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Kirkelig vejviser
Sognepræst (kbf), provst,
Anders Hauge
Adr.: Kirkestræde 14, 5960 Marstal.
Tlf. 62 53 10 80. Fax: 62 53 10 82.
E-mail: aha@km.dk
Træffes bedst kl. 11.00-12.00 undt. mandag.

Sognepræst 
Sophie Elisabeth Seidelin
Adr.: Møllevejen 93, 5960 Marstal.
Tlf. 62 53 11 09.
E-mail: sse@km.dk
Træffes bedst kl. 11.00-12.00 undt. fredag.

Kirke-/kirkegårdskontoret:
Kordegn Simon Winberg
Ommelsvejen 24, 5960 Marstal.
Tlf. 62 53 10 38. Fax: 62 53 10 37.
E-mail: sjw@km.dk
Træffetider:
Daglig kl. 8.30-11.00 og 15.30-16.30.
Lørdag kl. 8.30-11.00. Torsdag lukket.

Organist: Karsten Hermansen
Møllevejen 63 A, 5960 Marstal.
Tlf. 62 53 15 62.
E-mail: khermansen@post.tele.dk
Træffes bedst kl. 8.00-9.00 undt. onsdag.

Kirketjener, Marstal kirke:
Bjarne Møller
Barkvej  1 A, 5960 Marstal.
Tlf. 62 53 24 45.
Mandag fri.

Kirketjener, Ommel kirke:
Verner Kristensen
Græsvængevej 13, 5960 Marstal.
Tlf. 62 53 22 55.
Onsdag fri.

Menighedsrådsformand:
Jens Hebsgaard
Møllevejen 68, 5960 Marstal.
Tlf. 40 96 96 95.
E-mail: jens@hebsgaard.net

Graver: Gunnar Hansen
Træffes på kirkegården. Mobil 29 91 50 17.

Hvad gør man?
Ved FØDSEL
Fødselsanmeldelsen skal være
kirkekontoret ihænde i det
sogn, hvor moderen bor senest 2
hverdage efter fødslen. Med-
bring: Forældrenes vielsesattest
og fødsels- eller dåbsattester. Er
barnet født uden for ægteskab:
Moderens fødsels- eller dåbs-
attest, evt. separations- eller
skilsmissepapirer.

Ved DÅB
Henvendelse til en af præster-
ne. Medbring: Oplysning om
barnets navn og om hvor
fødslen er anmeldt, forældrenes
dåbsattester og evt. vielses-
attest, samt navn og adresse på
mindst 3 faddere og  tidspunkt
for barnedåben.

Ved BRYLLUP
Henvendelse til den præst, der
skal forrette vielsen.

Ved DØDSFALD
Henvendelse under alle oms-
tændigheder til kirkekontoret,
hvor man vil være behjælpelig
med at udfylde de fornødne
papirer. (Herfra sørger man
desuden for anmeldelse til fol-
keregister, skifteret og social-
udvalget – af hensyn til udbeta-
ling af begravelseshjælpen).
Der er mulighed for at blive
begravet/bisat fra sognets kir-
ker eller kapel.

KIRKEBILEN
Bestilling af taxa tlf. 20 20 20 32
til kørsel til kirke bedes afgivet
dagen før.
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Påsken er et drama, der kun kan ses
med hjertet. Derfor kan det både på-
stås, at påsken endte med en fiasko
langfredag på korset, og det kan på-
stås, at alt blev nyt påskemorgen, fordi
døden ikke fik det sidste ord.

Der skal således sættes ord på
påsken for at få den til at blive til
noget. Det skal fortælles, at den Jesus,
der fejres som opstanden, var Jesus fra
Nazareth. Der skal fortælles, at alt det,
som han stod for, han gjorde og hans
sagde, at det ikke døde ud, da han
døde på korset langfredag.

