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Billedet på forsiden af dette kirkeblad blev taget 
ved Bregninge Kirke den 4. maj 2022, hvor der i 
anledning af Befrielsesdagen var tændt levende lys i 
alle øens kirker. Fotografiet passer også godt til den 
mørke vintertid og som en generel påmindelse om, 
at den danske folkekirke – med sine smukke kirke
rum, skønne musik og gamle traditioner – er et sted 
at finde ro og inspiration, også i en kold og urolig 
tid.

Pastoratets kirkeblad har været på pause under 
pandemien, men nu relancerer vi bladet, der vil ud
komme tre gange årligt. På midtersiderne er der en 
kalender med hovedparten af pastoratets aktiviteter 
de kommende fire måneder, lige til at hænge op på 
køleskabet. Vi vil også fortsat annoncere visse ak
tiviteter i Ugeavisen og på pastoratets hjemmeside 
(www.ærøkirkeliv.dk) og Facebook (Ærø Pastorat) – 
hvis du bruger den slags medier.

Vi kommer vidt omkring i dette blad, og du kan læse 
om både vinterens salmer, vejkirke og malerkunst i 
Marstal Kirke. Under »Musik og foredrag« (side 12
13) finder du aktiviteter og arrangementer med del
tagelse af såvel pastoratets organister, sangere og kor 
m.v. som tilrejsende musikere og foredragsholdere. 
Helt overordnet gælder, at hvis ikke andet fremgår, 
er det pågældende arrangement gratis.

Under »Aktuelt« finder du en oversigt over særlige 
kirkelige arrangementer – f.eks. besøg af biskoppen, 
aftensang, andagter, særgudstjenester m.v. De faste, 
ugentlige gudstjenester fremgår af kalenderen midt 
i bladet.

Vi håber, at I vil tage godt imod bladet. Alle ønskes 
en glædelig jul og et godt nytår.

Hilsen fra præsterne
AF BRIAN DAN CHRISTENSEN, Ø-PRÆST
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Da Grønlands og marinemaler Jens Erik Carl Ras
mussen (18411893) flyttede med sin familie til 
Marstal i 1880, blev han hurtigt involveret i en større 
opgave med at male et nyt alterbillede til kirken. På 
det tidspunkt hang der i Marstal Kirke en malet kopi 
af Eckersbergs altertavle i Vor Frue Kirke i Svend
borg. Marstallerne ville gerne have et originalværk, 
og med en kunstmaler i byen lå løsningen lige for. 
Den dybt religiøse Carl Rasmussen havde længe 
kredset om religiøse motiver, så emnet var ikke uvant 
for ham. I 1881 blev det nye alterbillede taget i brug. 
Det var næsten forudsigeligt, at søfartsbyens kirke 
skulle have et billede af Jesus, der stiller stormen på 
søen. Mange af kirkegængerne sad jo alligevel og 
tænkte på et eller flere familiemedlemmer, der be
fandt sig langt fra hjembyen i al slags havvejr.

I sommeren 2016 blev Carl Rasmussens 175års fød
selsdag markeret med en stor udstilling på Marstal 
Søfartsmuseum. Foruden museets egen samling var 
der indlånt værker fra hele landet. Et af malerierne 
var anderledes, formen sendte tankerne i retning 
af et alterbillede, og Rasmussen har muligvis over
vejet noget i den stil. Måske var det et forstudie til et 
egentligt altermaleri. Maleriet blev udstillet på Char
lottenborg i 1877. Da det kom hjem igen, blev det 
bearbejdet og i 1881 skænket til sømandsmissionen 
i Newcastle. Billedets titel er »Jesus sover paa Gene
zareth Sø«.

Ad omveje endte male
riet mange år senere i 
Danmark hos en privat 
samler, som var villig 
til at sælge billedet til 
Marstal Kirke, der havde 
mulighed for at købe det 
takket være en arv fra 
Caroline Høgsberg Pe
tersen. Kirkens nye Carl 
Rasmussenmaleri blev 
ophængt på vestvæggen 
i kirkens sideskib.

Maleriet viser disciplene i stormvejr, himlen er bly
grå, og alle frygter det værste. Men Jesus sover! Han 
udstråler et stærkt lys, som gør det umuligt at se Je
sus som en egentlig skikkelse, men lyset ses tydeligt 
i disciplenes ansigter, som alle undrer sig over Jesus. 
Hvordan kan han tage det så roligt? 

På alterbilledet ser man Jesus, der stiller stormen 
på søen. Selv havet må bøje sig for Jesu ord. Der er 
uroligt vejr i baggrunden, men alt er godt med Jesus 
om bord. Alterbilledet, som blev malet med lokale 
skippere og snedkermester Reimer som model, viser, 
hvordan det gik de frygtsomme disciple på maleriet 
på vestvæggen. Men det afgørende er det, der skete i 
mellemtiden.

Det forklarede tidligere sognepræst Regnar Møller 
Nielsen. Der står nemlig en døbefont mellem male
riet af den sovende Jesus og alterbilledet. Det er då
ben, der giver os tryghed på rejsen, hvad enten der er 
tale om en konkret rejse eller menneskelivets uvisse 
færd. Der er et før og et efter, en frygt og en tryghed, 
en tvivl og en tro.

Hver for sig fortæller billederne én historie, sam
men bliver det en anden. Takket være placeringen 
med granitdøbefonten i centrum opstår den tredje 
 tolkning, som understreger dåbens afgørende betyd
ning.

Carl Rasmussen
malerierne i Marstal Kirke

AF KARSTEN HERMANSEN, ORGANIST OG HISTORIKER
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December: 819 Så hør dem da endnu en gang
Tekst: Lars Busk Sørensen, 2004
Melodi: Per Nedergaard Hansen

Så hør dem da endnu en gang, / de løfterige ord, / som 
himlens høje engle sang / om julefred på jord. / Vær stille 
bange sind, / og læg dig kolde vind, / mens Gud med 
barnehånd / bevæger verden.

Lars Busk Sørensen har skrevet sin salme i advents
tiden som en julehilsen. Men i ‘100 salmer’ er den 
placeret i afsnittet om advent, da den også kan syn
ges før jul. Adventstiden er ikke blot forventningens 
og håbets tid. Den liturgiske farve er lilla, der mar
kerer bod og forberedelse. Lars Busk Sørensen giver 
med sin kontrastfyldte salme ikke blot stemme til 
adventstidens forventning, men får også givet os an
ledning til at besinde os på vores medansvar for den 
ufred, der findes i verden, og på vores manglende 
lydhørhed over for evangeliet. Det siges ikke direkte, 
at vi har grund til at angre og gøre bod, men læst 
som adventssalme hører det med. Og det er på denne 
baggrund, Lars Busk Sørensen formulerer håbet om, 
at englesangen trods alt må få os til at nynne med, så 
vi forstår, at Gud er den, der styrer verden på sin helt 
særlige måde.

