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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@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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For således elskede Gud verden,
at Han gav sin enbårne søn,
for at enhver, som tror på Ham,
ikke skal fortabes,
men have evigt liv. Johs. 3,16.

For nogle år siden læste jeg om en virksomhedsleder,
der skulle bruge et eksempel på en kort, klar, dæk-
kende og fyndig beskrivelse af en virksomheds
grundlag og formål. Det bedste eksempel han kendte
var Johs. 3,16. »Den lille bibel«. Her kommer det
klart til udtryk, hvad kristendommens grundlag er,
og hvad kristendommen går ud på. På få linier, sagt
på få sekunder.

Selv ville jeg udtrykke det sådan, at »Den lille Bibel«
er kristendom i tabletform. Billedet med tabletten
føjer yderligere en dimension til. For så længe tablet-
terne er i glasset virker de ikke. Tabletter skal indta-
ges, før de gør gavn. Først når pillerne er slugt, kan
de begynde at gøre sin virkning. Billedmæssigt skal
man sluge ordene, så de kan begynde at virke. Først
når ordene er kommet ind under huden, begynder
de at virke. Med andre ord, først når man har tileg-
net sig indholdet, begynder man at ane dybderne,
der ligger i ordene. Nedenstående er et led i en
sådan tilegnelse. I takt med tilegnelsen bliver det til
en lille trosbekendelse.

Gud elskede verden – Vi får ikke noget at vide om, hvorfor, men at Han gjorde
det. Men sådan er det jo med kærlighedens væsen, – skal den begrundes, visner
den. Det er verden, der elskes. Verden er værd at elske. Den er elskværdig, også
selvom verdens mennesker ikke er elskværdige, for nu at lege lidt med ordene.
Verden er ikke noget, der skal ringeagtes, verden er ikke noget mindreværdigt,
som det gælder om åndeligt at frigøre sig fra. Det er altså et positivt syn på ver-
den, der skinner igennem. Den er ikke på forhånd noget, man skal se at slippe
bort fra eller af med. Tillige med kommer der et bestemt syn på verden frem.
Kristeligt set siger vi, at verden er skabt. Verden i sig selv er ikke guddommelig.
Den er heller ikke dæmonisk på forhånd.

Hvordan elskede Gud verden? Således. . . , nemlig at vise sig for verden gennem
Jesus, Guds enbårne søn, dvs. lige netop gennem dette menneske født af en kvin-
de, eller med Johannes’ egne ord, dengang ordet blev kød. Ved inkarnation (lat.
»ind i kødet«). Kroppen var altså ikke at foragte. I det hele taget er det jo sådan,
at kærlighed kun som åndeligt fænomen mangler noget. Krop skal der til.

Den lille Bibel 
af Anders Hauge

�
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Hvorfor elskede Gud verden? For at vi ikke skulle fortabes. Det betyder, for at
vi ikke skulle blive borte for Gud, eller rette føle os Gudsforladte. Man behøver
ikke være religiøs for at fatte dybderne i ordet gudsforladt, og fatte, at så er man
langt ude, så er man så langt ude, at al tale om mening bliver meningsløs. Men
sådan skal det ikke være. I troen, som det, der forener os med Jesus, holdes vi
fast på, at der er en mening – også der, hvor vi ikke synes, vi kan se den. Vi hol-
des fast på, at vi er elskede, også selvom vi ikke er elskværdige.

Den lille Bibel kan på den måde sætte mange tanker i gang med det gode
udgangspunkt, at Gud elskede verden ved at han sendte Jesus, som stedet, hvor
vi møder Gud og hans herlighed.

af Chr. Dickmeiss,
domprovst i Odense

Dan Browns roman Da  Vinci Myste-
riet er ikke alene vor tids største best-
seller, den er også en undertiden
spændende krimi, og som gør noget så
udsædvanligt som at diskutere helt
centrale spørgsmål i kristendommen,
så masser af mennesker er blevet
optaget deraf. Alligevel synes jeg ikke
det er en god bog! Det skal jeg for-
søge kort at godtgøre i det følgende,
ved at gå ind på to teser, som Dan
Brown allerede i forordet præsenterer
som facts.

Hovedtesen er, at den hemmelige
gral i virkeligheden er et symbol på
Maria Magdalene, der  blev moder til
Jesu efterkommere, symbolsk er hun
det bæger, der bar Jesu blod. Næsten
som en åbenbaring går det op for
bogens to hovedpersoner, at San Gra-
el, den hellige gral ved at blive læst
anderledes som SangReal betyder
kongeligt blod!  

