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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: Mandag, tirsdag, fredag og 
lørdag kl. 9.30-11.30.
Onsdag kl. 15.30-17.30. Torsdag lukket.
Organist: Karsten Hermansen
Møllevejen 63 A, 5960 Marstal.
Tlf. 62 53 15 62.
E-mail: khermansen@mail.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.
Kasserer: Jytte Bjerrum
Nørregade 15, 5970 Ærøskøbing.
Tlf. 62 52 11 93.
E-mail: j.bjerrum@mail.dk

Hvad gør man?
Ved FØDSEL
Fødselsanmeldelsen skal være kir-
kekontoret ihænde i det sogn, hvor
moderen bor senest 2 hverdage
efter fødslen. Medbring: Forældre-
nes vielsesattest og fødsels- eller
dåbsattester. Er barnet født uden
for ægteskab: Moderens fødsels-
eller dåbsattest, evt. separations-
eller skilsmissepapirer.

Ved DÅB
Henvendelse til en af præsterne.
Medbring: Oplysning om barnets
navn og om hvor fødslen er an-
meldt, forældrenes dåbsattester og
evt. vielsesattest, 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 omstæn-
digheder til kirkekontoret, hvor
man vil være behjælpelig med at
udfylde de fornødne papirer. (Her-
fra sørger man desuden for anmel-
delse til folkeregister, skifteret og
socialudvalget – af hensyn til udbe-
taling af begravelseshjælpen).

Der er mulighed for at blive begra-
vet/bisat fra sognets kirker eller
kapel.

KIRKEBILEN
Ring 20 40 96 90 – Ole’s Taxi
Kirkebilen er gratis for dig, som
gerne vil i kirke og behøver trans-
port. Bestil lørdag inden kl. 18.00.
Bemærk: Der vil være ønsker om
transport, som ikke kan imødekom-
mes på grund af travlhed.
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Det er kyndelmisse i skrivende stund.
Det er hvidt derude. Kyndelmisse slår
sin knude – overmåde hvas og hård,
og sneen fyger gennem sprækkerne til
pølserne på rækkerne – nej, det passer
ikke.

Blæst – undertiden hård blæst, og
regn og regn i hidtil usete mængder.
Igen varmerekord, og medierne er
fulde af varsler om menneskeskabt u-
orden i naturen, der vil give ned-
smeltning af polarisen, forhøjet vand-
stand i verdenshavene og orkaner og
regnmængder, vi aldrig har set mage
til. Andre steder på jordkloden bre-
der ørkenen sig. – Hvor er vi menne-
sker tåbelige, at vi ikke for længst har
sat alt ind på at ændre denne menne-
skeskabte uorden. Lad os dog nu

gøre alt, hvad vi kan for hver for 
sig og sammen at gøre en indsats i det
små for ændre vort livsmønster i øko-
logisk retning, så vore børnebørn
ikke en dag skal sætte os på anklage-
bænken!

Hvor er det livsaligt at vide, at det
bliver påske igen med Jesu opstandel-
se fra de døde. Og så sikkert som
amen i kirken vil konfirmanderne
springe ud omkring Kristi Himmel-
fartsdag. Derfor ved vi jo, at det bliver
forår også i naturen, og at al skabnin-
gen – også dit og mit sind – skal løftes
op og genfødes til glæden.

Uløseligt er påskens glade bud-
skab forbundet med naturens lovsang
til Skaberen, som det synges ud i
Grundtvigs store påskesalmer:

Verdens igenfødelse glæden igenføder;
skønt forynget skabningen den Opstandne møder.

Øst og vest og syd og nord, ild og vand og luft og jord
synger påskesalmer.

Ser du op til hvælvingen, skyerne sig klarer,
lytter du til bølgerne, blidelig de svarer;

mellem begge morgenglad fryder sig med forårskvad
hele fuglekoret.

Ser du, hvor i skovene alle træer skyder!
Mærker du, hvor engene sig i våren fryder!

Nu det visne vorder grønt, hvad der falmed, atter skønt,
det gør påskemorgen.

Livets varme, sejrende over dødens kulde,
priser ham, som strålende rejste sig af mulde;

dødens fyrste tog ham hel, havde i ham ingen del,
misted, hvad han havde.

Fundet har nu mennesket bod for alt forliset;
sværdet nu, det flammende, svandt fra Paradiset,

nu keruben løfter glad oliegren og palmeblad,
vinker os til Eden.