Januar: 800 Det var så forunderlig klart i nat
Tekst: Lisbeth Smedegaard Andersen, 2000
Melodi: Axel Madsen

Det var så forunderlig klart i nat / skønt skyer drev over 
derude, / hvor vinteren ruged i sorte træer / med vingerne 
tæt ved min rude. / Men alle morgenstjernerne sang, / da 
grenenes skygger blev blege, / og dagen begynd te og folk 
stod op, / mens småbørn løb ud for at lege.

Om salmen skriver Lisbeth Smedegaard Andersen: 
»Da salmen blev skrevet, var der ikke mange årstids
salmer i salmebogen, og ganske særligt syntes jeg, at 
der manglede nogle vintersalmer. Vinteren er som 

bekendt lang i Danmark. Samtidig ville jeg gerne 
skrive en lidt fortællende salme, der kunne spænde 
fra skabelse til fuldendelse og derved også være en 
salme om Guds historie med mennesker helt fra den 
første skabelse, hvor morgenstjernerne sang, hen 
over det nye, der skete først med bebudelsen og Jesu 
fødsel og derefter med påsken. Ideen med at lægge 
det lille »omkvæd« fra Jobs bog ind midt i verset fik 
jeg fra Grundtvig, der havde brugt det i en påskepræ
diken, og jeg synes, det skaber fremdrift i salmen.«

Februar: 866 Som et drivhus i en frostnat
Tekst: Hans Anker Jørgensen, 2012
Melodi: Caroline Borello Lerche

Som et drivhus i en frostnat / kredser Jorden himmelblå 
/ rundt om polerne og solen / med en masse byer på. / 
Der er have, skove, bjerge, / motorlarm og fuglesang. / 
Jeg har udsigt til en færge / og endnu en solopgang.

Denne ‘grønne kirkevise’ er skrevet på bestilling 
af Danske Kirkers Råd til projekt ‘Grøn kirke’. 
Drivhuset i første linje kommer ikke kun fra 
drivhuseffekten, men også fra Søren Ulrik Thom
sens bog ‘Hjemfalden’, hvor man i digtet ‘At tabe det 
hele og bære det med sig’ finder linjen: »At stå som 
et drivhus i Islands nat«. Visen er i øvrigt inspireret 
af Halfdan Rasmussens ‘Noget om billigrejser’, der 
begynder »Jorden drejer om sin akse/ med en masse 
byer på«. Hans Anker Jørgensen har fortalt, at ideen 
om drivhuset ikke kun kommer fra Søren Ulrik 
Thomsens digt, men også fra en samtale, de havde, 
da de en vinternat fulgtes ad over Fyn.
Men det er ud fra erfaringer med krig, ødelæggelse 
og befrielse, hans salme skal forstås. Vores verden 
er en truet verden. Udenom er der kulde, som kan 
ødelægge væksterne, men trods alt er der udsigt til 
solopgangen og dermed håb for fremtiden. 
Salmen er en af de få, der så direkte tager fat på tidens 
store problemer og tør sætte ord på, hvad det er, der 
går galt, når vi ikke tager vare på jorden og hinanden.

Månedens salme 
– synges i kirkerne på Ærø hver uge i hele måneden

AF Ø-PRÆST RIKKE DUPONT
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Marts: 826 Guds nåde er en vintergæk
Tekst: Simon Grotrian, 2006
Melodi: Jesper Gottlieb

Guds nåde er en vintergæk / den er din fostergave / og 
er du ved at dø af skræk / så plant den i din have / med 
fastetidens bøn / blir Jorden atter grøn / i angst og over-
flod / besejres du af mod / og ene er vi flere.

Denne efterhånden velkendte salme passer til 
fastetiden i den sene vinter og det tidlige forår, 
fordi den nævner ’fastetidens bøn’, men også fordi 
den i anslaget kredser om vintergækken, udplant
ning og jorden, der grønnes, hvilket alt sammen er 
håbsbille der talt ind i en årstid, hvor vinter og faste 
snart afløses af forår og påske. Det er påfaldende, 
hvor mange motiver Grotrian kan få med i en en
kelt salme: nåde, fastetid, bøn, Guds rige, nattesorg, 
håb, Guds åsyn, dåben, Jesus som lærer, synd (foden 

der glider) og afsluttende missionsbefalingen og 
kærlighedsbuddet i ét. Der er for en gangs skyld ikke 
bibelcitater gemt i Grotrians tekst, men til gengæld er 
der nye orddannelser: Hverken fostergave, ammesø, 
englekø, tordensol eller samlepol er at finde i nogen 
ordbog. Grotrians salmer rummer sjældent egentligt 
kronologisk eller fortællende forløb og kan derfor 
læses som enkeltvers, som enkelte linjer eller som en
kelte ord. Der males billeder med ord, og Grotrians 
salmer rummer mange fortættede erfaringer, tanker 
og følelser. Man bliver ikke altid færdig med ordene, 
og det er bestemt heller ikke meningen. Til gengæld 
er det spændende at blive i dem. 
Fasten fylder ikke meget i vores tid, men så meget 
desto mere kan der være grund til at tage fastetemaet 
op uden at forfalde til romantisering af dengang, 
hvor kirkens fester var synlige og netop kirkelige. 
Fasten er tid til at se indad, og det kan man passende 
gøre i poetiske syner.

Foto: Anne Mette Holstein Slumstrup
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Det er lykkedes at gennemføre »Åben Vejkirke« i 
Bregninge hver sommer de sidste seksten år – trods 
coronaens hærgen. I år var vi ti kirkeværter, der skifte
des til at tage daglige vagter fra kl. 11.00 til 15.00 
i skoleferien. Vi mødte i sommerens løb en utrolig 
masse søde mennesker, der havde lyst til at blive vist 
rundt og høre om kirkens historie og kirkekunst.

Ifølge vores egne notater i dagbogen har vi haft om
kring 1.000 besøgende i år, hvilket er meget tilfreds
stillende. Men da kirken altid er åben fra kl. 8.00 
til 16.00 (i sommertiden ofte endnu senere), vil der 
være adskillige besøgende, som ikke bliver talt med. 
De må »nøjes« med at guide sig selv via de trykte fol
dere og laminerede ark i våbenhuset – alle på dansk, 
tysk og engelsk. Bedømt ud fra de mange rosende og 
rørende bemærkninger i kirkens gæstebog i våben
huset kan vi konstatere, at tilbuddet om rundvisning 
er en gedigen succes. Her nogle eksempler fra gæste
bogen:

Som kirkevært bliver man bare glad i sjælen over at 
få lov til at fremvise sådan et smukt eksempel på en 
dansk landsbykirke, som Bregninge Kirke er.

