost og menighedsmøde
i Bøstrup Sognehus. Det
væsentligste punkt på menighedsmødet bliver evaluering
af vores gudstjenesteordning,
som vi nu i to år har prøvekørt.
Kor-i-nord nedvirker også i
sognehuset.
Til frokosten kræves der tilmelding til Lene Møller Dam,
tlf. 26 84 64 78, mail lenemollerdam@gmail.com eller til
Hanne Graae Vous tlf. 60 41
11 36, mail h.graae@mail.dk
senest den 21. september.

Børnehøstgudstjeneste i Hou Kirke
Søndag den 12. september
kl. 14.00
Alle børn og voksne indbydes
tillige med deres forældre,
bedsteforældre og oldeforældre
til at komme og gerne med en
høstgave i form af frugt eller
grønt eller andet godt, som kan
bortauktioneres efter gudstjenesten. Pengene fra auktionen
går til Hospitalsklovnenes
arbejde.

Konfirmandindskrivningsgudstjeneste i
Bøstrup Kirke
Søndag den 3. oktober kl. 14.00
Vi håber, at rigtig mange vil være med til at byde årets konfirmander velkommen og give dem en festlig begyndelse på konfirmandundervisningsforløbet.

Læsekreds i konfirmandstuen i Tullebølle
Læsekredsen begynder igen her i efteråret. Vi læser en roman til hver
gang, som vi så mødes og taler om. Man behøver ikke deltage hver
gang.
I efteråret mødes læsekredsen:
Torsdag den 7. oktober kl. 19.00. Til denne gang læser vi romanen Frank vender hjem af Kristian Bang Foss. Frank er vokset op i
Hvidovre, moren var kontordame og faren den sørgelige skikkelse
Rock Tage, som hver aften tog ind til strøget med sin guitar for at
få kylet mønter efter sig. Her levede han og døde - en hemmelighed,
som Frank stadig bærer på. Frank forelsker sig i Thea, som er yngste
generation i den stenrige Holmberg-familie - datter af champagnesocialisten André og den feterede tv-personlighed Ingelise. Til familiefrokosterne i sommerhuset i Skagen er der plads til alle, som de siger,
men Frank har en nagende følelse af ikke at høre til. En dag forsvinder han under mystiske omstændigheder, og da han vender hjem, er
det med en historie, der er meget svær at tro på.
Frank vender hjem er en roman om at finde sin plads i livet.
Torsdag den 11. november kl. 19.00. Til denne gang læser vi romanen Dukken der blev væk af Elena Ferrante. Romanen handler om
Leda, der er midaldrende, fraskilt og for første gang i mange år alene,
da døtrene flytter hjemmefra. Hun beslutter sig for at tage på badeferie nær Napoli, og på stranden møder hun en stor og livlig lokal
familie og fascineres af den unge, smukke Elena og hendes datter. Da
den lille piges dukke bliver væk, og Leda finder den, overvældes hun
af minder om de ukonventionelle valg, hun har truffet som mor, og
de konsekvenser, de har haft for hende selv og familien.
Dukken der blev væk er en roman om kampen mellem kærlighed og
frihed.

Halloween i
Stoense
Fredag den 22. oktober
kl. 15.00
Vi begynder med den
traditionsrige græskarhovedudskæring i laden
hos Ulla og Erik Nogel,
Stoensevej 38, Stoense.
Der serveres saftevand,
kaffe og kage oven på
anstrengelserne med at
udhule og skære ansigter
i græskarrene. Kl. 16.30
går vi til Stoense kirke til
en kort gudstjeneste.
Tilmelding til Hans
Henrik Merrild, tlf. 62 55
12 64 eller på mail hhm@
km.dk senest den 20.
oktober, så vi kan sikre at
vi har græskar til alle.
Velkommen til en god
familieaktivitet i efterårsferien.
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Nordlangeland Pastorat
Juniorkonfirmanderne i Snøde Kirke
Allehelgen
Søndag den 7. november er
det allehelgens søndag. Traditionen tro oplæses navnene
på dem, der siden sidste år er
døde, bisatte eller begravede i
vore sogne. Der er gudstjeneste i alle seks kirker:
Snøde Kirke: kl. 10.00
Stoense Kirke: kl. 11.15
Hou Kirke: kl. 16.00
Bøstrup Kirke: kl. 14.00
Tranekær Kirke: kl. 15.15
Tullebølle Kirke: kl. 16.30
(med kirkekaffe i våbenhuset)
Der udleveres gravlys ved alle
gudstjenester, som man kan
tage med ud på kirkegården.

Søndag den 21. november kl. 14.00
I efteråret er eleverne i 3. og 4.
klasse på Nordskolen blevet indbudt til et juniorkonfirmandforløb
i Forpagterboligen i Hou, hvor
der hver onsdag vil blive sunget,
leget og fortalt bibelhistorie. Det

afsluttes med en familiegudstjeneste i Snøde Kirke. Der vil blive
lejlighed til både at høre og hilse
på årets juniorkonfirmander. Vi
håber mange vil være med til at
gøre det til en festlig dag.

Foredragsaftner i Bøstrup Sognehus
Vi længes efter igen at kunne mødes til foredragene i Bøstrup
Sognehus og glæder os over at kunne invitere til følgende program
for efteråret 2021:
Onsdag den 27. oktober kl. 19.30: Journalist Jens Gaardbo:
Højt at flyve.
Onsdag den 3. november kl. 19.30: Karsten Holm og Stig Nørregaard: Historien om Bent Fabricius Bjerre.
Onsdag den 17. november kl. 19.30: Lektor Jørn Buch: Genforeningen af Sønderjylland
Onsdag den 8. december kl. 19.30: Sognepræst Torben Poulsen:
Når traditionerne flytter hjemmefra.
Tilmelding er nødvendig til Else Svendstrup Holm tlf. 62 59 14 65
eller 21 58 34 14, mail else.svendstrup@hotmail.com. Bliver man
forhindret så ring venligst afbud.

Natkirke i Stoense
Torsdag den 18. november
kl. 20 - 22
Temaet i år er ”Kærlighed” som
vil blive belyst gennem indlæg
fra flere forskellige lokale medvirkende: Kirsten Lund Jensen, Bo
Nissen og Regin Bennetzen. Musikalske indslag ved kirkemusikerne
og Mogens Kold.
En god ”myldreaften” i Stoense
kirke med tid til samvær, eftertanke og kaffe, som vi glæder os til
igen at afholde og være sammen
om.
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Alle fire foredrag for 200 kr., enkelt foredrag 75 kr. Der serveres
kaffe/the/kage for 25 kr.
Med de nuværende restriktioner kan vi være 75 til foredragene, men
vi laver gerne venteliste og håber på lempelser i restriktionerne.

Første søndag i advent i
Tranekær og Hou Kirker
Søndag den 28. november kl. 10.00 i Tranekær Kirke
og kl. 14.00 i Hou Kirke
Kor-i-nord medvirker ved gudstjenesterne. Der vil traditionen tro også
være mulighed for selv at komme med forslag fra salmebogens mange
advents- og julesalmer.

Håndarbejdsklub
Fra og med mandag den 27.
september vil der hver mandag fra kl. 9.30 til 11.30
være mulighed for at tage sit
strikketøj, hækletøj, kniplebræt eller andet håndarbejde
med op i konfirmandstuen i
Tullebølle og møde ligesindede til en snak og fælles
nørkleri. Alle er velkomne

Formiddagskomsammen
Som et nyt initiativ inviteres der
til formiddags-komsammen i Forpagterboligen, Houvej 30, Lohals,
på følgende onsdage i 2021: Den
8. og 22. september, den 6. og 20.
oktober, den 3. og 17. november og
den 1. december.
Samværet begynder kl. 10 og
slutter kl. 12. Der vil ikke være
noget egentlig program, vi skal
være sammen, have kaffe/te og
lidt brød, måske synge, der kan
spilles kort, brætspil, måske bob
og måske høre en historie eller selv
fortælle en, eller hvad vi nu finder
på.
Vi håber mange har lyst til at
deltage.

Nordlangeland Pastorat
Møllehavehuset –
Bøstrup præstegård

Præstegårdscafé
Caféen i konfirmandstuen i Tullebølle Præstegård begynder igen
torsdag den 28. oktober. Derefter
vil der hver torsdag fra kl. 14.30
til 16.00 være mulighed for at
høre et spændende, sjovt, tankevækkende oplæg af lokale eller
mindre lokale personligheder, få
et stykke kage, en kop kaffe og en
snak med sidemanden. Eftermiddagene slutter med fællessang fra
højskolesangbogen. Spritdispenseren hænger der stadigvæk, men vi
håber, at vi til efteråret igen kan
mødes mere ubekymret, end det
har været muligt længe.