Glædelig påske!

Forår
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Årsberetning og planlagte tiltag 2006
Novembermødet sidste år blev drama-
tisk, idet formand Lars Peter Jør-
gensen bebudede sin velbegrundede
og nøje overvejede udtræden af
menighedsrådet. Ved det afholdte valg
blev næstformanden valgt til ny for-
mand, og Kirsten Clausen blev valgt
til næstformand. Den ledige plads i
menighedsrådet blev udfyldt af sup-
pleant Kirsten Svane, der med kort
varsel indtrådte i menighedsrådet.
Senere fratrådte Elsebeth Lundsteen
– ligeledes efter velbegrundet ønske –
det ressourcekrævende arbejde som
kontaktperson, og med bistand fra
Elsebeth overtog Inge Mathiasen
arbejdet. Birgit Jensen fratrådte som
kirkeværge, og igen var vi heldige, at
Lars Peter Jørgensen kunne overtage
det store arbejde fra 1. september.

Alle disse ændringer vidner om den
tiltagende arbejdsbyrde af administra-
tiv karakter, som lægges på menig-
hedsrådene i disse år. I årets løb har
flere medlemmer deltaget i kurser for
at blive klædt på til de mange nye
opgaver, og alle har bidraget og taget
en ekstra tørn. Alle vore medarbejde-
re på de grønne områder har tilpasset
sig arbejdsomlægninger, som blev be-
sluttet forrige år, og der gøres et godt
arbejde alle steder. Kordegnens ansæt-
telsesforhold blev endelig afklaret, og
Jytte Bjerrum ansat som kasserer.

Organistsituationen på Ærø blev i
årets løb nærmest kaotisk og involve-
rede alle menighedsråd på øen. Der er
fundet en for alle tilfredsstillende løs-
ning. Vor egen organist deltager med
enkelte afløsninger på Vestærø, og
som organistvikar i Ommel og Marstal

kirker ansættes Susanne Frandsen.
Helhedsløsningen krævede ændrede

gudstjenestetider i alle kirker. Her i
pastoratet som forsøgsordning med
9.30- og 11-tjenester om formiddagen
foruden eftermiddags- og aftenguds-
tjenester som sædvanlig. Der har
været en del henvendelser fra menig-
heden med utilfredshed over 11-tjene-
sten. Der arbejdes på en løsning, som
dog må tage hensyn til præsternes
mulighed for at afløse og bistå hinan-
den i fremtiden. Det kan jo forudses,
at præsternes antal på øen bliver redu-
ceret ved pensionering af Sophie Sei-
delin og Kathrine Østergaard-Jensen.
Også dette vil medføre ændringer i
fremtiden.

En stor tak til alle ansatte og menig-
hedsrådet. I den forbindelse skal det
nævnes, at vi ved synsforretningen i år
kunne mærke den store lettelse ved det
rullende budget for vore bygninger.

Også hele Folkekirkens strukturæn-
dringer var til debat i det forgangne
år. Vi fik ministeriets godkendelse til
at bevare provstiet uændret, indtil
Anders Hauges afgang i embedet.
Herefter lægges vi ind under andet
provsti.

Menighedsrådet ønskede at blive
orienteret om Folkekirkens ændrede
struktur og de nye administrative
opgaver, der lægges ud til provster og
menighedsråd. Det lykkedes for
meninghedsrådet, at få Kresten Dre-
jergaard til Ærø om dette emne. Først
havde han et møde med præsterne for
gensidig orientering og tanker om
fremtiden, og om aftenen holdt han
foredrag for alle menighedsråd på
Ærø.

Formandens beretning
I uddrag – Ved menighedsrådsmødet i november
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Musiklivet blomstrer ved organisten
og udvikler sig år for år med især vort
kirkekor. Der opførtes en musical
skrevet og komponeret af ham selv.

Igen i år har der været en vellykket
bededagsvandring ved Anders Hauge.

I øvrigt er alt det daglige arbejde
med økonomi og vedligeholdelse af
bygninger, jorder og personalepleje

udført på bedste måde, så vi kommer
helskindede ud af året og har høstet
mange erfaringer, som forhåbentlig vil
gøre arbejdet lettere næste år, hvor
der også bliver nok at tænke på, idet vi
skal tage afsked med Sophie og tage
stilling til, hvem der skal varetage den
ledige præstestilling.