Citaterne er mange, og det samme er nationaliteterne: 
danskere, hollændere, belgiere, tyskere, østrigere, 
amerikanere, franskmænd, indere, nordmænd, sven
skere, ja, sågar en mand fra New Zealand, hvis mor 
blev døbt i Bregninge Kirke.

Til slut en vigtig information: Vi siger altid gerne 
velkommen til nye kirkeværter fra alle dele af Ærø 
– ikke kun fra Bregninge. Det sker jo ind imellem, 
at kirkeværter stopper pga. alder eller andre engage
menter, så hvis man skulle have lyst til at være med i 
kredsen af kirkeværter til næste sommer, så tøv ikke 
med at kontakte Annette Finnerup på mobil 2147 
4522 for nærmere oplysninger.

Vejkirke i Bregninge  
– en tradition gennem seksten år 

AF ANNETTE FINNERUP, KIRKEVÆRT

”Tak for besøget 
og en fantastisk rundvisning! 
Sikke en smuk kirke og 
godt værtskab.” 

(en dansk familie)

”Sådan en smuk kirke. 
Smukt vedligeholdt, man mærker freden.
Kalkmalerierne og den trefløjede altertavle 
er enestående. Ville have elsket at være til 
gudstjeneste her.”

(gæster fra New Delhi og Bruxelles – oversat)

”Tak, fordi I ville dele jeres 
smukke kirke med mig og 
fik mig til at føle mig så velkommen. 
Det er i sandhed usædvanligt!”

(kvinde fra Arizona, USA – oversat)

”En stor tak for besøget – lige så betagende som uventet 
– i denne vidunderlige kirke, hvis tilsyneladende enkelhed 
skjuler tusind detaljer! 
– Kindkys fra de to franskmænd, Alice og Theo” 

(oversat - en lille tegning af to små cyklister nedenunder).
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December 2022 Månedens salme: nr. 819

 T 1  Foredragsformiddag. Ole Finnerup: »H. C. Andersen – myten og mennesket«. 
    Marstal Menighedshus kl. 10.00
    Korallernes sangaften, Ommel Kirke kl. 19.00  20.30 v. Rikke Dupont og Karsten Hermansen
 F 2
 L 3
 S 4 2. søndag i advent Gudstjeneste, Bregninge Kirke kl. 11.00, v. Brian Dan Christensen
    Jule & familiegudstjeneste, Tranderup Kirke kl. 15.00 v. Pia Vandrup
    Julehygge, Tranderup Sognehus kl. 15.30  18.00
 M 5
 T 6  Adventsgudstjeneste for Marstal Ældrecenter, Marstal Kirke kl. 10.15, v. Rikke Dupont
    Adventskoncert med Ærøkoret, Ærøskøbing Kirke kl. 19.30
 O 7
 T 8   Sogneeftermiddag. »Julen synges ind« med Linda Suszkiewicz og Paul Nedergaard. 
    Tranderup Sognehus kl. 14.30 v. Pia Vandrup
    Adventsandagt med musik af Bach, Bregninge Kirke kl. 19.00, v. Brian Dan Christensen
    Bibelstudiekreds ved Pia Vandrup. Marstal Menighedshus kl. 19.00
 F 9
 L 10  Adventskoncert med Ærøkoret og tenor Michael Kristensen, Marstal Kirke kl. 16.00 
 S 11 3. søndag i advent Gudstjeneste, Marstal Kirke kl. 10.00 v. Brian Dan Christensen
    Gudstjeneste, Ærøskøbing Kirke kl. 10.00 v. Henny Kvist
    Adventsmosaik, Rise Kirke kl. 14.00 v. Henny Kvist – med kirkekaffe
    Gudstjeneste, Ommel Kirke kl. 19.00 v. Brian Dan Christensen – med engelske Christmas carols
 M 12
 T 13  Luciaoptog med Kernehuset – familiegudstjeneste, Ærøskøbing Kirke kl. 14.00 v. Henny Kvist
 O 14  Gudstjeneste for Pippihuset og Ærøhuset, Bregninge Kirke kl. 10:15 v. Pia Vandrup
    Julekoncert med Østersøkoret, Rise Kirke kl. 19.30 
 T 15  Syng julen ind, Østersøkoret, Søby Kirke kl. 19.00 
 F 16
 L 17  Musikskolens julekoncert, Ærøskøbing Kirke kl. 14.00
 S 18 4. søndag i advent Gudstjeneste, Marstal Kirke kl. 10.00 v. Rikke Dupont
    Gudstjeneste, Søby Kirke kl. 10.00 v. Pia Vandrup 
    Gudstjeneste, Tranderup Kirke kl. 14.00 v. Pia Vandrup – familiegudstjeneste i samarbejde 
    med Efterskolen. Kaffe og æbleskiver
    Gudstjeneste, Ærøskøbing Kirke kl. 16.00 (A) v. Rikke Dupont
 M 19
 T 20  Julegudstjeneste for De Gamles Hjem og Søkilden, Ærøskøbing Kirke kl. 10.00 v. Henny Kvist
 O 21  Marstal Skoles juleafslutning, Marstal Kirke kl. 08.30 v. Rikke Dupont
    Ærø Friskoles juleafslutning, Ærøskøbing Kirke kl. 09.45 v. Henny Kvist
 F 23
 L 24 Juleaften Julegudstjeneste, Ommel Kirke kl. 14.00 v. Rikke Dupont
    Julegudstjeneste, Rise Kirke kl. 14.00 v. Henny Kvist
    Julegudstjeneste, Søby Kirke kl. 14.00 v. Brian Dan Christensen
    Julegudstjeneste, Tranderup Kirke kl. 14.00 v. Pia Vandrup
    Julegudstjeneste, Bregninge Kirke kl. 16.00 v. Brian Dan Christensen
    Julegudstjeneste, Marstal Kirke kl. 16.00 v. Rikke Dupont
    Julegudstjeneste, Ærøskøbing Kirke kl. 16.00 v. Henny Kvist
 S 25 Juledag Julegudstjeneste, Bregninge Kirke kl. 10.00 v. Brian Dan Christensen
    Julegudstjeneste, Marstal Kirke kl. 10.00 v. Rikke Dupont
    Julegudstjeneste, Ærøskøbing Kirke kl. 10.00 v. Henny Kvist
 M 26 2. Juledag Julegudstjeneste, Søby Kirke kl. 14.00 v. Pia Vandrup
 T 27
 O 28
 T 29
 F 30
 L 31 Nytår Nytårsgudstjeneste ved Henny Kvist og Ærø Swing. Der serveres bobler. 
    Ærøskøbing Kirke kl. 15.00
    Nytårsgudstjeneste, Tranderup Kirke kl. 22.30 v. Pia Vandrup
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Januar 2023 Månedens salme: nr. 800

