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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
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om navneændring findes på www.borger.dk og www.familiestyrelsen.dk
Det koster 480 kr. at ændre navn. Der betales dog ikke gebyr ved navneændring i forbindelse med vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest tre
måneder efter vielsen eller for børn under 18 som følge af forældrenes navneændring.
Konfirmation: Konfirmationen foregår på 7. klassetrin. Man bliver
undervist og konfirmeret i det pastorat, hvor man kirkeligt hører hjemme.
Undervisningen finder sted i perioden fra uge 37 til uge 18.
Tilmelding til konfirmandundervisning og konfirmation kan ske på
følgende hjemmeside:www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/
konfirmation/konfirmandtilmelding.
Begge forældre skal underskrive med NemID. For mere information
kontakt konfirmationssognet.
Vielse: Dato og kirke aftales med præsten. På www.borger.dk udfyldes en
ægteskabserklæring, som sendes digitalt til kommunen. Erklæringen danner
grundlag for en prøvelsesattest, som videresendes til præsten. Den må ikke
være udstedt mere end 4 måneder før vielsen finder sted. Ved bryllup skal der
være to vidner tilstede.

Attester: Attester udstedes ved henvendelse til bopælsognets præst, kirkekontor eller kan bestilles på www.borger.dk. Legitimation skal forevises.
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Langelands provstikontor,
Rudkøbing Sognehus, Torvet 1A,
5900 Rudkøbing,
Telefon 51 71 09 90
langeland-aeroe.provsti@km.dk
Provst Trille Brink Westergaard,
Langegade 2, Lindelse præstegård,
5900 Rudkøbing,
Telefon 20 46 36 44
tubw@km.dk
Provstisekretær Joan Harding
Gotfredsen
Telefon 51 71 09 90
jhg@km.dk.
Træffes på kontoret tirsdag og
torsdag kl. 9.00-15.00
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Kirkebladet

1. juni 2020 kl. 04.46 bryder
solen frem over Siø og de Nordlangelandske bakker. Fænoment
set fra toppen af Strynø. Foto:
Andreas Skjoldborg Knudsen

Kirkebladet udgives af
menighedsrådene og
udkommer fire gange årligt.
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Hvad skal jeg gøre ved...

Præstens side
Øen i søen
Efter to år med alt for stor fysisk
afstand til hinanden er det tid til
nærvær og tæthed, til forår og nye
begyndelser. På vores lille ø i søen,
hvor vi kun har én købmand, én
skole, én kirke, én majtræsplads, og
blot én af hver slags øbo, kan den
opbyggede afstand til hinanden
nemt blive permanent – en ny normal. Ikke at vi ikke har stået skulder
ved skulder og udvist stærk solidaritet og holdt hinanden så sikre som
muligt igennem pandemien. Men
som nok de fleste kan fornemme,
har vi gradvist vænnet os til en indadvendt og mindre fysisk kontaktsøgende hverdag. Forsigtighed og
distance har været prioriteret over
fællesspisning og fredagsbajer på
kroen. Og det er, hvad det har været! Og det er forhåbentlig slut nu.
Men forandringerne som gradvist
har sendt os i hver vores retninger
har stået på igennem længere tid.
De er ganske givet blevet forstærket
af vores toårige viruskamp, men de
har rødder længere tilbage - udspringer af dybereliggende forhold.
For selvom vi i højere grad har holdt
os fra hinanden er konflikterne
ikke blevet færre eller mindre af den
grund.
På øen i søen har vi kun hinanden.
Der er kun én af hver og en af os.
Og ligesom man ikke kan vælge
sin familie, har vi yderst begrænset
indflydelse på hvem, vi i dag er
øboer sammen med. I familier kan
der herske internt sammenhold
og solidariteten udadtil kan være
stærk som digerne på Lolland. Men
når familien er bænket omkring

aftensmaden kan respekten for
hinanden være en by i Rusland eller
ligefrem være på menuen. På et
tidspunkt kort efter de første gaffelbidder, indtræder der en tilstand af
respekt-kannibalisme. Vi begynder
at æde os ind på hinanden. Og appetitten kan være enorm. Først æder vi
respekten for os selv, og snart efter
ryger sidemandens med ned.
Når vi øboere i så høj grad kan
sammenlignes med familiemedlemmer, der gensidigt tager lunser
af hinandens respekt, så kan vi
muligvis strække sammenligningen
helt dertil, at vi også – som netop
familie, som tæt fællesskab – kan
ende med at splittes i grupperinger.
Grupperinger, som sætter skel og
udelukker af det store fællesskab.
I en kirkebladklumme kan skriverier som disse nemt blive opfattet
som sure opstød fra en vaskeægte
respekt-kannibal. Nuvel, den kritik
lægger jeg så rygstykker til. Men
det er slet ikke der, jeg vil hen. Mit
ærinde er, at vi som øboere og medmennesker ikke alene er på samme
ø, men vi deler også et fælles mål.
Der er ting, vi vil bibeholde, der er
forhold vi ønsker at ændre. Og respekten mellem os er det, der sikrer,
at ændringerne sker til alles bedste.
Det er det, jeg vil minde om. Godt
så, i ord kan vi vel alle, allerede her,
være enige og forene os i et sådan
formål. Men i hverdagen er det simpelthen blevet for hverdagsagtigt at
holde afstand. For at sikre respekten
må vi nærme os hinanden.
Det er desværre en almindelig
opfattelse, at konflikt ikke kan tjene
et opbyggende formål. Konflikter
og passioneret meningsudveksling

mellem uenige parter er der mange,
som viger udenom. Måske er man af
erfaring med konflikter blevet desillusioneret og har mistet troen på,
at det kan forbedre situation, hvis
man giver sit besyv med i debatten.
Andre lader sig nemmere indfange
af kontroverser og har svært ved at
gøre sig fri af dem, eller løber gang
på gang ind i nye. Uanset hvordan man har det med konflikt og
problemløsning, så er der brug for
udmeldinger. For hvis vi hver især
holder distancen, holder afstand til
hinanden, bliver debatten unuanceret og ensidig og splitter os op. Kun
nogle få kommer til orde. Resten resignerer i stilhed. Derfor har vi brug
for hinanden til at minde os om, at
vi som dele af ø-fællesskabets problemer også er dele af løsningerne.
Vi må forstå os selv som ansvarlige
for hinandens ve og vel. Vi må tage
del i hinandens frustrationer, som
var de vore egne.
Vi har ikke alene brug for at mødes
og se hinanden i øjnene med det
formål at blive set og hørt. Vi har
også brug hinandens tilstedeværelse
for at modtage og nyde hinandens
respekt og forståelse. Vi har brug for
hinanden, for at kunne se os selv. Vi
skal mødes for tilgive og begynde på
en frisk.
Når vi mødes har vi en unik mulighed for at trække hinanden ud
af isolation og resignation. Når vi
krydser grænserne mellem grupperingerne, kan der knyttes nye og
stærke bånd mellem os. Den der
tror på at vedkommende er en del af
fællesskabet kan inkludere andre i
sammenholdet og der bliver flere og
nye kræfter til at bære fællesskabet.

Undgå derfor ikke at mødes.
Som afsluttende bemærkning vil jeg
lige nævne, at der jo som bekendt
er få der kan sætte fingeren på de
ømme tær, som netop de andre. Vi
træder os sjældent selv over tæerne.
Derfor er den åbenhjertige og omsorgsfulde samtale således også en
af vores få muligheder for, for alvor,
at lære af vore fejl. Hvis det der prædikes i kirken, skal give mening, og
hvis vores selvrespekt ikke skal være
på skrømt, må vi leve op til fordringen om at favne hinanden og rette
vore egne fejl. Kristendommens
budskab er ikke et moralsk bud på
et bedre liv, men en stadig påmindelse om, at vi er skabt som vi bør
være, og at vi kun i fællesskabet med
hinanden kan få livet til at blomstre
og kaste frugt af sig. Guds tilgivelse
gives af Gud. Vi skal tilgive hinanden. Guds kærlighed har vi næppe
begreb om. Kærligheden mellem os
tager udgangspunkt i vores menneskelighed og knytter os sammen på
trods af forskellighed og uenighed.
Mød op, deltag og respektér!

Andreas Skjoldborg Knudsen har
været sognepræst på Strynø siden 2018
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Nordlangeland Pastorat
Nyt fra
menighedsrådene
Anny Skriver, Tullebølle har
ønsket at udtræde af TullebølleTranekær-Bøstrup menighedsråd. Dette er blevet godkendt
og menighedsrådet har ønsket,
at der skal afholdes udfyldningsvalg for Tullebølle sogn.
Datoen for dette er ikke fastlagt
endnu.

Organist-situationen
Her skulle der have været en
præsentation af vores nye organist, men i stedet må vi skrive,
at hun har valgt at fratræde
igen pr. 31. januar. Vi skal altså
igen ud for at finde en organist
til Tullebølle, Tranekær og
Bøstrup.
Vi var glade for de to måneder
Kirsten Fredslund nåede at
spille hos os og havde selvfølgelig håbet på et meget længere
bekendtskab, men sådan blev
det ikke. Kirsten har ikke noget
at udsætte på os, men har måttet træffe en beslutning, som var
rigtig for hende.