Hvordan kvinderne ved graven
påskemorgen fik mod til at fortælle, at
alt ikke var slut ved vi ikke. Men de
livede op, og fortalte det til disciplene.
Det blev til opstandelse. Deres mester
var stået op. Andre dækkende ord end
det fra morgenstunden kunne de ikke
finde på. Deres budskab havde alle
odds imod sig. For det første var de
kvinder! og for det andet hævdede de,
at én var opstået fra de døde.

Ingen har været øjenvidner til
opstandelsen, den kan – om jeg så må
sige – kun ses med hjertet, og hvad
hjertet er fuldt af løber munden over
med. Overløbet er ikke grebet ud af

den blå morgenluft. Det har alt sam-
men noget med Jesus fra Nazareth at
gøre. Den Gud, de have mødt som
deres himmelske Fader gennem Jesus,
han havde ikke forladt dem. Han var
stadigvæk deres Gud, om end på en
anden måde. Påske er således ikke at
være Gudsforladt, tværtimod. Efter det
har været langfredag og påskemorgen
har Gud selv været i dødsriget for at
»hente« os menneske op i lyset, så vi
kan være lysets børn. Sådan er det, set i
påskens lys. Set med hjertet. Langfre-
dag står for det, som man nøgternt kan
iagttage, enten op-ofrelse eller fiasko.
Påske er hjertets stillingtagen. Påske er
ikke at være Gudsforladt. Påske er ny
begyndelse, sådan som det blev for
kvinderne, der troede, de havde mistet,
eller som det blev for disciplene. Der-
med begyndte andre trængsler. De blev
udsat for forhånelser og forfølgelser.
Udadtil var budskabet sårbart, selvom
det indadtil fyldte hjertet. Men hjerte-
sager er sårbare sager. Og hvis ens
hjertesag kom ridende ind på et æsel
Palmesøndag ja, så er man udsat. Kari-
katuren er nærliggende.

For næsten 2000 år siden blev der
lavet et stykke graffiti i en vagtstue på
Palatinerhøjen i Rom. Det er det så-
kaldte spottekrucifix. Det forestiller
en mand, der stirrer på den korsfæste-
de med æselhoved. Teksten lyder:
ALEXAMENOS TILBEDER (sin)
GUD. Alexamenos har måske været
soldaterkammerat til »kunstneren«.
Udadtil er meningen fornærmende
klar, men indadtil rummer den faktisk
en hjertets sandhed, nemlig at evan-
geliets Gud er den skjulte Gud, som
åbenbarer sig under sin modsætning.
Den almægtige Gud er den bespotte-

Opstandelse – en hjertesag
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de. Den korsfæstede er den ophøjede.
I svagheden åbenbarer Gud sin styrke.

Når vi døber et barn genoplever vi
opstandelsen. Det er måske for nogle
en uvant synsvinkel. Det er ikke for

ingenting, at døbe-
fonten er hul.
Fjern dåbsfadet,
og vi ser udhulnin-
gen i stenen. Når
man i gamle dage
døbte barnet bog-
staveligt og atter
drog det op fra

vandet, så er det opad, det er opstan-
delsesretningen. Menneskebarnet står
op til en ny begyndelse. Det står op til
at være lysets barn, der nu skal leve sit
liv under det samme fortegn som
disciplene: Gud har ikke forladt os.
Denne dåbsgave skal vi leve vort liv
med. Og mens vi hver dag tager mod
livet på ny, skal det leves, heldigt eller
mindre heldigt, i spændingen mellem
at ville ha’ og evnen til at kunne give.
Og mens vi lever kan vi huske på
ordene fra Paulus: Alt er tilladt, men
ikke alt er gavnligt. AH

Formandens beretning 2005
– aflagt af Lars Peter Jørgensen den 29. november 2005

Mundtlig beretning om rådets virk-
somhed i det forløbne år samt oriente-
ring om den planlagte virksomhed i
det kommende år.

1. søndag i advent markerer starten
på det nye kirkeår. Det er dermed ble-
vet tid til at gøre status over det for-
gangne år samt se frem mod det nye år.