 S 1 Nytårsdag  Gudstjeneste, Rise Kirke kl. 14.00 v. Rikke Dupont
     Gudstjeneste, Bregninge Kirke kl. 16.00 v. Brian Dan Christensen
     Gudstjeneste, Marstal Kirke kl. 16.00 v. Rikke Dupont
 M 2
 T 3
 O 4
 T 5   Bibelstudiekreds ved Pia Vandrup. Marstal Menighedshus kl. 19.00
     Nytårskoncert med Bjarne Finnerup og Karsten Hermansen, 
     Marstal Kirke kl. 19.30
 F 6
 L 7
 S 8 1. søndag efter Helligtrekonger Gudstjeneste, Marstal Kirke kl. 10.00 v. Rikke Dupont
     Gudstjeneste, Ærøskøbing Kirke kl. 10.00 v. Henny Kvist
     Gudstjeneste, Rise Kirke kl. 14.00 (A) v. Henny Kvist
     Gudstjeneste, Søby Kirke kl. 16.00 v. Rikke Dupont
 M 9
 T 10
 O 11   Fyraftensgudstjeneste med konfirmanderne, 
     Marstal Kirke kl. 17.00 v. Rikke Dupont
 T 12   Sogneeftermiddag med en endnu ukendt fortæller, 
     Tranderup Sognehus kl. 14.3016.00
 F 13
 L 14
 S 15 2. søndag efter Helligtrekonger Gudstjeneste, Bregninge Kirke kl. 10.00 v. Brian Dan Christensen
     Gudstjeneste, Marstal Kirke kl. 10.00 v. Pia Vandrup
     Gudstjeneste, Tranderup Kirke kl. 14.00 (A) v. Pia Vandrup med kirkekaffe
     Gudstjeneste, Ærøskøbing Kirke kl. 14.00 v. Brian Dan Christensen
 M 16
 T 17
 O 18
 T 19   Taizéandagt, Rise Kirke kl. 19.00 v. Henny Kvist
     Bibelstudiekreds ved Pia Vandrup. Marstal Menighedshus kl. 19.00
 F 20
 L 21
 S 22 3. søndag efter Helligtrekonger Gudstjeneste, Marstal Kirke kl. 10.00 v. Rikke Dupont
     Gudstjeneste, Rise Kirke kl. 10.00 v. Henny Kvist
     Musikgudstjeneste, Ærøskøbing Kirke kl. 16.00 v. Henny Kvist
     Gudstjeneste, Ommel Kirke kl. 19.00 (A) v. Rikke Dupont
 M 23
 T 24
 O 25
 T 26   Foredragsformiddag. Anne Marie Nielsen: Lægevikar på Grønland. 
     Marstal Menighedshus kl. 10.00
     Familiegudstjeneste med spisning, Tranderup Kirke kl. 17.00 v. Pia Vandrup
 F 27    »Præludier til livet« med Paul Nedergaard ved flyglet, Ærøskøbing Kirke kl. 15.30
 L 28
 S 29 Sidste søndag efter Helligtrekonger Gudstjeneste, Marstal Kirke kl. 10.00 v. Brian Dan Christensen
     Gudstjeneste, Ærøskøbing Kirke kl. 10.00 v. Henny Kvist
     Gudstjeneste, Rise Kirke kl. 14.00 v. Brian Dan Christensen
     Gudstjeneste, Søby Kirke kl. 14.00 (A) v. Henny Kvist
 M 30
 T 31
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Februar 2023 Månedens salme: nr. 866

 O 1
 T 2  Sogneeftermiddag med hygge og kaffe/te med brød, Tranderup Sognehus kl. 14.3016.00
    Kyndelmissegudstjeneste med konfirmander, Ærøskøbing Kirke kl. 17.00 v. Henny Kvist
    Kyndelmissegudstjeneste – De Syv Læsninger, Marstal Kirke kl. 19.00 v. Rikke Dupont 
    Bibelstudiekreds ved Pia Vandrup. Marstal Menighedshus kl. 19.00
 F 3
 L 4
 S 5 Søndag Septuagesima Gudstjeneste, Rise Kirke kl. 10.00 v. Rikke Dupont
    Gudstjeneste, Tranderup Kirke kl. 10.00 v. Pia Vandrup
    Gudstjeneste, Marstal Kirke kl. 14.00 v. Rikke Dupont
    Gudstjeneste, Bregninge Kirke kl. 19.00 (A) v. Pia Vandrup med absolution
 M 6
 T 7
 O 8
 T 9  Taizéandagt, Ærøskøbing Kirke kl. 19.00 v. Henny Kvist
 F 10
 L 11
 S 12 Søndag Seksagesima Gudstjeneste, Marstal Kirke kl. 10.00 v. Brian Dan Christensen
    Gudstjeneste, Ærøskøbing Kirke kl. 10.00 v. Pia Vandrup
    Sognesøndag, Søby Kirke kl. 14.00 (A) v. Brian Dan Christensen
    Gudstjeneste, Ommel Kirke kl. 19.00 v. Pia Vandrup med kirkekaffe
 M 13
 T 14
 O 15
 T 16  Bibelstudiekreds ved Pia Vandrup. Marstal Menighedshus kl. 19.00
 F 17
 L 18
 S 19 Fastelavns søndag Gudstjeneste, Marstal Kirke kl. 10.00 v. Rikke Dupont
    Gudstjeneste, Rise Kirke kl. 10.00 v. Henny Kvist
    Fastelavnsgudstjeneste, Ommel Kirke kl. 14.00 v. Rikke Dupont
    Fastelavnsgudstjeneste, Ærøskøbing Kirke kl. 14.00 v. Henny Kvist
 M 20
 T 21
 O 22  Askeonsdag & musikgudstjeneste med Trio LucAlex, 
    Bregninge Kirke kl. 19.00 v. Brian Dan Christensen
 T 23  Foredragsformiddag. Uwe Sell: Noget om nutidens søfart. 
    Marstal Menighedshus kl. 10.00
 F 24  »Præludier til livet« med Paul Nedergaard ved flyglet, Ærøskøbing Kirke kl. 15:30
 L 25
 S 26 1. søndag i fasten Gudstjeneste, Marstal Kirke kl. 10.00 v. Brian Dan Christensen
    Gudstjeneste, Ærøskøbing Kirke kl. 10.00 v. Pia Vandrup
    Gudstjeneste, Søby Kirke kl. 16.00 v. Brian Dan Christensen
    Gudstjeneste, Tranderup Kirke kl. 16.00 (A) v. Pia Vandrup med kirkekaffe
 M 27
 T 28  Hverdagsgudstjeneste med 100 salmer, Marstal Kirke kl. 17.00 v. Rikke Dupont
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Marts 2023 Månedens salme: nr. 826