Kor-i-nord
Så blev det 2022 og et nyt kor-år
venter.
Forhåbentlig er der så meget styr
på coronaen, at vi kan synge
sammen.
Vi har i alt fire arrangementer forude i løbet af 2022, og det første er
på ”Kirkens Dag” den 13.marts” omtalt andetsteds i bladet.
Koret medvirker til en slags afslutningskoncert i Hou kirke.
De fire øve-torsdage ligger på
følgende datoer:
10/2, 17/2, 24/2 og 10/3 - alle
dage kl. 16-18 i Bøstrup Sognehus
Andet arrangement er 2.pinsedag
den 6.juni.
Her ligger øve-torsdage på følgende datoer:
Den 5/5, 12/5, 19/5 og 2/6.
Vi glæder os rigtig meget til at
synge med de sangglade korsangere igen, og vi gør opmærksom
på, alle med lyst til at synge sammen med os er meget velkomne.
Man melder sig kun til et projekt
ad gangen - så kom og vær med.
Tilmelding kan ske hos korlederne Susanne og Jens Jørgen
Søgaard på 22 29 41 58 eller
ivitaq@gmail.com

Jagtgudstjeneste
i Bøstrup Kirke
Tirsdag den 8. marts kl. 19.00
Sydøstfynsblæserne blæser traditionen tro til jagtgudstjeneste
i Bøstrup Kirke. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på
kaffe i sognehuset. Hvad enten man er jæger eller ej, er man
velkommen til at tage del i både den festlige gudstjeneste og det
efterfølgende kaffebord i sognehuset.
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Kirkens dag
I Hou-Stoense-Snøde menighedsråd har man et stykke tid
drøftet, hvad vi kan gøre, for at
gøre mere opmærksom på vore
kirker og kirkernes tilbud. Nu
prøver vi med en lokal ”Kirkens dag”, hvos vi bruger alle
tre kirker i løbet af en søndag
og med forskelligt fokus.
Søndag den 13. marts løber
det af stablen og begynder
med, at vi mødes i Snøde
kirke kl. 12.15 til en uformel
forklaringsgudstjeneste, herefter fortsætter vi til Stoense
kirke, hvor vi kl. 13.00 vil
lægge vægt på fællesskabet.
Det gør vi ved at dække et
langt bord inde i kirken til
fællesspisning. Dagen afsluttes
i Hou kirke kl. 14.15 med en
musikgudstjeneste, hvor bl.a.
Kor-i-nord medvirker.
Vi håber at rigtig mange vil
bakke op om denne fælles dag
i de tre nordlige kirker, hvor vi
vil kunne opleve, hvor forskellige kirkerne er og ligeledes hvor
varieret kirkernes tilbud er.

Musikgudstjeneste
i Tullebølle Kirke
Søndag den 24. april kl. 14.00
Langeland Musikskoles dygtige
elever medvirker ved denne gudstjeneste, hvor man stadigvæk fornemmer en genklang af påskens håb
og glæde i musikken og teksterne.
Efter gudstjenesten er der mulighed
for at hilse på musikerne og få en
lille forfriskning i våbenhuset.

Mariæ
bebudelsesdag
Den 3. april
Denne søndag vil årets konfirmander
medvirke ved dagens gudstjenester i Tullebølle, Bøstrup, Stoense og Hou Kirker.

Store bededag
Tullebølle
Kirke torsdag
den 12. maj
kl. 20.00
En gudstjeneste til ro og
eftertanke med
musikalske indslag. Efter gudstjenesten serveres varme hveder, kaffe og te i
våbenhuset. Ved gudstjenesten
medvirker duoen ”Nordiske
toner”, der består af Britta og
Henrik Kold.

Den sidste
sommerkoncert
Lørdag den 14. maj kl. 15.30 afholdes årets eneste koncert i rækken
af ”Sommerkoncerter på Langeland”. Denne gang i Bøstrup kirke.
Medvirkene bliver mezzosopranen
Angelika Kirchschlager og pianisten Julius Drake. De har begge
gennem årene gentagne gange og
med stor succes optrådt i en af
kirkerne på Nordlangeland.
Det bliver samtidig den sidste koncert i regi af ”Sommerkoncerter på
Langeland”, som har været afviklet
siden 1977.
Se nærmere for køb billetter på
visitlangeland.dk

Nordlangeland Pastorat
Pinsefrokost i
Bøstrup Kirke

Påske i Nordlangeland Pastorat
Palmesøndag

Skærtorsdag

Tranekær Kirke kl. 10.00
Snøde Kirke kl. 11.15

Hou Kirke kl. 10.00
Bøstrup Kirke kl. 17.00 Efter
gudstjenesten i Bøstrup inviterer
menighedsrådet på lammesteg i
sognehuset. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig
senest 1. april til
Hanne Graae Vous
på tlf. 60 41 11 36 eller
mail: h.graae@mail.dk
Lene Møller Dam på
tlf.: 26 84 64 78 eller
mail: lenemollerdam@gmail.com.

Ortodoks kirkemusik
og ikonmalerier i
Stoense Kirke
11. april kl. 19.30

Langfredag
I år byder mandagen i den stille
uge på en helt særlig oplevelse.
Ensemblet Oda A Capella vil
fremføre smagsprøver på ortodoks kirkemusik. Ensemblet
består af fire professionelle musikere fra Ukraine. Vokalkvartetten er kendt for sin evne til
skabe en højtidsstund, som kan
sammenlignes med stemningen
påskenat eller julenat, når der
opstår en ejendommelig følelse
af, at det himmelske og det
jordiske smelter sammen.
Efter koncerten er der fernisering på årets påskeudstilling i
Stoense Kirke. Michael Thierry
har gengivet en række kendte
ikoner på lærred. Udstillingen
vil kunne besigtiges den 16. og
17. april.

Tullebølle Kirke kl. 10.00
Stoense Kirke kl. 11.30

Stabat Mater i
Tranekær Kirke
Lørdag den 16. april kl. 16.00

Jesus Kristus, på korset. En af
dem er den italienske komponist Alessandro Scarlatti. Det
er hans ”Stabat Mater” som
trioen TrioLucAlex vil opføre i
Tranekær Kirke denne langfredag. Trioen består af Tore
Bjørn Larsen på orgel/cembalo
og sangerne Alexandra Emilie
Byriel og Luca Zofie Foli.

Påskedag
Snøde Kirkegård kl. 8.00
Vi vil gerne skabe en ny og lidt
anderledes tradition omkring
påsken, derfor indbyder vi til
en morgengudstjeneste i telt på
Snøde kirkegård påskedag den
17. april kl. 8.00.
Vi vil høre budskabet om Jesu
tomme grav, mens vi sidder
lige ved siden af gravene på
kirkegården. Vi skal høre
ekstra hornmusik og efter
gudstjenesten serveres kaffe og
rundstykker.
Kom og vær med til at bygge
en ny tradition op.
Tullebølle Kirke kl. 10.00
Hou Kirke kl. 10.00
Tranekær Kirke kl. 11.15

Mange komponister har skrevet
musik til det middelalderlige digt
”Stabat mater” om den sørgende
mor, Maria, der står og ser sin søn,

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

2. Pinsedag mandag den 6. juni
kl. 11.00
Vi begynder med en fælles gudstjeneste for hele pastoratet, hvor
vores lejlighedskor Kor i nord også
medvirker.
Efter gudstjenesten er der frokost i
sognehuset. Der serveres smørrebrød, og tilmelding er nødvendig
senest den 1. juni til:
Hanne Graae Vous på tlf. 60 41 11
36 eller mail: h.graae@mail.dk
Lene Møller Dam på tlf.: 26 84
64 78 eller mail: lenemollerdam@
gmail.com..

Højskoleaftener i Bøstrup
Sognehus
Foredragene finder sted i Bøstrup
Sognehus, Bøstrupvej 37.
Onsdag den 2. marts kl. 19.30.
Skuespiller Leif Maibom: Fra Leif
til Torleif. Fra kateder til komiker.
Fra realeksamen til Revykonge.
Onsdag den 16. marts kl. 19.30.
Læge Christian Bøving: Et lægeliv
på kanten.
Onsdag den 6. april kl. 19.30.
Radiovært Magareth Lindhardt:
Stemmen i radioen.
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 foredrag i sæsonen for 200 kr.,
enkelt foredrag 75 kr.
Der serveres kaffe eller te og kage
for 25 kr.
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Nordlangeland Pastorat
Udflugt til Assens
Hou-Stoense-Snøde menighedsråd inviterer på sommerudflugt til
Assens onsdag den 8. juni.
Vi skal have en rundvisning i
ERNST samlinger under Museum Vestfyn samt en guided
byvandring og besøge Fyns
næststørste kirke, Vor Frue kirke,
i Assens med det karakteristiske
ottekantede tårn og spir.
Hos ERNST træder du ind i
en anden verden! Engang var
ERNST fabrik, butik og bolig
for familien Ernst. Sølvvarer,
særligt bestik, blev produceret på
fabrikken J. Ernst’s Sølvvarefabrik, mens et smukt fabrikanthjem blev opbygget i kulissen til
fabrikken.
I de gamle gader med velbevarede
huse får man en god oplevelse af
den gamle købstad og et indblik i
byens historie og betydning.
Der skal gøres opmærksom på, at
specielt rundvisning på Ernst ikke
egner sig til rollator og gangbe-

sværede, da man skal op og ned ad
trapper.
Programmet ser sådan ud
Kl. 10.00 Start fra Hou kirke,
derefter opsamling ved Lohals
Havn (10.05), Stoense (10.10) og
Snøde ved den nye vej til P-pladsen
(10.15).
Undervejs til Assens gør vi holdt i
Falsled for at spise en sandwich.
Kl. 13-15 Rundvisninger i Assens
i to hold.
Kl. 15.15 Kaffe
Kl. 16.15 – 16.45 mødes vi i
Vor Frue kirke
Kl. 18.30 Middag på Hotel
Skudehavnen, Rudkøbing
Vi er tilbage i Hou ca. kl. 21.

Sommerudflugt til Humlemagasinet
og Sanderum Kirke
Søndag den 26. juni
Sommerens korte udflugt for Tullebølle-Tranekær-Bøstrup sogne begynder, som vi plejer, med gudstjeneste i Tullebølle kirke kl. 10.00.
Efter middag på Fjeldsted Skovkro besøger vi Humlemagasinet. Her
kan man på 10 tdr. land nyde forskellige temahaver. Derudover kan
man se en række museer: Historisk dukkemuseum, Sigfred-Pedersen-museum og i år åbner også en udstilling om Dronning Magrethe
i anledning af regeringsjubilæet. Der vil blive serveret kaffe og kage i
deres hyggelige cafe.

