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Hvad gør man?
Ved FØDSEL
Fødselsanmeldelsen skal være kir-
kekontoret i hænde i det sogn, hvor
moderen bor senest 2 hverdage
efter fødslen. Medbring: Foræl-
drenes vielsesattest og fødsels-
eller dåbsattester. Er barnet født
uden for ægteskab: Moderens fød-
sels- eller dåbsattest, evt. separa-
tions- 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.
(Herfra sørger man desuden for
anmeldelse til folkeregister, skifte-
ret og socialudvalget – af hensyn
til udbetaling af begravelseshjæl-
pen).

Der er mulighed for at blive be-
gravet/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. Husk at bestille lørdag in-
den kl. 18.00.

Bladudvalg
Dagny Lyngborg, Tranderup.
Ingolf Andersen, Søby.
Peter Nielsen, Bregninge.
Anne Røndal, Ærøskøbing.
Kirsten Svane, Marstal.
Aksel Krogenlund Larsen, Rise.

Aldrig er der i Danmark blevet talt
mere om klimaet, end i det sidste halve
år. Vi danskere har altid talt meget om
vejret, men Klimatopmødet (COP15)
i København i december 2009, gjorde
klimaet til 100% sikkert samtaleemne.
Vi blev så oplyste som aldrig før, og
selv de mindste børn lærte om den glo-
bale opvarmning i skolen.
Klimaforandringerne, og hvad de

kan føre med sig, er måske menneske-
hedens største problem i vores tid, og
derfor bør vi forholde os til det. Nogen
vil nok sige, at der altid har været pe-
rioder, hvor klimaet har ændret sig, og
dermed ændret levevilkår for planter,
dyr og mennesker, men det ændrer
ikke ved, at vi netop i vores år, verden
over, oplever klimaforandringer, der
ikke kan afvises at skyldes menneskelig
aktivitet.
Der er noget om klima-snakken –

og det er spørgsmålet, om ikke Kirken,
og religion(en) i det hele taget, bør for-
holde sig til disse ting, som i allerhøje-
ste grad berører og påvirker livet på
jorden.
Vores tro, den kristne tro, tager ud-

gangspunkt i dén tanke at jorden og
livet derpå, er skabt og villet af Gud. Få
af os tager beretningen om at Jorden er
skabt på 6 dage bogstaveligt, mens
langt de fleste tager skabelsesberetnin-
gen som et billede på at jorden, og alt
som er derpå, er skabt og villet af Gud,
eller mere bredt sagt, at vi skylder livet
respekt, fordi det er så storslået og fan-
tastisk, at der må være en mening –
eller en vilje til liv – bag det hele. Ska-
berværket, ophav og omgivelse står for
os som udtryk for noget godt.
Så tager vi med vores tro på den ene

eller den anden måde afsæt i skabelses-
troen, som bl.a. K. E. Løgstrup gjorde
det, så må vi se klimaproblematikken
også som et religiøst problem.
For er livet skabt og villet af Gud, så

må vi, som mennesker, behandle det
med respekt, og tage vare på det, så
godt som vi kan.
Nogen mener, at Gud har givet os

jorden i eje, som en gave. Men det be-
tyder vel også, at det er vores opgave at
passe på den, så den kan gå i arv fra
slægt til slægt,

Det må være kristen tankegang, og
den er bl.a. set ført ud i livet af den
Hellige Frans af Assisi (1182-1226).
Han var en rig købmandssøn i Italien,
der gjorde det til en dyd at leve i fat-
tigdom og »i pagt med naturen«. Frans
af Assisi havde dyb respekt for Skab-
ningen og Skaberværket. I hans kri-
stendomstolkning er ikke alene men-
nesket men hele skaberværket i Guds
hånd. Frans har så at sige både respekt
og ærbødighed overfor skaberværket.
Han prædiker for fuglene, han skriver
salmer om naturen, dyr og planter, i
hvilke der er en gennemgribende re-
spekt – ja det er ren klima-teologi. Det
er derfor på ingen måde underligt at
pave Johannes Poul d. 2. i 1979 valgte
at gøre Frans af Assisi til skytshelgen for
miljøet.
Sikke en titel og få – »Skytshelgen

for miljøet« – men han var den værd,
og dét at den katolske kirke i 1979
valgte at gøre en munk fra det 11. år-
hundrede til skytshelgen for miljøet
viser da også, at den katolske kirke på
det tidspunkt havde forståelse for, at
miljøet/klimaet er noget vi indenfor
kristendommen bør beskæftige os med.
Frans er ikke den eneste miljø-teo-

log vi kender. Faktisk har mange af hi-
storiens salmedigtere været, hvad vi i
dag ville kalde miljø-teologer. Brorson
lovpriser »al den ting, som Gud har
gjort« – Grundtvig lader i sine påske-
salmer naturen tage del i Påskeunderet,
ja og i »Menneske din egen magt« af
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Forsideillustration:
Forsiden viser Søby kirkes tårn. Kirken blev indviet 1745 og kirketårnet
stod færdigt 1772.
Selve indretningen er pietistisk enkel med altertavle af Professor Jørgen
Roed fra 1870.
1976 fik kirkerummet et himmelblåt bræddeloft og korngule bænke, teg-
net af Ærø-arkitekten Alan Havsteen-Mikkelsen. Orglet med 10 stemmer
er bygget 1984 (Foto Peter Nielsen)

Lars Busk Sørensen (DDS 370), gøres
mennesket opmærksomt på, at det er
os, der skal værne det, der gror., akku-
rat som i Høstsalmen »Du gav mig o
Herre en lod af din jord«.
Jo, at kristendommen bør beskæf-

tige sig med temaet miljø-teologi, det
er ikke en ny tanke, opstået i 2009 op-
fundet af præster der i forbindelse med
klimatopmødet gik på pilgrimsvan-
dring, lavede Gudstjenester, eller op-
fordrede alle nordens kirker til at ringe
med klokkerne for at prise Guds ska-
berværk. Nej Miljø-teologi er en teo-
logi der har dybe rødder i Kristendom-
men.
Ikke alene skabelsesberetningen men

også f.eks. historien omNoahs Ark kan
inddrages heri. For med historien om
pagten mellem Gud og Noah får vi at
vide, at efter Syndfloden vil Gud aldrig
mere lave en ny syndflod. Symbolsk
holder dette stik, for i vores tid er det jo
mennesket, og ikke Gud, der laver
syndflod.
Gud er og bliver både tidens og evig-

hedens Gud, Himlens og jordens ska-
ber og opretholder. Det skabte liv skal
vi hjælpe Gud med at passe på..
Kristendom og klimadebat må hæn-

ge sammen i en klokkeklar teologi net-
op fordi vi med vores måde at leve på,
kan skade skaberværket.
Miljø-teologi handler også om næ-

stekærlighed, både når vi tænker næ-
stekærlighed overfor andre mennesker,
og når det gælder det øvrige skaber-
værk.
For er det ikke uforeneligt med tan-

ken om næstekærlighed, at lade såvel
dyr som mennesker lide. En kristen
etik må omfatte næstekærlighed til hele
det Guds skaberværk, hvis velbefin-
dende og tilstand vi har indflydelse på.
Gud er viljen til liv – i alt, som lever.