Månedens salme
I september skal vi lære nr.
889 Du skal elske din næste
som dig selv. Tekst Iben
Krogsdal og melodi Willy
Egmose.
Oktobers nye salme bliver nr.
892 Troen er ikke en klippe
med tekst af Jens Rosendal og
musik af Jens Nielsen.
Og i november bliver det nr.
898 Mit menneskeliv har
været. Digtet af Lars Busk Sørensen og sat i musik af Erling
Lindgren

Salonerne genoptages og er planlagt til følgende søndage kl. 14.30:
Den 12. og 26. september.
Den 10. og 24. oktober.
Den 14. og 28. november.
Se nærmere om program på hjemmesiden www.møllehavehuset.dk

Menighedsrådsmøder
Hou-Stoense-Snøde menighedsråd
Tirsdag den 26. oktober kl. 17
i Bøstrup Sognehus
Tirsdag den 23. november kl. 14
i Forpagterboligen, Hou
Tullebølle-Tranekær-Bøstrup
Menighedsråd
Tirsdag den 12. oktober kl. 19
i Bøstrup Sognehus
Tirsdag de 23. november kl. 19
i Bøstrup Sognehus
Fællesmøde
Tirsdag den 26. oktober kl. 19.30
i Bøstrup Sognehus

Gudstjenester på
plejehjemmene

Vejviser
www.pastoratet.dk
Sognepræster
Hans Henrik Merrild (kbf)
Houvej 32, 5953 Tranekær
Tlf. 62 55 12 64,
hhm@km.dk
(fri mandag)
Peter M. Møberg
Bygaden 69, 5953 Tranekær
Tlf. 62 50 22 50,
pemm@km.dk
(fri mandag).
Sekretær: Jane Sand Merrild,
Tlf. 62 55 12 64, jsme@km.dk
Tullebølle-Tranekær-Bøstrup
Sogne:
Formand for menighedsrådet:
Henrik Nielsen,
Frellesvigvej 19, 5953 Tranekær,
Tlf. 62 59 17 39,
birk425@mail.dk
Regnskabsfører: Hanne Tved,
Smedegade 10, 5953 Tranekær,
Tlf. 21 47 30 78,
htved@hotmail.com
Kirkegårdskontor TullebølleTranekær-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

Stigtebo:
Onsdag den 29. september kl. 10.15
Onsdag den 27. oktober kl. 10.15
Onsdag den 24. november kl. 10.15

Tullebølle Kirke:
Graver: Svend Jørgen Jensen,
Tlf. 51 16 51 66
(bedst tirsdag til fredag),
kirtul@live.dk

Tullebøllecenteret:
Onsdag den 29. september
kl. 14.30. Altergang.
Onsdag den 27. oktober kl. 14.30
Onsdag den 24. november
kl. 14.30. Altergang

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

Tranekær Kirke:
Graver: Svend Jørgen Jensen,
Tlf. 51 16 51 66 (bedst tirsdag til
fredag) tranekaerkirke@gmail.com
Kirkeværge: Niels Vous,
Tlf. 22 15 00 55, vous@mail.dk
Bøstrup Kirke:
Graver: Keld Kristensen,
Tlf. 20 40 08 18 (bedst tirsdag til
fredag) boestrupkirke@gmail.com
Kirkeværge: Ulla Frederiksen,
Tlf. 29 90 82 67
Hou-Stoense-Snøde Sogne:
Formand for menighedsrådet:
Michael Thierry,
Hesselbjergvej 43, 5953 Tranekær
Tlf. 62 55 26 22,
m.thierry@mail.dk
Regnskabsfører: Grete Eshøj,
Østerhusevej 17, 5953 Tranekær,
Tlf. 62 55 11 86, grete@dlgpost.dk
Snøde Kirke:
Graver: Keld Kristensen
Tlf. 20 40 08 18
(bedst tirsdag til fredag),
graversnoede@gmail.com
Kirkeværge: Kirsten Jensen
Tlf. 21 23 93 75,
kirstenlund@c.dk
Stoense Kirke:
Graver: Johnny Pedersen,
Tlf. 23 74 91 90,
graverhouvej@mail.dk
Kirkeværge: Sanne Nogel Lørup,
Tlf. 61 30 13 70,
info@himmeloghav-lohals.dk
Hou Kirke:
Graver: Johnny Pedersen,
Tlf. 23 74 91 90,
graverhouvej@mail.dk
Kirkeværge: Lene Møller Dam,
Tlf. 26 84 64 78,
lenemollerdam@gmail.com
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Longelse - Fuglsbølle - Skrøbelev Pastorat
Farvel til sognepræsten
Vi skal desværre til at sige
farvel til Marianne efter 3
år; det er vi selvfølgelig kede
af, men Marianne har valgt
at gå på pension, bla for at
få tid til at se sin familie
noget mere, og det forstår vi
godt. Marianne vil få sidste
arbejdsdag søndag den 26.
sept, kl. 10 i Skrøbelev, hvor
vi vil byde på et lille glas
efter afskedsgudstjenesten.
Formanden

Høstgudstjenester
Vi holder høst-gudstjeneste i hver
af vore kirker; ingen af dem skal
snydes for den smukke pyntning,
takken for høsten - og de traditionsrige salmer! Det bliver søndag
d. 29. august kl. 11.30 i Fuglsbølle
Kirke, søndag d. 19. september kl.
11.30 i Longelse Kirke (med børn)
og endelig søndag d. 26. september
i Skrøbelev Kirke. Vi pløjed´ og
vi såed 
Marianne

holdt ved gennem hjemmeforberedelsen og de mange opgaver, I måtte løse hver især, I er
mødt op til gudstjenester med
mundbind, I har besvaret sms
og sendt selfies på opfordring,
alt sammen i godt humør, tør
jeg sige, eller i hvertfald med
accept af de triste forhold. Tak
for jer! Alt godt, unge mennesker.
Fra jeres præst

Til kommende
konfirmander og deres
forældre:

Indskrivning til
konfirmation
Vi begynder konfirmationsforberedelsen med en introduktions-gudstjeneste i Longelse
Kirke, søndag d. 3. oktober
kl. 14.
Efter gudstjenesten fortsætter
vi i konfirmandstuen i Longelse
Præstegård, hvor jeg vil give
jer en orientering om konfirmand-forberedelsens forløb. Jeg
vil orientere om det faglige indhold, kirkegang og andre vigtige
ting i forbindelse med forberedelsen og konfirmationerne. Der
vil også blive lejlighed til at stille
spørgsmål..
Derefter kan I skrive jer ind til
den dato, I ønsker konfirmation.

Tiden frem mod valg
af ny præst
I de måneder, hvor vi i rådet er i
gang med at finde vores nye præst,
vil øens andre præster deles om
at varetage tjenesterne i embedet.
Pastor Eigil Andreasen starter
det ny hold konfirmander op,
Trille Westergaard, Dorthe Stæhr
Nielsen og Li Have Otterstrøm
står for de fleste gudstjenester,
med et par afløsninger ved Peter
Martin Møberg. Vi har god grund
til at tro, at vi kan have indsættelse
af vores ny præst første søndag i
advent. I skrivende stund arbejder
vi ihvertfald på det.
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Konfirmation 2022
Årets konfirmationer
Endelig! --Søndag d. 15.
august blev corona-årets første
konfirmander konfirmeret, og
lør/søn d. 4. og 5. sep..kommer turen til de sidste af jer.
I har været tålmodige! I har

De sidste to år har vi måtte rykke
vores forårskonfirmationer til sensommeren. I foråret 2022 håber vi
på at holde konfirmationerne, som
vi plejede, før corona! Det vil sige:
Konfirmation i Fuglsbølle kirke:
sidste søndag i april. I Longelse
Kirke: første søndag i maj,
i Skrøbelev Kirke: Store Bededag

Selve forberedelsen begynder
torsdag d. 7. oktober kl. 08,00
– 10,00, og vil så fremdeles
finde sted hver torsdag morgen,
bortset fra når konfirmanderne
eller præsten har ferie.
I er i øvrigt også velkomne til at
henvende jer til mig med diverse
spørgsmål, se kontaktmulighed
herunder
På godt gensyn i Longelse kirke
d. 3. oktober, og i det hele taget
til konfirmandforberedelsen.
Med venlig hilsen
Eigil Ingemann Andreasen,
Pastor Emeritus,
Telefon 21 72 10 48, E-mail:
eigilingemanna@gmail.com

Longelse - Fuglsbølle - Skrøbelev Pastorat
Renoveringen af
Longelse kirkes
nye tag
Renoveringen skrider frem, og går
planmæssigt. Det er et kæmpearbejde at rette spærene op, og vi
måtte have Nationalmuseet ud
for at se på hvælvkapperne, førend
vi kunne reparere dem. Vi har
gennemført udskiftning af spærfod, hvor det var tiltrængt. Også
gavlene har vi måttet være efter,
da de havde slået revner. Kirkestabiliseringen har nu forankret
dem. Undervejs har vi haft kig til
himlen, direkte, og sommetider
også gået lidt ekstra forsigtigt, når
bærende indskudte ”søjler” stod
rundt omkring og bar på mere
end vi kunne fatte. Men det ender
godt! Og lørdag d. 4. september
holder vi konfirmation i kirken,
trygge ved at den igen kan holde i
mange hundrede år. Formanden

Læsekredsen: Lad os endnu engang
mødes; kom
torsdag d. 2. sep kl. 19 i Præstegårdens konfirmandstue. Vi læser:
Familien Kammer, af Hanne Richardt
Beck. I kan hente bogen hos mig. På
gensyn! Marianne
Børneklub: Fredag d. 13. august og
fredag d.17. september, kl. 15 -16 i
Konfirmandstuen.
Børnegudstjeneste: Høst,børnene
bærer høsten ind. Søndag d. 19.
september kl. 11.30 i Longelse Kirke.
Velkommen! Marianne

Jagtgudstjeneste
i Longelse Kirke

Kirkemusikerkoncert i
Skrøbelev

Onsdag d. 3. november kl. 19.
Sidste år måtte vi trist nok aflyse,
men i år kan vi samles og glæde os
over Jagtens gave, takke for dyrenes
liv, og synge efterårets salmer. Brobyblæserne kommer og spiller for
os, og det er hornmusik som passer
sig til anledningen. Efter guds-tjenesten serveres der kaffe med kage i
Beboerhuset på Longelsevej. Det er
pastor Li Have Otterstrøm, som i år
står for tjenesten Velkommen

Søndag d. 21/11 kl. 16.00
Vi har mange dygtige musikere
på Langeland. En del af dem er vi
så heldige at have ansat ved vore
kirker, som organister og sangere,
og søndag efter søndag spiller og
synger de trofast de sange, som
præsten og søndagen lægger op til.
En gang om året tager de imidlertid sagen i egen hånd, og sammensætter et musikalsk program, som
spænder over de mange forskellige
talenter og instrumenter, de beherske. Velkommen til koncert!
Fri entré og måske et lille glas
undervejs!