Jens Hebsgaard

�

Der har i menighedsrådet været nogen
frustration over, at al tiden gik med
konkrete opgaver, spørgsmål og pro-
blemer, der skulle drøftes og træffes
beslutninger om her og nu. De seneste
år har menighedsrådet derfor afholdt
en række ekstra møder, de såkaldte
»bløde« møder, hvor rådet har haft tid
og ro til at drøfte spørgsmål om kir-
kens liv og vækst. Således om åbne og
lukkede kirker.

Hver dag i sommertiden kommer
der turister forbi Ommel og Marstal
kirker i håb om at se kirken indvendig
eller blot at sidde derinde lidt og lade
stilhed falde på sig. Flere lokale folk
har endvidere ytret ønske om, at
Ommel Kirke holdtes åben i hvert
fald på visse dage til visse tider.

En af de ting, vi har talt om i rådet
er, hvorvidt det er muligt at holde
Ommel Kirke åben i sommertiden –
eller om der kunne være et opslag i
udhængsskabet om, hvor man kunne
hente en nøgle, eller om en ekstra
nøgle kunne udleveres til en betroet
person, som kunne gå med hen og luk-
ke kirken op, når der kom besøgende.

Men der rejste sig hurtigt i rådet u-
overstigelige problemer i forhold til
løsningsforslag. Vi må indtil videre

nøjes med at glæde os over, at kirken i
Marstal kan holdes åben i som-
mertiden for turister og andagtssøgen-
de.

Martsnummeret 2000 af »Nyt fra
Kirkefondet« er et temanummer un-
der titlen Åbne kirker. Hele bladet
handler om det stærkt stigende behov
for at holde vore kirker mere åbne og
en række praktiske anvisninger.

Herunder følger en række udvalgte
citater fra bladet:
»Der er en tydelig tendens til at flere
og flere gerne vil bruge kirkerummet
uden for den normale gudstjeneste-
tid.«  (Fra forordet)  »Kirkebygningen
ejer freden, roen og stilheden. Dér fin-
des tidløsheden – Kirkerummet sætter
også ens eget liv i perspektiv. Hér kan
man få lov til at føle sig lille, et skib på
verdens og begivenhedernes store hav.
Hverdagsagtige begivenheder foran-
drer betydning i rummet, problemerne
formindskes med menneskene. Man
søger stilheden, værdigheden og rum-
met, hvor man kan tænke. Kirkerum-
met med dets enorme tidsperspektiv
giver også et enestående perspektiv på
ens eget liv. Det giver oplevelser, som
det er vanskeligt at sætte ord på.
Måske er det således, at kirkerummet

»Bløde« møder
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på en måde er den allerbedste teolog:
for rummet formår at formidle det,
som ingen kan sige lige ud til noget
andet menneske, og mindst af alt til en
som ikke er vant til at gå i kirke.

Kirkerummet skal være åbent for
det korte uforpligtende besøg såvel
som for besøg forårsaget af en dybere
teologisk eller kulturhistorisk interes-
se.« (Elisabeth Svalin, projektleder for
Åben Kirke i Sverige.)

I Sverige er man kommet meget
langt med at holde kirkerne åbne
uden for gudstjenestetiden, ligesom
også mange kirker herhjemme er ble-
vet lukket op i de senere år.

Et nyt begreb er opstået i Danmark
efter inspiration fra Sverige: Vejkirker.

Her går man endnu videre. For at
kunne kalde sig Vejkirke, skal kirken
opfylde følgende krav:
1. Kirken skal være åben de fleste af

ugens dage.
2. Der skal ligge en beskrivelse af kir-

ken i våbenhuset, enten til at tage
med eller til at købe.

3. Der skal være ordentlige toiletfor-
hold.

4. Det skal fremgå af et opslag, hvor
man kan låne nøglen, såfremt kir-
ken er lukket.

5. Salmebog og bibel bør ligge frem-
me til brug for andagtssøgende.

Om den lukkede kirkedør står der, at
den er et fænomen, som man både i by
og på land må lære at leve med. Det
må ses i sammenhæng med, at den
respekt, der tidligere var omkring kir-
kens hellighed, er blevet stærkt redu-
ceret i vor tid. Derved er risikoen for
skader i vore kirker blevet stærkt
forøget. En forsikringserstatning kan
mildne det evt. tab.
Menighedsrådet må derfor gøre sig
den risiko klar, der ligger i den

åbne kirke, før man træffer beslut-
ning.