Tænk f.eks. på historien i evangeliet

om de ubekymrede himlens fugle og
markens liljer (Matthæus 24-34) – der
fortæller os, at Jesus talte om Gud, som
en Gud der kerer sig om sit skaber-
værk, og ønsker at hele skabningen skal
kunne »leve« et »ubekymret liv«.
Kristendommen bør være en vigtig

brik, når vi holder klimatopmøder, for
den kan bringe argumenter på bordet,
for et bedre liv for alt og alle, både når
vi tænker her og nu, og når vi tænker
frem i tiden.
Kristendommen og religionen ytrer

sig naturligt om klima og miljø, det har
den altid gjort, og det bør den fortsat
gøre.
Vi bør finde frem til en klimaklar

etik, der kan gå hånd i hånd med næ-
stekærlighedens etik, og drive Miljø-
teologi med rod i kristen tradition.
Den katolske kirke må kunne være
med. Den kan også føre klimakristen-
dom udfra sine tanker om dyder og la-
ster. Når det gælder brug af jordens
ressourcer, kan grådighed ses som en
last, og mådehold som en dyd. Så at
værne om skaberværket må dybest set
være en stor kristen dyd, mens ødelæg-
gelse heraf kan ses som en synd.
Jeg kunne faktisk finde mange flere

eksempler der kunne sammenkoble
kristendom og klimadebat, så hvis der
gives en kristen etik, så må det at for-
holde sig til COP15 være en del af den.
Men vi skal for alt i verden huske, at

driver vi »Klimakristendom«, så må vi
ikke blive fundamentalistiske fanati-
kere, heller ikke på dette punkt. Men
samtale fremmer altid forståelsen, både
den samtale vi har med hinanden og
den vi har med Gud, og sidst men ikke
mindst den vi på en eller anden måde
har med al den ting som Gud har gjort.

Sognepræst
Lars Peter Wandsøe Kristiansen

På din maske
skal jeg kende dig
Hvad sagde Maria,
da hun fik overrakt guld,
røgelse og myrra skær?
Af Viggo Mortensen
Helligtrekonger gudstjeneste i Breg-
ninge Kirke på Ærø. Det er ud på afte-
nen, for der har først været et folkeligt
arrangement på Den grønne Gren,
hvor vi sammen med det gode oksekød
med peberrodssovs har fået en meget
levende introduktion til den ærøske
masketradition.
På Ærø »går man maske«, som det

hedder. Selvom det er en mindre ø, er
der regionale forskelle. På den østlige
ende af øen går man omkring fastelavn,
mens man på Vestærø går omkring Hel-
ligtrekonger. Folk klæder sig ud, tager
maske på og går på besøg hos hinan-
den. Under dække af masken kan man
få sagt det, man måske ellers ikke lige
går og siger højt til hverdag. Oprindel-
sen til masketraditionen skulle være, at
en alsisk håndværker gerne ville minde
sine naboer om, at de skyldte ham be-
taling for et udført stykke arbejde. Men
man kan også kommentere lokale be-
givenheder, lave sjov med dignitarerne
og i det hele humoristisk kommentere
livets gang i det lille samfund. Ma-
skerne skal selvfølgelig beværtes eller
beskænkes. Det sker gennem sugerør,
da de jo har maske på. Og normalt læg-
ger man ikke masken. Så man kan selv-
følgelig få den tanke, at det at gå maske
er en nemmåde at gå omkring og få sig
en gratis brandert på. Men fornøjelsen
er i den grad gensidig, for der udøves
en enorm fantasi i udklædning og ma-
skeproduktion. Nogle familier opbeva-
rer et større lager af udklædningstøj og
masker, som kan stilles til rådighed. Al
kommunikation fra maskernes side fo-
regår med fordrejet fistelstemme. Man
skal jo (helst) ikke kunne genkendes.
Tilbage til Helligtrekonger gudstje-

nesten. Alle de kendte elementer er
der: Vi synger Helligtrekonger sal-
merne, vi hører teksterne om de vise
mænd, den skrækkelige Herodes og be-
søget i Stalden. Men det særlige er, at
det samtidig opføres. I det ydre kan det



Bregninge-Søby Sogne

4

minde om andre krybbespil, der som
regel opføres af børn. Men her er det
»maskerne«, der agerer. Aldrig så vi en
hæsligere Herodes, aldrig en kønnere
Maria eller engel med stjernen, aldrig
mere finurlige vismænd. Præstens
hund har fået et fåreskind spændt på
og illuderer som lam, og masken, (som
vi mener at genkende som overlægen
og præstens mand) udstøder jævnligt et
hjemligt Mæææh. Maskerne kommen-
terer hele vejen igennem historien med
deres specielle stemmer.
Kontekstualisering er det begreb

man indenfor teologien bruger for at
karakterisere bestræbelserne på at
iklæde den bibelske historie og det
kristne budskab en autentisk skikkelse,
der tillader at det kan gå ind i den ak-
tuelle kultur og kontekst. Det er opga-
ven, hver gang man vil videregive det
evangeliske indhold autentisk, at få det
formuleret på en sådan måde, at det
kan erfares som relevant for den kultur,
hvori det skal slå rod. Her ser vi en fol-
kelig tradition, at gå maske, sat i tjene-
ste for formidlingen af det evangeliske
budskab. Vi oplever, at der digtes med
på den bibelske historie. Vi har den jo
kun i et meget overredigeret referat.
Det skal foldes ud. Det bliver det her.
Under maskens skikkelse bliver sand-
heden formidlet. Vi ved f.eks. ikke
hvad Maria sagde, da de vise mænd
kom med deres guld, røgelse og myrra
skær, som ingen ved hvad er. Denne
aften hørte vi det. Hun sagde selvføl-
gelig: Nu ska’ I ha` så mange tak for ga-
verne! Udtalt med ærøsk fistelstemme.
Også et Helligtrekonger evangelium.

På din maske vil jeg kende dig, sagde
vistnok Karen Blixen, hvormed hun
mente, at du skal vælge den identitet,
som du ønsker at spille i livets teater.
Her kender vi og får gennem masken
formidlet en videre virkelighed. Sjæl-
dent har jeg moret mig så kosteligt i kir-
ken. Havde jeg oplevet det i Sydameri-
ka, ville jeg have syntes det var drøn ek-
sotisk. Nu skete det på Ærø i min egen
sognekirke; et vidnesbyrd om den vita-
litet, fantasi og levende folkelighed, der
stadig kan trives i den danske provins.

Viggo Mortensen er professor i teologi ved
Aarhus Universitet og bor på Gammel-
gaard i Bregninge. Artiklen blev bragt i
Kristeligt Dagblad 6. januar 2010.

Kirkelige handlinger
november-december-januar
Døbte
Bregninge:
Anders Thygesen, Godthåb 7.
Dagmar Thomine Mark Walther,
Tårnby, Amager.

Søby: ingen.

Begravede
Søby:
Johannes Ring, Præstevænget 4.
Inga Rasmussen, Nørrevænget 5.
Leif Magnussen, Abildvej 1.
Peder Erling Andersen, Havnevejen 5.

Konfirmander d. 9. maj
i Søby Kirke
Fie Dovald Engelund Jespersen,
Søby Midtvej 2.

Simon Holm Pedersen, Buevej 20.
Rasmus Dalhede Pedersen,
Haven 26.

Martin Bruun Miechels,
Søbakkevej 10.

Casper Larsen, Søbakkevej 28.
Anders Madhav Holm, Stærmose 19.
Tobias Erndal Hansen, Ellehøjvej 17.
Emilie Mondrup Wang Larsen,
Østerbro 9.

Simone Juhl Enevoldsen, Røndal 2.