Året 2005 var det første år i den
igangværende valgperiode. Det menig-
hedsråd, der tiltrådte sin embedsperi-
ode 1. søndag i advent 2004 har nu
været igennem kirkeårets cyklus. Der
skal lyde en stor ros til hele rådet, der
til trods for at mange ansigter var nye
har gået ufortrødent til opgaven.

Kirkegårdsudvalget har udvist et
stort gå-på-mod med gennemførsel af
mange syns udsatte arbejder (herun-
der den store opgave med renovering
af kirkegårdsgitteret) samt påbegyndt
revision af kirkegårdsvedtægten.

Præstegårdsudvalget har gjort et
stort arbejde med at få bund i de syns
udsatte arbejder, hvorved der blandt
andet er blevet gjort rent bord for så
vidt angår vores præstegård i Kirke-
stræde 14. Regnskabs- og budgetud-

valget skruede med stor dygtighed
»Budget 2006« sammen – et budget
der grundet kommunalreformen skul-
le være en del af den samlede ærøske
kirkeøkonomi.

Gave- og aktivitetsudvalget har året
igennem været meget aktivt til glæde
for mange. Kontaktpersonen har haft
et aktivt år, med mange udfordringer
(blandt andet år 1 for den nye kirke-
tjener-struktur og arbejdet omkring
kordegnefunktionen) – udfordringer
der er blevet taget op og løst.

Året 2005 var ligeledes året, hvor vi
tog hul på at arbejde med »10-års ved-
ligeholdelsesplaner« for flere af vore
bygninger – et arbejde, der gerne – på
sigt – skulle være med til at lette vores
administrative opgaver.

Jeg vil slutte året 2005 af med at
takke alle vore ansatte for den indsats,
de har ydet for Marstal Sogn. I udviser
stor omstillingsparathed, er fleksible
og altid tjenstvillige.

Året 2006 bliver det første år i Ærø
Kommune. Et nyt år fyldt med udfor-
dringer og opgaver. Et år hvor nød-
vendigheden af at løfte i samlet flok
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både indenfor og udenfor sognets
grænser vil blive tydeligere. Den
største udfordring bliver at få øens
kirkelige virksomhed skåret til så den
både organisatorisk, servicemæssigt og
ambitionsmæssigt kan stå mål med
vores økonomiske formåen.

�

Ændringer i menighedsrådets 
sammensætning
Ovennævnte møde blev Lars Peter
Jørgensens sidste efter 5 år i Marstal
Menighedsråd og deraf det sidste som
formand. På grund af familiens
arbejdssituation søgte og fik Lars
Peter Jørgensen rådets tilladelse til at
udtræde pr. 30. november.

Herfra skal der lyde en stor tak til
Lars Peter Jørgensens store engage-
ment og energi. Han har gjort et

kæmpearbejde med alle de udfordrin-
ger, der har mødt menighedsrådet i de
senere år. Det gælder såvel kirke-
istandsættelserne som omstrukture-
ringerne på personalesiden og slank-
ningen af økonomien. I stedet for at
begræde hans udtræden, vil jeg tænke
med glæde tilbage på det, som vi fik
udrettet sammen.

I stedet for Lars Peter Jørgensen er
Kirsten Svane indtrådt i rådet. AH

Jens Hebsgaard,
ny formand.

Kirsten Clausen,
ny næstformand.

Kirsten Svane,
nyt medlem.

KIRKEN I FARVER på TV2 Fyn / forår 2006
Der sendes hver mandag kl 11.00-11.30

Aktuelle opdaterede  oplysninger om de enkelte programmer på www.kirkenifarver.dk  
06. marts: »Fra kro til kirke« (177)
13. marts: I Claus Bergs fodspor (133)
20. marts: Ikoner og glasmosaik – billeder til Gud (178)
27. marts: Egon besøger (179)
03. april: Omkring kirker i Odense (180)
10. april: Påske (181)
17. april: Ingen udsendelse
24. april: Døbefonten – hvordan og hvorfor? (182)
01. maj: Gadegudstjeneste i Odense (142)
08. maj: Vi fik er dødt barn (183)
15. maj: Egon besøger Erik Fonsbøl (137)
22. maj: Cyperkirken (184)
29. maj: Katolikkerne i Odense (138)
05. juni: Ingen udsendelse