Pris for turen inkl. rundvisninger,
sandwich, kaffe og middag er
300 kr. pr. person, drikkevarer
ikke inkluderet.
Tilmelding senest tirsdag den
24. maj til Lene Møllen Dam,
tlf. 26 84 64 78 eller
mail: lenemollerdam@gmail.com

Derefter går turen til Sanderum Kirke med den flotte altertavle af
Claus Berg, som også står bag altertavlen i Odense Domkirke. Mest
kendt er kirken dog nok for sine vovede middelalderlige kalkmalerier, der af samme grund var overkalkede helt indtil 2011.
10.00 gudstjeneste i Tullebølle Kirke
12.30 middag på Fjeldsted Skovkro
14.00 Humlemagasinet
16.30 Sanderum Kirke
17.30 retur til Langeland
Pris: 250 kr.
Tilmelding til Hanne Graae Vous på tlf. 60 41 11 36 eller mail:
h.graae@mail.dk senest mandag den 13. juni

Foto: Ole Gundersen
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Foto: Museum Vestfyn

Nordlangeland Pastorat
Vejviser

Formiddagskomsammen
I marts er der formiddagskomsammen i Forpagterboligen, Houvej 30 kl. 10-12 på

følgende onsdage: Den 2. marts,
den 16. marts og den 30. marts.
Så holder vi pause til september.

Månedens salme
I marts skal vi lære 803 Maria
snart er det forår, med tekst af
Lisbeth Smedegaard Andersen og
melodi af Birgitte Buur.
I april op til påske synger vi 831
Nu ligger vejen øde, skrevet af

Leif Rasmussen og med musik af
Hans Dammeyer
Fra påskedag og resten af april og
maj synger vi 828 Det er påske
hvor Holger Lissner har stået for
både tekst og melodi.

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

Gudstjenester på plejehjemmene
Stigtebo:
Onsdag den 30. marts kl. 10.15
Onsdag den 27. april kl. 10.15
Onsdag den 25. maj kl. 10.15
Tullebøllecenteret:
Onsdag den 30. marts kl. 14.30. Altergang
Onsdag den 27. april kl. 14.30
Onsdag den 25. maj kl. 14.30. Altergang

Menighedsrådsmøder
Hou-Stoense-Snøde
Tirsdag den 29. marts kl. 14 i Forpagterboligen, Hou
Tirsdag den 10. maj kl. 14 i Forpagterboligen, Hou
Tullebølle-Tranekær-Bøstrup
Tirsdag den 22. marts kl. 17 i Bøstrup Sognehus
Tirsdag den 10. maj kl. 19 i Bøstrup Sognehus
Fællesmøder
Tirsdag de 22. marts kl. 19.30 i Bøstrup Sognehus

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

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
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
Kære menighed
Jeg er så heldig at være jeres nye
sognepræst, og jeg glæder mig
rigtig meget til at komme i gang.
Jeg hedder Ann Kirstine Højstrup
og er 33 år gammel. I juni 2020
blev jeg cand.theol. fra Aarhus
Universitet, og her i december
2021 gennemførte jeg pastoralse-

minariet i Aarhus. Så det er helt
nyt for mig, men hvor har jeg glædet mig til det her de sidste 7 år.
Jeg kommer fra Fredericia, hvor
jeg har boet mere eller mindre de
sidste 10 år. I 2013 blev jeg uddannet pædagog. Herefter boede

jeg 9 måneder i Bergen, Norge,
hvor jeg arbejdede som pædagog. Herefter kom jeg tilbage
til Danmark og var pædagog,
indtil jeg fik lyst til at gå efter en
livslang drøm – at blive præst. Jeg
søgte ind på teologi, og startede i
september 2014.

For mig har det altid været en
drøm at blive præst. Jeg havde dog
aldrig tænkt mig selv som universitetsstuderende, men jeg gav det,
heldigvis, et forsøg. Og det har
været den hårdeste og mest fantastiske rejse. Jeg har været enormt
glad for at jeg tog springet. I min
studietid har jeg været særlig glad
for filosofi og etik, samt de tre
sprogfag – græsk, hebraisk og
latin. Mit speciale handlede om
teologien i Harry Potter, det var
rigtig spændende.
Privat er jeg gift med Kasper,
som er journalist på TV 2 Sport.
Vi har 2 dejlige børn sammen,
Frederik på 4 år og Johanne på 1
år. Så nu er der rigtig kommet liv
i præstegården. Vi nyder huset og
den dejlige store have.
I min fritid kan jeg godt lide at
læse bøger, gå ture og rejse. Jeg
læser meget forskelligt litteratur,
desværre har der ikke været tid til
så meget læsning, udover lektier,
her under min studietid, så jeg
glæder mig til at få lidt tid til det
igen.
Jeg kan godt lide at vandre. I
efterårsferien var jeg afsted for 4.
gang på Camino de Santiago, en
pilgrimstur gennem Spanien. Så
det kan man vist godt kalde mig
afhængig af.
Det leder mig så hen til det med
at rejse, for det holder jeg enormt
meget af. Jeg elsker at komme
ud og se nye steder, opleve andre
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Longelse - Fuglsbølle - Skrøbelev Pastorat
Menighedsrådsmøder
Der vil blive afholdt menighedsrådsmøder på følgende datoer
22. februar kl. 18.30
22. marts kl. 18.30
19. april kl. 17.00 syn Fuglsbølle
24. maj kl. 17.00 syn Skrøbelev
21. juni kl. 17.00 syn Longelse

Der har igen i år været samlet ind til børns voksenvenner i vores kirker.
Der blev indsamlet 1244 kr., som vil blive overført til deres konto.

kulturer, og spise god mad.
Desværre har corona her sat
sine begrænsninger de sidste par
år, så vi har ikke rejst så meget,
som vi kunne have ønsket. Men
i stedet har min familie og jeg
nydt godt af vores eget smukke
land, som også har budt på en
tur til Langeland, hvor min
mand, Kasper, aldrig havde været før i sommeren 2021. Han
forelskede sig i Langeland med
det samme.
Selv har jeg haft familie på Langeland, og dermed kendt lidt
mere til øen end Kasper.

Jeg glæder mig til at hilse på jer
alle, og til at tage hul på dette
nye eventyr og denne nye æra.
De varmeste hilsner
Ann
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Longelse - Fuglsbølle - Skrøbelev Pastorat
Nyt tag
Vi er blevet færdige med nyt tag på
Longelse kirke.
Det er blevet rigtig flot og godt
håndværk udført.
Vi mangler kvaderstenene på øst
gavlen af kirken som skal lægges
om, da de synker, fordi cementen,
de ligger i, er gået i stykker. Det
vil blive startet op igen omkring
marts måned alt efter vejret.

Indsamling
Menighedsrådet har I år besluttet
at støtte Langelands vågetjeneste,
fordi de gør et stort stykke arbejde,
og sørger for ingen skal ligge alene
den sidste tid

Velkommen til vores
nye præst.
Pr. 6. februar har menighedsrådet ansat Ann Kirstine Højstrup
for Longelse – Fuglsbølle – Skrøbelev kirker Efter Marianne Ring
Vi glæder os meget til at byde
Ann Kirstine og hendes familie
velkommen til Langeland og ikke
mindst til det nye samarbejde.

Efter gudstjenesten vil der være
lejlighed til at snakke med vores
nye præst

Men i mange tilfælde er det desværre ikke noget, der altid bliver
opdateret i vores system.
Det gør kirkeværgen kan bruge
meget tid på at lave detektiv arbejde for at få kontakt med den
rigtige p erson.
Derfor vil vi gerne opfordre til at
man kontakter kirkeværgen eller
graveren. Hvis man er i tvivl
Om det er de rigtige oplysninger
vi har.
Kirkeværge, Klaus Egeberg
klausegeberg@gmail.com
tlf. 21 62 81 10.

Træ skal stynes
Vi skal havde stynet det ene store
træ på Skrøbelev kirkegård ud til
skrøbelev Kirkevej da det er fyldt
med svamp. Fanny Møller kirke-

10

Menighedsrådet vil gerne takke
Eigil Andreasen for hans store
engagement han har lagt i vores
kirker ikke mindst vores konfirmander.
Menighedsrådet vil også takke alle
øens præster for et godt samarbejde i en stund, hvor vi ingen
præst har haft.

Indsættelsen vil ske i Skrøbelev
kirke søndag den 6. februar
kl. 15.00

Opfordring til opdatering af kontakt oplysninger
Vi vil gerne opfordre gravsteds
ejere, eller de personer der er
nærmeste pårørende til at kontakte
kirkeværgen. Og få opdateret sine
kontakter.
Desværre oplever vi mange gange
at det kan være svært at få kontakt
med gravstedsejeren.
Det kan der være mange årsager til.
Personen er flyttet, opsagt sit oprindelige telefonnummer, og blot bruger mobilnummer, som mange gør i
dag. Der kan også være sygdom der
gør det, så det er Et nært familiemedlem der er værge for personen.
Årsagerne kan være mange.

Tak til Eigil Andreasen

gårdskonsulent ved Fyns Stift har
sagt det skal skæres ned til en fire
meter over jorden. Dette vil blive
gjort omkring februar

Månedens salme
Der findes mange gode salmer
i ’100 salmer’, men det er langt
fra dem alle vi kender. Derfor vil vi én gang i måneden
mødes, for at lære en ny salme
fra ’100 Salmer’. Salmen vil
blive brugt til hver gudstjeneste
i løbet af måneden. Vi starter
med en kop kaffe, hvorefter vi
øver salmen.
Vi mødes 17/3 + 21/4 + 5/5 fra
14.30-16.00 i præstegården.

Styning af hegn
Man har fået stynet hegnet ved
fuglsbølle kirke så kirken igen er
blevet synlig fra Herslevvejen

Vejviser
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
Tlf. 62 50 10 69
Mobil: 51 50 10 69
Mail: ankh@km.dk
Mandag fridag
Kordegn:
Lisa Pihl Jensen,
lpj@km.dk Tlf. 20 28 04 54.
Menighedsrådsformand:
Karl Kristian Rasmussen,
karl.kristian@mail.dk
Tlf. 51 36 25 74
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.