Romanen bygger på en konspirati-
onsteori om, at den officielle kirke har
skjult denne hemmelighed. Og roma-
nens plot drejer sig om at undgå, at
denne hemmelighed bliver afsløret og
dermed om at beskytte Jesu sande
efterkommere imod at blive udryddet.

Maria Magdalene - Den hellige Gral?
Romanen eller Brown – og her er det
at forholdet mellem fiktion og fakta
for alvor brænder på – hævder, at  på
kirkemødet i Nikæa i år 323 »skabte«
kejser Konstantin d. Store sammen
med nogle kirkeledere, der ville kon-
solidere deres magt, en guddommelig
Kristus, og et ufejlbarligt skrift, begge
konstruktioner som aldrig tidligere
havde eksisteret blandt kristne! 

Der er unægtelig noget på spil i Dan
Browns konspirationsteori, som jo er
et frontalt angreb på kristendommen,
fordi der sættes spørgsmål ved kristen-
dommens forkyndelse om, at Jesus
ikke alene er et menneske men også
er Guds åbenbaring og frelser.

Men at påstå at Jesus først omkring
år 300 blev opfattet som Guds søn er
at tale imod Det Ny Testamentes klare
vidnesbyrd, som forelå fra før år 100,
at Jesu er Kristus, Gud og mand.

Leonardo Da Vincis nadverbillede.
Dan Brown bringer så yderligere  en
bestemt tolkning af Leonardo da Vin-
cis kendte nadverbillede på banen
som støtte for sin påstand om at Jesus
havde et intimt forhold til M.M.

Skikkelsen til højre for Jesus, der
traditionelt udlægges som værende Jo-

Da Vinci Mysteriet – fiktion eller forskning?

�
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hannes, ham som Johannesevangeliet
flere gange omtaler som  »den discipel
Jesus elskede« opfatter Dan Brown
som MM. Det gør han udfra disciplens
umiskendeligt feminine udsende og
udfra selve kompositionen i billedet,
hvor Dan Brown ser et meget tydeligt
V-rum mellem Jesus og skikkelsen, et
V som Brown tyder som symbolet på
en kalk eller et moderliv. Dette under-
støtter han yderligere ved også kom-
positionelt at se Jesus og denne skik-
kelse tilsammen danne et stort M, som
betyder marriage eller matrimony.
Ægteskab.

Mig forekommer Browns billedfor-
tolkning af Nadveren meget fantasi-
fuld for ikke at sige forvrøvlet. Det er
et fast træk ved alle nadverfremstillin-
ger at Johannesdisciplen ved Jesu side
afbildes som en meget ung mand og
ofte med temmelig feminine træk.

Konklusion
Da Vinci Mysteriet  er på ingen måde
en ligegyldig roman; det er ikke hver
dag men læser et frontalangreb på kri-
stendommens forståelse af Jesus; men
jeg finder det faktisk  lusket, at dette
angreb er pakket ind i romanform,
hvilket får det til at glide lettere ned,
ja, mange vil end ikke opfatte, at der
er tale om et angreb men vil utvivl-
somt stå tilbage med en fornemmelse
af, at der er nok noget om snakken! Jf.
vores fascination af konspirationsteo-
rier. Og det er ærgerligt. For  de histo-
riske teorier der her luftes, bygger på
meget spekulative og absolut ikke
almindeligt anerkendte hypoteser, og
alle romanens  såkaldt historiske facts
giver tilsammen et helt skævt billede
af kristendommen. Og blandingen af
fiktion og fakta gør i virkeligheden
Dan Brown ganske ansvarsfri men
synes jeg også ansvarsløs!

Nye åbningstider

Menighedsrådet har besluttet at æn-
dre åbningstiderne fra og med 1. juni
på kirkegårdskontoret:

Mandag-tirsdag-fredag og lørdag 
kl. 09.30-11.30.
Onsdag kl. 15.30-17.30.
Torsdag lukket.

Der vil fremover kun være åbent for
henvendelse såvel telefonisk som per-
sonligt på de anførte tidspunkter.

Gudstjenestetider
Læg mærke til de ændrede gudstjene-
stetider søndag formiddag.Ved at lægge
gudstjenester kl. 9.30 hhv. kl. 11.00 pas-
ser tiderne i Marstal sogn ind i mønstret
for de øvrige sogne på Ærø.

I sognene vest for Drejet har man
siden nytår benyttet disse nye tider. Ved
på den måde at flytte lidt på tiderne har
det været muligt at anvende personalet,
først og fremmest organisterne på en
mere hensigtsmæssig måde og samtidig
bevare søndag formiddag som den fore-
trukne placering af gudstjenester.