Den fede skrift er nyproduktioner; de øvrige  er genudsendelser af ældre
produktioner.
Alle ny-producerede udsendelser sendes desuden på TV-Danmark Fyn
onsdage kl 10.00 og lørdage kl 10.00 og 17.00 i samme uge som udsendelser-
ne er sendt på TV2 Fyn.
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Kirkegangen i tal
Det er kun gudstjenesterne på søn- og helligdage (incl. juleaften), der er medtaget.
Aftensang, dåbsgudstjenester, særlige hverdagsgudstjenester, vielser, begravelser
m.m. indgår ikke i statistikken.
Hele sognet (deltagere i hele sognet pr. helligdag)

År 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Deltagere 4.968 5.311 5.292 4.987 4.732 5.159 4.042 4.809

Antal søn- og helligdage 62 61 62 62 62 62 63 61

Deltagere i gennemsnit 80 87 85 80 76 83 64 79

Folketal 3.508 3.506 3.414 3.333 3.331 3.263 3.208 3.175

% af befolkningen 2,28 2,48 2,50 2,41 2,29 2,55 2,00 2,48

Marstal Kirke (deltagere pr. gudstjeneste)                                                                   **)

År 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Deltagere 4.165 4.297 4.406 3.929 3.857 4.038 2.128 3.725

Antal gudstjenester *) 62 61 62 62 62 62 38 61

Deltagere i gennemsnit 67 70 71 63 62 65 56 61

Kirkegang i Marstal Sogn 1998-2005 i forhold til indbyggerantal

**) Marstal Kirke lukket i 4 måneder i perioden august-november på grund af istandsættelse.

Ommel Kirke (deltagere pr. gudstjeneste)

År 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Deltagere 803 1.014 886 1.058 875 1.121 1.914 1.084

Antal gudstjenester *) 60 60 61 61 61 59 63 35

Deltagere i gennemsnit 13 17 15 17 14 19 30 31

*) Gudstjenester på søn- og helligdage
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Konfirmation i Ommel Kirke
ved Anders Hauge
Søndag den 21. maj  kl. 10.30.
Daniel Korgaard Olsen

Kirkevejen 16.
Jonas Kvottrup Nielsen,

Kirkevejen 17.
Martin Thylkjær Larsen,

Nyvej 3.
Julie Groth Hansen,

Færgegårdsvej 4.

Konfirmation i Marstal Kirke
ved Sophie Seidelin og Anders Hauge
Kr. Himmelfartsdag,
torsdag d. 25. maj kl. 10.30.

Benny Fahlgren Kristensen,
Sølvgade 14 a.

Tom Svarer Gibson,
Færgevej 41.

Søren Søndergård Rasmussen,
Færgevej 44.

Marie-Louise Groth Galatius,
Strandstræde 43.

Lisa Henning Bager,
Tværgade 2.

Caroline Gudmundsson,
Primulavej 5.

Anna Lennert Nielsen,
Vinkelstræde 1.

Sille Marie Bang Kielstrup,
Willemoesgade 10.

Tabita Adda Weber,
Halvvejen 16.

Charleen Labustro Petersen,
Østergade 12.

Nicklas Rasmussen,
Vestergade 38.

Markus Mathias Skjøt,
Buegade 12.

Chris Bondesen Beier,
Ronæsvej 10.

Tobias Winkel,
Skonnertvej 31.

Jens-Kristian Bech Weesgaard,
Nissens Have 1 a.

Henriette Kirstine Boutrup,
Markgade 3.

Solvej Rose Dick Bengtson,
Brålandsvej 2.

Sidsel Dreyer,
Østervænget 2.

Emilie Dreyer,
Østervænget 2.

Sofie Ammersbøll Nissen,
Møllevejen 63.

Pernille Baun Jørgensen,
Skonnertvej 9 e.