Strynø Pastorat
Påskemåltid i
i Strynø kirke
Skærtorsdag d. 14. april kl. 16.00
Til påske kan vi forhåbentlig vende
tilbage til traditionen med fællesspisning i kirken. Vi indbyder
derfor til kort festlig gudstjeneste
med dejlig påskemusik og -sang kl.
16. Efterfølgende spiser vi sammen
i kirken. Måltidet er gratis. Tilmeld
jer på listen som lægges hos købmanden.

Kirkegårdsomlægning
Menighedrådet har udarbejdet en
plan for omlægning af kirkegården.
Det er nødvendigt, da mange af
gravstederne er nedlagt. Planen
er nu hos en kirkegårdskonsulent
til vurdering. Vi kan dog fortælle
menigheden, at ingen nuværende
gravsteder vil blive nedlagt, før
gravstedsejer selv ønsker det. Når
planen engang er godkendt, vil vi
oirientere om det på et fællesmøde.

Offentlige møder i
menighedsrådet
Strynø menighedsråd holder offentlige menighedsrådsmøder den
23. marts og 1. juni 2022. Begge
møder afholdes i Strynø præstegård
kl. 19.00.

Store Bededag
Fredag den 13. maj kl. 19.00
Fejring af Store bededag har været
en sjældnere begivenhed i Strynø
kirke. I år har vi planlagt en aftengudstjeneste på dagen. Temaet
for gudstjenesten er bøn og tak.
Der kommer et par nye sange og
salmer på programmet. Vi håber
at I har lyst til at komme forbi til
fredagssang.

Ny formand for
menighedsrådet
Da Gitte Buchberg tiltræder et
nyt og krævende job har hun valgt
at træde ud af menighedsrådet
per 31. januar. Menighedsrådet
har i skrivende stund endnu ikke
konstitueret sig formelt, men Rie
Aagaard er fra 1. februar fungerende formand, og et samlet råd
støtter, at hun ved det konstituerende møde vælges som formand
for Strynø menighedsråd.
Suppleant Lone Anesen er
indtrådt i menighedsrådet per
1. februar og vi er derfor i den
privilligerede situation, at vi stadig har et fuldtalligt råd. Tusind
tak til Gitte Buchberg for hendes
engagerede arbejde og hjertelig
velkommen til Lone Anesen.

Sammenkomst
for voksne
Tirsdag d. 22. marts kl. 12.30 på
Strynø gl. Mejeri
Strynø menighedsråd inviterer på
en let forårsfrokost med sild og
andet godt + kaffe og kage.
Vi hygger os, synger en sang og måske har du en lille sjov historie, du
kan underholde os andre med!
I lighed med tidligere år betaler vi
for maden og du betaler selv for
dine drikkevarer.
Tilmelding nødvendig enten til
Helga 6251 3751 eller Elisabeth
3195 5860 senest 15. marts.
Alle er velkomne, for mere information se marts nr. af Strønyt.
På glædelig gensyn
Helga og Elisabeth

Kirkestatistik for 2021
Her i årets første kirkeblad bringer vi tallene som vores kirketjener, Helga, har gjort dem op:
I alt fandt der i 2021 31 gudstjenester og kirkelige handlinger
sted i Stynø kirke. I alt deltog 611
kirkegængere, hvilket i gennemsnit giver 19,7 kirkegængere per
tjeneste.

Vejviser
Sognepræst:
Andreas Skjoldborg Knudsen
Strynø Præstegård
Kirkevej 18
5943 Strynø
Tlf. 30 93 78 74
Mail: askn@km.dk
Menighedsrådsformand:
Rie Lykke Aagaard
Ringgade 2
5943 Strynø
Tlf. 60 22 23 35
Graver:
Asbjørn Bøg Petersen
Mellemgade 4
5943 Strynø
Tlf. 29 93 11 83
Kirkeværge:
Gerd Haugaard Nielsen
Fredensgade 8
5943 Strynø
Tlf. 41 48 34 50
Kasserer:
Elisabeth Gregersen
Dommervænget 3
5943 Strynø
Tlf. 31 95 58 60
Regnskabsfører:
Kaj Christoffersen
Tryggelev 20
5932 Humble

11

Gudstjenesteliste
Marts
Kirker:

6.
1. s. i fasten

13.
2. s. i fasten

20.
3. s. i fasten

Luk.
22,24-32

Mark.
9,14-29

Joh.
8,42-51

11.15 PMM 10.00* HHM

10.00 HHM 13.00* HHM

11.15* HHM

12.15* HHM 11.15 HHM

Snøde

11.15 HHM

10.00 PMM

10.00* DSN

10.00 TBW 10.00* DSN 10.00 TBW

Simmerbølle

11.30 DSN

19.00* DSN 11.30 TBW

Strynø

10.00 ASK

10.00 ASK
11.30 TBW

Longelse

Skrøbelev
Lindelse

14.00 AKH

10.00 AKH

10.00 EA

10.00 EA
14.00 LO

Humble
Kædeby
Ristinge
Tryggelev

17.00* PMM
11.15 PMM

10.00 DSN

19.00 DSN

10.00 PMM

10.00 TBW

10.00 TBW
11.30 TBW

10.00 ASK

16.00 ASK

10.00 ASK

11.30 AKH

10.00 AKH

11.30 AKH
10.00 AKH

10.00 AKH
10.00 EA
10.00 LO

10.00 AKH
10.00 EA

11.30 EA

19.00 EA
19.00 EA
10.00*
Chr. R. Hartmeyer-Dinesen

10.00 PMM

11.30 DSN

10.00 AKH

Fuglsbølle

10.00 HHM

10.00 PMM

10.00 AKH

Matt
28,1-8

8.00* HHM

10.00* PMM

Rudkøbing

17.
Påskedag

11.30 HHM

11.15* PMM

10.00 PMM

Tullebølle

10.00 PMM

11.15 PMM

10.00 HHM

Bøstrup
Tranekær

10.
14.
15.
3.
Palmesøndag Skærtorsdag Langfredag
Mariæ
bebudelsesdag
Joh.
Luk.
Mark.
Joh.
Luk. 23,26-49/
6,24-35(37)
1,46-55
14,3-9
13,1-15
Joh. 19,17-37
27.
Midfaste

14.15* HHM

Hou
Stoense

April

10.00 EA
11.30 EA

11.30 EA

19.00 EA
19.00 EA
19.00 LO

Fodslette
Magleby

11.30 LO

Bagenkop

10.00 LO

11.30 LO

10.00* LO

10.00 LO

10.00 LO

11.30 EA

11.30* LO
17.00 LO

10.00 LO

11.30* LO
11.30 LO

HHM = Hans Henrik Merrild, PMM = Peter M. Møberg, EA = Eigil Andreassen, ASK = Andreas Skjoldborg Knudsen, DSN = Dorthe Stæhr Nielsen,
TW = Trille Brink Westergaard, AKH = Ann Kirstine Højstrup, LO = Li Have Otterstrøm
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Gudstjenesteliste
Maj
18.
2. påskedag

24.
1. s. e. påske

1.
2. s. e. påske

8.
3. s. e. påske

13.
Bededag

Joh.
20,1-18

Joh.
21,15-19

Joh.
10,22-30

Joh.
14,1-11

Matt.
7,7-14

11.15 HHM

10.00 PMM

10.00 HHM

10.00 HHM

11.15 PMM
10.00 PMM
14.00* PMM

10.00 DSN

10.00 DSN
11.30 DSN

10.00 TBW
11.30 TBW

10.00 ASK
10.00 AKH
konfirmation
11.30 DSN

10.00 HHM
Konfirmation

10.00 HHM
11.15 HHM

12.00 HHM
Konfirmation
10.00 PMM
Konfirmation

11.15 HHM

10.00 HHM
10.00 PMM
konfirmation

10.00 PMM
10.00 DSN
Konfirmation
12.00 PMM
Konfirmation
19.00 ASK

10.00 HHM

11.15 HHM

10.00 DSN
Konfirmation

11.00 DSN
Konfirmation
9.30 DSN
Konfirmation

10.00 TBW

14.00* TBW

10.00 AKH
11.30 AKH
10.00 ASK

10.00 AKH

10.00 AKH
konfirmation

10.00 AKH
11.30 DSN

11.30 AKH
10.00 EA

29.
22.
26.
5. s. e. påske Kristi himmel- 6. s. e. påske
fartsdag
Joh.
Luk.
Joh.
17,1-11
24,46-53
17,20-26

11.15 PMM

11.15 PMM
10.00* DSN

15.
4 s. e. påske
Joh.
8,28-36
10.00 HHM
Konfirmation

10.00 HHM
Konfirmation

10.00 HHM
11.15 HHM

14.
Konfirmation

14.00 LO

10.00 AKH
konfirmation

14.00 AKH

10.00 EA
konfirmation

10.00 EA
11.00 EA
konfirmation

10.00 EA

11.30 LO

10.00 EA
10.00 EA

19.00 EA
19.00 EA
11.30 LO

11.30 LO

10.00 LO

11.30 LO

11.30 EA
10.00 LO
11.30 EA

10.00 LO

10.00 LO konfirmation

14.00 LO

11.30 EA
11.30 LO

Gudstjenester markeret med * er omtalt i bladet
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Rudkøbing – Simmerbølle Pastorat
Morgensangscafé i Sognehuset
Her i foråret d. 4.3 - 1.4 - 2.5 har vi inviteret tidligere højskoleforstander
og musiker: Preben Duedal Rasmussen til være at være vært og lede os
igennem sang og fortælling.