Koncert i Bregninge Sognegaard
med Klezmorkester
På min sidste arbejdssøndag, Palmesøndag, i Bregninge-Søby pastorat, er
det lykkedes os (menighedsrådet og undertegnede) at lokke nogle af mine
århusianske venner til Ærø, og de vil (akkompagneret af et lille trut fra mig,
som ellers har orlov fra orkestret og derfor heller ikke optræder på hjem-
mesiden) og min melodika – give koncert i Bregninge Sognegaard umid-
delbart efter gudstjenesten, som den dag er fælles for Søby og Bregninge,
kl.14 i Bregninge Kirke.
Her et lille uddrag fra orkestrets hjemmeside:

»Az der Rebe tanzt,
tanzen alle Hasidim!«
Fest og farver, tårer og triller, vilde hvin og sørgmuntre sange om tro, håb
og kærlighed. Århusianske Klezmorkester tager publikum med på en rejse i
middelhavslandenes musik og kommer undervejs hele turen rundt i følel-
sesregistret.

På orkestrets vegne, fungerende sognepræst Jeppe Sørensen
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Konfirmander d. 16. maj
i Bregninge Kirke
Peter Christensen, Tværbymark 6.
Emma Filipsen, Grønnemosevej 3.
Alexander Dyrløv,
Bregninge Landevej 6.

Signe Luntang-Jensen,
Lebymarksvej 14.

Josefine Grydehøj Mikkelsen,
Kulebjergvej 3.

Jens Christian Madsen Hansen,
Bregninge Møllevej 10.

Christian Chemnitz Loudal
Frederiksen,
Lebygyde 6.

Linda Kristensen Sandager,
Øster Bregninge 65.

Emma Marie Thomsen, Lebyvej 7.
Lina Marie Monnier,
Vester Bregningemark 7.

Signe Dalsgaard Christensen,
Øster Bregninge 69.

Andreas Mads Jensen,
Bregninge Møllevej 3.

Jørgen Albert Christensen,
Oldegade 12.

Rasmus Jørn Weber Sørensen,
Tranderupgade 53.

Siv Aavang Geraae Jensen,
Borgnæsvej 29.

Siden sidst...
Søndag den 6. dec. blev Tranderup
Kirkes nye alterdug taget i brug. Du-
gen er kniplet af Grete Lauritsen (tidl.
Vindeballebo). Grete har brugt mange
timer på dugen og hun har samtidigt
kniplet et bogmærke (et kors) til kir-
kens bibel og en serviet til kalken.
Dugen blev indviet ved gudstjenesten
og der var efterfølgende kirkekaffe,
hvor kirkegængerne havde mulighed
for at bese alterdugen på tæt hold. Me-
nighedsrådet vil hermed benytte lejlig-
heden til endnu engang at takke Grete
Lauritsen for den flotte alterdug.
»De ni læsninger« den 13. dec. er en

smuk tradition, hvor gudstjenesten
veksler imellem bibellæsning, musik og
salmesang. For første gang deltog
»Øhavskoret«, under ledelse af organi-
sten Gitte Jørgensen. Gudstjenesten
var stemningsfuld og alle gik hjemmed
mindet om en dejlig eftermiddag og
håbet om, at koret snart vil gøre sin
entre i Tranderup Kirke igen.
»Juletræsfesten« på Ærø Efterskole,

var som sædvanligt hyggelig og stem-
ningsfuld. Nisseparret (Mille og Peter)
dansede med børnene omkring jule-
træet og sang de gode gamle julesange,
mens Jørgen Otto Jørgensen spillede
på guitar. Dette var til stor underhold-
ning og glæde for de voksne. Sogne-
præsten Lars Ole Gjesing fortalte even-
tyret »Julerosen« for de voksne, imens
nisseparret havde de yngste med på
»loftet« til flere julelege.

Klokke til Tranderup Kirke
Ansøgningen vedr. den nye klokke til
Tranderup Kirke ligger forsat hos Fyens
Stift. Klokkesagen er godkendt af Na-
tionalmuseet. Menighedsrådet forven-
ter derfor en snarlig afgørelse, så klok-
ken kan blive bestilt hos støberiet.

Graveren
I forbindelse med de nye overenskom-
ster for graveren, gældende fra 1. jan.
2010, meddeles det hermed, at grave-
ren ikke er at træffe på kirkegården om
mandagen.

Sogneeftermiddag
i Tranderup Sognehus
Torsdag 4. marts kl. 14.30 til 16.30
Pris: kaffe og kage kr. 25,-
Børge og Ketty Hansen, Vindeballe.

Der vil blive yderligere omtale gennem
annonce i Ærø Ugeavis ved hvert en-
kelt arrangement.

Alle er hjertelig velkommen!

Afslutning
på Sogneeftermiddage
Søndag den 18. april kl. 16.00
Traditionen tro holder vi afslutning på
sogneeftermiddage med en gudstjene-
ste kl. 16.00 og går derefter i sognehu-
set for at spise og hygge os sammen.
Smørebrød, kaffe og kage koster 70,-
kr. pr. person. Tilmelding senest den
12. april til Dagny på tlf. 62 52 16 40.

Alle er hjertelig velkommen.

»Kreative eftermiddage«
i Tranderup Sognehus
Lørdag 6. marts kl. 13.00 til 16.30

Pris: kaffe og kage 20,-.
Kontaktperson:
Lissi Anneberg tlf. 62 52 27 24.

Laver du håndarbejde? Syr, strikker,
maler eller andet håndarbejde er du
velkommen i sognehuset på nedenstå-
ende datoer. Vi mødes en gang ommå-
neden i vinterhalvåret, her hjælper og
inspirerer vi hinanden.

Konfirmander i Tranderup
d. 30. april 2010 kl. 9.30
Christine Juul Sørensen, Voderup 16.
Kristoffer Roscoe Hansen Foged,
Voderup 37.

Pauline Gudbjart Jensen, Stokkebyvej 4.
Per Groth Klausen, Øsemarksvej 4.
Søren Skov Nørmark, Tranderupgade 3.

Menighedsrådsmøde
i år 2010 afholdes i
Tranderup Sognehus,
Tranderupgade 56
– Fællesmøde med Ærøskøbing Me-
nighedsråd den 4. marts kl. 19.00.

– Mandag den 22. marts kl. 19.00.
– Mandag den 17. maj kl. 19.00.
– Mandag den 16. august kl. 19.00.
– Mandag den 18. oktober kl. 19.00.
– Mandag den 1. november kl. 19.00.
– Mandag den 22. november kl. 19.00.
– Menighedsmøde.

Nye begravelsesformer
Der nu er etableret et område mod syd,
på den »nye« kirkegård, til urne- og ki-
stebegravelser med nedfældet plade.
Dette er sket på baggrund af en fore-
spørgsel, der blev forelagt menigheds-
rådet for længere tid siden og som er
nu en realitet.
Der er af menighedsrådet besluttet

bestemte retningslinjer for dette om-
råde, der skal efterkommes af grav-
stedsindehaveren.
I forbindelse med nedsættelse af

urne eller kistebegravelse, nedlægges en
navneplade i plan med plænen. Pladen
skal være i poleret rød granit med ned-
huggede bogstaver og i størrelsen 35 x
45 x min. 8 cm. Buketter må kun an-
bringes i vase. Vasen, der anskaffes for
egen regning, skal være af den af kirke-
gårdens personale anviste model og
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Nye opgaver
– nye udfordringer!
For godt og vel 1½ år siden blev jeg
spurgt, om jeg ville opstille til menig-
hedsrådsvalg. I årenes løb har jeg del-
taget i en del bestyrelsesarbejde med
større og mindre arbejdsopgaver, og da
kirken tilsyneladende fungerer stille og
roligt uden de store ændringer og nye
projekter, sagde jeg ja til at opstille.
Selvfølgelig var jeg forberedt på, at det
var forbundet med visse arbejdsopga-
ver, men det måtte være i begrænset
omfang.
Jeg blev valgt ind og blev der valgt til

