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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 Vakant
Adr.: Møllevejen 93, 5960 Marstal.
Tlf. 62 53 11 09.
E-mail:
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 24 35.
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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Jeg har regelmæssigt gået i kirke fra
barnsben. Jeg kunne godt lide at være
i kirke, rummets højtid og skønhed, de
spændende ord og de vældige salmer –
der var bare alt det kedelige med
Jesus: Tilgivelse af mig arme synder.
Jeg så på mine arme, og jeg kunne
ikke se, at de var så slemme. Og Jesus
var virkelig kedelig. Altid så god, så
god. Og jeg altid så ikke-god. Først en
redegørelse for, hvor dybt jeg er faldet
i synd, sorg og død og elendighed. Og
så en oprejsning ved Guds ubegribeli-
ge nåde ved hans elskede søn Jesus
Kristus og Helligåndens kraft.

Prædikenen kunne også være en
lovsang over Livet i dets herlighed.
Men så skulle jeg fyldes af taknemme-
lighed, for det var aldrig min egen for-
tjeneste, altid den gode Guds for Jesu
Kristi skyld i Helligåndens enhed, en
sand Gud fra evighed til evighed.

Jeg lærte at fordrive tiden under
gudstjenesten ved at lægge salmenum-
renes tal sammen og udregne deres
tværsum, og man kunne være heldig,
at der var kommet en spyflue, en som-
merfugl, en mariehøne eller sågar en
flagermus ind i kirken.

Jeg troede fuldt og fast på Gud. Jeg
kendte jo hans herlighed ikke bare i
kirken men gennem naturens vidunde-
re og gennem glæden over at være til.
Og det skete for mig hver søndag – der-
hjemme – uanset hvilket humør, jeg var

i, at når far fremsagde søndagsbordbøn-
nen for os, myndigt konstaterende ja,
som en ordre: Denne er dagen, som
Gud har gjort, lad os juble og glæde os
på den. Amen. Så kom glæden. Jubelen:
Det var umuligt at være sur, ængstelig,
eller bange, og var du glad i forvejen, så
blev glæden bare lysende. Som en vel-
signelse over vores søndag. Bordbøn-
nen led under krigen, blev fremsagt
under den sværeste sygdom og i fattig-
dommens år, hvor der var salt men ikke
til et æg: Denne er dagen, som Herren
har gjort, lad os juble og glæde os på
den. Amen. Sådan kan barnets glæde
være enkel, uskyldig – dets tro uforbe-
holden. Dets tillid ubegrænset. Dets
gudstjeneste enkel – et ord, som skaber,
hvad det befaler: »Denne er dagen, som
Herren har gjort, lad os juble og glæde
os på den.Amen.

Og dengang alt blev godt mange år
senere, og der ingen grund var til
hverken angst eller bekymring, så blev
det en bevægende påmindelse om
Guds nærvær i og årsag til glæden i
gode, såvel som i onde dage.

Den voksne er jo så meget klogere
end barnet. Den voksne ved af bitter
erfaring, at glæden eller troen på livet
ikke bare er, og den kan da slet ikke
opstå ud af ingenting, som følge af en
opfordring til eller en ordre om at
være glad.

Glæden bare ved at leve, troen på

Afskedsprædiken 
i Marstal Kirke
Af Sophie Seidelin

s

I april måned 2007 ophørte Sophie Seidelins 
virke gennem 8 år som sognepræst i Marstal sogn.
Her bringes hendes afskedsprædiken,
som blev holdt den 15. april i Marstal Kirke.
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livet, kan visne, hvis din modgang er
for stor, eller glæden kan sygne hen,
hvis intet menneske formår at gøre dig
glad. For ikke at tale om, hvis du
udsættes for en personforfølgelse, som
rammer dig på livsnerven.

Som voksen må man gennem selv-
indsigt – og det er heller ikke altid
bare til at grine af: dette at stå ansigt
til ansigt med sine egne skæverter. I
forhold til, hvordan jeg har forvaltet
mit liv, mine muligheder, og i forhold
til, hvad jeg har betydet for andre i
deres liv.

Først når man har fået selvindsigt,
kan man komme videre med sit liv
ved at tilgive sig selv, og dem, der har
voldt en fortræd, kan man blive fri af
fortiden og derved fri til en fremtid.