Plejehjemsgudstjenester
Tirsdag 29.03
Rudkøbing Plejehjem Kl. 10.30 og
Danahus Plejehjem kl. 14.30 V/ Ann Kirstine Højstrup
Tirsdag 26.04
Rudkøbing Plejehjem Kl. 10.30 og
Danahus Plejehjem kl. 14.30 V/ Trille Brink Westergaard
Tirsdag 24.05
Rudkøbing Plejehjem Kl. 10.30 og
Danahus Plejehjem kl. 14.30 V/ Dorthe Stæhr Nielsen

Kirkekaffe
I Rudkøbing Kirke er der kirkekaffe efter højmessen i kirken:
Søndage den 6/3 – 20/3 – 1/5 – 29/5
Simmerbølle kirke 20/3 efter gudstjenesten kl. 19.00
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Babysalmesang i Rudkøbing Kirke
Hver torsdag 8 gange i alt med start torsdag den
17. marts fra kl. 10.45 – 11.15
Babysalmesangen ledes af musiker og musikterapeut Anette
Gøl, med vores organist Tine
Pugesgaard ved flyglet. Vi vil
bevæge os rundt i kirkerummet,
lave fagter og bruge enkelte
rekvisitter b.a sæbebobler og
tørklæder. For børn er genkendelsens glæde noget helt særligt.
Derfor vil vi have flere af de
samme sange og salmer med
gennem hele forløbet.
Babysalmesang bliver således
en inspiration til sange og lege
med barnet op igennem småbarnsalderen.

Der kræves ingen forudsætninger kun lysten til at deltage.
Husk at medbringe yndlingsbamsen tæppe/dyne til barnet.
På glædeligt gensyn.
OBS! Tilmelding senest den
10. marts til Janne Riis
på mobil: 53287591 eller
mail: janneriispeitersen@
hotmail.com

Rudkøbing – Simmerbølle Pastorat
Foredrag med tidligere hospitalspræst
Preben Kok
”Arvegods – giv visdom videre”
Tirsdag den 22. marts kl.19.00 i sognehuset
De ældre generationer er ikke
længere pejlemærker, moralske og
etiske fyrtårne, solide vejvisere,
som hjælper de yngre generationer
videre i livet, men halser i stedet
efter ungdommens evige kilde og
deler ikke deres livserfaringer med
de unge.
Sådan lyder en kærlig kritik af den
ældre generation. Det er tidligere
sygehus- og sognepræst Preben
Kok, som i sin nye bog “Arvegods” fremfører den og præcis gør
det modsatte, når han udfolder
tematikken med udgangspunkt
i sit eget liv og 40 år som præst.
Bogens undertitel er netop “Giv
visdom videre”.

At give visdom videre er den ældre
generations fornemmeste forpligtelse. Det er det bedste værn mod
den grænseløse rodløshed og mentale og åndelige uro, som præger
den moderne verden vi er en del af:
Preben Kok udtrykker sig sådan:
”Jeg giver (overfor mine børn og
børnebørn) udtryk for, at man ikke
kan leve et perfekt liv, og at jeg også
laver fejl. Jeg har forsøgt at lære både
min børn og mine børnebørn, at de
aldrig må være gode nok. For det at
være god nok er skruen uden ende.
Den største frihed, et menneske kan
få, er at være elsket uden at være god
nok. Og det er også kirkens budskab:
At prøve at blive god nok betyder, at

du aldrig bliver et frit menneske.
”Det arvegods, Preben Kok gerne
vil give videre, er det perfekte
værn mod det perfekte liv. Netop
i forbindelse med sine foredrag
har han gjort opmærksom på, at
han med dem og med sin bogudgivelser i øvrigt, er i færd med at
lave en hær af folk, som vil sørge
for, at de næste generationer ikke
skal overtage en forurenet verden.

Når Kok taler om forurening,
peger han på det mentale og
åndelige klima. ”Vi har ikke fået
givet vores eget arvegods videre,
og det har ført til mindre realisme, mindre hengivelse og mere
stress, angst og depression i vores
samfund.”
Der er gratis entré og alle er
velkomne.

Rødhalsen
Musikteater for børn og barnlige sjæle
I Rudkøbing Kirke lørdag den 9.april kl.14.00 (Varighed ca.45 min.)
Kirkerummet bliver fyldt af sang
og poesi, når rødhalsen i skikkelse af Stine Michel kommer
flyvende gennem kirken. Vi skal
høre og se en musikteater-forestilling over Selma Lagerlöfs
historie om rødhalsen. Den lille
fugls kamp for at vinde sine røde
brystfjer er et medrivende drama,
der her folder sig ud i ord og
musik med nærvær, varme og et
glimt i øjet.

Glæd jer til koncert for hele familien, hvor ”Rødhalsen” genfortælles gennem sange skrevet og
fremført af Stine Michel.
Handlingen:
Selma Lagerlöfs legende om
Rødhalsen handler om at blive
den, man er. Rødhalsen er, da den
bliver skabt, helt grå og kedelig.
Den brokker sig til Gud over, at
dens navn ikke passer til den, og

den beder om at få nogle flotte,
røde fjer, men Gud har en anden
plan. Der går mange år, og vi
møder Mor Rødhals, der sidder
og fortæller historien om de
manglende røde fjer til sine unger, da hun pludselig afbrydes af
et mærkeligt optog og en mand,
der skal henrettes på en bakke
lige udenfor Jerusalems port.
Der er gratis entré
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Rudkøbing – Simmerbølle Pastorat
Kaffe på kanden-arrangementer
i Sognehuset fra kl. 14.30 – 16.00
Tirsdag den 15. marts
Tag med på en vandring i højskolesangbogen. Vi vil komme
forbi gammelkendte sange, der
har haft plads igennem tidligere
udgaver, men også enkelte nytilkomne sange vil blive besøgt.
Preben Duedal Rasmussen og
Jan Schønemann vil føre an i
fællessang og sangfortælling.
De to ”sangførere” har begge en
mangeårig fortid indenfor de frie
skoler og som musikere.

Alsang på Torvet den 4. maj kl. 20.00
Aktivitetsudvalget i Rudkøbing
Menighedsråd har gennem de
seneste to år haft ønsker om at
gennemføre en alsang på Torvet
foran sognehuset, med opstart
ved fejringen af 75 året for
Danmarks befrielse, men grundet situationen med Corona
har det ikke været muligt. Det
satser vi på, det er nu, så vi
håber rigtig mange vil støtte op
om det gode initiativ.

Det er vores sognepræst Dorthe
Stæhr Nielsen og hendes mand,
tidl. højskoleforstander og musiker Preben Duedal Rasmussen,
der vil lede os gennem aftenens
program hvor også Kirkekoret,
under ledelse af vores organist
Tine Pugesgaard, medvirker. Der
vil være en kort pause i sangen
kl.20.35, hvor vi hører Frihedsbudskabet, som det lød for 77 år
siden.

Vi arbejder på at få sat en lille
udstilling op i gangen i sognehuset med lokale billeder
og tekst fra 2.verdenskrig, i
samarbejde med Rudkøbing
Byhistoriske Arkiv, så vi efter
fællessangen kan gå ind i huset,
hvor vi også vil byde på et lille
glas.

Vi har et stort ønske om at det
kan blive en tilbagevendende
begivenhed, så mød talstærkt op
til en dejlig stund i fællesskabets
ånd, hvor vi fejrer at vi fortsat
kan leve som frie mennesker i et
frit land.

Der vil, som de foregående år,
være tændt levende lys i alle
vinduerne.

16

Onsdag den 11. maj
Museumsinspektør Peer Henrik
Hansen kommer og fortæller om

Strandingen ved
Påø den 5.maj 1945
ud fra sin nye bog
”Miraklet Ved Påø.
Til begge arrangementer serverer
vi kaffe og kage, hygger og bliver
beriget af dagens gæster
Vi serverer kaffe og kage, hygger
og bliver beriget af dagens gæst.
Er man gangbesværet er der
mulighed for at anvende elevator;
man går blot ind ad bagindgangen. Der kan bestilles gratis taxa
(Byens Taxa: 62511080)
Alle er velkomne. Det er gratis at
deltage.

Farvel til:
Konfirmationer
Fredag 13. maj – St. bededag
Rudkøbing kirke kl. 10.00
v/ Dorthe Stæhr Nielsen
Simmerbølle kirke kl. 12.00
v/ Peter Møberg
Lørdag 14. maj
Rudkøbing kirke kl. 10.00
v/ Dorthe Stæhr Nielsen
Søndag 15. maj
Simmerbølle kirke kl. 9.30
v/ Dorthe Stæhr Nielsen
Rudkøbing kirke kl. 11.00
v/ Dorthe Stæhr Nielsen

I tilfælde af dårligt vejr rykker vi
ind i kirken

Lørdagsdåb

Billedet er venligst udlånt af
Rudkøbing Byhistoriske Arkiv

Der er mulighed for lørdagsdåb i
begge kirker d. 19. marts og 7. maj.
Ring og få en aftale med sognepræst
Dorthe Stæhr Nielsen: 20317187

Vores kirketjener Lene Munch
Larsen, der er gået på pension
1. januar 2022. Hjertelig tak for
din store indsats, Lene, og det gode
samarbejde i årenes løb.
Vi tager også afsked med vores
mangeårige regnskabsfører: Benny
Rasmussen, der har valgt at fratræde sin stilling d. 1. januar 2022.
En stor og varm tak skal også lyde
til Benny, for din store indsats og
et godt samarbejde.

Velkommen til:
Annette Clausen og Liza Kathrine
Schlotsfeldt, der er ansat som
kirketjenere ved Rudkøbing og
Simmerbølle kirker henholdsvis
1. januar og 1. februar og til vores
nye regnskabsfører: Rikke Grube.
Lene og Benny ønskes alt godt
fremover.

Rudkøbing – Simmerbølle Pastorat
Familiegudstjeneste i Hine Anlæg
26. maj 14.00 v. TBW
Vi fejrer Kristi Himmelfartsdag
med festlig gudstjeneste i bøgeskoven for små og store.
Efter gudstjenesten kan deltagere i gudstjenesten
selv stige lidt mod himlen med en tur op i vandtårnet,
hvor man kan se det hele lidt fra oven.
Medbring kaffekurv til fælles hygge og snak bagefter
og et tæppe/hynder at sidde på - anlægget er et ”amfiteater”.
Valle Hansen spiller til.