Lykke Alexandra Brøndum,
Møllevejen 61.

Camille Vierø Deschamps
Frankrig
c/o Peder Skramsgade 4.

Konfirmationer
År 2006:
21. maj kl. 10.30 i Ommel Kirke.
25. maj kl. 10.30 i Marstal Kirke.

År 2007:
13. maj kl. 10.30 i Ommel Kirke 

(hvis der er ønske om det).
17. maj kl. 10.30 i Marstal Kirke.
Første søndag i efterårsferien

(hvis der er ønske om det).
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Sogneindsamling
Stop den stille sult.
Folkekirkens Nødhjælps
landsindsamling søndag 5. marts.

Indsamlingen forestås af medlemmer
af menighedsrådet. Tag godt imod ind-
samlerne.

Foredrag/genfortælling
Mandag den 6. marts kl. 10.30
i konfirmandstuen.

Ditte Krøjholt genfortæller Raskolnikov 
– også kaldet forbrydelse og straf.
Arrangementet skulle have været af-
holdt i februar, men måtte udskydes.

Koncerter
Ommel Kirke
torsdag den 4. maj kl. 19.30.

Henrik Goldschmidt, obo.
Arne Gaardsted Jørgensen, guitar.
Guitaristen Arne Gaardsted Jør-
gensen besøgte Ommel Kirke sidste
år, hvor han leverede en smuk og
stemningsfuld koncert med gode og
ind imellem underfundige kommenta-
rer til den spillede musik. Det var en
koncert, der kaldte på et genhør, og
det kommer nu, hvor Gaardsted Jør-
gensen spiller sammen med Det kon-
gelige Kapels solooboist Henrik Gold-
schmidt, der er ophavsmand til det
meget omtalte Middle East Peace
Orchestra, som tilstræber et musikalsk

samarbejde mellem de stridende nati-
oner i Mellemøsten.

Marstal Kirke
fredag den 26. maj kl. 19.30.

Eksjö Kirkekor.
Mats Larsson, orgel og direktion.
Eksjö Kirkekor fra Småland er for
mange ærøboer allerede et kendt
navn, eftersom koret besøgte Ærø for
nogle år siden. Nu kommer koret igen
i forbindelse med et udvekslingsbesøg,
som er arrangeret i et samarbejde mel-
lem Foreningen Norden og de ærøske
kirker. Eksjö Kirkekor og dets dirigent
Mats Larsson er kendt for folkelige
koncertprogrammer. – Mats Larsson,
som har spillet adskillige orgelkoncer-
ter på Ærø, har eksempelvis spillet
svensk folkemusik arrangeret for
orgel, så vi kan godt regne med at få
en fornøjelig, musikalsk oplevelse.
Alle er meget velkomne til koncerterne,
og der er fri entré.
NB! Der kommer måske yderligere en
korkoncert i maj måned.

Sognevandring
Bededag 12. maj.

2005 - sidste instruktion.

Sognevandringen begynder med guds-
tjenesten kl 10 i Marstal kirke og slut-
ter kl. 16 med andagt i Ommel kirke.

Gudstjenesterne er rammen om van-
dringen samtidig med, at vi rammer

Marstal 
Begravelses- og
Bisættelsesforretning
OMMELSVEJEN 21, MARSTAL
Aftaler kan træffes i eget hjem eller på vort
kontor. Ring venligst og aftal tid.

Tlf. 62 53 39 11 eller
Mobil 20 12 49 03
Venligst: Niels Hansen
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HENNING BOYE
SNEDKERMESTER

INDUSTRIVEJ 1 · MARSTAL
Tlf. 62 53 32 92 / Bil 20 45 48 16

PER ANDERSEN
MALERMESTER
ROSENVEJEN 9 · MARSTAL

TLF. 62 53 23 90

sognet ind med en rute via Halen, Dre-
jet, Ronæs, Noret, Kragnæs og Ommel.

Man taler godt sammen, når man
vandrer af sted. Man kan også få lov
at gå i sin egne tanker.