 O 1
 T 2  Sogneeftermiddag med spændende fortæller og kaffe/te med brød, 
    Tranderup Sognehus kl. 14.3016.00
    Bibelstudiekreds ved Pia Vandrup. Marstal Menighedshus kl. 19.00
 F 3
 L 4
 S 5 2. søndag i fasten Gudstjeneste, Bregninge Kirke kl. 10.00 v. Brian Dan Christensen 
    Gudstjeneste, Rise Kirke kl. 10.00 v. Henny Kvist
    Gudstjeneste, Marstal Kirke kl. 16.00 (A) v. Brian Dan Christensen
    Gudstjeneste, Ærøskøbing Kirke kl. 16.00 v. Henny Kvist
 M 6
 T 7
 O 8
 T 9  Orgelkoncert med Flemming Dreisig, Marstal Kirke kl. 19.30
 F 10
 L 11  Lokalindsamlingsgruppens andagt med brunch, Søby Kirke kl. 10.00 v. Pia Vandrup
 S 12 3. søndag i fasten.  Folkekirkens Landsindsamling
    Gudstjeneste, Marstal Kirke kl. 10.00 v. Rikke Dupont 
    Gudstjeneste, Ærøskøbing kl. 10.00 v. Henny Kvist
    Gudstjeneste, Rise Kirke kl. 14.00 v. Henny Kvist
    Gudstjeneste, Ommel Kirke kl. 19.00 (A) v. Rikke Dupont
 M 13
 T 14
 O 15  Familiegudstjeneste: Gud og Spaghetti, Rise Kirke kl. 17.00 v. Henny Kvist
 T 16  Bibelstudiekreds ved Pia Vandrup. Marstal Menighedshus kl. 19.00
 F 17
 L 18
 S 19 Midfaste søndag Gudstjeneste, Marstal Kirke kl. 10.00 v. Rikke Dupont
    Gudstjeneste, Ærøskøbing Kirke kl. 10.00 v. Brian Dan Christensen
    Gudstjeneste, Tranderup Kirke kl. 14.00 (A) v. Rikke Dupont
    Gudstjeneste, Bregninge Kirke kl. 19.00 v. Brian Dan Christensen
 M 20
 T 21
 O 22
 T 23  Foredragsformiddag. Povl Christian Balslev: Komponisten og fynboen Thorvald Aagaard. 
    Marstal Menighedshus kl. 10.00
 F 24
 L 25
 S 26 Mariæ bebudelses dag Gudstjeneste, Marstal Kirke kl. 10.00 v. Pia Vandrup
    Gudstjeneste, Ærøskøbing Kirke kl. 10.00 v. Henny Kvist
    Sognesøndag, Bregninge Kirke kl. 14.00 v. Henny Kvist. 
    Efterfølgende foredrag med forfatteren Jens Christian Grøndahl i Bregninge Sognegård 
    Gudstjeneste, Ommel Kirke kl. 19.00 v. Pia Vandrup med kirkekaffe
 M 27
 T 28  Orgelkoncert: »Når Bach danser på orglet« ved Paul Nedergaard, Tranderup Kirke kl. 19.30
 O 29
 T 30  Bibelstudiekreds ved Pia Vandrup. Marstal Menighedshus kl. 19.00
 F 31  »Præludier til livet« med Paul Nedergaard ved flyglet, Ærøskøbing Kirke kl. 15:30
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Musik og foredrag  
Hvis intet andet fremgår, er der fri entré

Tirsdag den 6. december kl. 19.30 
i Ærøskøbing Kirke
ÆRØKORETS ADVENTSKONCERT
Ærøkoret inviterer igen i år til adventskoncert. Koret 
byder på et advents og julerepertoire med bl.a. dan
ske salmer og sange samt engelske carols. Sangsolist 
er tenoren Michael Kristensen. Slagets gang styres 
som vanligt af Karsten Hermansen.

Lørdag den 10. december kl. 16.00 i Marstal Kirke
ADVENTSKONCERT MED ÆRØKORET OG 
MICHAEL KRISTENSEN
Ærøkoret begyndte at øve sig i september og glæder 
sig til at synge resultatet af anstrengelserne ved ad
ventskoncerten i Marstal Kirke. Som sædvanlig er 
der tale om en blanding af nyt og gammelt, dansk 
og engelsk, kendt og ukendt. I år får koret selskab 
af operasanger Michael Kristensen, som vil synge 
juleklassikere fra den klassiske og den populærmusi
kalske verden.

Onsdag den 14. december kl. 19.30 i Rise Kirke
ØSTERSØKORETS JULEKONCERT 
Østersøkoret har fået flere korsangere og er nu oppe 
på et fint antal sangere. Koret vil synge et varieret 
program af danske julesange og salmer samt satser 
med tyske, engelske og latinske tekster. Der vil også 
være orgelmusik og mulighed for publikum til at 
synge med på nogle af julesalmerne.

Torsdag den 15. december kl. 19.00 i Søby Kirke
SYNG JULEN IND
Traditionen tro synger vi også i år julen ind i Søby. 
Publikum vil få rig mulighed for at synge med, idet 
programmet rummer mange fællessalmer fra ad
vents og julerepertoiret. Men ellers er det igen i år 
Østersøkoret, der diverterer med et alsidigt jule
program. Undervejs vil Kirsten Langdill læse en jule
historie, og vi afslutter med et lille traktement i kirken.

Torsdag den 5. januar kl. 19.30 i Marstal Kirke
NYTÅRSKONCERT MED BJARNE FINNERUP OG
KARSTEN HERMANSEN
Der venter musikalske nytårsløjer, når Bjarne Fin
nerup spiller populære toner på sin kornet. Der vil 
både være musik fra musicals og muntre marcher og 
andre festlige toner af såvel John Philipp Sousa som 
Georg Friedrich Händel. Bjarne Finnerup akkom
pagneres af kirkens organist, som også bidrager med 
en orgelsolo eller to.