Allehelgen
Menighedsrådsmøder
Vi holder møde onsdag aften
følgende datoer: 22. september,
27. oktober og 17. november. Alle
møder holdes i Præste-gårdens
konfirmandstue, kl. 17-20

I år falder Allehelgen søndag d. 7.
november. På Allehelgen mindes
vi i kirken de mennesker, som vi
måtte sige det sidste farvel til i året,
der gik. Deres navne bliver læst
op, og familierne bydes med til at
lægge en blomst eller sætte et lys på

graven. I Skrøbelev bliver det kl.
10, i Longelse kl. 16 og i Fuglsbølle kl. 19. Efter hver tjeneste er
der mulighed for stille fællesskab i
våbenhuset over en kop styrkende
kaffe eller te. Tjenesterne varetages i år af Eigil Andreasen.
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Longelse - Fuglsbølle - Skrøbelev Pastorat
Det vemodige Farvel
Det havde jeg alligevel ikke troet.
I næppe heller... At det kun skulle
blive til tre år på Langeland, tre år
i Longelse, Fuglsbølle og Skrøbelev
Pastorat. Her er så dejligt!
Omkranset af skønne strande,
prydet af store skove og frodige
marker ligger kirkerne her, og fortæller om en befolkning som gerne
synger og samles og lever gode liv.
Jeg er og har været glad for jer, for
jeres ligefremme væremåde, jeres
venlighed og den gode selvfølelse,
som jeg synes præger vore sogne.
Jeg har nydt at være med i det
fællesskab, som I som aktive lokale
kan bryste jer af, fastelavn, juletræs-fest, lystænding, jagt-gudstjenesten, sportens loppemarked,
vejfester, byfester, havnedage og
andet godt. Også samlingerne i
præstegården står som fine minder,
alle konfirmand-timerne i de stille
morgener, børneklubbens livlige
tumlen i sofaerne, fællesspisning,

film og foredrag, litteraturkreds og
menighedsråds-møderne i god ro og
orden! Aftensang i præstegårds-haven, solnedgang og stemningsfulde
toner.
Samtalerne i jeres hjem, når sorg
eller glæde, død eller nyt liv bankede
på, tilliden I har vist mig. Om
søndagen har jeg set frem til at
høre salmerne sunget og spillet,
blomsterne lyse op, personalets smil
komme mig i møde. Alt det, som
har været mit liv med jer her, mit
præsteliv med jer.
Men så kom corona. Så gik alting
i stå. Så var min egen familie langt
væk. Så blev jeg selv syg, ikke af

corona, men alvorligt nok endda.
Og jeg fik tid til at indse at jeg nu
er gammel nok til at gå på pension,
gammel nok til ”bare” at være
noget for mine egne, mine gamle
forældre, mine voksne børn og det
første lille barnebarn, som kom til
under nedlukningen. Så handlede
jeg på den indsigt, aktiverede min
gamle ansøgning om en lejlighed
tæt på min familie, og vupti: med
ét var det virkelighed, en god
lejlighed stod ledig, og ville jeg ha
den?
Ja tak. Det ville jeg. Også selvom
det betyder farvel til at være jeres
præst, og leve det gode langelandske liv blandt jer.

Følg os på vores hjemmeside:
www.longelsekirke.dk, hvor webmasteren bl.a. lægger billeder op og
beskriver kommende arrangementer
og gudstjenester.
Sognepræst
Marianne Ring,
Longelsevej 5, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 50 10 69, mobil 25 72 20 50,
mail: malr@km.dk
Træffes efter aftale.
Portrætfoto af Marianne:
Rikke Mathiasen
Kordegn:
Lisa Pihl Jensen,
lpj@km.dk Tlf. 20 28 04 54.
Menighedsrådsformand:
Karl Kristian Rasmussen,
karl.kristian@mail.dk
Tlf. 51 36 25 74
Graver:
Jeffrey Raymond,
sk-graver@mail.dk · Tlf. 29 42 03 05
Kirketjener og webmaster:
Christina Olsen · Tlf. 21 74 89 25
Olsen_Christina@hotmail.com

Jeg ved at præstegården er god at
bo i, den har været et dejligt hjem
for mig og mine, og jeg er sikker
på at den også bliver det for den,
som efter mig er så heldig at blive
jeres præst.
Tak for tre farverige år, tak for små
hilsener i hverdagen, tak for de
smukke rosenbede og velklippede
hække, tak for overbærenhed, når
jeg glemte hvad jeg burde have
husket.
Min sidste gudstjeneste bliver
søndag d. 26. september kl.10 i
Skrøbelev.
Marianne Ring, snart forhenværende
sognepræst 
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Vejviser

Gravermedhjælp:
Jens Berner Nørgaard,
jenzhip@gmail.com · Tlf. 30 52 48 08
Kirkeværge:
Klaus Egeberg · Tlf. 21 62 81 10
klausegeberg@gmail.com
Regnskabsfører:
Kaj Christoffersen,
Tryggelev 20 5932 Humble
doka@christoffersen.mail.dk
Tlf. 62 56 10 35
Kirkebil:
Byens Taxi · Tlf. 62 51 10 80
Bemærk: Kirkebilen er til for at
bruges. Brug den altså gerne til de
arrangementer, du kunne ønske at
deltage i.
Alle landskabsfoto: Marianne Ring

Strynø Pastorat
Foredrag af Preben Kok
Fhv. sogne- og sygehuspræst, forfatter
og foredragsholder Preben Kok holder
foredrag lørdag den. 4. september kl.
14.00 på Strynø skole

Familie- og høstgudstjeneste

Sammenkomst for
voksne

Søndag 19. september kl. 12.00
Her i det tidlige efterår fejrer vi
høsten med en festlig gudstjeneste
og efterfølgende fællesspisning i
kirken. I dagens anledning vil vi
forsøge os med at synge den kendte
salme “Nu falmer skoven” på en ny
melodi. Se nærmere information i
septemberudgaven af Strønyt.

En eftermiddag i september på
skolen
Tror du på engle?
Lorna Byrne en irsk kvinde sidst i
60érne, ikke blot tror, hun ved der
findes engle.
Hun har skrevet en bog om sine
usædvanlige evner. ”Engle i mit
hår”. Hun har set og kommunikeret med engle, siden hun var barn,
er opvokset i fattige kår med en
vanskelig barndom. Nu er Lorna
Byrne en berømt og elsket healer
og lærer i Irland.
Jeg har læst bogen med stor interesse og vil læse lidt op fra den og
dermed dele min begejstring med
jer.
Vi byder på kaffe og hjemmebag
og en hyggelig og spændende
eftermiddag. Nærmere info om tid
i Strønyt.
Elisabeth

Aftensang
Søndag den 10. oktober
kl. 19.30
Her i efterårets midte mødes vi
og synger kendte og nye sange og
salmer.
Har tidligere skrevet bøgerne
”Skæld ud på Gud” og ”Slip livet
løs”, nu aktuel med ny bog ”Arvegods”. Arvegods hentyder til nyttig
viden, fortællinger og erfaringer
som gives videre i generationer.
Det hele er blevet gjort tilgængeligt
blandt andet gennem forældre, familie, morgensangen, bibelhistorierne og gennem bøger, den almene
dannelse og den danske sangskat
mm. Arvegods vi kan bruge gennem livet i vanskelige såvel som
lykkelige situationer, og give videre
til næste generation.
Preben Kok har et langt livs erfaringer og vil denne eftermiddag
berige os med den.
Vi byder naturligvis på kaffe med
hjemmebag i pausen, en god snak
og glæder os til at dele en spændende eftermiddag med jer. Håber
vi kan gennemføre denne gang. Der
er gratis adgang.

Allehelgen
Søndag den 7. november
kl. 19.30
Allehelgen fejrer vi i år med en
aftengudstjeneste. Der bliver tændt
levende lys i kirken og vi mindes
dem vi savner!

Vejviser
Sognepræst:
Andreas Skjoldborg Knudsen
Strynø Præstegård
Kirkevej 18
5943 Strynø
Tlf. 30 93 78 74
Mail: askn@km.dk
Menighedsrådsformand:
Gitte Buchberg
Kirkevej 24
5943 Strynø
Tlf. 29 33 24 02
Graver:
Vacant
Kirkeværge:
Gerd Haugaard Nielsen
Fredensgade 8
5943 Strynø
Tlf. 41 48 34 50
Kasserer:
Elisabeth Gregersen
Dommervænget 3
5943 Strynø
Tlf. 31 95 58 60
Regnskabsfører:
Kaj Christoffersen
Tryggelev 20
5932 Humble

Offentlige
menighedsrådsmøder
Onsdag den 6. oktober kl. 19.00
Onsdag den 24. november kl.
19.00.
Begge møder afholdes i Strynø
præstegård.
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Rudkøbing – Simmerbølle Pastorat
Konfirmandundervisning 21/22
Rudkøbing og
Simmerbølle Pastorat

ALSANG
på Torvet i Rudkøbing
Lørdag den 11. september
klokken 11.00
Kom og vær med til fællessang –
med udspring i den gamle danske
tradition for alsang.
Valle Hansen og Iver Iversen spiller
op, og kirkens kor synger for.
Trille Brink Westergaard samler
trådene.
Efter alsangen er der mulighed for
at købe noget at spise og drikke –
Dybendal og Den Gode Slagter
samarbejder for at
skabe en festlig dag.
Måske bliver dagen starten på en
tradition?
Rudkøbing og Simmerbølle
Menighedsråd.