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:
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

Indre Mission - Bethesda
3/3
10/3
17/3
24/3
31/3
21/4
28/4
5/5
19/5

Bibelstudie
Møde v. Peter Møberg
Møde
Møde v. Bjarne Taulborg
Bibelstudie
Bibelstudie
Møde v. Brian Madsen
Bibelstudie
Møde v. Christian Primdahl Medom

Kontakt:
Birgit Mogensen,
tlf. 62502098
Hvor ikke andet er
anført, er møderne
kl. 19.30 i Bethesda,
Ahlefeldtsgade 27,
5900 Rudkøbing

Kirketjener:
Annette Clausen
Tlf. 20 34 56 57, mandag fri.
Mail: ac.kirketjener@gmail.com
Kirketjener:
Lisa Pihl Jensen
Tlf. 20 28 04 54
Mail:
lpj.kirketjener@gmail.com

Kirketjener:
Liza Kathrine Schlotsfeldt
Tlf. 20 54 52 58
Kirkeværge:
Kjeld Madsen
Tlf. 40 24 52 01
Kirkegårdskontoret
Claus Aagaard
Tlf. 23 41 36 65.
Mail:
rudkoebingkirkegaard@mail.dk
Træffetid kl. 09.00-10.00
på kontoret, Rue 12,
5900 Rudkøbing.
Kirkegårdskontoret
Lone Magaard Jensen
Træffes tirsdage 8.00 - 11.00
Tlf. 61 12 72 70
Regnskabsfører
Rikke Grube,
Østergade 40, 1,
5900 Rudkøbing
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
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Humble – Lindelse Pastorat
Personal nyt
Kirketjener

Ny vikar præst

Vi har sagt farvel til vores kirketjener Annette Clausen i Humble
kirke, der har fået nyt arbejde. Tak
for samarbejdet til dig og Held og
Lykke i dit nye job.
Vi har ansat Savanna Brun Rasmussen som kirketjener i stedet. Vi
byder Savanna velkommen og håber
på et godt samarbejde med dig også.

Eigil Andreasen emeritus er
tiltrådt som vores nye faste
præst fra 1. februar og indtil
videre. Vi byder Eigil velkommen og Eigil vil på et eftermiddagsmøde fortælle lidt om sig
selv. Se andet sted i kirkebladet.
Vi glæder os til det fremtidige
samarbejde.

Eftermiddagsmøder fra 14.30 - 16.00
Der bydes på kaffe/kage
Humble Præstegård – konfirmandstuen
Torsdag d. 3. marts
Vores nye faste vikarpræst Eigil Andreasen
kommer og fortæller om sig selv.
Lindelse Præstegaard – konfirmandstuen
Torsdag 24. marts
Jens Korterman Jauch kommer
og synger med os,
med sange fra sangbogen
Langeland synger 2.
Humble Præstegaard – konfirmandstuen
Onsdag 6. april
Lars elektriker kommer og fortsætter med at fortælle Humble historier
Humble Præstegaard – konfirmandstuen
Torsdag 28. april
John S. Madsen kommer med
Jeppe Aakjær causerier.
Gennem fortælling, sang og oplæsning af
udvalgte tekster belyses forskellige og til
tider mere ukendte sider af Aakjærs
litterære og politiske virke
Causeriet vil veksle mellem oplæsning,
fællessang, fremførelser og præsentationer
i anekdotisk form.
Kirkebil kan benyttes.
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Præsentation af ny sognepræst i
Humble- Lindelse
Jeg er født og opvokset i Århus.
I 1972 blev jeg efter endt læreruddannelse ansat som lærer i historie
og musik/sang på Lyngby Private
Skole, nord for København. Senere
blev jeg lærer på Bordings Friskole
på Østerbro.
Da jeg havde virket som lærer i en
årrække, begyndte jeg at læse teologi
på Københavns Universitet. Jeg blev
teologisk kandidat i 1992.
Samme år blev jeg ansat som kirkebogsførende sognepræst i Lille Heddinge, Højerup, Havnelev sogne på
Stevns, Sydsjælland.
Som jeg oplevede det, blev det så
godt et ”ægteskab” mellem de tre
menigheder og mig – præsten - så
jeg blev der i 27 år frem til min pensionering i 2019.
Samtidig med mit præstearbejde
i de tre sogne, virkede jeg i 17 af
årene som orlogspræst – præst i
Søværnet. Søværnets tjenestesteder:
Sundets Marinedistrikt og Stevnsfortet lå i mit sogn, så det var naturligt, at jeg gik ind i Søværnet som
præst for de to tjenestesteder. Den
mission, som Stevnsfortet havde,
svarer til, hvad der blev arbejdet
med på Langelandsfortet. Mit præstearbejde for Søværnet bragte mig
ud på ”de 7 Have”. Jeg har været
med på mange missioner på Grønland og Færøerne. Jeg har sejlet meget i Middelhavet. Jeg har 4 gange
været over ”Dammen”- tur/retur. En
af missioner gik til det gamle Dansk
Vestindien. I 2003 var jeg præst
om bord på OLFERT FISCHER
i Den persiske Golf – den anden
Golfkrig. Jeg var præst på Galathea

III missionen 2006 - 2007. Det gav
mig en tur halvt rundt om jordkloden. Sidste mission, jeg deltog i, var
om bord på THETIS, det første
skib, vi sendte til Østafrika mod
piraterne dér i 2008.
Ved pensioneringen i 2019 valgte
jeg at flytte væk fra de tre sogne
på Stevns. Det blev Langeland –
nærmere betegnet Tranekær, jeg
flyttede til. Det var ikke nogen rar
oplevelse at få klippet ”navlestrengen” over til det sted, hvor jeg har
tilbragt 27 gode år på godt og ondt.
Men nu er jeg ved at falde rigtig
godt til på Langeland, hvis smukke,
bakkede morænelandskab jeg nyder
meget. Det er noget helt andet end
det flade og til tider barske Stevnske landskab.
Som ny tilflytter har jeg mødt stor
venlighed og imødekommenhed
hos befolkningen på Langeland, og
nu glæder jeg mig rigtig meget til at
være sognepræst for menighederne
i Humble – Lindelse pastorat. Det
bliver en helt ny oplevelse for mig,
at komme til at virke som præst på
Sydlangeland – en oplevelse, jeg
glæder mig meget til.
Pastor emeritus
Eigil Andreasen
Stengadevej 18
5953 Tranekær

Humble – Lindelse Pastorat
Gudstjenester på
Lindelse Plejecenter
tirsdage kl. 14.00

d. 22. marts Eigil Andreassen

Vejviser

d. 26. april Li Have Otterstrøm

2022 Forår

d. 17. maj Eigil Andreassen

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

Præstetanker
Til 2. søndag efter påske (Johannes
10,22 – 30)
I teksten til 2. søndag efter påske Johs.
10, 22 – 30 taler Jesus om fårene, der
kender hyrden på stemmen. Det er et
ukendt billede for os, for hverken får
eller hyrder går løs imellem os. Men
måske kender vi billedet fra rejser i
udlandet.
Jeg var på studierejse i Mellemøsten
med universitetet for mange år siden.
Jeg husker en oplevelse fra en lille
landsby i en oase i den syriske ørken.
Lige uden for byen var der en plads,
hvor hyrder og fåreflokke overnattede.
Om aftenen var der et vældigt leben
på pladsen, da fåreflokkene og hyrderne samledes for at drikke vand fra
brønden, spise og overnatte. Fårene fra
de forskellige flokke blandede sig bare
med hinanden, og vi spekulerede over,
hvordan hyrderne fik frasorteret deres
egne får fra de andre. Så gik alle til ro.
Næste morgen var vi spændte på,
hvordan man nu fik samlet de enkelte
flokke, nu hvor dyrene lå hulter til
bulter. Nu stillede hyrderne sig op
i udkanten af den samlede flok, og
begyndte at udstøde underlige lyde.
For os lød de ens, men sådan oplevede
fårene det ikke. Fårene kendte deres
hyrdes stemme, og samledes snart
omkring ham. Snart var hver flok for
sig klar til afgang, hver i deres retning.
Beretningen er en illustration til fårene, der kender hyrdens røst og følger

ham, som der står i ovenfor nævnte
bibeltekst. Og de følges på deres vandring – hyrden går foran og viser vejen til et trygt og godt sted. De følges
på livets vej. Hyrden passer på dem
– sørger for dem. Fårene har et sted
at høre til – nogen at høre sammen
med. Det er det, Jesus mener: Sådan
som med hyrden og fårene, sådan er
det med ham og os mennesker.
Når vi hører fortællingerne om Jesus,
og det, han siger, så hører vi hans
stemme. Og det, han siger til os i
bibelfortællingerne, når han gennem
dem taler til os, dét skal vi leve efter.
Vi skal – så vidt vi magter det – rette
os efter hans ord – efter hans stemme
– og leve vores liv på det.
I vores dåb blev det sagt for første
gang, at vi hører til hos ham. Dåben
forener nemlig det, at høre til hos
Jesus og være en del af hans flok
og her høre efter hans ord. I dåben
blev vi kaldt ved navn af en kendt
og elsket stemme. Og når vi samles
omkring nadverbordet kalder han
på os igen og igen med sin elskede
stemme. Stemmen siger: ”Se, jeg
er med jer alle dage indtil verdens
ende”! Og så kan vi ikke høre noget
bedre budskab, for på det kan vi gå
ud i hverdagen i forvisningen om,
at hyrden går foran os og aldrig i
evighed vil svigte os.
Eigil Andreasen
Pastor emeritus

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:
Willy Edvardsen,
Tlf. 20 61 93 09

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

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
Påskens gudstjenester på Sydlangeland
Skærtorsdag: Magleby Kirke kl. 11.30.
Vi mindes Jesu sidste måltid med sine
disciple ved en nadvergudstjeneste.
Efter gudstjenesten spiser vi
påskemåltid sammen i kirken.
Vi spiser lækker lammesteg med
flødekartofler.
Pris: 50 kr.
Tilmelding til Doris Christoffersen
senest den 4. april .
Mail: doris.i.christoffersen@gmail.com
Telefon: 62 56 10 35 / 51 37 02 83
Pris voksne 50 kr. børn gratis.
Langfredag: Fodslette Kirke kl. 10.00
og Bagenkop Kirke kl. 11.30
Liturgisk gudstjeneste
Vi markerer dagen, hvor Jesus blev
korsfæstet, døde og begravet.
Langfredag sætter fokus på sorgen,
mørket og smerten – for sådan er
menneskelivet også; der er ikke kun fest
og glæde; der findes også mørke sorg og
fortvivlelse.