Fredag den 27. januar kl. 16.00 
i Ærøskøbing Kirke
PRÆLUDIER TIL LIVET
Paul Nedergaard spiller sidste fredag i hver måned 
klassisk klavermusik i Ærøskøbing Kirke. I guds
tjenesten er et præludium et forspil til selve guds
tjenesten, men mange komponister har skrevet 
præludier, som ikke er indledning til noget. Efter 
at have lyttet til tonerne kan publikum bevæge 
sig ud i verden igen, beriget af klavermusikkens 
skønhed og inderlighed – deraf titlen »Præludier 
til livet«. Der vil blive spillet musik af Bach, Cho
pin og Debussy m.fl. (Paul Nedergaard øver al
mindeligvis også på orglet til søndagens gudstje
neste fredag eftermiddag kl. 15.30 i Ærøskøbing 
Kirke, hvor man er velkommen til at kigge forbi.)

Michael Kristensen. 
Foto: Anne Mette Holstein Slumstrup
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Torsdag den 9. marts kl. 19.30 i Marstal Kirke
ORGELKONCERT MED FLEMMING DREISIG
Igennem mere end 30 år har Flemming Dreisig med 
afbrydelser været tæt knyttet til Ærø. Han har været 
organist i såvel Ærøskøbing som Søby Kirke, som 
helt ung domorganist i Maribo, orgelprofessor ved 
Det kongelige danske Musikkonservatorium, orga
nist ved Helligaandskirken i København med efter
følgende ansættelser over hele landet, indtil han blev 
domorganist i København. Nu har han sit virke 
på Sjællands Odde, men kommer ofte i sit hus i 
Ærøskøbing.

FIRE FORMIDDAGSFOREDRAG
Kom til fire formiddagsforedrag i vinterens løb. 
Alle finder sted i Marstal Menighedshus på en 
torsdag kl. 10.00. (Der er fri entré – kaffe og 
boller kan købes for 20 kr.).

Torsdag den 1. december fortæller tidligere høj
skolelærer Ole Finnerup om »H.C. Andersen – 
myten og mennesket«. Alle kender Andersen, men 
er det myten eller mennesket, vi kender? Hvem var 
han egentlig, og hvad gør Andersens fortællekunst 
så særlig? 

Torsdag den 26. januar fortæller læge Anna Marie 
Nielsen om at være »Lægevikar på Grønland«. Niel
sen har de seneste tre år haft vikariater i Grønland, 

hvilket har givet nye indsigter, overraskende perspek
tiver og naturskønne oplevelser.

Torsdag den 23. februar holder ommelsbo og 
maskinchef Uwe Sell foredraget »Noget om nutidens 
søfart«. Hvordan er hverdagen om bord? Hvad bety
der de moderne kommunikationsmuligheder og de 
korte udmønstringer? Hvilken rolle spiller Sømands
kirken for søfolk anno 2023?

Torsdag den 23. marts holder Povl Christian Balslev 
foredrag om: »Thorvald Aagaard og Oluf Ring«. De 
to komponister står bag mange af de mest elskede 
melodier fra den danske sangskat og var sammen 
med Carl Nielsen og Thomas Laub af stor betydning 
for fællessangens opblomstring i begyndelsen af det 
20. årh. Balslev udgav i 2021 en bog om Aagaard og 
Ring og fortæller om deres syn på den gode melodi 
og den fælles drøm om at få musikken og sangen ud 
til folket.

Tirsdag den 28. marts kl. 19.30 
i Tranderup Kirke
NÅR BACH DANSER PÅ ORGLET
I august afholdt Paul Nedergaard en koncert med 
ovenstående titel – og følger nu op med nye styk
ker. Musikken er fra Johann Sebastian Bachs parti
taer og suiter, afbrudt af små stykker af Carl Nielsen. 
Satserne er i danseformer som menuet og gigue, le
vende og bevægelig musik.

Povl Christian Balslev
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Torsdag den 1. december kl. 19.00 i Ommel Kirke
ADVENTS-AFTENSANG MED KORALLERNE
Vi er trådt ind i den traditionsrige adventstid. Vi 
venter og forventer, og en stor del af stemningen 
finder vi i tidens smukke salmer og sange, som vi 
skal synge sammen. Aftensangen indrammes denne 
gang af korsang fra Korallerne. Øpræst Rikke Du
pont leder aftensangen.

Søndag den 4. december kl. 11.00 i Bregninge Kirke
BISKOPPEN KOMMER TIL BREGNINGE KIRKE
Anden søndag i advent kommer Fyens biskop, Tine 
Lindhardt, på visitats i Bregninge Kirke kl. 11.00 
og mødes med menighedsrådet efter guds tjenesten. 
Biskoppens visitats er et både traditionelt og offi
cielt besøg, der aflægges som led i stiftets tilsyn med 
præster og menigheder. Denne gang er turen kom
met til Bregninge. Gudstjenesten er ved Øpræst 
Brian Dan Christensen. Alle er velkomne.

Søndag den 4. og 18. december i Tranderup Kirke
FAMILIEGUDSTJENESTER I TRANDERUP KIRKE
Søndag den 4. december er der familiegudstjeneste 
i Tranderup kl. 15.00, hvor vi tager hul på julens 
fortællinger. Bagefter er der julehygge med kaffe og 
kage i sognehuset.
Søndag den 18. december kl. 14.00 er der fami
liegudstjeneste i Tranderup. Det sker i samarbejde 
med Efterskolen, som bagefter inviterer os over på 
kaffe og æbleskiver.

Torsdag den 8. december kl. 19.00 i Bregninge Kirke
ADVENTS-ANDAGT MED MUSIK AF BACH
Johann Sebastian Bach skrev bearbejdelser over et 
utal af salmemelodier, hvoraf flere stadig bruges. 
Ved andagten synger og spiller vi en række af disse 
salmer og de tilhørende koralbearbejdelser. Organist 
Karsten Hermansen sidder ved orglet, og Øpræst 
Brian Dan Christensen introducerer salmerne.

Søndag den 11. december kl. 14.00 i Rise Kirke
ADVENTSMOSAIK
Med advent som tema afholdes en mosaik af 
læsninger, sange, ord og musikindslag. Efter
følgende bydes der på kirkekaffe.

Søndag d. 11. december kl. 19.00 
i Ommel Kirke
ENGELSKE CHRISTMAS CAROLS
Kirkesanger Linda Skjønnemand, organist Karsten 
Hermansen og Øpræst Brian Dan Christensen fore
står i fællesskab en stem ningsfuld julegudstjeneste 
med engelske Christmas carols – både fællessang, 
solo og duet – det hele knyttet sammen med korte 
læsninger.