Julehjælp
Værdigt trængende bosiddende i
Rudkøbing Sogn kan søge Rudkøbing
Sogns Menighedspleje om julehjælp.
Midlerne stammer fra salget i butikken ”Kirkens Genbrug” i Østergade.
Butikken er tilknyttet Samvirkende
Menighedsplejer. Efter at foreningen
Rudkøbing Sogns Menighedspleje blev
oprettet den 2. december 2020, er det
blevet muligt at uddele penge lokalt.
Derfor kan vi i år uddele julehjælp.
Henvendelse bedes rettet til Hanne
Davidsen mobil: 29 36 65 79 eller på
mail: hanne.pen20@outlook.dk.
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Sogneudflugt
Torsdag den 16. september
Sensommerens sogneudflugt går
til Sydlangeland, hvor vi starter
med at besøge Skovsgaard. Her
er der rundvisning, foredrag om
godsets historie og dets virke lige
nu. Derefter spiser vi frokost i
Skovsgaards café. Der vil også
være tid til at gå lidt rundt på
egen hånd.
Derefter kører vi til Bagenkop,
hvor vi først besøger Fiskeriet
Hus. Her vil der også være en
guidet rundvisning på ca. en
time.
Eftermiddagskaffen indtages
ligeledes i Bagenkop. Efter kaffen
skal vi besøge Bagenkops smukke
kirke. Der vil være mulighed for
både at gå og blive kørt i bussen
op til kirken.
Til slut går turen mod Rudkøbing med små omveje gennem
Sydlangelands fantastiske natur.
Afgang fra Rudkøbing Busterminal (Ringvejen) klokken 10.00
Hjemkomst til Rudkøbing Busterminal klokken ca. 17.30
Tilmelding senest søndag den 5.
september til:
Annette Skejnæs 61 65 46 20
eller Karin Egmose 28 19 81 81

Årets konfirmandundervisning
for Rudkøbing begynder torsdag
d. 7. oktober kl. 8.00 – 9.30.
Første gang mødes vi alle i Rudkøbing Kirke.
Tilmelding til konfirmandundervisning – kontakt:
kordegn Lisa Pihl Jensen lpj@
km.dk , mobil 20 28 04 54 eller
sognepræst Dorthe Stæhr Nielsen
dsn@km.dk, mobil: 20 31 71 87.
Der tilbydes tillige konfirmandundervisning for Kassebølle friskoles elever og elever bosiddende
i Simmerbølle sogn. Det foregår
onsdag morgen og begynder ligeledes i oktober. Vi er ved at lægge
den sidste hånd på planlægningen, så eleverne hører nærmere.
Du er velkommen til at ringe
til en af præsterne, hvis du
har spørgsmål. Dorthe Stæhr
Nielsen, tlf. 20 31 71 87 eller
Trille Brink Westergaard tlf. 20
46 36 44

Fortællekoncert
Tirsdag den 26. oktober klokken
19.00 i Sognehuset
v/ Iver Iversen, klarinet og Valle
Hansen, piano.
Fortællekoncerten indeholder fire
små legender, som Valle har digtet og
fortæller.
De handler om:
-Hvorfor har vi fire årstider?
-Har Gud haft en kæreste?
-Hvor kommer hunden og katten fra?
-Hvorfor er julemandens dragt rød?
Der er et religiøst element i alle fire!
De kædes sammen med lidt soft-jazz
for piano og klarinet sammen med
Iver I.
Måske skal vi også have en fællessang
eller to?

Kaffe-på-kanden
Tirsdag den 12. oktober
kl. 14.30 - 16.00: Museumsinspektør Peer Henrik Hansen
fortæller om Strandingen ved Påø
den 5 maj 1945 – og om sin nye
bog – Miraklet ved Påø.
Tirsdag den 23. november
kl. 14.30 - 16.00: Valle Hansen
fortæller om sin nye bog.

Rudkøbing – Simmerbølle Pastorat
HØST-GUDSTJENESTER

Kirkekaffe i Rudkøbing kirke

12. september

Fra d. 26. september inviterer vi til kirkekaffe.
Har du lyst til en kop kaffe og mulighed for at ønske hinanden god
søndag efter højmessen
Vi mødes i kirkens kor kl. 10.00
stående eller siddende, som det nu
passer den enkelte bedst.

Uhøjtideligt, enkelt og uformelt.
Datoer for kirkekaffe i vinterhalvåret:
Den 26. september – den 10. og den
24. oktober – den 14. og den 21. november – den 12. og den 19. december.

Rudkøbing kirke 10.00:
Rebellens Kor synger for os!

Med venlig hilsen
Menighedsrådet i Rudkøbing

KONCERTER I RUDKØBING KIRKE
Torsdag den 30. september klokken 19.30:
Alex Jönsson Trio og saxofonist Cesar Joaniquet
Der er “støv, hede og højt til himlen” på Alex Jønssons nye
album ”Heathland”, som er fjerde trioudspil fra den anerkendte, danske guitarist og komponist.
Siden 2012 har han modtaget intet mindre end ni nomineringer til Danish Music Awards Jazz. Mange kender ham fra
orkestre som I Think You’re Awesome, Mirja Klippel og Bagland, men også som komponist og bandleder har Jønsson de
senere år markeret sig som en af de mest interessante jazzguitarister på den moderne scene.
I 2021 har Jønsson og trioen inviteret den spanske saxofonist
Cesar Joaniquet med som gæst ved en række koncerter. Joaniquet er en aktiv saxofonist og komponist på den europæiske
jazzscene og har bl.a. arbejdet sammen med Aarhus Jazz
Orchestra, Blood Sweat Drum + Bass og Lee Konitz, ligesom
han er del af trioen ’Songbook’.
Det er lyden af unikt samspil og støvet, dansk prærielandskab
– tilsat spanske farver.
Alex Jønsson (guitar), Jens Mikkel Madsen (bas), Andreas
Skamby (trommer), Cesar Joaniquet (saxofon).

Torsdag den 4. november klokken 19.30:
Septimuskoret synger Carl Nielsen
Denne koncert var oprindeligt planlagt til efteråret 2020 men måtte aflyses pga. coronarestriktioner. Nu bliver det så omsider muligt at høre
Septimuskoret i Rudkøbing Kirke.
Septimuskoret er et sydfynsk blandet kor med ca.
40 sangere. Koret blev stiftet i 1984 med Niels
Bystrup som dirigent. Siden 2013 har musikforsker Ole Kongsted ledet koret. Ved koncerten
fremføres bl.a. Carl Nielsens tre ufuldendte kompositioner “Underlige aftenlufte”, “Stille, Guds
folk” og “O, du Guds lam”. Her vil publikum
høre Ole Kongsteds bud på en komplettering af de
tre nævnte værker. Desuden vil koret præsentere
en række nye bearbejdelser af Carl Nielsens sange,
bl.a. den næsten ukendte sang om Fyn “Fin og
stille smiler Fyn” samt værker af andre samtidige
komponister.
Der er fri entré ved begge koncerter.

Simmerbølle kirke 11.30:
Børne-høst-gudstjeneste for alle.
Børnene i Simmerbølle Børnehave
pynter op i kirken og er med til
gudstjenesten.

Vel mødt til festlig høstfejring!

Minikonfirmation
Vinterhalvåret byder på to minikonfirmationer.
Den første er, når Kassebølle Friskoles elever skal minikonfirmeres i
Simmerbølle Kirke søndag d. 19.
september klokken 11.30.
Kom og vær med til en festlig børneog familiegudsjeneste.
Den anden er d. 5. december klokken 14 00 i Rudkøbing Kirke, hvor
minikonfirmanderne fra Ørstedskolen
skal konfirmeres.
Se mere i næste kirkeblad.
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Rudkøbing – Simmerbølle Pastorat
Minikonfirmandundervisning

Rudkøbing – Simmerbølle Kirker:
Allehelgen

Tilbydes i skoleåret 2021/22 for
såvel 3. – som 4. klassetrin på
Ørstedskolen.
Undtagelsesvist får 4. klasse også
tilbud om mini-konfirmandundervisning, fordi de,
grundet Corona, ikke fik tilbuddet i foråret. Tilbuddet gælder
også børn, der går på andre skoler
end Ørstedskolen.
Tilmelding til præsten, Dorthe
Stæhr Nielsen: dsn@km.dk,
mobil 20 31 71 87
Minikonfirmandundervisningen for 4. klasse begynder i uge
43 og slutter i uge 50.
Ultimo januar 2022 begynder
undervisningen for 3. klasse.
Dorthe (præsten) kommer på
besøg på Ørstedskolen, aftaler
nærmere og deler tilmeldingsblanketter ud til interesserede.
Tilbuddet gælder også børn fra
Rudkøbing/Simmerbølle, som
går på andre
skoler. Tilmelding til
præsten.
Det er gratis at
gå til minikonfirmandundervisning.