Sophie Seidelin

Tanker ved en lukket kirkedør
Her står jeg så,
søgende, spørgende.
Døren er låst.
Intet lille skilt der fortæller
hvor nøglen findes.
Jeg tænker på andre låste døre
i mit liv.
Døre som ikke vil åbne sig.
Mennesker som ikke lukkede sig op
for min ensomhed,
kollegaer, der vendte ryggen til,
Chefen der sagde nej til min bøn,
kammerater der lod mig i stikken,
svaret på min ansøgning: »Desværre!«
Verden er fuld af låste døre

- også denne!

Men jeg vil ind, Gud,
ind i din kirke!
Er det dig, der har låst den
Jeg tror det ikke,
jeg vil ikke tro det.
Det må være dine mennesker, der
gjorde det.
Sådan er du ikke, vel?
Sig, at det ikke er dig!

Luk op, Gud, så jeg kan komme 
ind i dit hus.
Jeg vil sidde i stilheden og fortælle
om alle de låste døre i mit liv.
Jeg tror du vil høre på mig.
Din søn mødte jo også låste døre
i Betlehem, Kapernaum, Getsemane.

Gud, luk mig ind
eller send en, der kan det

- og vil!
Flemming Kramp

��
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Konfirmation i Ommel Kirke
ved Anders Hauge
Søndag den 13. maj  kl. 10.30.
Rasmus Friis Grydehøj

Marstalsvejen 38.
Kenneth Klausholt Petersen
Græsvængevej 32.

Mathias Groth Andersen
Krovejen 23.

Caroline Schubert Jacobsen
Græsvængevej 21.

Amanda Groth Hansen
Færgegårdsvej 4.

Konfirmationer

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

17. maj kl. 10.30 i Marstal Kirke

År 2008:
27. april kl. 10.30 i Ommel Kirke

1. maj kl. 10.30 i Marstal Kirke
(Hvis der er ønske om det).

Første søndag i efterårsferien
(Hvis der er ønske om det).

Konfirmation i Marstal Kirke
ved Anders Hauge
Kr. Himmelfartsdag,
torsdag d. 17. maj kl. 10.30.

Rasmus Schou Schøneberg
Skonnertvej 9D.

Jimmi Herdal Christensen
Nørremarksvej 1.

Anton Kjærulf Christensen
Møllevejen 64.

Bjarke Søgaard
Reberbanen 24.

Daniel Nikolaj Ravn
Syrenvej 1 A.

Mia Overgaard Christensen
Lærkegade 2.

Line Hinsch Friis
Mellemgade 12.

Cecilie Møller Hansen
Rolighedsvej 15.

Emilie Groth Andersen
Færgevej 25.

Sofie Aagreen Stærke
Vestergade 46.

Camilla Elisabeth Hansen
Nørregade 17.

Cecilie Lehn Rasmussen
Skovgyden 42.

Josefine Boutrup Petersen 
Teglgade 20.

Trine Nissen
Ronæsvej 21.

Nini Skov Christensen
Hovedgaden 6.
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Indsamlinger
Marts-maj
Pinsedag: Folkekirkens Nødhjælp.
Marts: Menighedsplejen.
April-maj: Ydre Mission.

Marstal Sogns 
Menighedspleje
Marstal Menighedsråd har hvert år
mulighed for at foretage en uddeling
af de midler, der er indsamlet til
menighedsplejen i kirkens bøsser. Ind-
samlingen finder sted i vinterhalvåret
fra 1/10 - 1/4, når der ikke er indsam-
ling til andre formål.

Hjælpen gives fortrinsvis til be-
trængte børnefamilier, men andre kan
også komme i betragtning.

Største uddeling er juleuddelingen i
december, der uddeles efter forudgå-
ende annoncering i Ugeavisen Ærø og
i kirkebladet. På andre tidspunkter af
året kan henvendelse om hjælp rettes
til sognets præster.

Om end vi bryster os af at leve i et
velfærdssamfund, er der fortsat men-
nesker, enlige som børnefamilier, der
kun lige akkurat har til dagen og vej-
en, og for hvem en uforudset udgift 

(– eller bare lidt ekstra i julen)  kan
slå en stram økonomi helt i stykker.
Det er derfor af stor betydning, at der
fortsat er mulighed for at søge – og
modtage hjælp af menighedsplejens
midler.