Tirsdag den 13. december kl. 14.00 
i Ærøskøbing Kirke
LUCIAOPTOG 
På selve Santa Luciadagen er der Luciaoptog i 
Ærøskøbing Kirke ved børnene fra Kernehuset. Der 
vil endvidere være små optrin og et par fælles jule
salmer. Henny Kvist er liturg. Alle er velkomne.

Tirsdag d. 20. december kl. 10.00
 i Ærøskøbing Kirke
JULEGUDSTJENESTE FOR ÆLDRE
Beboerne fra Søkilden og De Gamles Hjem i 
Rise er denne formiddag inviteret i Ærøskøbing 
Kirke, hvor Henny Kvist holder gudstjeneste. 
Efter juleevange lium, musik og sang ved både 
orgel og flygel serveres kaffe og julesmåkager.

Onsdag den 11. januar kl. 17.00 i Marstal Kirke
KONFIRMANDERNE HOLDER 
FYRAFTENSGUDSTJENESTE
Begyndelsen på det nye år er tid for Hellig Tre Konger. 
Det er mørkt udenfor, men vi tænder sammen med 
konfirmanderne lys i kirken – og for hinanden med 
temaet »At blive ledt på vej«, inspirereret af de tre 
vise mænds besøg hos det nyfødte Jesusbarn, som de 
fandt ved hjælp af ledestjernen. Alle er velkomne.

Torsdag den 19. januar kl. 19.00 i Rise Kirke
TAIZÉ-GUDSTJENESTE
Taizéandagten er meget enkel og er i form og  
indhold inspireret af det økumeniske broderfælles
skab Taizé i Frankrig. Andagten er bygget op over 
lystæn ding, bibellæsning, bøn, stilhed og de karak
teristiske, iørefaldende sange. 
Andagten varer ca. 45 min.

Aktuelt 
Hvis intet andet fremgår, er der fri entré
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Torsdag den 2. februar i Ærøskøbing Kirke kl. 17.00
KYNDELMISSEGUDSTJENESTE
Kyndelmisse betyder lysgudstjeneste og er en lysfest 
midt i vinterens mørke. Konfirmanderne deltager, vi 
tænder lys, synger og lytter til gode ord. Efterfølgen
de serveres varm suppe.

Torsdag den 2. februar kl. 19.00 i Marstal Kirke
KYNDELMISSE-AFTENSANG
Kyndelmisse slår sin knude den 2. februar, hvor 
vi markerer dagen med levende lys og de såkald
te Syv Læsninger, som alle har lyset i centrum. 
Mellem læsningerne er der fællessang, en kort re
fleksion og orgelmusik. Øpræst Rikke Dupont 
leder aftensangen.

Søndag den 19. februar kl. 14.00 i Ærøskøbing Kirke
FASTELAVNSGUDSTJENESTE
Vi inviterer til fastelavnsgudstjeneste med efterføl
gende tøndeslagning og fastelavnsboller på kirke
pladsen. Kom gerne udklædt – både store og små. 
Ved Henny Kvist.

Søndag den 19. februar kl. 14.00 i Ommel Kirke
BØRNEVENLIG FASTELAVNSGUDSTJENESTE
Beboerforening og Ommel Kirke slår pjalterne sam
men og kirkedørene op til fastelavn. Kom udklædt 
til en kort gudstjeneste med gode sange og en histo
rie. Katten slås af tønden, og konger og dronninger 
kåres. Hvis det er godt vejr, hænger vi tønderne op i 
træerne foran kirken. Ved dårligt vejr har vi en plan 
B. Husk udendørstøj. Vi kårer de smukkeste, sjov e
ste og mest fantasifulde fastelavnskostumer. Der er 
fastelavnsboller og varm kakao. Vi glæder os til en 
hyggelig eftermiddag. Ved Rikke Dupont.

Onsdag den 22. februar kl. 19.00 i Bregninge Kirke
ASKEONSDAG & MUSIKGUDSTJENESTE 
MED TRIO LUCALEX
Traditionen tro lukkes Bregninge Kirkes næsten 500 
år gamle altertavle i fastetiden – fra askeonsdag til 
påskemorgen. I år kombineres andagten med op
førelsen af Pergolesis smukke »Stabat Mater«, som 
han skrev i sit sidste leveår 1736 og som handler om 
Jomfru Maria, der står ved sin søns kors på Golgata. 
Trio LucAlex fra Svendborg består af sopran Alex
andra Emilie Byriel, alt Luca Zofie Foli og organist 
Tore Bjørn Larsen. Trioen har flere gange optrådt på 
Ærø med musik fra passionstiden. Øpræst Brian 
Dan Christensen er liturg.

Lørdag den 11. marts kl. 11.00 i Søby Kirke

ANDAGT OG BRUNCH FOR INDSAMLERE
I anledning af Folkekirkens Nødhjælps landsindsam
ling (som finder sted søndag den 12. marts) inviterer 
vi til andagt i Søby Kirke lørdag den 11. marts med 
efterfølgende brunch for interesserede indsamlere. 
Ved Øpræst Pia Vandrup.

Søndag den 12. marts kl. 10.00 
i Marstal og Ærøskøbing
STARTSKUDSGUDSTJENESTER – 
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS LANDSINDSAMLING
Klima, katastrofer, rettigheder, udvikling, genbrug 
og madspild. Folkekirkens Nødhjælps landsind  
s amling har mange fokuspunkter, hvor en formiddag 
med en indsamlingsbøsse kan gøre en stor forskel. 
Det er næstekærlighed omsat i praksis. I begyndelsen 
af marts får vi til konfirmandforberedelsen besøg af 
Karavanen fra Folkekirkens Nødhjælp, hvor unge, 
der har været udsendt til udsatte steder i verden, 
fortæller om deres oplevelser. Som led i konfirma
tionsforberedelsen får alle konfirmander en indsam
lingsrute sammen med en kammerat. 

Trio LucAlex
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JUBILÆER
Niels-Jørgen Bech, 25-års jubilæum

NielsJørgen Bech, gra 
ver ved Bregninge Kirke, 
kunne 1. november fej
re sit 25års jubilæum. 
Her skal lyde en stor 
tak til NielsJørgen for 
hans værdifulde ind
sats gennem de mange 
år. Han har kontakt til 

mange mennesker i sognet i deres glæde og 
sorg foruden til dem, der kommer udefra for 
at se og opleve kirken. Han er med sit be
hagelige og empatiske væsen en god støtte for 
dem, der har brug for det. Han har en god 
smag og pynter fint op til kirkeårets lejlighe
der, men forstår den kunst ikke at overpynte 
den smukke kirke, der er en pryd i sig selv.
Kirkegården er ligeledes i gode hænder hos 
NielsJørgen, der med sin faglige bag grund, 
omhu og respekt for stedet har skabt en 
klædelig og velholdt kirkegård til at ind
ramme den enestående kirke.