2 områder, kontaktperson for persona-
let og formand for præstegårdsudvalget.
Meget hurtigt fik jeg revideret min

opfattelse. Her var absolut ikke tale om
nogen form for »sovepude«.
Når jeg skal beskæftige mig med

noget eller har ansvar for noget, har jeg
det bedst, når jeg har styr på det hele
og overblik over hele situationen. Det
har været og er stadig lidt af en kamp
for mig. Alene at sætte sig ind i alle de
love og regler, der gælder, og ikke nok
med det, der sker konstant ændringer.
F.eks. er både lov om menighedsråd og
lov om folkekirkens økonomi ændret i
løbet af den tid, jeg har siddet i me-
nighedsrådet. Heldigvis er cirkulære
om tjenestebolig for folkekirkens præ-
ster endnu ikke ændret. Til gengæld er
der kommet nye overenskomster for
kirkens personale. Herudover gælder,
som på alle andre arbejdspladser, be-
stemmelserne om arbejdspladsvurde-
ringer, medarbejdersamtaler m.v.
Det har virkelig været en udfor-

dring, det har været lærerigt, det har

været spændende, og det har heldigvis
i meget ringe omfang været kritiseret,
desværre ikke direkte til mig selv. Da
jeg var dreng, legede jeg med et bygge-
sæt, der hed »Den lille ingeniør«, nu
leger jeg med »Den lille jurist«.
Heldigvis for mig er kirkens perso-

nale utrolig flinke til selv at sørge for
afløsere, og det er jeg dybt taknemlig
for.
Godt nok har kirken og dens funk-

tioner ikke ændret sig i takt med det
øvrige samfund, hvilket nok i høj grad
skyldes de mange traditioner, der er
forbundet med kirken og kirkelige
handlinger, men på det administrative
område, »der sker virkelig noget.«

Einer Sillemann,
menighedsrådsmedlem

Planlagte
menighedsrådsmøder
På mødet den 20. januar vedtog me-
nighedsrådet følgende datoer for mø-
der i første halvdel af 2010. Alle møder
begynder kl. 19.00.

Torsdag den 18. februar.
Onsdag den 10. marts (regnskabs-
møde).
Torsdag den 22. april.
Onsdag den 19. maj (budget 2011).
Torsdag den 17. juni.

Lars Danquart, formand

Konfirmander i Ærøskøbing
Kirke 2. maj, 2010
Ane Kathrine Lauritsen, Nørregade 16.
Josefine Bang Degn, Tivoli 3.
Oliver Rosenbæk, Holmevænget 24.
Rasmus Eli Lauritsen, Nørregade 16.
Sofie Roust Hattesen, Tivoli 22.
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nedsættes efter kirkegårdens anvisning.
Der må derudover ikke henlægges eller
stilles øvrige pynteting. Dog kan der i
forbindelse med julen lægges en krans
eller pude på navnepladen. Plantning
af forårs- og sommerblomster er ikke
tilladt. Fra 1. april til 1.nov. fjernes alle
buketter når græsset slås.
Endvidere er der etableret et nyt af-

snit til urnegravsteder på den »gamle«

kirkegård. Det etableres som traditio-
nelle hækindrammede urnegravsteder
med fælles sidehæk. Størrelse på de
enkelte gravsteder er 1x1 meter med
plads til 2 urner. Gravminder på urne-
grave må max. have en størrelse på 50
cm i bredden og 40 cm i højden.
Med hensyn til betaling for begra-

velse og vedligeholdelse henvises til
Stiftets vejledende takster.

Sang fra unge struber
Ærøskøbing Kirke har i mange år haft
et børnekor tilknyttet, som har været
med til at berige gudstjenesterne ved
Ærøskøbing Kirke. Min forgænger
som organist, Anne Smith, gjorde et
fremragende stykke arbejde med at ud-
vikle børnekoret, men i 2001, da un-
dertegnede blev ansat som organist,
havde koret holdt pause i en periode,
og jeg skulle derfor starte forfra med at
bygge et nyt kor op. Det var en helt ny
udfordring, da jeg ikke havde arbejdet
med kor, der hvor jeg var organist,
inden jeg kom til Ærø. Når man skal
forsøge at få nye sangere med i koret,
må man jo lave lidt reklame for sagen,
og jeg har derfor også i flere omgange
været på Rise Skole for at fortælle om
koret på en af skolens morgensamlin-
ger. Det har typisk været i starten af
skoleåret. De børn, koret henvender sig
til, er skolebørn fra 3. klasse og op-
efter. I 3. klasse går flertallet af børne-
ne til minikonfirmand-undervisning,
hvor de lærer om kristendom og kirke,
og det er derfor meget naturligt også at
starte på det tidspunkt i koret. Man
skal helst kunne læse nogenlunde fly-
dende – der er mange vanskelige gam-
meldags ord i salmerne, og man skal
også koncentrere sig ommelodien. Sal-
merne ligner umiddelbart slet ikke den
popmusik, som mange af børnene ple-
jer at høre, men det er nu alligevel min
erfaring, at korsangerne bliver glade for
at synge de mange smukke salmer, vi
har i salmebogen, og hurtigt får nogle
»yndlingssalmer«. Og så er der jo de
nye salmer, som kom med i salme-
bogen fra 2003; mange af dem er lidt
rytmiske og tiltaler børnene. Netop i
forbindelse med disse salmer kan kir-
kekoret have en funktion, hvor de hjæl-
per med at introducere nye salmer til
menigheden. Ofte har koret sunget en
af de nye salmer under altergangen, og
så har præsten, Lars Ole, taget salmen
med som en almindelig salme under
gudstjenesten, hvor det kan være en
fordel, at man har hørt sangen tidli-
gere.
Ærøskøbing Kirkekor øver hver fre-

dag i kirkens dåbsværelse (til højre, når
man er kommet ind i våbenhuset). Her
står kirkens lille el-klaver, og rummet
danner en hyggelig ramme om øvnin-
gen.
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Rise Sogn

De nye sangere skal lige træne i en
kort periode, inden de får lov til at
synge med til gudstjenesterne om søn-
dagen. Man skal lige lære at synge tros-
bekendelsen, Hosianna og de forskel-
lige korsvar, der er undervejs i gudstje-
nesten. Hvis man er optaget i det faste
kirkekor, får man løn, hver gang man
synger til gudstjeneste. Denne løn sti-
ger en gang om året, efterhånden som
sangerne bliver dygtigere og lærer flere
salmemelodier at kende. Antallet af
korsangere har varieret op og ned; lige
nu er der ca. 10 sangere, men vi vil
gerne være flere! Vi vil forsøge også at
få nogle af børnene fra Ærø Friskole til
at synge med, og skulle der være nogle
voksne, der læser dette og tænker, at
det kunne være noget for deres datter
eller søn at være med i, er man vel-
kommen til at ringe til mig på det te-
lefonnummer der står bagerst i bladet
under Ærøskøbing Kirkes ansatte. Vi
plejer at have en hyggelig stemning til
korprøverne, hvor vi selvfølgelig arbej-
der med at lære salmer, men også syn-
ger andre sange.
Til gudstjenesterne er vi selvfølgelig

nødt til at være 100% seriøse, og til det
hører også, at man skal lære at sidde
pænt stille og ikke forstyrre, når præ-
sten taler! Men så er det jo heller ikke
værre, end at det er det samme, der ofte
forventes af børnene henne i skolen.
Og jeg er sikker på, at de mange timers
sang giver de unge mennesker nogle
gode oplevelser. Og forhåbentlig lyst til
også senere i livet at synge og dyrke
musik – eller måske endda gå i kirke
helt frivilligt som voksen, fordi man
bliver inspireret af at komme til en god
gudstjeneste og ikke er fremmed over-
for det, der foregår!