En STOR TAK, derfor, til alle som
med deres bidrag i det forløbne år har
medvirket til at lindre noget af den
nød, der også er i vores sogn. Uden
jeres bidrag havde det ikke været
muligt at fortage nogen uddeling.

På aktivitetsudvalgets vegne
Elsebeth Lundsteen

Afskedsgudstjeneste 
Sognepræst Sophie Seidelin, der har
været præst i Marstal de seneste 8 år,
har ansøgt om og fået bevilliget afsked
med pension ved udgangen af april.

Den 15. april holder Sophie derfor
sin sidste gudstjeneste i Marstal Kirke
klokken 9.30.

Efterfølgende vil der være kirke-
kaffe i kirken, så vi kan få sagt ordent-
ligt og pænt farvel – og ikke mindst:
Tak!

Vi håber, at mange vil møde op den-
ne dag – alle er hjerteligt velkomne.

Marstal Menighedsråd

Her foran Vibekes
hus i skæringspunk-
tet mellem Kirkevej
og Kærvej står der
et skilt med kirketi-
der i Ommel Kirke.
Mangfoldige er de
turister, som har
banket på hendes
dør og bedt om at
låne nøglen til kir-
ken. Men Vibeke
har måttet svare:
»Desværre!«
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Kalender

�

Danske Sømands- og Udlandskirker
Den 8. marts kl. 19.30 i konfirmandstuen

Møde med generalsekretær Margith Pedersen.
Det er første gang generalsekretæren besøger Marstal efter fusionen mellem
Sømandskirken og Danske Kirke i Udlandet.
Alle er velkomne.
Marstalkredsen

KIRKEKONCERTER
Marstal Kirke den 18. maj kl. 19.30
GOSPELKORET GOOD NEWS
Dirigent Søren Bjerborg
Den rytmiske kirkemusik har vind i sejlene i disse år, og interessen er ikke
mindst stor, når det gælder gospel og spirituals. Det godt ti år gamle gospelkor
GOOD NEWS vil præsentere en velkendt del af dette repertoire. En stor del af
musikken er arrangeret af korets dirigent Søren Bjerborg, som har været korets
leder siden begyndelsen. Koret holder til på Sorø Akademi og har givet mange
koncerter rundt omkring på Sjælland. Nu bliver det Ærøs tur, og der er bestemt
noget at glæde sig til!

Marstal Kirke lørdag den 2. juni kl. 17
SØNDERJYSK PIGEKORS KORSKOLE
Dirigent Katrine Thygesen
Marstal Kirkekor
Dirigent Karsten Hermansen
I et par år har Sønderjysk Pigekors Korskole haft en sommerudflugt til Ærø,
hvor korskolen har besøgt Marstal Kirkekor og rundet dagen af med en fælles
koncert i Marstal Kirke. Sådan bliver det også i år. De to kor er meget forskelli-
ge, og det betyder, at programmet bliver meget varieret.

Der er fri entré til begge koncerter.

BIBELKREDS
Vi har en bibelkreds hver den første
tirsdag i måneden kl. 14.30 i konfir-
mandstuen i Strandstræde.
Vi er ca. 10 der mødes, vi synger, læser
i bibelen og diskuterer det læste emne
– jo, der er også kaffe og en masse
hygge.

Om du er ung eller gammel, meget
eller lidt kristen – eller vil du bare
være med, er du/I meget velkommen
hos os. Vi glæder os til at se dig.
På gensyn! 

For bibelkredsen Vibeke

SIDSTE FRIST
for indlevering af stof til kirkebladet
er 1. maj 2007 til Anders Hauge.

Alt murer- og
reparationsarbejde
udføres

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



www.aeroe.dk
Gudstjenestelisten for Marstal Kirke kan ses på Internettet.
Gå ind på ovennævnte web-adresse. På forsiden er der direkte link til Marstal
Sogn, hvor kirkebladet kan læses.
Der er også direkte link til »Gudstjenester i Marstal«.