NYT INITIATIV I
SOGNEHUSET
Morgensang og formiddagscafé i
salen i Sognehuset
Første onsdag i hver måned
klokken 9.45 -11.45
Den første onsdag i hver måned
indbyder vi til morgensang i salen
i Sognehuset. Vi synger 2-3 sange/
salmer med organist Tine Pugesgaard
ved klaveret. Efterfølgende hygger vi
os med snak, kaffe og rundstykker.
Tag gerne strikketøjet med, og kan
du lide at spille kort eller brætspil, vil
det være til rådighed i huset. Vi håber
at se mange af jer - både mænd og
kvinder.
Første gang vi mødes bliver onsdag
den 1. september.
Mvh Aktivitetsudvalget

Lørdagsdåb
Der er dåbsmulighed på følgende lørdage i Rudkøbing Kirke:
den 18. september klokken 10.00 DSN,
den 16. oktober klokken 10.00 TBW,
den 20. november klokken 10.00 TBW og
den 11. december klokken 10.00 DSN
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Søndag d. 7. november er der allehelgensgudstjeneste i Simmerbølle
Kirke klokken 16.00 og i Rudkøbing Kirke klokken 19.00.
Allehelgen er dagen, hvor vi i
kirken i særlig grad mindes de
mennesker, vi har mistet. Gudstjenesten vil med salmer, musik, ord
og lystænding danne rammen om
de tanker, minder,
erindringer, vi hver især må sidde
med. Navnene vil blive læst op, på
dem, som er døde det forgangne
år. Pårørende til disse personer får
særlige invitationer. Men gudstjenesten henvender sig til alle, som har
mistet en af deres kære, fornyligt
eller for længe siden.
Også årets minikonfirmander og
konfirmander er indbudte – gudstjenesten er, det alvorlige tema til
trods, børnevenlig.
Solist: Ved begge gudstjenester
harpenist Anette Gøll
Desuden deltager Kirkekoret.

Udvalgte vers fra 100 salmer:
Nr. 837
Natten er så lang ved Allehelgen,
uret går, men tiden går i stå,
fanget af en skyggedans af minder,
den, vi elsker, kan vi ikke nå.
Døden kommer nær ved Allehelgen,
river alle blomsterne itu,
og vi mærker den i vore lemmer.
Men hvor er du, Jesus, hvor er du?
Lad os se dig komme gennem natten!
Over dybe vande går din vej.
Du må trøste alle os, der savner,
kalde alle sørgende til dig.
Du kan ikke tage savnet fra os,
men lad vores smerte brænde ud,
så at glæden lyser gennem sorgen,
så at sangen løfter sig til Gud.
Holger Lissner, 2006
Melodi: Erik Kobbelgaard
© Holger Lissner og Salmedatabasen /
salmer.dk

Udstilling i Sognehuset
Fra den 1. september til den 26.
november udstiller Mille Puk Grube
nogle af sine malerier i gangen i
Rudkøbing Sognehus. Mille er født
og opvokset i Rudkøbing. Hun er en
autodidakt kunstner, hvis farverige
indre verden kommer til udtryk igennem maleri og skulptur med naturen
som inspirationskilde. På udstillingen
”Flokke” vil man kunne tage et skridt
ind i denne verden, hvor mangfoldigheden kommer i spil.
Til hverdag arbejder Mille som ergoterapeut i Lohals.

Der er adgang til udstillingen fra
klokken 9.00 til 14.00 - tirsdag til
fredag.

Rudkøbing – Simmerbølle Pastorat
Plejehjemsgudstjenester

Vejviser

Tirsdag 21. september - Rudkøbing Plejehjem 10.30.
Danahus 14.30, v/ Dorthe Stæhr Nielsen
Tirsdag 19. oktober - Rudkøbing Plejehjem 10.30,
Danahus 14.30, v/Dorthe Stæhr Nielsen
Tirsdag 23. november - Rudkøbing Plejehjem 10.30,
Danahus 14.30, v/ Trille Brink Westergaard

Gælder begge sogne
Hjemmeside: www.rudkøbingsimmerbøllekirker.dk

Indre Mission – Bethesda
02.09
16.09
30.09
28.10
11.11
26.11

Møde V. Jan Hummelshøj
Møde v. Bjarne Hvidbjerg
Bibelstudie
Møde
Sangaften v. Mette og Christian
Åben by Night.

09.09
23.09
07.10
04.11
18.11

Bibelstudie
Filmaften
Møde v. Eigil Andreasen
Bibelstudie
Bibelstudie

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

Studiekreds
Der indbydes til studiekreds om
den tyske sociolog, Hartmut Rosas
bog: Det ukontrollerbare, udgivet på
forlaget Eksistensen. Rosa mener,
at det virkelige, ægte liv opstår i
mødet med det ukontrollerbare – i
betydningsfulde øjeblikke, i undren
og i nærvær. Problemet er imidlertid, at vi mennesker er meget
optaget af at styre og kontrollere
alting – både samfundsmæssigt og
individuelt – hvorfor livet glider
os af hænde. I bogen giver Rosa
mange eksempler på netop det,
men han kommer også med et bud
på, hvordan man kan forholde sig

anderledes, idet han lancerer begrebet ’resonans’.
Studiekredsen ledes af Hanne og
Ole Davidsen.
Vi mødes 5 gange i løbet af efteråret. Første gang er torsdag den 9.
september klokken 19.30. Studiekredsen er åben for alle.
Sted: Præstegårdens konfirmandstue, Østergade 2 (indgang fra Rue
Stræde).

Rudkøbing menighedsråd har pr. 9.8. 21
ansat en ny graver på kirkegården.
Vi byder velkommen til Claus Aagaard og glæder os meget til samarbejdet.
Med venlig hilsen Conny Mortensen, fmd

Præster
Sognepræst kbf.:
Dorthe Stæhr Nielsen,
Rudkøbing Præstegård,
Østergade 2, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 13 75/ 20 31 71 87
Mail: dsn@km.dk
Tlf. Mandag fri.
Sognepræst:
Trille Brink Westergaard,
Lindelse præstegård,
Langegade 2, 5900 Rudkøbing
Tlf. 20 46 36 44.
Mail: tubw@km.dk.
Kordegn: Lisa Pihl Jensen
Torvet 1A, 5900 Rudkøbing
Tlf. 2028 0454
Mail: lpj@km.dk
Træffes tirsdag til fredag
i dagtimerne.
Personlig fremmøde aftales
ligeledes på tlf. 2028 0454
Organist:
Tine Pugesgaard
Sagers Allé 1, 5900 Rudkøbing
Tlf. 23 30 18 68
Mail: tine.p.org@gmail.com
Kirketjener:
Lene Munch Larsen
Tlf. 20 34 56 57, mandag fri.
Mail:
lml.kirketjener@gmail.com
Kirkeværge:
Kjeld Madsen
Tlf. 40 24 52 01

Kirkegårdskontoret graver
Tlf. 62 51 17 65.
Mail:
rudkoebingkirkegaard@mail.dk
Træffetid kl. 09.00-10.00
på kontoret, Rue 12,
5900 Rudkøbing.
Kirkegårdskontoret
Lone Magaard Jensen
Træffes tirsdage 8.00 - 11.00
Tlf. 61 12 72 70
Regnskabsfører
Benny Rasmussen,
Tordenskjoldsvej 21,
5700 Svendborg
Kirkebil:
Byens Taxi
Tlf. 62 51 10 80
Rudkøbing Menighedsråd:
Formand:
Conny Mortensen
Tlf. 30 89 25 30
Mailadresse til Rudkøbing
Menighedsråd er følgende:
7741@sogn.dk
Simmerbølle Menighedsråd:
Formand:
Annika Viulm
simmerboellemenighedsraad@
gmail.com
Kirketjener:
Lisa Pihl Jensen
Tlf. 20 28 04 54
Mail:
lpj.kirketjener@gmail.com
Kirkeværge:
Kjeld Madsen
Tlf. nr. 40 24 52 01
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Humble – Lindelse Pastorat
Eftermiddagsmøder
Efter en lang pause byder vi igen velkommen til eftermiddagsmøder. Vi glæder os til at genoptage møderne igen.
5. september kl. 14.30 i Lindelse konfirmandstuen
Emne: Vi synger efter sangbogen ”Langeland synger” sammen
med Jens Kortermann Jauch

Alle Helgen
7. november
Vi skal mindes dem vi har
mistet i årets løb med gudstjeneste og navneopråb.
Humble kirke kl. 17.00 og

7. oktober kl. 14.30 i Humble konfirmandstuen

Lindelse kirke kl. 19.00

Emne: Humblehistorier v/ Lars Elektrikere

Efter gudstjenesten i
Humble kirke, byder der på
suppe i kirken.

Høst gudstjenester

1 søndag
i advent,
28 november
kl. 19.00 i
Ristinge kirke

Sogneudflugt i
september
Humble-Lindelse Pastorat
holder sognetur torsdag den
2. september. Turen går til
Sønderjylland. Vi skal på
besøg på Genforenings- og
Grænsemuseet og køre en
tur langs den gamle grænse.
På turen derover serveres
kaffe og te med rundstykker. Efter besøget på museet
skal vi spise middagsmad,
og på hjemturen drikker vi
eftermiddagskaffe. Turen
koster kr. 200.00 drikkevarer er for egen regning.
Der startes fra parkeringspladsen ved Humble
Apotek og samles op på
kirkepladsen i Lindelse.
Starttidspunktet kommer i
Øboen senere.
Tilmelding kan ske til
Marianne Olsen
tlf. 20141265 eller
Arne.marianne@os.dk
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5. september i Humble kirke kl. 14.00
Efter gudstjenesten, bydes på Kaffe og kage i kirken
26. september i Lindelse kirke kl. 14.00
Efter gudstjenesten, bydes på kaffe og kage i konfirmandstuen.

Der serveres kaffe og klejner
i kirken efter gudstjenesten.