Paul Nedergaard, organist

Afslutning af træfældning
Så gav frosten os anledning til at få
afsluttet behandlingen af træerne på

kirkepladsen. Der manglede stadig et
par fældninger, blandt andet et stort
gammelt lindetræ. Træet var gået ud i
toppen, og da det var fældet, så vi en
tydelig forklaring på det. Træet var
godt i gang med at rådne indefra. En
storm kunne på et tidspunkt have fået
fatale følger, så godt vi fik det fældet i
tide.
Hermed er den planlagte fældning

afsluttet, alle træer er gennemgået og
beskåret, og vi skulle nu kunne se en

årrække i møde uden de store træar-
bejder. Vi håber så på, at de resterende
kastanjer ikke er angrebet af kastanje-
møl. Tilbage er nu at plante en ny lind.
Det vil ske til foråret, når vejret gør det
muligt. Vi vil her vælge at plante et
passende stort træ, som rimeligt hur-
tigt vil kunne tage sig ud på kirkeplad-
sen. Brændeauktionen er planlagt til
den 20. februar og vil således være af-
holdt, når dette blad kommer ud.

Else Emilie Madsen, kirkeværge

Døbte
Viktoria Nymark Kølleskov,
Kirkeballevej 5.

Sabine Sofie Albertsen,
Stokkeby Hovedgade 15.

Alberte Louise Albertsen,
Frederiksbergvej 25.

Begravede
Ellen Kirstine Kondrup,
Søkilden, Sygehusvejen 22.

Clara Jonsson,
De gamles Hjem,
St. Rise Landevej 6.

Meddelelser
Gud og spaghetti
Vi holder Gud og spaghetti torsdag
den 8.april. Vi begynder i kirken kl.17,
og efter en kort, familievenlig gudstje-

neste mødes vi i samlingssalen på Rise
Skole, hvor vi spiser aftensmad.
Enhver er hjertelig velkommen.
Voksne 20,- og børn gratis.

Studieorlov
Sognepræsten har fået bevilget studie-
orlov i tre måneder fra 1.april-30.juni.
I sin fritid har Janet Ligaard uddannet
sig til journalist, og orloven vil blive
brugt til skrivning og til at arbejde vi-
dere med formidling.

Indsættelse af vikar
Under præstens studieorlov vil embe-
det i Rise blive varetaget af Jeppe Sø-
rensen, som også har vikarieret under
Agnes Haugaards studieorlov. Jeppe
Sørensen vil blive indsat som konstitu-
eret sognepræst i Rise søndag den 21.
marts kl.11.00.
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Konfirmation
Søndag den 25. april kl.9.30 konfir-
meres følgende unge i Rise Kirke:
Esben Emil Holm Andersen,
Olde Mølle 3.

Henriette Nivi Bache Gläser,
Dunkærvej 8.

Camilla Høj Hansen,
St. Rise Landevej 16.

Marcus Skovsted Hansen,
Østermarksvej 18.

Natasha Susan Harris, Oldevej 10.
Bent Fahlgren Kristensen,
Vestballevej 5.

Mette Lohmann, Søndre Kystvej 11.
Jens Lund Petersen, Oldevej 7.
Lykke Laura Kildegård Thomsen,
Lille Risemarksvej 2.

Martin SvanbergThomsen, Langeagre 4.

Ferie og friweekends
Janet Ligaard holder ferie fra 22. marts-
31. marts.

Menighedsmøde
d. 13. april 2010
Som vi omtalte i sidste kirkeblad, skal
der afholdes et obligatorisk menig-

hedsmøde, hvor sognets medlemmer
kan høre om Menighedsrådets planer
for året. Mødet giver også mulighed for
dialog og forslag til aktiviteter af enhver
karakter.
Mødet afholdes i konfirmandstuen

kl. 19.30. Alle er velkomne.
Rise Menighedsråd

Kirkekaffe
Vi byder på en kop kirkekaffe efter
gudstjenesten søndag den 7. marts kl.
9.30, Påskedag søndag den 4. april kl.
9.30 samt søndag den 2. maj kl.11.

I Kristi Himmelfartsferien, som fal-
der midt i maj måned i år, lægger
Danmarks ældste og mest velrenom-
meret mandskor vejen forbi Ærø,
hvor de vil optræde i Rise og Breg-
ninge Kirker. Studenter-Sangfor-
eningen, også kaldet Studentersan-
gerne, blev stiftet i 1839 og består af
nuværende og tidligere studerende
ved højere læreanstalter i Køben-
havnsområdet. Selv mener de, at
mandskor er den reneste, ædleste og
i særklasse hyggeligste form for kor-
sang. Om denne udtalelse er sand,
får Ærøboere snart mulighed for selv
at bedømme!
Koncerterne finder sted fredag

den 14. maj kl. 19 i Bregninge Kirke
og lørdag den 15. maj kl. 15 i Rise
Kirke. Der er lagt op til et varieret
program bestående af danske som-
mersange og sange fra Danmarks
guldalderperiode såvel som kirkelige
satser fra Rusland og de nordiske
lande. Tilhørerne vil få lejlighed til
at høre klassikere som Lange-Mül-
lers »Kornmodsglansen«, Niels W.
Gades smukke »Morgensang af El-
verskud« samt »I Danmark er jeg
født« og »Moders navn er en him-
melsk lyd«. Det mere moderne to-
nesprog vil også blive repræsenteret,
idet Studentersangerne vil fremføre
nogle kirkelige satser af den norske
komponist Knut Nystedt, foruden
den stemningsfulde »Yndigt dufter
Danmark« af den hjemlige kompo-
nist Svend S. Schultz.

Studenter-Sangforeningen er et sær-
deles aktivt kor med en omfattende
koncertvirksomhed, i udlandet såvel
som i Danmark. Som eksempler kan
nævnes, at koret medvirkede ved
Prins Henriks Gallakoncert i Kon-
certhuset sidste år i forbindelse med
75-års fødselsdagen, ved Enkekejse-
rinde Dagmars genbegravelse fra
Roskilde Domkirke i 2006 og ved
Dronning Ingrids begravelse i 2000.
I år skal de synge morgensang for
Dronning Margrethe ved 70-års
fødselsdagen den 16. april, og det
bliver også til en koncertturné til
Bulgarien i juni samt en optræden i
Tivolis koncertsal samme måned.
Sidste efterår var Studentersangerne
på turné i Rusland, hvor de optrådte
i flere kirker.

Forårsbesøget på Ærø er, ud over
at være en koncertturné, også en pro-
vinstur, hvor kormedlemmerne skal
vises rundt på øen og bo privat. Stu-
dentersangerne understreger selv, at
de ikke kun er et kor men også en for-
ening, der dyrker selskabeligt sam-
vær gennem fester og koncertturnéer,
bl.a. i provinsen. I festligt lag under-
holder koret da også med et stort ud-
valg af drikkeviser, som de fornylig
har samlet på en CD, udgivet i 2009,
som hedder Gaudeamus Igitur.
Der lægges således op til et par

højtidelige og festlige koncerter såvel
som hyggeligt samvær til maj, hvor
Studentersangerne gæster Ærø. Alle
er hjertelig velkomne til at høre
forårskoncerterne, hvortil man skal
betale entré.

Studenter-Sangforeningen kommer til Ærø
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Sogneindsamling
Søndag den 7. marts er der sogneind-
samling til fordel for Folkekirkens
Nødhjælp.

Konfirmanderne deltager i indsamlin-
gen.