Arrangementet sidste år blev meget
godt modtaget af den snes stykker, der
fulgte opfordringen til at deltage.

Undervejs vil den medbragte mad
blive fortæret.

Efter andagten i Ommel kirke kan
man tage kirkebilen, hvis man fx ikke
ønsker at gå tilbage til Marstal.

Vi er vant til at folde hænderne, når
vi beder. Hvad med at bede med fød-
derne på Bededag?

Anders Hauge

Alkohol og konfirmander
Tirsdag den 21. marts samles alle 
7. klasser på Ærø i Rise Minihal.

Kl. 13.00-14.30 for elever, lærere
og præster.

Kl. 19.30-21.00 for forældre.
Her vil skuespilleren Allan Olsen, som
selv har haft et svært alkoholproblem,
tale til de unge om sine erfaringer
med alkohol.
Møderne er arrangeret af menigheds-
rådene på Ærø i samarbejde med sko-
lerne.

Alkoholfri kirkevin
I Marstal og Ommel kirker anvendes
nu alkoholfri vin ved nadveren.

Kirkebil
Ring på 20 20 20 32.
Kirkebilen er gratis for dig, som gerne
vil i kirke og behøver transport.
Husk at bestille kirkebil allerede fre-
dag, så chaufføren kan tilrettelægge
sin rute.

Gruppeleder:
Daniel Hansen,
Hovedgaden 6, Ommel,
tlf. 62 53 20 12 / 20 12 50 37.
Grupperådsformand:
Peer Jakobsen,
Sdr. Kystvej 18, Ærøskøbing,
tlf. 63 52 34 48.
Gruppekasserer:
Karen Nielsen,
Kongeballevej 40, St. Rise,
tlf. 63 52 24 91.
Spejderhytte:
Norhytten, Færgevej 57, Kragnæs.
Henv.: Daniel, Peer eller Karen.

Bibelkreds
afholdes i konfirmandstuen,
Strandstræde kl. 14.30,
den første tirsdag i hver måned.

Du er velkommen til bare at komme
og se, om det er noget for dig.

Vi drikker kaffe sammen, læser, taler
om og diskuterer et stykke fra Det nye
Testamente – og i øvrigt også om, hvad
vi personligt har på hjerte – i en åben
og tillidsfuld atmosfære, hvor der er
plads til både munterhed og alvor.

Sophie Seidelin
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CHR. H. CHRISTENSEN
MARSTAL . TLF. 62 53 10 60

- et godt sted at handle!

Gudstjenester på Marstal Ældrecenter
Torsdage
2. marts Centersalen kl. 10.00 (Seidelin).
9. marts Strandstuen (»Pynten«) kl. 14.30 (Hauge).

16. marts Centersalen kl. 10.00 (Seidelin).
23. marts RØD gruppe kl. 14.30 (Seidelin).
30. marts Centersalen kl. 10.00 (Hauge). Altergang.
6. april GRØN gruppe kl. 14.30 (Hauge).

20. april Centersalen kl. 10.00 (Seidelin).
27. april OASEN kl. 14.30 (Seidelin).
4. maj Centersalen kl. 10.00 (Hauge).

11. maj BLÅ gruppe kl. 14.30 (Hauge).
18. maj Ingen –
1. juni Centersalen kl. 10.00 (Hauge). Altergang.

ÆRØ

AUTO-CENTER
v/ Bjarne Kristensen

SKOLEVEJ 12  - MARSTAL 
TLF. 62 53 13 02

Marts:
Søndag den 5. marts: Landsindsamling – Folkekirkens Nødhjælp.
Mandag den 6. marts kl. 19.30: Dostojevskij i konfirmandstuen.

Maj:
Torsdag den 4. maj kl. 19.30: Koncert i Ommel Kirke.
Fredag den 26. maj kl. 19.30: Koncert i Marstal Kirke.
Søndag den 28. maj kl. 10.00: Eksjö Kirkekor medvirker ved gudstjenesten 

i anledning af venskabsbesøg.