Og det er jo godt nok. Og det stykke
arbejde kan mennesker gøre selv eller
ved at blive hjulpet af et andet menne-
ske.

Men hvordan erkende den skyld, jeg
bærer på, uden at blive en arm elendig
skyldner, tynget til jorden af samvittig-
hedsnag, fordi du ikke kan gøre det
gjorte ugjort eller tage dine ord tilba-
ge? Den, som knytter sig til andre og
blander sig i andre folks skæbne, vil
uundgåeligt blive medskyldig i, hvor-
dan det går det andet menneske ikke
bare for det gode, men også for det
onde – eller du ser hjælpeløs til. Ja,
blot ved at leve i den vestlige verden
med dens handelsrestriktioner er du
medskyldig i sultkatastrofer i den 3.
verden, og du er medskyldig i kom-
mende naturkatastrofer af uhørt om-
fang gennem din medvirken til forure-
ning af jord, luft og vand. Og længe
har vi været medskyldige i krigens
rædsler i uskyldige menneskers lem-
læstelse og død. Blot ved at være til er
du tynget til jorden af skyld. Det er i
grunden ikke til at bære. Det er i bund
og grund ikke til at holde ud.

Da rejser Jesus sig – ikke den blegsot-
tige Jesus med det evige smil på
læben, den Jesus har aldrig eksisteret -
men den opstandne Kristus kommer
ind i kirken i lys og byder og befaler:
»Guds fred være med jer!«.

Han tager ingen hensyn til, hvor du
er i dit liv, om du har medgang eller
modgang, glæder eller sorger, om du
er fuld af bekymring eller er ved godt
mod, om du er troende eller ikke tro-
ende: »Guds fred være med jer!« Og
så blæser Jesus Helligåndens kraft i os
og befaler os at gå ud i verden med
magt til at forlade synder eller nægte
at forlade synder i Guds navn.

Herre Gud! Det er næsten for meget.
Gud vær mig arme synder nådig!
Og råbet genlyder fra dybet af årtusin-
ders indsigt fra Davids salme:
Gud være mig nådig i din godhed,
udslet mine overtrædelser i din store
barmhjertighed!
Vask mig fuldstændig ren for skyld,
rens mig for synd!
For jeg kender mine overtrædelser,
og min synd har jeg altid for øje.
Mod dig har jeg syndet,
mod dig alene og
gjort, hvad der er ondt i dine øjne.
Du er retfærdig, når du anklager,
og ren, når du dømmer.
I skyld har jeg været, fra jeg blev født,
i synd fra min mor undfangede mig.
Du elsker sandhed i det dunkle,
du lærer mig visdom i det skjulte.
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Rens mig for synd med isop,
vask mig hvidere end sne!
Forkynd mig fryd og glæde,
lad de knogler, du knuste, juble! 
Vend dit ansigt bort fra mine synder
og udslet al min skyld!
Skab mig et rent hjerte, oh Gud,
giv mig på ny en fast ånd!
Kast mig ikke bort fra dig,
og tag ikke din hellige ånd fra mig!
Lad mig atter frydes over din frelse,
styrk mig med en villig ånd!
Mit offer, o Gud, er en sønderbrudt
ånd,
et sønderbrudt, sønderknust hjerte
agter du ikke ringe, Gud.

»Guds fred!«

En stor lettelse og et stort fælles
ansvar er det at være velsignet. Og
Thomas kom for sent.

Han havde ikke oplevet befrielsen i
mødet med den opstandne. Han havde
ikke fået fred, og nu gik han helt i baglås.

I hans sind var billedet mejslet uud-
sletteligt ind som et tilbagevendende
mareridt: Jesus, klynget op på korset.
Bødlerne hamrer nagler gennem Jesu
hænder og hans fødder, Jesu skrig:
»Min Gud, min Gud, hvorfor har du
forladt mig«. Jesus som en torso som
en flitsbue i dødskampen for så at fal-
de sammen. Den romerske vagt stik-
ker et spyd gennem siden på ham for
at sikre sig, at han er død. Og der
løber en stribe lyst tyndt blod ud. Som
Thomas' tro sivede ud, og angsten og
angeren bed. Og da Thomas så kom-
mer ind til disciplene, laller de glade
rundt og lyser Guds fred til højre og
venstre, og siger, det er fordi de har
set Jesus.