Sang i Præstegården,
Møllevejen 93
Mandag d. 8. marts kl. 19.30 rundes
to sæsoners gennemgang af salme- og
højskolesangbog af med en gennem-
gang af bl.a. nogle af de allernyeste høj-
skolesange. Højskolesangbogen er fuld
af gode nye og gamle, kendte og
ukendte salmer, sange og viser. Denne
aften vil vi både synge kendte og min-
dre kendte. Hvor kommer sangen fra
– hvor er den på vej hen – vi må aldrig
glemme at synge med på livets sang.

Passionsgudstjeneste
Ommel Kirke
Onsdag d. 17. marts har vi Passions-
gudstjeneste i Ommel Kirke. Vi befin-
der os i Fastetiden, på vej mod Maria
Bebudelse – og Påske. Og netop på
denne tid kan en Gudstjeneste med
plads til ro og fordybelse – salmesang
og læsninger være kærkommen.
Teksterne i Gudstjenesten læses af me-
nigheden.
Efter Gudstjenesten er der mulighed

for sammen at drikke en kop kaffe, og
nyde aftenstemningen i Ommel Kirke.

Palmesøndag og Påskedrama
Med palmegrene og påskeliljer byder
forårets minikonfirmander os velkom-
men til at følges med dem ind i På-
skeugen når de søndag d. 28. marts
opfører deres påskedrama til eftermid-
dagsgudstjenesten i Marstal kl. 16.Vi
bevæger os med minikonfirmanderne i
sang og drama gennem påskens begi-
venheder. Kom og vær med!
Efter gudstjenesten hilser vi af med

årets minikonfirmander over saftevand
og kaffe.

Småbørnsgudstjeneste i april
Forårets hverdags-familie-gudstjeneste
med efterfølgende samvær for de travle
småbørnefamilier bliver i år d. 21.

april. kl. 17.30. Gudstjenesten er i bør-
nehøjde, men der er også plads til
større søskende, forældre og bedstefor-
ældre.
Kom og vær med!

Marstal Menighedsråd

Ældregudstjeneste
i Marstal Kirke
Torsdag den 22. april kl. 10 afholdes
ældregudstjeneste i Marstal Kirke.
Der er altergang, og det foregår på

den måde at præst og kirketjener kom-
mer rundt med brødet og vinen af hen-
syn til gangbesværede. Derudover er
der naturligvis også sang af kendte sal-
mer, og hvad der ellers hører en Guds-
tjeneste til.

Efterfølgende byder menighedsrådet
på en kop kaffe – også på kirkebæn-
kene.

Jazzgudstjeneste
I Marstal Kirke har vi »Jazzgudstjenste«
søndag den 6. juni kl.16.00.
Musikken levers af »Ærø Swing

Kvintet«, som efterhånden har fået spe-
ciale i at levere Jazz til salmesang. Det
er helt almindelige, fortrinsvis nyere,
salmer, vi synger til denne Gudstjene-
ste, men »Ærø Swing Kvintet« gør
noget ved salmerne, selv en kernesalme
som »O kristelighed« hvilket gør den
årlige Jazz- gudstjeneste til noget man
ser frem til.

På sangsiden medvirker Marstal kirkes
kor.

Alle er velkomne. Ses vi?
Lars Peter Wandsøe Kristiansen.

Koncerter
Søndag den 14. marts kl. 15
i Marstal Kirke
Koncert
Øster Lindet Koret
Ærøkoret

Ærøkoret får besøg af sit nye jyske ven-
skabskor fra Øster Lindet, og besøget
slutter med en koncert i Marstal Kirke,
hvor de to kor synger hver for sig og
sammen. Repertoiret er primært dan-
ske sange, som er præget af det gryende
forår.

Torsdag den 8. april kl. 19.30
i Ommel Kirke
Koncert
Edda Meyer, sopran
Bjarne Finnerup, trompet
Karsten Hermansen, orgel

Traditionen tro – første gang var sidste
år – synger og spiller sopran Edda
Meyer og trompetist Bjarne Finnerup
koncert i Ommel Kirke sammen med
kirkens organist. Der er komponeret
utrolig mange smukke »Ave Maria’er«.
Dem synger Edda Meyer nogle af, og
så skal vi selvfølgelig ikke snydes for
festlig trompetmusik af Händel, Weas-
ley m.fl.

Lørdag den 8. maj kl. 16.00
i Marstal Kirke
Koncert
med koret TofteVox under ledelse af
Katrine Rømhild

TofteVox er et fire år gammelt rytmisk
kor med et repertoire, der spænder over
gospel, jazz, latin, rock og musical. Alle
korsangere har børn i Toftevangskolen
i Birkerød, som har en solid musiktra-
dition. TofteVox dækker både over Tof-
tevangskolens »Voxenkor« og det latin-
ske ord »vox« for »stemme«. Ud over
koncerter inden for landets grænser har
koret også sunget i Sydfrankrig, så ko-
ret gør virkelig noget for at få glæden
ved musik spredt over alt. TofteVox
ledes af Katrine Rømhild og akkom-
pagneres af et band bestående af lærere
og forældre ligeledes fra Toftevangsko-
len.

Torsdag den 27. maj kl. 19.30
i Marstal Kirke
Koncert
I forbimdelse med Harmonikafestiva-
len har Marstal Kirke fået mulighed for
at få en forsmag på de musikalske be-
givenheder, der først for alvor begyn-
der dagen efter. Odd Arne Halaas er et
multitalent som sanger, musiker og
skuespiller og har lavet mange koncer-
ter – også i kirker – i mange lande.

Der er fri entré til alle koncerter
– kollekt ved udgangen

Sidste nyt!
Måske korbesøg fra Eksjö til Kristi
Himmelfart.
Fra Ærøs svenske venskabsby Eksjö
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kommer der måske besøg af børneko-
ret »Sangfuglene« i dagene omkring
Kristi Himmelfart. Koret ledes af Eksjö
Kirkes organist, Mats Larsson, der ef-
terhånden er et velkendt ansigt på Ærø.
En endelig aftale er ikke helt på plads,
men hold øje med Ugeavisen!

Marstal Kirkekor
i Ommel Kirke
Søndag den 7. martsmedvirker Mar-
stal Kirkekor ved gudstjenesten i
Ommel Kirke kl. 10. Prædikant er Lars
Peter Kristiansen.

Kl. 16-gudstjenesterne
i Marstal Kirke
Forårets eftermiddagsgudstjenester i
Marstal Kirke har som sædvanligt et
lidt anderledes indhold end højmes-
serne kl. 10. Denne gang ser det sådan
ud:

Søndag den 7. marts kl. 16.00
Syng-sammen-gudstjeneste. Lars Peter
Kristiansen og konfirmanderne synger
for på nogle af salmebogens moderne
salmer.

Søndag den 28. marts kl. 16.00
Børnegudstjeneste ved Lars Peter Kri-
stiansen, hvor minikonfirmanderne
opfører et lille påskespil.

Søndag den 2. maj kl. 16.00
Stafetgudstjeneste ved Anders Hauge
og Lars Peter Kristiansen. Konfirmand-
forberedelsen er snart forbi og næste år-
gang står klar til at tage stafetten.

Birkholm
Gudstjeneste på Birkholm påskedag
den 4. april kl. 14.00 (Hauge).

MMeenniigghheeddssrrååddeettss  mmøøddeerr
Tirsdag d. 30. marts
Tirsdag d. 25. maj

Møderne begynder kl. 19.00 i konfir-
mandbygningen 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.

www
Gudstjenestelisten for Marstal sogn
kan også findes på Ærøportalen www.
aeroe.dk under »Samfund«.

Indsamlinger 
23. maj – Pinsedag: 
Folkekirkens Nødhjælp (Kirkehjæl-
pen).