Humble – Lindelse Pastorat
Plejehjemsgudstjenester Lindelse Plejecenter.
21. september kl. 14.00 v/Tonny Aagaard Olesen
25. oktober kl. 14.00 v/ Li Have Otterstrøm
23. november kl. 14.00 v/NN

Farvel og tak/ afskedsgudstjeneste
Vores sognepræst Tonny
Aagaard Olesen har været vikar
præst hos os i næsten 2 år.
Vi vil gerne sige et ordentligt
farvel og tak for denne gang. Vi
har været rigtig glade for Tonny!
Derfor afholdes der afskedsgudstjeneste med Tonny:
31. oktober kl. 14.00
i Humble kirke.
Efterfølgende vil der være kaffe
og kransekage i våbenhuset.

Ny præst
Vi skal have ny sognepræst,
som vi byder velkommen med
indsættelsesgudstjeneste
Søndag d. 14. november:
Kl. 10.00 i Lindelse kirke
Kl. 14.00 i Humble kirke
Efter gudstjenesterne serveres
et glas bobler og kransekage i
våbenhuset

Vejviser
Sognepræst
Tonny Aagaard Olesen
Træffes på 24 24 24 71
Mail: tao@km.dk. Fri mandag.
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
Kirkeværge Ristinge:
Marianne Olsen,
Tlf. 20 14 12 65
Kirkeværge Humble:
Henny Munch Larsen,
Tlf. 28 11 50 45

Vedr. kirkegårdene:
Kontakt kirkeværgen for den
enkelte kirkegård.
Graver Lindelse:
Allis Stæhr,
Tlf. 23 38 87 05
Mail: lindelsekirkegaard@
outlook.com
Fri mandag.
Kirketjener Humble:
Annette Clausen
Tlf.: 21 66 68 89
Fri mandag
Kirketjener Ristinge og
Kædeby:
Anette Zawada
Tlf.: 91 89 50 39
Stof til kirkebladet sendes til
sognepræsten!
Samtale med præsten
Har du brug for en fortrolig
samtale med præsten, måske
et besøg, eller noget andet, så
husk, at du altid kan skrive
eller ringe til mig (se kontaktoplysningerne).

Kirkeværge Lindelse:
Willy Edvardsen
Tlf. 20 61 93 09

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
Juniorkonfirmander
”KRISTENDOM
FRA TOP TIL TÅ”
Alle børn der går i 3. klasse
kan blive juniorkonfirmander!
Vi skal høre beretninger fra Bibelen,
synge, lege, male, snakke om forskellige
ting, bl.a. Gud, kirke, dåb, påske, pinse
og nadver. Vi skal på detektivjagt i
kirken og mange andre spændende ting.
Kom og vær med i et spændende forløb,
hvor kristendommen bliver udforsket fra
top til tå!
Undervisningen foregår i Magleby
Præstegård på torsdage kl. 14.15 – 15.30
fra d. 7. /10. 2021 til d. 18./3. 2022.
Bussen kører fra Humble Skole – lige til
døren.
Vi afslutter forløbet med en juniorkonfirmandgudstjeneste.
Meld dig til hos sognepræst Li Have
Otterstrøm. lhl@km.dk - tlf. 24911077.

Høstfest
Søndag
d. 12. september
Kl. 10.00 er der festgudstjeneste i den
høstpyntede Magleby Kirke.
Efter gudstjenesten følges vi til Magleby
Forsamlingshus, hvor festlighederne
fortsætter med auktion over de indleverede høstgaver, Lækker høstmiddag og
fællessang mm.
Tilmelding: Li Have Otterstrøm mail:
lhl@km.dk Tlf. 24911077 senest d. 6.
september
Hele overskuddet fra årets høstfest går til
Børns Voksenvenner Langeand.
Vi opfordrer alle, der har mulighed
for det, til at bidrage med høstgaver til
auktionen – såvel afgrøder, som ikke
spiselige gaver. Høstgaverne kan afleveres
i Magleby Præstegård til og med d. 11.
september, og vi kommer gerne ud og
henter dem efter aftale. Høstgaver kan
også medbringes til høstgudstjenesten.
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Koncert med Jørn Jeppesen
i Magleby kirke onsdag d. 15. september kl. 19.00
Jørn Jeppesen spiller Kim Larsens
elskede musik. Jørn Jeppesen har
spillet sammen med Kim Larsen,
og har været med på den sidste cd
med ham, der blev udgivet efter
hans død.

Koncerten er gratis og alle er hjerteligt velkomne.
På grund af begrænset deltagerantal
skal der bestilles billet hos Doris
Christoffersen tlf. 51 37 02 83
senest d. 12. september.

Festgudstjeneste i Bagenkop Kirke
26. september 2021 kl. 13.00 – reception i hallen
kirkens 100-års fødselsdag
Nok er Bagenkop Kirke Langelands
yngste, men nu kan den alligevel
bryste sig af at have nået en pæn alder
på 100 år. Ja, faktisk en anelse mere,
for kirken blev indviet 19. december
1920, og festgudstjenesten skulle have
været holdt allerede sidste år. De fleste
kan nok gætte på hvorfor det ikke lod
sig gøre, men nu vover vi pelsen og
indbyder til festlig fejring og gudstjeneste d. 26. september kl. 13.00 med
efterfølgende reception i hallen.
I tiden omkring 1820’erne fik lærer
og kirkesanger Harboe embede i
Magleby, og straks kom han på idéen
med at tørlægge Magleby Nor og skabe
landbrugsareal hvor der før var vand.
Der skulle gå nogen og tyve år før
lensgreven i 1851 godkendte projektet,
og i 1853 blev førte spadestik taget til
dæmningen ved Skinholm nord for
Bagenkop. For fiskerne i Bagenkop og
for byen i det hele taget var det en sand
katastrofe. Man mistede adgangen til
at fiske i noret, byens spisekammer, og
blev tvunget ud på mere rørte vande.
I 1908 omkom fire familiefædre der
forliste ud for Gulstav, og her meldte
sig for alvor ønsket om at byen fik sin
egen kirke. Med lukningen af noret
var der noget længere til Magleby
Kirke hvor man før havde kunnet sejle,
og derudover ville man gerne have en
kirkegård tættere på, således at man

kunne stedes til hvile der hvor man
hørte hjemme.
I 1913 blev kirkeudvalget stiftet,
den gamle møllebanke blev købt til
byggeriet i 1914 og efter 1. verdenskrigs afslutning gav staten løfte om
ca. 30.000 til byggeriet – en dengang
betragtelig sum. Resten hentede man
hos byens borgere, og 19. december
1920 var drømmen blevet til virkelighed, og kirken kunne indvies under
stor festivitas. På mange måder kan det
siges at være byens første vellykkede
ildsjæleprojekt, og den ånd lever videre i
byen den dag i dag.
I dag står kirken og knejser på møllebanken, og uanset om man kommer
til Bagenkop til lands eller til vands
står kirken oppe på bakken og byder
velkommen. Til dem der bor her fast,
til de mange turister der kommer hvert
år, til dem der sejler forbi på tur i det
fynske øhav. Til minde om en by der
dengang rejste sig i trods, og stadig gør
det den dag i dag. Landsbydød, rådne
bananer og udkant? Ikke her i Bagenkop i hvert fald, og hvis man vil se et
håndgribeligt bevis på det skal man
blot rette øjnene mod kirken og dens
spir. Nu fylder den 100 år og en sjat, og
vi håber at I vil komme og være med til
at fejre dens runde fødselsdag.
På Bagenkop Menighedsråds vegne
Søren Egmose, formand

Babysalme-sang
i Bagenkop
Kirke.
Babyer i alderen 3 – 10 mdr. tilbydes
Babysalmesang, som er både hyggeligt
og sjovt. Vi synger skønne danske salmer
og børnesange med fagter; vi spiller med
rasle-æg, danser og laver bevægelseslege,
blæser sæbebobler, lytter til instrumenter
og tager barnet med ind i musikkens
magiske verden.
Babysalmesangen foregår i Bagenkops
smukke kirkerum på tirsdage kl. 10.00
– 11.00.
Vi begynder tirsdag d. 5. oktober og forløbet varer 3 måneder pr, hold. (Man er
velkommen til at være med i flere forløb,
hvis der er plads.)
Babysalmesangen ledes af Doris
Christoffersen og sognepræst Li Have
Otterstrøm.
Tilmelding sker til Li Have Otterstrøm:
mail: LHL@km.dk Tlf. 24911077.

Gudstjenester på
Lindelse Plejecenter
d. 21. september kl. 14.00:
Tonny Aagaard Olesen
d. 25. oktober kl. 14.00:
Li Have Otterstrøm
d. 23. november kl. 14.00: NN

Konfirmationsforberedelse
Sydlangeland Pastorat
2021-2022
Konfirmationsforberedelsen begynder d. 7. oktober og foregår i Magleby
Præstegård torsdage kl. 8.00 – 9.20. I
Sydlangeland Pastorat afholdes konfirmationer d. 8. maj 2022. Folkekirkens
medlemmer (døbte) har fået brev med
posten. Hvis du ikke er døbt kan du få
tilmeldingsskema af mig på mail eller
med posten.
Li have Otterstrøm

Fodslette-, Tryggelev-, Magleby- og Bagenkop Kirke
Sydlangeland
Pastorat
inviterer til
foredrag med
VLADO LENTZ

Alle Helgens gudstjeneste
S ø n d a g d . 7 . n o v e m b e r i:
Bagenkop Kirke kl. 13.00

Lørdag den 16 oktober kl 14 til 16
I Tryggelev Forsamlingshus.