Thomas var i den grad udenfor. Og i
et bittert blitz ramtes han af kors-
fæstelsessynet igen.

Thomas hverken ville eller kunne tro
på, at Jesus var opstået fra de døde og

var kommet lyslevende spadserende
ind i stuen til de 10 disciple og havde
talt med dem.

Thomas kunne ikke komme forbi
den døde Jesus, som var naglet ind i
hans bevidsthed som synd og død og
kors og skam. Sådan huskede Thomas
ham i de forfærdelige timer før og
efter døden. Kammeraternes tåbelige
glæde over mødet med Jesus var selv-
suggestion og ren blasfemi. Så Thomas
begynder at håne både dem og deres
opstandelsestro: Ja, kom bare frit
frem, Jesus, lad også mig se dig. Men
det siger jeg jer, hvis jeg ikke ser nag-
lemærkerne i hans hænder og stikker
min finger i naglemærkerne og stikker
min hånd i hans side, tror jeg slet ikke.

Er der da ingen grænser for, hvor dybt
Jesus skal ydmyge sig, for at vi kan
tro? Er der da ingen grænser for de
lidelser, vi slæber Jesus igennem, før vi
kan se ham som den opstandne Frel-
ser? Nej – der er ingen grænser. Hvor
langt vi end kommer ud i tvivlen, hvad
vi end forlanger for at kunne tro på
livets sejr over døden, så vil Jesus Kri-
stus gå den vej for os og sammen med
os. For at vi kan komme forbi synd og
skyld og skam og lidelse og død og bli-
ve virkeligt frie. Søndagen efter – det
var første søndag efter påske, det er i
dag, nu er disciplene igen samlede, og
denne gang var Thomas der også.

s
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Dørene var lukkede. Men kirkedør og
død, vantro og tvivl er ingen hindring
for den opstandne. Pludselig stod
Jesus der i al sin guddommelige her-
lighed og lyste sin velsignelse over
dem med et Fred være med jer! Lyset
forsvandt og han forvandlede sig som
et fixerbillede for øjnene af dem og
var den korsfæstede og mishandlede
Jesus. Det var den døde, som talte til
Thomas og befalede ham: »Ræk din
finger frem, her er mine hænder, og
ræk din hånd frem og stik den i min
side, og vær ikke vantro men troen-
de!« I det samme stod den opstandne
igen foran Thomas, og der var ikke
plads til andet inden i Thomas end for-

færdelse og en jublende glæde, og
ordene løb af med ham, trosbekendel-
sen brød frem på hans læber: »Min
Herre og min Gud!« Ja, denne søndag
har Herren gjort for os, gjort os frie
fra død og synd og skyld og tvivl og
skam, frie til livet i hans navn med et
ansvar for at fortælle det videre, som
vi har set, og vi har hørt, så lad os jub-
le og glæde os på denne dag. Amen.

Salmer: 403 Denne er dagen, 218 Krist
stod op, 147 Der sad en fisker, 289 Nu
bede vi, 474 Jesus Krist, 717 I går var
hveden moden.
1. søndag efter påske. 2007.
Tekst: Johannesevg. kap. 20, vers 19-31.

Med den markante stigning i interes-
sen for religiøse emner og problem-
stillinger følger naturligt et øget behov
for undervisning på dette område.

»Skole for kirke og teologi i Svend-
borg«, som er oprettet af de samvirken-
de menighedsråd i Svendborg Provsti
og støttes økonomisk af disse, tilbyder
en sådan undervisning i VUCs lokaler,
Viebæltet 5, Svendborg, til alle interes-
serede på Sydfyn og omliggende øer.

Man kan deltage i et fire-årigt kursus.
Det foregår en lørdag om måneden i

vinterhalvåret og omfatter en ind-
føring i de teologiske discipliner: Gam-
mel- og Ny Testamente, kirkehistorie,
troslære, etik, religionshistorie og guds-
tjenestekundskab. Den årlige kursusaf-
gift er 500 kr. Nogle vil synes, de mang-
ler elementære forudsætninger. Dem
anbefaler vi først at tage det et-årige
grundkursus. (kr. 400).