Når der ikke er indsamling til et spe-
cielt formål, går »hvad der måtte blive
lagt i kirkens bøsser« til projektet »Bør-
nearbejde i Indien« formidlet af Dan-
missionen (sommerhalvåret, 1/4-1/10)
og menighedsplejen (vinterhalvåret
1/10-1/4).

Ærø Provsti
Ærø Provsti, Kirkestræde 14, 
5960 Marstal
Tlf. 62 53 10 80, fax 62 53 10 82, 
e-post: aeroe.provsti@km.dk 

Oplysning om provstiudvalgsmøder
kan findes på www.provsti.dk – Ærø
Provsti

Nye kontortider på 
Marstal Kirke- og Kirkekontor
Da man pga. nye overenskomster fra
den 1. januar 2010 er gået over til 5-
dags uge, er kontor- og træffetiderne
ændret på Marstal Kirkegård: 
Mandag er der fremover lukket på

Kirkekontoret, så der kan ikke foreta-
ges begravelser eller anmeldes dødsfald

den dag. Til gengæld vil kontoret have
udvidet åbningstid om onsdagen.

Kontortider herefter: 
Mandag og torsdag: 
Lukket

Tirsdag, fredag og lørdag: 
Kl. 09.30-11.30.

Onsdag: 
09.30-11.30 og 15.30-17.30.

Graveren har træffetid tirsdag og tors-
dag mellem 12.00 og !6.00.

Ringerlaug ved 
Marstal sogns Kirker
Som følge af nye overenskomster, hol-
der kirkens ringer fri hver mandag. 
Marstal Menighedsråd ønsker derfor

at oprette et ringerlaug.
Ringerlaugets opgave vil være at fo-

retage ringning på mandage og andre
dage hvor kirkens personale har fri.
Er der blandt menighedens med-

lemmer nogle som kan tænke sig at 
deltage i et sådan ringerlaug kan hen-
vendelse ske til:

Kirketjener Helge Hansen eller
Ole Nielsen, tlf 6253 3135.

Jobbet er fuldstændig ulønnet.

Marstal menighedsråd

Gudstjenester 
på Marstal Ældrecenter
4. mar. kl. 14.30 Grøn Kristiansen
11. mar. kl. 10.00 Centersalen Hauge
18. mar. kl. 14.30 Blå Kristiansen
25. mar. kl. 10.00 Centersalen Hauge 

(altergang)
8. apr. kl. 10.00 Centersalen Kristiansen
15. apr. kl. 14.30 Orange Hauge
22. apr. kl. 10.30 I Marstal Kirke Kristiansen 

(altergang)
29. apr. kl. 14.30 Strandstuen Hauge
6. maj kl. 10.00 Centersalen Kristiansen
20. maj kl. 14.30 Rød Kristiansen
27. maj kl. 10.00 Centersalen Hauge 

(altergang)
3. juni kl. 14.30 Grøn Kristiansen



11

Fælles for de ærøske sogne
Holland

Den fælles ærøske sognetur til Amsterdam i bus foregår
i dagene 12.-16. april 2010. Der er tilmeldt knap 30, og
hvis der endnu er et par stykker, der har fået lyst, kan de
ringe til undertegnede på 62 52 11 72 og høre, om det
endnu kan lade sig gøre.
Deltagerne i rejsen inviteres til forberedelsesaften i

konfirmandstuen i Ærøskøbing 9. marts kl. 19.30. Her
vil vi kigge nærmere på de rejsemål, vi har i Amsterdam,
og orientere om deltagerlisten og fortæring og al den
slags. 
Fire gode foredrag i vinterens løb har lagt et solidt

grundlag for dem, der har deltaget i dem, men det sid-
ste er holdt, før dette nummer af bladet kommer på
gaden.
På sognenes vegne   Lars Ole Gjesing

Provstiudvalgets møder
Tid og sted for Ærø Provstiudvalgs møder kan ses på
provstiets hjemmeside: www.provsti.dk – Ærø Provsti.

Møderne annonceres ikke længere særskilt i de øvrige
trykte medier.

De næste ordinære møder afholdes 23. februar og 23.
april kl. 19.30 i konfirmandstuen, Strandstræde, Mar-
stal.

Fælles sognevandring 
Bededag
Alle øboerne inviteres til på Bededag at slå følge med
Marstal sogn på den efterhånden traditionsrige sogne-
vandring. Af samme grund afholdes der Bededag på Ærø
– bortset fra konfirmationen i Tranderup naturligvis –
kun gudstjenester i forbindelse med sognevandringen i
Marstal. 

Det begynder med gudstjeneste i Marstal Kirke kl. 10
og slutter i Ommel Kirke med andagt kl. 16.00.
Der vandres fra Marstal Kirke via Drejet, Gråsten Nor,

Kragnæs, Kleven, Ommel, Strandbyen til Ommel Kirke.
Undervejs indtages den medbragte mad i spejderhytten.
Menighedsrådene serverer kaffe og øvrig drikkelse. Hvis
det bliver muligt, vil der blive foretaget oversætning fra
Kragnæs Havn til Ommel.
Fra Ommel Kirke vil der være kirkebil, hvis man ikke

ønsker at gå det sidste stykke tilbage til Marstal.
Husk madpakke og godt fodtøj. 
Det er menighedsrådenes håb, at ideen vil slå an, og

at der vil komme deltagere fra alle ærøske sogne. Den
traditionelle sognevandring i Marstal bruges således som
prøve på, om der vil være stemning for at henlægge fæl-
les kirke-/sognevandringer til andre steder på øen.
Den fælles sognevandring er sammen med den fælles

friluftsgudstjeneste 2. pinsedag på Skt. Alberts udtryk
for menighedsrådenes ønsker om og bestræbelser på at
styrke fællesskabet omkring kirkerne på Ærø.

Anders Hauge

Friluftgudstjeneste 
2. Pinsedag

2. Pinsedag kl. 10.30 vil der blive afholdt en fælles fri-
luftsgudstjeneste for hele Ærø på Sankt Albert. Vores
provst, Anders Hauge, vil forette Gudstjenesten. Der vil
bleve sat stole op, men tag alligevel et tæppe med til at
sidde på, da der er et begrænset antal stole. Musikken vil
blive leveret af hamonikaduoen Troels og Herman, og
medlemmer fra korene på Ærø vil deltage. Menigheds-
rådene vil sørge for kaffe og kage efter Gudstjenesten.
Hvis det skulle blive regnvejr 2. Pinsedag, vil Guds-

tjenesten blive flyttet til Rise Kirke med efterfølgende
kirkekaffe.

Med venlig hilsen 
fra menighedsrådene på Ærø
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Arrangementsoversigt (En del af arrangementerne kan også findes på kirku.dk) 

Dag Dato Tid Sted/Kirke

Torsdag 4. marts kl. 14.30 Sogneeftermiddag i Tranderup Sognehus 
Lørdag 6. marts kl. 13.00 Kreativ eftermiddag i Tranderup Sognehus
Mandag 8. marts kl. 19.30 Nyere Højskolesange, Møllevejen 93
Tirsdag 9. marts kl. 19.00 Konfirmandstuen Ærøskøbing
Søndag 14. marts kl. 15.00 Marstal Kirke, KORKONCERT
Søndag 28. marts kl. 14.00 Bregninge Sognegård, KONCERT
Onsdag 31. marts kl. 16.00 Kirkelig legestue i Tranderup
Torsdag 8. april kl. 19.30 Ommel Kirke, KONCERT

kl. 17.00 Rise Kirke. Gud og spaghetti
Tirsdag 13. april kl. 19.30 Rise Præstegård, Menighedsmøde
Søndag 18. april kl. 16.00 Sogneeftermiddag i Tranderup Sognehus.
Fredag 30. april kl. 10.00 Marstal kirke. Sognevandring til Ommel Kirke.
Lørdag 8. maj kl. 16.00 Marstal Kirke, KORKONCERT
Fredag 14. maj kl. 19.00 Bregninge Kirke KORKONCERT
Lørdag 15. maj kl. 15.00 Rise Kirke KORKONCERT
Mandag 24. maj kl. 10.30 Sct. Alberts, Friluftsgudstjeneste



Marstal Kirke
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 
Lars Peter Wandsøe Kristiansen
Adr.: Møllevejen 93, 5960 Marstal.
Tlf. 62 53 11 09.
E-mail: lpwk@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 og torsdag lukket.
Tirsdag, fredag og lørdag kl. 9.30-11.30.
Onsdag kl. 9.30-11.30 og 15.30-17.30.