Ved at de faste tidspunkter søndag
formiddag nu er ens på hele øen, kom-
mer gudstjenester ikke til at overlappe
hinanden og kommer dermed heller
ikke til ødelægge mulighed for af-
løsning.

Ændringerne er endeligt vedtaget af
Marstal Menighedsråd den 25. april.

AH

�
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Marstal Kirkekor april 2006
Bageste række fra venstre: Lærke Nielsen, Berit Friborg, Katrine Landro, Karsten
Hermansen, Emilie Clothier, Alberte Rud og Anne Jørgensen.
Mellemste række fra venstre: Lene Mouritsen, Mette Condrup, Sine Kromann,
Thea Kisby, Louise Andersen og Casandra Hansen.
Forreste række fra venstre: Signe Nielsen, Alberte Bernsen, Annie Frederiksen,
Anna Mortensen og Trine Flindt.
På billedet mangler: Anne Grønne, Dina Andersen, Line Riise, Hannah Jakobsen
og Amanda Hansen.

Korskole ved Marstal Kirke
Der begynder nyt korskolehold fredag den 18. august 2006 kl. 15.00-15.45 i
Marstal Kirkes dåbsværelse (på kirkens sydside).

Børn fra 3. klasse og opefter kan deltage. Undervisningen er en forberedel-
se til eventuel senere optagelse i Marstal Kirkekor, som medvirker hver
søndag ved gudstjenesterne.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Karsten Hermansen
på telefon 62 53 15 62.
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Sommer-
koncerter 2006

Sædvanen tro er der sommerkoncerter 
i Marstal og Ommel Kirker.

Sommerens første koncert er lavet i 
samarbejde med Ærø Musikskole.

Korsang og solosang er som tidligere år
godt repræsenteret, men i år kommer der

som noget nyt også besøg af en 
saxofon-orgel-duo.

Hele koncertrækken står her nedenfor.
Der er fri entré til alle koncerterne,
men koncertkollekt ved udgangen.

Marstal Kirke torsdag den 29. juni kl. 19.30
HANS DAL, guitar

SØREN BØDKER MADSEN, guitar
(i samarbejde med Ærø Musikskole)

Ommel Kirke mandag den 3. juli kl. 19.30
TRYGVE BJERKØ, bas

CLAUS BENDIX NIELSEN, orgel

Marstal Kirke fredag den 7. juli kl. 19.30
ÆRØ SOMMERKOR og SOLISTER

KEVIN DUGGAN, orgel
LARS DAVIDSEN, dirigent

Rossini: »Petite Messe Solennelle«

Marstal Kirke torsdag den 13. juli kl. 19.30
KRISTINA WAHLIN, mezzosopran
KARSTEN HERMANSEN, orgel

Marstal Kirke torsdag den 27. juli kl. 19.30
MICHAEL H. LUND, saxofon

RANDI E. MORTENSEN, orgel
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Reparation af kirkegårdsgitteret fra 1896 har hørt til blandt udgifterne i 2005.
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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

Skole for kirke og teologi
i Svendborg
FORDYBELSE 
SAMMENHÆNG
DIALOG 
INSPIRATION

»Skole for kirke og teologi« i Svend-
borg tilbyder også i det kommende
vinterhalvår voksenundervisning i kri-
stendom og religion.

Skolen er oprettet af de samvirken-
de menighedsråd i Svendborg og
understøttes økonomisk af disse, men
vore kursister (o. 200) kommer fra
hele Sydfyn og fra de omliggende øer.
De samles den sidste lørdag i måne-
den på VUC i Svendborg og opnår på
et 4-årigt forløb at få indblik i de vig-
tigste teologiske emneområder: Gam-
le og Nye Testamente, kirkehistorie,
troslære, etik, gudstjenestekundskab,
religionsfilosofi og religionshistorie.
Der undervises af præster og gymna-
sielærere fra området.

Hvis man har fornemmelsen af at
mangle helt elementære forudsætnin-
ger, kan man indlede med det et-årige
grundkursus i bibelkundskab og kir-
kehistorie.

Endvidere vil vi gerne gøre op-
mærksom på vore temadage (4 lørda-
ge pr. år), som i 2006-07 vil handle om
tro og viden (kristendom og naturvi-
denskab); her har vi engageret fore-
dragsholdere som forfatteren Tor
Nørretranders og formanden for Etisk
Råd, overlæge Ole Hartling.

Pris for deltagelse: det teologiske
kursus: 400-500 kr. pr. år.
Temadage: 400 kr. ialt.