”Goddag, det er færdselspolitiet!”
Det er et foredrag, hvor Vlado tager
os gennem en rejse af oplevelser fra sin
arbejdsdag, med de følger bilisternes valg
bringer.
Vi hører også omkring hans oplevelser
med programmet Politijagt og med de
rejser, der har været i den forbindelse.
Under foredraget er I velkomne til at
stille spørgsmål.
Der serveres kaffe og hjemmebag.
TILMELDING SENEST DEN
12 oktober 2021 til
Doris Christoffersen
Telefon 62 56 10 35 / 51 37 02 83

Halloween
for børn i
Bagenkop
Kirke
Søndag d. 24. oktober kl. 16.00
slår Bagenkop kirke dørene op
til Halloween-fest for zombier,
spøgelser og andet kryb; klæd dig
ud som du har lyst til, og deltag i
festen, der blandt andet indeholder skattejagt, hekse og skeletter.
Bagefter følges vi til Bagenkop
Hallen og spiser en omgang ækel
og gyselig aftensmad – alt sammen
på hyggeligste måde!
For arrangementet står Søren
Egmose og Li Have Otterstrøm
Arrangementet slutter kl. ca. 17.45
Det er gratis at deltage og alle er
forskrækkeligt velkomne!
Af hensyn til maden må I tilmelde
Jer hos Li Have Otterstrøm senest
d. 20. oktober.

Tr ygg elev K irk e k l . 1 7 .0 0
M a g l e b y K i r k e k l . 1 9. 0 0
Ved Alle Helgens gudstjenesten mindes vi vore døde.
Vi tænder lys og læser navnene op på dem,
som er døde siden sidste Alle Helgens Dag.
Alle Helgens gudstjenesten er en liturgisk gudstjeneste,
hvor musikstykker, fællessang og læsninger fra Bibelen og
litteraturen gensidigt belyser hinanden.
Til gudstjenesterne medvirker

K i r k e k o r e t un d e r l e d e ls e a f Lone Nordal

Koncert i Magleby Kirke den 2. december kl 19:00
med Tamra Rosanes
Tamra Rosanes, Danmarks amerikansk
fødte countrydronning, medvirker i et
nyt musikalsk koncept Hallelujah Special, hvor hun synger amerikansk gospel
og spirituals, hymner og country-ballader.
Tamra Rosanes har slået sig sammen
med to spændende, originale musikalske
personligheder, Jens Einer Sørensen,
som spiller guitar, banjo, violin og
mundharpe og er kendt fra Americana
og countrymiljøet, samt Tim Kristensen,
der er kendt fra rockabilly og countrymiljøet, og er med på kontrabas. Hallelujah Special-koncerterne er velegnede
i kirker og musikken er både folkelig,
følsom og festlig. De bygger på historien
om de tidligste indvandrere i USA, der
skulle begynde et nyt liv på et kontinent
uden andet end en økse, en bibel og en

sang. Det er mange år siden, men sangene har betydning den dag i dag og er
elsket af både amerikanere og danskere.
Hallelujah Special byder på bl.a. Hank
Williams´ simple og gospel-inspirerede
sange med vigtige bud-skaber som ”I
Saw The Light”, The Carter Family´s traditionelle sange som ”Will the Circle Be
Unbroken”, Woody Guthries ”This Land
is Your Land”, slave-gospelsange som
”Go Tell it On the Mountain”, spirituals
som ”Poor Wayfaring Stranger” og Life´s
”Railroad to Heaven” og countrysange
af ”Johnny Cash” og Patsy Cline, som er
relevante i kirkesammenhæng.
Billetter skal hentes på pladsikirken.dk
og medbringes til koncerten.De bliver
tilgængelige den 15. september 2021.

Juletræsfest for børn
Magleby Præstegård lørdag d. 11. december kl. 14.00
Vi danser om juletræet, synger julesange, leder efter nisserne på loftet, leger
julelege, hygger og spiser æbleskiver….
Og måske er der godteposer til børnene!!! Det er gratis at deltage.
Tilmelding senest d. 5. december til
sognepræst Li Have Otterstrøm E-mail: lhl@km.dk / tlf: 24 91 10 77

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
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. 1 24 81 66
Regnskabsfører:
Kaj Christoffersen
Tlf. 62 56 10 35 eller 51 33 10 35
Graver, Magleby:
René Jespersen Tlf. 30 31 59 32
Graver Tryggelev og Fodslette:
Willy Edvardsen
Tlf. 20 61 93 09
Fri mandag.
Kirkebil til alle pastoratets
gudstjenester og arrangementer:
Tlf. 62 57 10 77.
Bestilles senest dagen før.
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Kulturarvsdag
Kulturarvsdagen d. 4. september – folkekirken er selvfølgelig med
Hvis man undrer sig over, hvorfor
det er så selvfølgeligt, kan man
bare prøve at forestille sig, at
kirken og kristendommen ikke var
der.
Vi ville på Langeland og Strynø
så mangle 20 fantastiske kirker,
øens mest markante vartegn.
20 kirkegårde, der fortæller om
århundreders slægter, om sorg,
smerte og trøst. 10 flotte præstegårde, middelalderlige kirkelader
og meget andet.
Det er kun den materielle kulturarv. Den immaterielle er langt
større: Kirkerne har i tusind år
været ramme om dåb, vielse og begravelse - og senere konfirmation.
Har været og er stadig ramme om
de allerstørste begivenheder i vores
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liv, fra vugge til grav. Selv når man
tager afstand fra kristendommen,
er den definerende – som når man
holder non-firmation med tydelig
reference til konfirmation (hvis
det alligevel er noget ikke-, kunne
man lige så godt holde non-begravelse), eller holder navnefest som
en erstatning for dåbsfest.

Sct. Hans er Johannes Døberens
fødselsdag. Mortensaften fejrer vi
munken Morten, der blev biskop.
Halloween er Alle Sjæles fest. Store
dele af vores kalender er bestemt af
påsken. Man skal kun kradse lidt
i overfladen for at finde de kristne
traditioner nedenunder – også i
dagligdags kunst og kultur.

Kristendommen og kirken sætter
den afgørende ramme for vores
kultur: Jul, påske, pinse, Bededag
og Kristi Himmelfartsdag er hellig- og fridage for hele samfundet.
Stort set alt, hvad vi fejrer sammen
har kristne rødder, også det, som
vi måske har glemt: Fastelavn
er festen før fastetiden. Derfor
spiser vi fastelavnsboller. Vi spiser
varme hveder dagen før Bededag,
fordi det engang var en fastedag.

Men kristendommen fylder endnu
mere. Er så selvfølgelig, at vi ind
imellem glemmer det. Vi har bygget hele vores samfund på kristne
værdier om lige værd og lige ret.
Kristendommen er det afgørende
fundament for vores sundheds- og
socialvæsen, vores lovgivning, vores skole- og uddannelsessystem.
Der er al mulig grund til at fejre
vores kulturarv. Kirken er den

suverænt største bærer af denne
kulturarv, så vi er selvfølgelig med,
som vi altid er det. Ikke bare med
bygninger og historie, men nok så
vigtigt som en helt afgørende aktør
i vores nutidige fællesskaber og
kulturliv. Fælleslivet og kulturlivet har altid udfoldet sig rigt i
kirken – og gør det stadig. Se blot
på billederne her på siden, der viser
et lille udpluk af alt det liv og al
den kultur, der udfolder sig i og
omkring kirken hver eneste dag.
Mens dette skrives ligger det
endnu ikke fast, hvordan hver
kirke/pastorat deltager i kulturarvsdagen. Så hold godt øje med
Øboen, kirkernes hjemmesider og
Facebook-sider – eller spørg!
Trille Brink Westergaard

Kulturarvsdagen – Debatdag
Kulturarvsdagen
i Rudkøbing Kirke lørdag d. 4. september
Der bydes på kaffe og kage i kirken 10.00-12.00
Kom og få en snak i godt selskab med præst og mennesker
fra menigheden.
Kom en tur op i klokketårnet og på loftet.
Se klokker og klokkespil.
Kirken er nok den største bærer af kulturarv, vi har i Danmark
– historisk og i høj grad nutidigt.
Det er værd at tale om!
Vi runder af med ”middags-sang”efter klokkeringningen kl. 12.00
Rudkøbing Menighedsråd
Hold øje med Øboen, hvor I kan se, hvordan
Kulturarvsdagen markeres i de øvrige kirker.
Alle er naturligvis velkomne alle steder!

Debatdag
Der inviteres til
debatdag om Tro
og Viden lørdag
den 20. november i
Rudkøbing Sognehus.
Anledningen er
fejringen af H.C.
Ørsted, brobygger
mellem ånd og
fornuft.

Kirken som kulturbærer gennem Rudkøbings historie

Programmet for dagen er:
Kl. 10.00 Foredrag med efterfølgende samtale ved
biskop Tine Lindhardt
Kl. 11.00 Koret Quilisma under ledelse af Jan Thor
Callesen synger tre Ørstedsange
Kl. 11.15 Samtale med Tine Lindhardt
Kl. 12.00 Frokost på Hotel Skandinavien
Kl. 13.30 Oplæg ved seniorforsker fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) astrofysiker Jens
Olaf Pepke Pedersen og dr.theol. og lektor
fra Københavns Universitet religionsfilosof
Jakob Wolf. Efter oplæggene er der samtale
mellem oplægsholderne og deltagerne
Kl. 15.00 Kaffepause (også i Sognehuset)

Dagens ordstyrer er Ole Davidsen
Undervejs kan det ske, at H.C. Ørsted,
H.C. Andersen og N.F.S. Grundtvig
dukker op og blander sig i debatten.
Hele herligheden koster 150 kr.,
og af hensyn til traktementet
skal man tilmelde sig hos
Poul Erik Mikkelsen,
poul.erik@tdcadsl.dk,
telefon: 33 53 07 69,
senest 14. november.
Arrangører: Rudkøbing Menighedsråd, H.C. Ørsted Selskabet, Åben
Himmel – Foreningen til Kirkespillets Fornyelse

Kl. 15.30 Samtalen genoptages, og vi slutter
ca. kl. 16.30.
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Provstirejse 2022
PROVSTIREJSE FOR LANGELAND OG ÆRØ – TIL POLEN
Rejsen skulle have fundet sted i 2020, men blev udsat pga. Covid-19.
NU gennemføres den!