Grundlovsfest
i Magleby
Præstegårdshave d. 5. juni
kl. 12.00

I løbet af de 7 timer Jesus hang på
korset før han døde, råber han på et
tidspunkt råber mod himlen: ”Min
Gud! Min Gud! Hvorfor har du
forladt mig?” Sådan kan Guds søn
altså også føle det – Det er derfor vi
kalder ham bror.
På Langfredag er kirkerne pyntet
på en ganske særlig måde – eller
rettere: de er ikke pyntet; alteret står
tomt uden bibel, lys og blomster, og
udenfor flager vi på halvt.
Påskedag: Tryggelev Kirke kl. 10.00
og Magleby Kirke kl. 11.30
Påskedag er den største glædes dag,
hvor det, der er for godt til at være
sandt, viste sig at være det alligevel;
Jesus Kristus stod op af døde!
Vi fejrer glæden ved en musikgudstjeneste hvor, bibellæsninger,
orgelstykker, solosang og fællessang
supplerer hinanden.

Gudstjenester på
Lindelse Plejecenter
tirsdage kl. 14.00
d. 22. marts Eigil Andreassen

Medbring madkurv til Grundlovsdagen,
hvor Udenrigskorrespondent Steffen
Jensen kommer og fortæller om hans
virke i Israel og om den spændte situation
i Mellemøsten..

d. 26. april Li Have Otterstrøm

Og hvor man udover grundlovstale, vil
blive underholdt af Gospelkoret Salos og
Søren Egmose med band, som kommer
og sætter kulør på det hele.

Vi byder på kirkekaffe efter
søndagens sidste gudstjeneste i
Sydlangeland Pastorat

d. 24. maj

Doris Christoffersen
Mail: Doris.i.christsoffersen@gmail.com
Telefon: 62 56 10 35 / 51 37 02 83
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”Under min studietid havde jeg den store
glæde at prædike i mine barndomskirker
ved flere lejligheder. Det var en stor oplevelse for mig, husker jeg, selvom jeg var
skrækkeligt nervøs. At dele ud af sin tro
vil jo altid være sårbart og personligt, men
I gjorde meget hurtigt min nervøsitet til
skamme, og jeg kunne ikke have ønsket
mig noget bedre sted at øve end hos jer i
menighederne i Sydlangelands Pastorat. I
gav mig mod og styrke til at forfølge mit
kald!
Jeg er nu ikke længere studerende – faktisk har jeg været præst i 5 års tid allerede.
Jeg begyndte min sognepræstetilværelse i
Gudbjerg-Gudme-Brudager Pastorat på
Sydøstfyn, og siden medio 2019 har jeg
været kirkebogsførende sognepræst i Birkerød Pastorat. Ved siden af min stilling
som sognepræst i Birkerød er jeg også
leder af Helsingør Stifts ”Rejsehold for
psykisk arbejdsmiljø”, da jeg er uddannet
konfliktmægler. Min opgave i rejseholdet er at bistå i sogne, hvor det psykiske
arbejdsmiljø er presset.
Jeg har nu den store glæde at være blevet
indbudt til at forestå en gudstjeneste i
den kirke, hvor jeg selv engang blev døbt,
af jeres sognepræst Li Have Otterstrøm.
Det er der noget meget meningsfuldt i, og

Eigil Andreassen

Kirkekaffe

Sydlangelands Pastorat byder på kaffe og
hjemmebag.
Arrangementet er gratis, dog skal der ske
tilmelding SENEST DEN 25 maj 2022 til

Sognepræst Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen
holder gudstjeneste i Tryggelev Kirke 6. marts kl. 10.00

Fodslette Kirke lukker i perioden d. 1. maj – d. 1. oktober
2022 på grund af restaureringsarbejde. Vi glæder til at genåbne
en ny istandsat kirke til efteråret.

Sogneudflugt til Odense
Jernbanemuseum
og Ansgars Kirke
lørdag d. 18. juni
Vi får en guidet rundvisning på Jernbanemuseet; og i Ansgars Kirke vil tidligere
vikar i Sydlangeland Pastorat, Thomas,
vise os rundt.
Pris: 200 kr. pr. person
Tilmelding til Doris Christoffersen.
Mail: doris.i.christoffersen@gmail.com
Telefon: 62561035 / 51370283
Yderligere information vil komme i
Øboen i maj måned og i næste kirkeblad.

jeg har taget imod invitationen med stor
glæde og taknemmelighed. Det vil være
mig en stor glæde at fejre gudstjeneste
med jer igen – for jeg skylder jer så mange
tak.
Jeg håber derfor meget, at vi ses søndag d.
6. marts 2022 kl. 10.00, hvor jeg prædiker i Tryggelev Kirke”.
Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen
Sognepræst (kbf) i Birkerød pastorat.
Vi drikker kirkekaffe sammen efter
gudstjenesten.

Fodslette-, Tryggelev-, Magleby- og Bagenkop Kirke
Påskeægs-gudstjeneste
for børn i Bagenkop Kirke og boller
i karry i Hallen
Hvem kommer først - Hønen eller Æggene?
Påskeægsgudstjeneste for børn i
Bagenkop Kirke onsdag d. 13. april kl. 16.30.
For gudstjenesten står Søren Egmose og
Li Have Otterstrøm.
Efter gudstjenesten går vi sammen til
Bagenkop Hallens Cafeteria og spiser boller i karry.
Tilmelding til Mail: doris.i.christoffersen@gmail.com
Telefon: 62561035/51370283
Pris voksne 60 kr. Børn Gratis.
Arrangementet slutter ca. kl. 18.30

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

Høstoffer 2021 gik til
Børns Voksen Venner på
Langeland
2. søndag i advent var en festdag i
Bagenkop Kirke.
Her blev årets overskud fra
høstfesten kr. 5.000,- overrakt til
Foreningen Børns Voksen Venner
på Langeland repræsenteret af
Bente Schou.

Koncertsucces i December
Den 2. december var der koncert i
Magleby Kirke med Tamra Rosanes.
Der var ca 155 gæster, som fik en
fantastisk aften.

Kirkemusikerkoncert 2021
Igen i 2021 var der kirkekoncert med
vore dygtige kirkemusikere. Som til
daglig betjener Skrøbelev- LongelseFuglsbølle - Lindelse-Humble-Ristinge-Kædeby Tryggelev-Fodslette-Magleby og Bagenkop kirker.
Der var koncert i Skrøbelev Kirke og i
Lindelse Kirke.
Det var en stor fornøjelse at overvære de mange smukke sange samt
musikstykker på horn - violin - guitar
og orgel.
Vi ser frem til jeres kirkekoncert i 2022

Graver, Bagenkop:
Peder Kølle
Tlf. 21 14 30 51
Magleby, Tryggelev og
Fodslette Menighedsråd
Formand:
Helge Dinesen
Tlf. 61 68 41 64
Kirkeværge:
Anne Toftemann Knudsen
Tlf. 31 24 81 66
Regnskabsfører:
Kaj Christoffersen
Tlf. 62 56 10 35 eller 51 33 10 35
Graver, Magleby:
René Jespersen Tlf. 30 31 59 32

ALTERVASER I
JUBILÆUMSGAVE
pengene fra Bagenkop Kirkes 100årsjubilæum blev blandt andet brugt til nye
altervaser - meget smukke og kreeret af
Ulla Keramik.

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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Konfirmander Nordlangeland

Konfirmation i Snøde kirke

Konfirmation i Stoense kirke

Konfirmation i Tullebølle kirke

3. søndag efter påske
den 8. maj kl. 10.00

Lørdag den 14. maj kl. 10.00

Kristi Himmelfartsdag
den 26. maj kl. 10.00

v/ Hans Henrik Merrild

Josef Marott
Lærke Jensen Hamann
Nickola Kolsboe
Rene Dam Clausen

Myntte Nolia Mogensen

Konfirmation i Tranekær kirke
Bededag den 13. maj kl. 10.00
v/ Peter Martin Møberg
Asta Agnete Engsstrøm

v/ Hans Henrik Merrild

Konfirmation i Hou kirke
34. søndag efter påske
den 15. maj kl. 10.00
v/ Hans Henrik Merrild

Konfirmation i Bøstrup kirke
Bededag den 13. maj kl. 12.00
v/ Hans Henrik Merrild
Emma Dyhr Sørensen
Kirstine Nymann Bremholm
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Hannah Jordan

v/ Peter Martin Møberg
Alexander Kikkenborg Stabell
Casper Boye Andersen
Emil Skytte Jensen
Magni Rohr Boye Nielsen
Magnus Skytte Jensen
Oliver Pihl Jørgensen
William Hørslev Bakdal

Konfirmander

Konfirmation i Bagenkop Kirke

Konfirmation i Lindelse kirke

den 8. maj kl. 10.00:

søndag d. 8. maj 10.00

v. sognepræst Li Have Otterstrøm:

v. Eigil Andreasen

Bagerste række fra venstre:

Christel Desamparado Nielsen
Gry Kjær Rasmussen
Pernille Rathlau Berg
Victor Lerche