A/S TRÆLASTEN MARSTAL-SØBY
TLF. 62 53 11 21        62 58 10 90
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Gudstjenester på Marstal Ældrecenter
Torsdage
8. marts Strandstuen kl. 14.30 (Seidelin)

15. marts Centersalen kl. 10.00 (Seidelin)
22. marts Rød stue kl. 14.30 (Hauge)
29. marts Centersalen kl. 10.00 (Hauge) Altergang
19. april Centersalen kl. 10.00 (Hauge)
26. april Oasen kl. 10.00 (Hauge)
3. maj Centersalen kl. 10.00 (Agnes Haugaard)

10. maj Blå kl. 14.30 (Agnes Haugaard)
24. maj Centersalen kl. 10.00 (Kathrine Østergaard-Jensen)
31. maj Orange stue kl. 14.30 (Kathrine Østergaard-Jensen)
7. juni Centersalen kl. 10.00 (Janet Ligaard)

14. juni Strandstuen kl. 14.30 (Janet Ligaard)

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

Menighedsrådets møder
Tirsdag d. 27. marts
Tirsdag d. 29. maj
Møderne begynder kl. 19.00 i konfir-
mandstuen i Strandstræde.
Der 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.

Marstal 
Begravelses- og
Bisættelsesforretning
OMMELSVEJEN 23A, MARSTAL
Ordner alt vedr.: BEGRAVELSER · BISÆTTELSER
· RUSTVOGNSKØRSEL · ATTESTER m.m.
Aftaler kan træffes i eget hjem eller på vort kontor.
Ring venligst og aftal tid.

Tlf. 62 53 39 11 eller
Mobil 21 43 05 83
Venligst: ULRIK CHRISTIANSEN



KIRKEBLAD FOR MARSTAL SOGN. – Ansv. red. Sophie Seidelin. – Udgivet med
støtte af Marstal Menighedsråd. – Forsiden: Alan Havsteen-Mikkelsen. – Sats og tryk:
Ærø Ugeavis Bogtrykkeri ApS, Møllevejen, Marstal.

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 10, St. Rise,
tlf. 63 52 24 91.

Spejderhytte:
Norhytten, Færgevej 57, Kragnæs.
Henv.: Daniel, Peer eller Karen.

ÆRØ

AUTO-CENTER
v/ Bjarne Kristensen

SKOLEVEJ 12  - MARSTAL 
TLF. 62 53 13 02

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

Hele øens bogleverandør

11

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

- et godt sted at handle!



*) Kirkekaffe.
**) Minikonfirmanderne medvirker.

GUDSTJENESTER
Marts - April - Maj 2007

MARSTAL OMMEL

Kl. 16.00 4. marts Kl. 11.00**
Hauge 2. søndag i fasten Seidelin
Kl. 09.30 11. marts Ingen
Seidelin 3. søndag i fasten
Kl. 11.00 18. marts Kl. 16.00
Hauge Midfaste Hauge
Kl. 09.30 25. marts Ingen
Seidelin Mariæ Bebudelses dag
Kl. 16.00** 1. april Kl. 11.00
Seidelin Palmesøndag Hauge
Kl. 11.00 5. april Kl. 09.30
Hauge Skærtorsdag Seidelin
Kl. 09.30 6. april Kl. 11.00
Hauge Langfredag Hauge
Kl. 09.30 8. april Kl. 11.00
Seidelin Påskedag Hauge
Kl. 11.00 9. april Kl. 19.00*
Seidelin 2. påskedag Seidelin
Kl. 09.30* 15. april Ingen
Seidelin 1. søndag efter påske
Afskedsgudstjeneste
Kl. 11.00 22. april Kl. 19.00
Gjesing 2. søndag efter påske Østergaard-Jensen
Kl. 09.30 29. april Ingen
Haugaard 3. søndag efter påske
Kl. 09.30 4. maj Kl. 16.00
Hauge Bededag Hauge
Kirkevandring begynder Andagt efter kirkevandring
Kl. 16.00 6. maj Kl. 11.00
Hauge 4. søndag efter påske Hauge
Kl. 09.30 13. maj Kl. 10.30
Gjesing 5. søndag efter påske Hauge

Konfirmation
Kl. 10.30 17. maj Ingen
Hauge Kr. Himmelfartsdag
Konfirmation
Kl. 11.00 20. maj Kl. 19.00*
Hauge 6. søndag efter påske Hauge
Kl. 11.00 27. maj Kl. 09.30
Hauge Pinsedag Hauge
Kl. 09.30 28. maj Kl. 11.00
Hauge 2. pinsedag Hauge
Kl. 16.00 3. juni Kl. 11.00
Hauge Trinitatis søndag Hauge