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

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

• Fælles spisning hver aften på
forskellige restauranter
• Frokost på ud-, og hjemtur
• Kørsel i moderne ****4-stjernet bus undervejs
• Anders Bager Eriksen, der
er opvokset på Langeland er
rejseleder på rejsen og provst
Trille Brink Westergaard deltager som medhjælper.
Tilmelding kan ske direkte
til Historiske Rejser og
Anders Bager Eriksen på
mail@historiskerejser.dk
eller 20 93 17 14. Her vil I
blive bedt om kontaktoplysninger og få tilsendt faktura
med depositum på 2000 DKR,
der gælder som tilmelding til
rejsen.
Tilmelding for Langelændere
kan ske til provst Trille Brink
Westergaard: TUBW@KM.DK
og telefon: 20 46 36 44

Foredrag om turen i Rudkøbing Sognehus 3. november 2021 19.00,
hvor begge værter er til stede, og I kan stille spørgsmål!

Gudstjenester i Radio Langeland
Det kommende år vil Radio Langeland én gang om måneden transmittere en af
gudstjenesterne på Langeland eller Strynø. I den kommende periode er der planlagt
transmission af gudstjenester på følgende datoer: 5. september kl. 17.00, 26. september kl. 10.00, 31. oktober kl. 10.00 og 28. november kl. 10.00.
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Kalender
Sted:
Sognehuset Rudkøbing
Humble Apotek og Lindelse Kirkeplads
Konfirmandstuen i Longelse Præstegård
Lindelse Konfirmandstue
Forpagterboligen Hou
Præstegården konfirmandstue, Østergade 2
Torvet Rudkøbing
Magleby Kirke og Forsamlingshus
Tullebølle Kirke
Magleby Kirke
Busterminalen Ringvejen
Konfirmandstuen i Longelse Præstegård
Forpagterboligen Hou
Bagenkop Kirke og Bagenkop Hallen
Konfirmandstuen i Tullebølle Præstegård
Rudkøbing kirke
Bagenkop Kirke
Sognehuset Rudkøbing
Forpagterboligen Hou
Magleby Præstegård
Humble Konfirmandstue
Konfirmandstuen i Tullebølle Præstegård
Sognehuset Rudkøbing
Tryggelev Forsamlingshus
Forpagterboligen Hou
Stoense kirke
Bagenkop Kirke
Sognehuset Rudkøbing
Bøstrup Sognehus
Konfirmandstuen i Tullebølle Præstegård
Sognehuset Rudkøbing
Forpagterboligen Hou
Longelse Kirke
Bøstrup Sognehus
Rudkøbing kirke
Konfirmandstuen i Tullebølle Præstegård
Bøstrup Sognehus
Forpagterboligen Hou
Stoense kirke
Skrøbelev Kirke
Lindelse kirke
Sognehuset Rudkøbing

Dato:
1. september
2. september
2. september
5. september
8. september
9. september
11. september
12. september
15. september
15. september
16. september
17. september
22. september
26. september
27. september
30. september
5. oktober
6. oktober
6. oktober
7. oktober
7. oktober
7. oktober
12. oktober
16. oktober
20. oktober
22. oktober
24. oktober
26. oktober
27. oktober
28. oktober
3. november
3. november
3. november
3. november
4. november
11. november
17. november
17. november
18. november
21. november
21. november
23. november

Klokkeslæt:
9.45
Se Øboen
19.00
14.30
10.00
19.30
11.00
10.00
9.30
19.30
10.00
15.00
10.00
10.00
9.30
19.30
10.00
9.45
10.00
14.15
14.30
19.00
14.30
14.00
10.00
15.00
16.00
19.00
19.30
14.30
9.45
10.00
19.00
19.30
19.30
19.00
19.30
10.00
20.00
16.00
19.00
14.30

Overskrift
Morgensang og formiddagscafé
Sogneudflugt
Læsekreds
Eftermiddagsmøde
Formiddags-komsammen
Studiekredsstart
Alsang
Høstfest
Musik- og fortællearrangement for børn i dagplejealderen
Koncert med Jørn Jeppesen
Sogneudflugt
Børneklub
Formiddags-komsammen
Bagenkop Kirkes 100års-jubilæum
Håndarbejdsklub begynder
Koncert
Babysalmesang begynder
Morgensang og formiddagscafe
Formiddags-komsammen
Juniorkonfirmander begynder
Eftermiddagsmøde
Læsekreds: Frank vender hjem af Kristian Bang Foss
Kaffe på kanden
Foredrag ved Vlado Lentz
Formiddags-komsammen
Halloween
Halloween for børn
Fortællekoncert
Foredrag
Præstegårdscaféen begynder
Morgensang og formiddagscafé
Formiddags-komsammen
Jagtgudstjeneste
Foredrag
Koncert
Læsekreds: Dukken der blev væk af Elena Ferrante
Foredrag
Formiddags-komsammen
Natkirke
Kirkemusikerkoncert
Kirkemusikerkoncert
Kaffe på kanden
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Gudstjenesteliste
September
4.

Kirker:

Kon14.s.e.trin.
firmation
Luk.
17,11-19

Snøde

19.

Konfir- 15.s.e.trin. 16.s.e.trin. 17.s.e.trin.
Luk.
mation
Matt.
Luk.
14,1-11
7,11-17
6,24-34

14.00*
PMM

10.00 PMM

18.s.e.trin.
Matt. 22,34-46

Rudkøbing

Kl. 10.00
DSN

12.00
PMM

17.

10.00*
TBW

Kl. 10.00*
MR
Konfirmation

10.00 PMM

10.00 MR 10.00 DSN

10.00 TBW

11.30*
DSN

10.00
PMM
11.15
HHM
11.15
HHM
11.15
PMM
10.00
HHM

10.00 DSN

10.00
TBW

10.00
DSN

11.30
TBW

11.30 TBW

Humble

14.00* TAO

Kædeby

19.00 TAO

14.00* NN
10.00 LO

17.00*
DSN

10.00
PMM
10.00*
PMM
10.00
PMM
10.00
TBW

11.30 DSN

11.30
EA eller
TBW

19.00* EA

10.00 EA

11.30 DSN 19.30 EA

10.00 TAO

10.00
TAO

19.00* NN

10.00* NN
Indsættelse

17.00* NN

14.00* NN
10.00 NN
Indsættelse

17.00* NN

19.00*
NN
19.00 TAO

10.00 LO
10.00* LO

10.00 ASK
15.30 ASK

10.00* EA

11.30 TAO

11.45 LO

10.00 DSN 10.00 DSN

19.30 ASK 10.00 ASK

14.00*
TAO
Afsked

11.30 LO
13.00* LO

19.00*NN

10.00 LO 17.00* LO
19.00 LO

10.00 LO
11.30 LO

11.30 LO

19.00* LO

10.00 LO

13.00* LO

ASK = Andreas Skjoldborg Knudsen, DSN = Dorthe Stæhr Nielsen, HHM = Hans Henrik Merrild, LO = Li Have Otterstrøm, MR = Marianne Ring,
PMM = Peter M. Møberg, TAO = Tonny Aagaard Olesen, TBW = Trille Brink Westergaard.

1. s. i
advent
Luk.
4,16-30
1sø i advent

14.00*
PMM

11.30
DSN

11.30 LO

28.

14.00*
PMM

11.30
DSN

14.00 LO

19.00 LO

10.00* LO
Konfirmation

11.30 DSN

16.00* EA

19.00 TAO

Tryggelev

21.

11.15
PMM

19.00 TAO

Ristinge

Magleby

19.00*
DSN

14.00
PMM

10.00
TAO

Lindelse

11.15
HHM
10.00
HHM
14.00
PMM
15.15
PMM

10.00 DSN

10.00 LO

kl. 14.00
10.00* MR Introgudstjeneste
Afsked
for nye
konfirmander. EA

14.

16.30
PMM

10.00
ASK

19.30 ASK

11.30 PM
10.00* MR
Konfirmation

7.

16.00
HHM

10.00
HHM
12.00
PMM
Konfirmation

31.

10.00
HHM

11.30*
MR

Fuglsbølle

24.

19.s.e.trin 20.s.e.trin. 21.s.e.trin. 22.s.e.trin. Allehelgen 24.s.e.trin. S. s. i kirkeåret
Matt
Matt
Matt.
Joh.
Matt.
Mark.
Matt.
9,18-26
5,1-12
18,21-35
4,46-53
22,1-14
2,1-12
25,31-46

14.00 * PMM

12.00
ASK

10.00 ASK

November

11.15
HHM

11.00*
HHM

11.30*
TBW

Simmerbølle
Strynø

10.

10.00 HHM

10.00
PMM
17.00*
PMM

Bagenkop

3.

11.15 HHM

Tullebølle

Fodslette

26.

10.00
PMM

Tranekær

Skrøbelev

12.

10.00
HHM
12.00
HHM

Bøstrup

Longelse

11.

10.00 HHM
Konfirmation

Hou
Stroense

5.

Oktober

15.00 NN

11.30 LO