Kirsten Svane, 10-års jubilæum

Kirsten Svane, Marstal, 
har været menigheds
rådsformand i alle de ti 
år, Ærø Pastorat har ek
sisteret og Ærø har haft 
et fælles menighedsråd. 
Hun er en energisk og 
vellidt formand, altid 
velforberedt, med et 

godt overblik og struktureret i sin fremstil
ling. Kirsten engagerer sig med livskraft og 
humør i sit arbejde. Hun er slagfærdig, bega
vet og nysgerrig. Kirsten sidder i flere udvalg 
på landsplan og gør en formidabel indsats 
for Ærø Pastorat. Hun skal have en stor tak 
og megen anerkendelse for det mangesidede 
arbejde, hun bestrider på denne ansvarsfulde 
post. 

Foto: Anne Mette Holstein Slumstrup

Jens Christian Grøndahl. Foto: Lærke Posselt.

Onsdag den 15. marts kl. 17.00 i Rise Kirke
GUD OG SPAGHETTI
Kom til Gud og Spaghetti, hvor konfirmanderne 
med sang og drama vil bidrage til en festlig familie
oplevelse. Efterfølgende er der fællesspisning i sogne
huset. Ved Henny Kvist.

Søndag d. 26. marts kl. 14.00 
Bregninge Kirke og sognegård
SOGNEEFTERMIDDAG I BREGNINGE MED 
FORFATTEREN JENS CHRISTIAN GRØNDAHL
Jens Christian Grøndahl er født i 1959 og har et stort 
internationalt forfatterskab bag sig. Hans roman
er er udkommet i over 30 lande, og han fremhæves 
ofte for sin evne til at afdække psykologiske temaer 
og skildre menneskets grundlæggende ensomhed. 
Jens Christian Grøndahl er barn af en kulturradikal 
tid, hvor frigørelsen fra religionens beslag på sam
vittigheden satte dagsordenen. I en moden alder 
begynd te han at tænke anderledes om kristendom
men. Blandt hans seneste udgivelser er »Min svage 
tro», som udkom 2021 i forlaget Eksistensens serie 
»Kristendommen ifølge…«.
Øpræst Henny Kvist står for gudstjenesten kl. 14.00 
i Bregninge Kirke.
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MEDARBEJDERE VED ÆRØ PASTORAT
Organister:  Karsten Hermansen, Paul Nedergaard og Claus Bendix Nielsen (vikar)
Kirketjenere:  Sine Agerholm, NielsJørgen Bech, Conny Christiansen, Dannie Jacoby, 
 Anna Thilde Carstensen Møller (vikar)
Kirkesangere:  Pia Nissen, Linda Skjønnemand, Linda Suszkiewicz og Simon Winberg
Gravere:  Kim Andersen og NielsJørgen Bech
Gravermedhjælpere:  Mikal Bjørn Christensen, Hans Kurt Clausen og Lal Muana Khawlhring

KIRKEKONTOR
Ommelsvejen 24, 5960 Marstal
Åbningstider: Mandag lukket. 
Tirsdag, onsdag og fredag kl. 10.0012.00, 
torsdag kl. 14.0016.00. 

Aksel Krogenlund Larsen, kordegn, 
tlf. 3044 4082 / akkl@km.dk

Anna Thilde Carstensen Møller, administrativ medarbejder, 
tlf. 3044 4039 / atcm@km.dk

PRÆSTERNES TRÆFFETIDER
Henny Kvist træffes bedst tirsdag til fredag kl. 11.0012.00 
tlf. 2810 0863 / hek@km.dk

Rikke Dupont træffes bedst tirsdag til fredag kl. 090011.00 
tlf. 3044 8085 / rdds@km.dk

Pia Vandrup træffes bedst i Tranderup Sognehus 
tirsdag kl. 15.0017.00 tlf. 3044 8083 / pva@km.dk

Brian Dan Christensen træffes bedst mandag til torsdag 
14.0015.00 på tlf. 3044 8094 / brdc@km.dk

KIRKEBIL
Et tilbud til personer, der behøver transport for at komme i kirke. Man køres til nærmeste kirke med gudstjeneste. 
Transporten bestilles senest dagen før inden kl. 16.00 på 3031 1313.

BACH – DEN FEMTE EVANGELIST
Organist Karsten Hermansen 
og Øpræst Brian Dan Chris
tensen holdt i september 2022 
en koncertfortælling om Bach 
i Bregninge Kirke. Bach kaldes 
sommetider for den femte evan
gelist, og den tyske komponists 
betydning for både kirken og 
kirkemusikken kan nærmest ikke 
overdrives. Efterårets koncert
fortælling var blot en appetizer, 
for der kommer mere Bach.

Allerede torsdag den 8. december står Hermansen og Christensen 
for en Bachandagt i Bregninge Kirke, der tager udgangspunkt 
i Bachs bearbejdelser af salmemelodier, som allerede var kendte 
og populære i komponistens samtid. Også organist Paul Neder
gaard er bidt af Bach og vil under sin månedlige »præludier til 
livet« i Ærøskøbing Kirke bl.a. spille kompositioner af Bach, 
ligesom han også gentager succesen med »Når Bach danser på 
orglet« i Tranderup Kirke.

Læs mere om de enkelte arrangementer her i bladet under 
»Musik og foredrag« og »Aktuelt«. Vel mødt til Bach i kirkerne 
på Ærø.

VIL DU SØGE OM 
JULEHJÆLP?

Julehjælpen fra pastoratets menig
hedspleje består af en kurv med 
madvarer og godter til julen.
Den gives fortrinsvis til betrængte 
børnefamilier, men alle er velkomne 
til at søge. Man søger ved at hen
vende sig til sin lokale præst inden 
den 10. december kl. 12.00.

Hvis du bor i Marstal, Ommel eller 
omegn, kontaktes Rikke Dupont. I 
Ærøskøbing, Rise eller omegn kon
taktes Henny Kvist. I Tranderup 
kontaktes Pia Vandrup. I Breg
ninge, Søby eller omegn kontaktes 
Brian Dan Christensen.
Julehjælpen uddeles den 22. decem
ber. 

Præsternes kontaktinformationer 
findes her på bagsiden af kirkebladet.