Organist Karsten Hermansen.
Tlf. 62 53 15 62.
E-mail: khermansen@mail.dk

Kirketjener, Marstal kirke
Helge Nygaard Hansen.
Tlf. 40 16 90 12. Mandag fri.

Kirketjener, Ommel kirke
Verner Kristensen.
Tlf. 26 24 16 02. Onsdag fri.

Menighedsrådsformand
Jens Hebsgaard.
Tlf. 29 29 40 04. 
E-mail: jens@hebsgaard.net

Graver Martin Skov.
Tlf. 23 36 16 94.

Kirkeværge Bjarne Møller.
Tlf. 40 33 08 09.

Rise Kirke
Sognepræst Janet Ligaard, 
Kirkeballevej 4, St. Rise.
Tlf. 62 52 15 47. 
Mobil tlf. 51 27 97 12.
Træffes bedst hverdage kl. 11.30-12.30
– undtagen man. jcl@km.dk

Graver  John Groth Nørgaard.
Tlf. 23 65 09 70.

Menighedsrådsformand
Aksel Krogenlund Larsen,
Brovej 3, Ærøskøbing.
Tlf. 21 84 22 89.

Organist Gitte Jørgensen.
Tlf. 44 49 41 04.
E-mail: annebirgitte@privat.dk

Kirkeværge Johan Knudsen,
Toftevej 3, Ærøskøbing.
Tlf. 62 52 15 60.

Ærø Provsti
Ærø Provsti, Kirkestræde 14, 
5960 Marstal
Tlf. 62 53 10 80, fax 62 53 10 82, 
e-post: aeroe.provsti@km.dk 

Oplysning om provstiudvalgsmøder kan 
findes på www.provsti.dk – Ærø Provsti

Tranderup Kirke
Sognepræst Lars Ole Gjesing, 
Søndergade 43, 5970 Ærøskøbing, 
tlf. 62 52 11 72, fax 62 52 11 71. 
Træffes bedst kl. 11-12, 
undtagen mandag. logj@km.dk

Graver Hans Jepsen Albertsen.
Tlf. 62 52 14 88.

Organist Gitte Jørgensen.
Tlf. 44 49 41 04.
E-mail: annebirgitte@privat.dk

Menighedsrådsformand Lissi Anneberg.
Tlf. 62 52 27  24.

Kirkeværge Lissi Anneberg.

Ærøskøbing Kirke
Sognepræst Lars Ole Gjesing, 
Søndergade 43, 5970 Ærøskøbing. 
Tlf. 62 52 11 72, fax 62 52 11 71. 
Træffes bedst kl. 11-12, 
undtagen mandag. logj@km.dk

Graver Christian Petersen. 
Tlf. 20 44 79 56. Træffes bedst på 
kirkegården, kl. 11-12, undt. mandag.

Organist Paul Nedergaard.
Tlf. 62 52 15 05

Menighedsrådsformand Lars Danquart,
Strandvejen 15, Ærøskøbing.
Tlf. 62 58 23 45

Kirkeværge Else Emilie Madsen.
Tlf. 62 52 20 60.

Bregninge Kirke
Sognepræst Agnes Haugaard 
Bregninge Præstegård, 
Vester Bregninge 11, 5970 Ærøskøbing
Tlf: 62 58 14 31, fax: 62 58 14 33
E-mail: AHAU@KM.DK
Træffes alle dage telefonisk mellem
11.30-12.30 og efter aftale, fridag fred. 

Menighedsrådsformand Hanne Fynbo.
Tlf. 63 35 06 26.

Kirkeværge: Birger D. Petersen

Organist Gitte Jørgensen.
Tlf. 44 49 41 04.
E-mail: annebirgitte@privat.dk

Graver Niels-Jørgen Bech
Tlf: 62 58 12 58.

Søby Kirke
Sognepræst Agnes Haugaard 
Bregninge Præstegård, 
Vester Bregninge 11, 5970 Ærøskøbing
Tlf: 62 58 14 31, fax: 62 58 14 33
E-mail: AHAU@KM.DK
Træffes alle dage telefonisk mellem
11.30-12.30 og efter aftale, fridag fred.

Graver Max Hansen. Tlf. 30 11 61 59.

Organist Paul Nedergaard.
Tlf. 62 52 15 05.
E-mail: connypaul@mail.dk

Menighedsrådsformand Hanne Fynbo.
Tlf. 63 35 06 26.

Kirkeværge: Kirsten Langdill.

Indlæg til kirkebladet
Hvis man har et indlæg til kirkebladet er man velkommen til at henvende
sig til et af menighedsrådene. Vi vil så forsøge at finde plads i et af de næste
kirkeblade. Det ærøske kirkeblad
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Børnenes sider
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Kirkelig legestue i Tranderup
Dag og tid: onsdag den 31. marts kl. 16.00 til 17.00
Pris: kaffe, saftevand og frugt 20,- kr. pr. familie. – Alle er hjertelig velkommen!

Påsken på internettet
Påsken er jo som bekendt den største højtid i folke-
kirken. Og ligesom julen, så er der også en masse
hyggelige og morsomme traditioner knyttet til på-
sken. 

I den folkelige tradition står påsken for vinterens af-
slutning. 

Nu kommer lyset og frodig heden igen.

Den sidste onsdag i måneden mødes vi ved kirken
kl.16.00. Først for at opleve graveren ringe med
klokken, for derefter at gå ind i kirken og tænde
lysene i den syvarmede lysestage. Vi synger et par
børnesalmer, og beder Fadervor i kor. Nogle gange
går vi op til orglet, for at se hvordan det fungerer,
og evt. spille lidt på det.

Derefter går vi ned i sognehuset og leger sanglege,
rim og remser eller synger gode sange.

Så er det tid for kaffe til de voksne, vand til bør-
nene og frugt, kiks, kage eller boller.

Vi slutter af med lidt fri leg eller en historie.

Hønsene begynder igen at lægge
mange æg. Deraf traditionen
med at spise mange æg, og deko-
rere æg til påske. 

Der er også traditionen med gækkebreve 
der er knyttet til påsken. 

Jeg har samlet et par link til internetsider, der 
beskæftiger sig med påsken. Der er både noget
om traditioner i påsken og gækkebreve, påske-
mad, påskekyllinger, papirsklip og meget mere at
finde i følgende link:

http://www.webhulen.dk/paaske
http://www.historie-online.dk/special/paaske/
http://www.mors-papirklip.dk/paaske/paaske.htm



Børnesiden: Ingolf Andersen, Søby Landevej 9, 5985 Søby. Mail: ingolf.andersen@gmail.com
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Børnetegninger
Der er til dette nummer af kirkebladet kommet nogle tegninger fra 1. klasse på Søby Skole.
Tak til læreren der har sendt tegningerne ind, og tak til Alberte og Maika fra 1. klasse.

Moses i Nilen

Moses i Nilen
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