Kalender

�
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Ærø
Boghandel
Kongensgade 31 A 
Marstal
Tlf. 62 53 10 77

Hele øens bogleverandør

Alt murer- og
reparationsarbejde
udføres

Murermester Chr. Grønne
EGEHOVEDVEJ 7 · MARSTAL
TLF. 62 53 26 62 · BILTLF. 21 42 26 62

Marstal Missionshus
»BETHESDA«

Tordenskjoldsgade 8, Marstal.
Se annoncerne i Ugeavisen.
Kontaktperson:
Mogens Christensen, Brigvej 1,
tlf. 62 53 21 24.

Indsamlinger
I fastetiden:

Folkekirkens Nødhjælp.
Påskedag, 16. april:

KFUM og K i Danmark.
Kr. Himmelfartsdag, 25. maj:

Ydre Mission.
Pinsedag, 4. juni:

Folkekirkens Nødhjælp –
»kirkehjælpen«.

Sidste frist
for indlevering af stof til kirkebladet
er 1. maj 2006 til Anders Hauge.

www.aeroe.dk
Gudstjenestelisten for Marstal Kirke
kan ses på på Internettet.
Gå ind på ovennævnte web-adresse.
På forsiden er der link til »Gudstjene-
ster i Marstal.

Menighedsrådets møder
Tirsdag d. 28. marts kl. 19.30.
Tirsdag d. 30. maj kl. 19.30.
Møderne begynder kl. 19.30 i konfir-
mandbygningen i Strandstræde.
Det er offentlig adgang.
Dagsorden og beslutningsprotokol vil
være fremlagt på Marstal Kirkekon-
tor, på Marstal Bibliotek, i Ommel
Kirke og ophængt i udhængsskabet
ved hovedlågen til Marstal Kirke.



*) Kirkekaffe.
**) Minikonfirmander medvirker.

GUDSTJENESTER
Marts – April – Maj 2006MARSTAL OMMEL

Kl. 16.00** 5. marts Kl. 10.00
Seidelin 1. søndag i fasten Hauge
Sogneindsamling
Kl. 10.00 12. marts Ingen
Hauge 2. søndag i fasten
Kl. 10.00 19. marts Kl. 19.30*
Seidelin 3. søndag i fasten Seidelin
Kl. 10.00 26. marts Ingen
Seidelin Midfaste
Kl. 16.00** 2. april Kl. 10.00
Seidelin Mariæ Bebudelsesdag Hauge
Kirkespil
Kl. 10.00 9. april Kl. 16.00
Seidelin Palmesøndag Hauge
Kl. 10.00 13. april Kl. 19.30
Seidelin Skærtorsdag Seidelin
Kl. 10.00 14. april Kl. 16.00
Hauge Langfredag Hauge
Kl. 11.00 NB! 16. april NB! Kl. 09.30
Hauge Påskedag Seidelin
Kl. 10.00 17. april Kl. 16.00
Hauge 2. påskedag Hauge
Kl. 10.00 23. april Ingen
Hauge 1. søndag efter påske
Kl. 10.00 30. april Kl. 19.30*
Seidelin 2. søndag efter påske Seidelin
Kl. 16.00 7. maj Kl. 10.00
Hauge 3. søndag efter påske Seidelin
Kl. 10.00 12. maj (Sognevandring) Kl. 16.00
Seidelin Bededag Hauge
Kl. 10.00 14. maj Ingen
Hauge 4. søndag efter påske
Kl. 10.00 21. maj Kl. 10.30
Seidelin 5. søndag efter påske Hauge

Konfirmation 
Kl. 10.30 25. maj Ingen
Hauge/Seidelin Kr. Himmelfartsdag
Konfirmation
Kl. 10.00 28. maj Ingen
Seidelin 6. søndag efter påske
Kl. 09.30 NB! 4. juni NB! Kl. 11.00
Seidelin Pinsedag Hauge
Kl. 10.00 5. juni Kl. 16.00
Seidelin 2. pinsedag Seidelin