Nicolaz Juel Bøgh Christiansen, Zoe Marie
Skov, Iben Maria Nielsen, Martin Petersen,
Patrick Holm, Hjalte Norre Ahlgreen
Forreste række fra venstre: Caroline Badion
Pilegaard Entredicho, Amalie Brink Gregersen,
Lucas Nørgaard Bilstrup, Cecilie Nielsen, Fie
Figen Kromann
Ikke på foto: Oliver Guldmand Larsen

Konfirmation i Humble kirke
fredag d. 13. maj 11.00
v. Eigil Andreasen
Andreas Fuhr Sønderskov
Christian Lahn Hansen
Christoffer Bigum Hansen
Jørgen Egmose Bech Hansen
Marius Marcus Hansen
Nicklas Ehmsen Frandsen
Sebastian Møller Friis Rasmussen
Simon Elnegaard
Isa Pihl Lüthi
Linea Osborg Kragelund
Louise Merethe Hansen
Lærke Theilgaard Christensen
Siv Christensen
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Årets konfirmander

Konfirmander i Fuglsbølle Kirke

Konfirmation i Simmerbølle Kirke

søndag d. 24. april 2022 kl. 10.00

den 13. maj kl. 12.00

v. Ann Kirstine Højstrup

v. Peter M. Møberg

Sebastian Jens Svarer Rasmussen
Marie Borg Oldenbjerg

Clara Petrine Lollesgaard
Emilie Eva Didriksen
Felix Nagstrup Madsen
Ida Marie Fayl von Hentaller
Lærke Sidney Woods Kulebjerg
Nicklas Rosing Berthelsen
Viktor Stecher Devantier
Villads Guldsmed

Konfirmander i Longelse Kirke
søndag d. 1. maj 2022 kl. 10.00
v. Ann Kirstine Højstrup
Anne Lund Jakobsen
Mia Lund Jakobsen
Malte Leander Fibiger Jensen
Gustav Sørensen
Alberthe Egmose Hansen
Philip Egmose Hansen
Joachim Lundstrøm

Konfirmander i Skrøbelev Kirke
fredag d. 13. maj (Store Bededag) kl. 10.00
v. Ann Kirstine Højstrup
Jamie Daligge
Agnes Lund Kvist
Julie Hvidsten Rasmussen
Marcus Charis Jensen
Nikoline Kruse Lægsgaard
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Årets konfirmander

Konfirmation i Rudkøbing kirke

Konfirmation i Rudkøbing kirke

fredag den 13. maj kl. 10.00
- St. Bededag

lørdag 14. maj kl. 10.00

Konfirmation i Simmerbølle
kirke

v. Dorthe Stæhr Nielsen

søndag 15 maj kl. 9.30

v. Dorthe Stæhr Nielsen

Christian Valdemar Skov Christiansen
Anja Skytte Lund
Willads Joachim Elnegaard Ejlersen
Sander Damsgaard Poulsen

v. Dorthe Stæhr Nielsen

Jonathan Lyn Roost Pedersen
Mikkel Morville Larsen
Sofia Fredskov Larsen
Cecilia Adler Hedegaard Bachmann
Emil Bøye Prydgaard
Karl Budde Kjær
Kaya Mai Pedersen
Lauge Schou Kaae
Gustav Kristoffer Kücükyildiz
Bertram Knakkergaard Hansen
Bertram Rask Olsen
Oskar Kristian Bruhn Rasmussen

Freja Birch Bruun Nielsen
Ida Wedel Petersen

Konfirmation i Rudkøbing Kirke
søndag 15. maj kl. 11.00
v. Dorthe Stæhr Nielsen
Tobias Asbjørn Rasmussen
Chris Hesselberg
Johanna Vodder
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Konfirmanddag og studietur
Præsterne på studietur

Fælles konfirmanddag
Hvert år plejer Langelands konfirmander at være sammen en hel
dag. Nogle gange har de skullet
arbejde sammen om et fælles projekt, nogle gange har de deltaget
i en fælles oplevelse. Det plejer
at være en god oplevelse for både
konfirmander og præster. Sidste år
kunne det desværre ikke lade sig
gøre. I år håber vi imidlertid på,
at vi kan tage revanche og lave en
stor fælles dag for alle øens konfirmander. Det er planlagt til at finde
sted den 21. april. Hovedparten
af dagen vil finde sted i Bøstrup
Sognehus og Bøstrup Kirke.
Dagen kommer til at stå i sangens
og musikkens tegn. Vi har fået en
meget erfaren og dygtig kordirigent, sanger og komponist, Janne
Wind, til at komme og hjælpe
os med at åbne op for lidt af den
glæde og opmuntring som det
kan give én at synge sammen med
andre. Og en af de musikgenrer,
hvor det kommer tydeligst til
udtryk, er vel nok gospelmusikken.
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Det har igennem hele dens historie
ligget i gospelmusikkens væsen
at bringe glæde, mod og opmuntring – selv til de mennesker, som
var allermest undertrykte. Det er i
hvert fald håbet, at konfirmander
og præster denne dag må få en
lille fornemmelse af, hvad musikken kan. Janne Wind vil denne
dag præsentere os for en passende
blanding af gospel, danske sange
og pop. Til slut får både præster og
konfirmander naturligvis også mulighed for at vise, hvad de har fået
ud af dagen ved et arrangement i
Bøstrup Kirke.
Vi glæder os meget til en forhåbentlig rigtig god dag med årets
konfirmander!

16-21. maj drager de fleste af
provstiets præster på studietur
til England sammen med præsterne fra Bogense provsti. På
Langeland bliver to tilbage og
passer det hele.
Temaet for studieturen er ”kirke
på landet”. Vi skal primært bo
på Sarum College i Salisbury,
et teologisk collge, hvor der vil
være foredrag og samtaler med
engelske præster og kirkefolk
om, hvordan de griber kirkens
liv og opgaver an i en tid med
nye udfordringer og stadige
forandringer. Formålet er
naturligvis at komme hjem med
ny inspiration og virketrang.

Det er sundt at møde præster og
kirker fra andre lande og opleve,
at der er mange måder at være
kirke på – på et fælles grundlag.
Vi vil komme i Salisburys imponerende katedral, hvor Magna
Carta opbevares. Og vi slutter
med en dag i Oxford med rundvisning. Vi ser frem til at lære en
masse. Vi vil være tæt sammen
med gode kolleger fra både eget
og Bogense provsti i flere dage.
Det er i sig selv lærerigt og givende. Forhåbentlig vil vi senere
få lejlighed til at fortælle om
turen i forbindelse med diverse
møder eller kom-sammen’er.
Trille Brink Westergaard.

Gudstjenester i Radio Langeland
Følgende dage transmitterer Radio Langeland en gudstjeneste fra
en af kirkerne på Langeland eller Strynø:
27. marts kl. 10.00 fra Rudkøbing Kirke.
Præst: Trille Brink Westergaard.
17. april kl. 10.00 fra Tullebølle Kirke.
Præst: Peter M. Møberg.
29. maj kl. 10.00 fra Lindelse Kirke.
Præst: Eigil Andreassen.

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

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

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 også ske til provst
Trille Brink Westergaard:
TUBW@KM.DK og
telefon: 20 46 36 44, hvor
I også kan stille spørgsmål.

• 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
værtinde.

INFORMATONSMØDE
for evt. interesserede i
Sognehuset i Rudkøbing
10. marts 19.00.
Her vil Anders Bager Eriksen
fortælle om turen og I kan
spørge løs.
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Kalender
Sted:

Dato:

Klokkeslæt:

Arrangement

Bøstrup sognehus

2. marts

19.30

Foredrag

Hou forpagterbolig

2. marts

10.00 - 12.00

Komsammen

Humble Præstegaard

3. marts

14.30 - 16.00

Eftermiddagsmøde - foredrag

Rudkøbing sognehus

4. marts

9.45 - 11.45

Morgensangscafe

Tryggelev Kirke

6. marts

10.00

Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen prædiker

Bøstrup kirke

8. marts

19.30

Jagtgudstjeneste

Bøstrup sognehus

9. marts

19.30

Studiekreds

Rudkøbing sognehus

15. marts

14.30 - 16.00

Kaffe på kanden

Bøstrup sognehus

16. marts

19.30

Foredrag

Hou forpagterbolig

16. marts

10.00 - 12.00

Komsammen

Longelse Præstegård

17. marts

14.30 - 16.00

Kaffe og månedens salme

Rudkøbing kirke

17. marts
Hver torsdag – 8 gange

10.45 - 11.15

Opstart Babysalmesang

Rudkøbing sognehus

22. marts

19.00

Foredrag

Bøstrup sognehus

23. marts

19.30

Studiekreds

Lindelse Præstegaard

24. marts

14.30 - 16.00

Eftermiddagsmøde - sang

Hou forpagterbolig

30. marts

10.00 - 12.00

Komsammen

Rudkøbing sognehus

1. april

9.45 - 11.45

Morgensangscafe

Humble Præstegaard

6. april

14.30 - 16.00

Eftermiddagsmøde - foredrag

Bøstrup sognehus

6. april

19.30

Foredrag

Rudkøbing kirke

9. april

14.00

Musikteater

Stoense kirke

11. april

19.30

Fernisering og koncert

Bagenkop Kirke

13. april

16.30

Børnegudstjeneste og fællesspisning

Magleby Kirke

14. april

11.30

Skærtorsdags gudstjeneste og påskemiddag

Bøstrup Kirke

14. april

17.00

Skærtorsdagsgudstjeneste med påskemiddag

Tranekær kirke

16. april

16.00

Koncert – Stabat Mater

Snøde Kirke

17. april

8.00

Gudstjeneste på kirkegården

Tryggelev Kirke

17. april

10.00

Musikgudstjeneste

Magleby Kirke

17. april

11.30

Musikgudstjeneste

Humble Præstgaard

28. april

14.30 - 16.00

Eftermiddagsmøde - foredrag og sang

Rudkøbing sognehus

11. maj

14.30

Kaffe på kanden om ”miraklet ved Påø

Bøstrup kirke

14. maj

15.30

Koncert

HIne anlæg, Rudkøbing

26. maj

14.00

Friluftsgudstjeneneste