I anden halvdel af maj vil skolens
udførlige folder blive fremlagt i kir-
kens våbenhus. Heri ligger en indmel-
delsesblanket. Man kan også rekvirere

folder og indmelde sig hos provstise-
kretær Gurli Madsen, Sundbrovej 64,
5700 Svendborg, tlf. 62 22 50 37 tirs-
dag-torsdag kl. 10.00-12.00.

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.

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

Alt murer- og
reparationsarbejde
udføres

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



A/S TRÆLASTEN MARSTAL-SØBY
TLF. 62 53 11 21        62 58 10 90
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Gudstjenester på Marstal Ældrecenter
Torsdage
1. juni Centersalen kl. 10.00 (Hauge). Altergang.
8. juni Orange kl. 14.30 (Hauge).

15. juni Centersalen kl. 10.00 (Seidelin).
22. juni Strandstuen kl. 14.30 (Hauge).
29. juni Centersalen kl. 10.00 (Hauge).
6. juli Rød kl. 14.30 (Hauge).

13. juli Centersalen kl. 10.00 (Hauge).
20. juli Grøn kl. 14.30 (Seidelin).
27. juli Centersalen kl. 10.00 (Seidelin). Altergang.
3. august Oasen kl. 14.30 (Seidelin).

10. august MÆC kl. 10.00 (Seidelin).

Konfirmand-undervisning 
2006/2007
Tilmeldingsblanketter udleveres i 6.
klasserne på Marstal Skole i juni
måned.

Tilmelding bedes afleveret på kirke-
kontoret, – senest 1. juli.

Skulle man ikke have fået en blan-
ket gennem skolen, kan man henven-
de sig på kirkekontoret.

Konfirmationer
År 2007
13. maj kl. 10.30:

Ommel Kirke.
17. maj kl. 10.30:

Marstal Kirke.

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

- et godt sted at handle!

Indsamlinger
4. juni, Pinsedag:

Kirkehjælpen
Folkekirkens Nødhjælp.

20. august:
Den danske Israelsmission.

Aftensang i
Marstal Kirke
27. juni-1. august.

Hver tirsdag aften kl. 19.30.
Musik, tekstlæsning og sang.
Varighed: Ca. 25 min.

27/6, 4/7 og 11/7 (Hauge).
18/7, 25/7 og 1/8 (Seidelin).
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KIRKEBLAD FOR MARSTAL SOGN. – Ansv. red. Anders Hauge. – Udgivet med
støtte af Marstal Menighedsråd. – Forsiden: Alan Havsteen-Mikkelsen. – Sats og tryk:
Ærø Ugeavis Bogtrykkeri ApS, Møllevejen, Marstal.

Sidste frist
for indlevering af stof til kirkebladet
er 1. juli 2006 NB! til Anders Hauge.

www
Gudstjenestelisten kan også ses på
internettet på Ærø-siden:

www.aeroe.dk
– find den og klik på Gudstjenester i
Marstal.

Marstal Missionshus

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

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.

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



*) Kirkekaffe.

GUDSTJENESTER
Juni – Juli – August 2006MARSTAL OMMEL

Kl. 09.30 NB! 4. juni NB! Kl. 11.00
Seidelin Pinsedag Hauge

Kl. 11.00 5. juni Kl. 16.00
Seidelin 2. pinsedag Seidelin

Kl. 11.00 11. juni Ingen
Seidelin Trinitatis søndag

Kl. 11.00 18. juni Kl. 19.30
Hauge 1. søndag efter trinitatis Hauge*

Kl. 11.00 25. juni Ingen
Hauge 2. søndag efter trinitatis

Kl. 11.00 2. juli Kl. 09.30
Hauge 3. søndag efter trinitatis Hauge

Kl. 11.00 9. juli Ingen
Hauge 4. søndag efter trinitatis

Kl. 11.00 16. juli Kl. 19.30
Seidelin 5. søndag efter trinitatis Seidelin*

Kl. 11.00 23. juli Ingen
Seidelin 6. søndag efter trinitatis

Kl. 11.00 30. juli Kl. 19.30
Seidelin 7. søndag efter trinitatis Seidelin

Kl. 11.00 6. august Kl. 09.30
Seidelin 8. søndag efter trinitatis Seidelin

Kl. 11.00 13. august Ingen
Hauge 9. søndag efter trinitatis

Kl. 11.00 20. august Kl. 19.30*
Seidelin 10. søndag efter trinitatis Hauge

Kl. 11.00 27. august Ingen
Seidelin 11. søndag efter trinitatis

Kl. 11.00 3. september Kl. 09.30
Hauge 12. søndag efter trinitatis Seidelin