Undervisningen forestås af præster
og gymnasielærere fra egnen.

Nærmere oplysninger og en tilmel-
dingsblanket kan findes i skolens pje-
ce som er fremlagt i kirkernes våben-
huse. Der kan også ske henvendelse til
provstisekretær Gurli K. Madsen, Sund-
brovej 64, Tåsinge, 5700 Svendborg, tlf
62 22 50 37 (træffes tirsdag til torsdag).
Tilmeldingsfristen er 16. august.

Temadage i Skolen for
kirke og teologi 2007 – 08
Strømninger i danske kirkeliv i nuti-
den.

Vi vil forsøge at belyse den kirke-
lige situation i Danmark ved at »tage

pulsen« på de vigtigste af de kirke-
lige bevægelser. Tidehvervsfolkene,
Grundtvigianerne, missionsfolkene og
de markante Århusteologer vil blive
præsenteret og diskuteret på hver
deres temadag. Temadagene afholdes
15/9 og 17/11 i 2007 og 19/1 og 8/3 i

Skole for kirke og teologi
- et undervisningstilbud 

for voksne



2008. Foredrag ved teolog Katrine
Winkel-Holm, redaktør Henrik Wigh-
Poulsen, biskop Karsten Nissen og
lektor dr. teol. Svend Bjerg.

Temadagene finder sted på VUC,
Viebæltet 5, Svendborg på de anførte
dage fra kl. 10.00 til 14.00.

Pris i alt 450 kr. Tilmeldingsfristen er
15. august 2007.

Provstisekretæren Gurli Klausholm
Madsen tager imod tilmeldinger,
tlf. 62 22 50 37.

Salmebogen, højskolesangbogen el-
ler DGIs sangbog bedes medbragt.
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Kirkegangen i tal
Det er kun gudstjenesterne på søn- og helligdage (incl. juleaften), der er medta-
get. Aftensang, dåbsgudtjenester, særlige hverdagsgudstjenester, vielser,
begravelser m.m. indgår ikke i statistikken.

*) Gudstjenester på søn- og helligdage.
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Kalender

s

RYTMISK GUDSTJENESTE
Søndag den 3. juni kl. 16.00 i Marstal Kirke
Musikledsagelsen til gudstjenesten vil komme fra rytmiske instrumenter.
Medvirkende:
HENRIK HARDER, saxofon
HENRIK RATHSACH, bas
SVEN ERIK SVANE, klaver
FABIAN THUMILAIRE, trommer

AFTENSANG I OMMEL KIRKE
Torsdag den 28. juni kl. 19.30
Fællessalmer, tekstlæsning og orgelmusik.
Der har i mange år været aftensang i Marstal Kirke hver tirsdag i skolens som-
merferie. Det plejer at være en meget hyggelig lille halv time, og nu skal det
prøves af, om der er interesse for noget tilsvarende i Ommel Kirke. Medlemmer
af menighedsrådet medvirker. KH

AFTENSANG I MARSTAL KIRKE
3. juli - 7. august. Se nedenfor.

SOMMERKONCERT I MARSTAL KIRKE
Fredag den 13. juli kl. 19.30
ÆRØ SOMMERKOR
ASTRID KASTENSSON, sopran
MARLENE ASMUND DAVIDSEN, alt
MATHIAS HEDEGAARD, tenor
TRYGVE BJERKØ, bas
KEVIN DUGGAN, orgel
LARS DAVIDSEN, dirigent
Ved den traditionsrige store sommerkor-koncert skal vi i år høre Haydns Ska-
belsesmesse sunget af fire solister og 60 korsangere, som har lært det hele på 14
dage! Som sædvanlig sidder Marstal Kirkes tidligere organist Kevin Duggan ved
orgelet, og Lars Davidsen dirigerer.

SOMMERKONCERT I MARSTAL KIRKE
Fredag den 27. juli kl. 19.30
JUTLANDIA SAXOFONKVARTET
CLAUS OLESEN, sopransaxofon
FLORIÁN NAVARRO, altsaxofon
MICHAEL H. LUND, tenorsaxofon
KASPER HEMMER PIHL, barytonsaxofon
Saxofonen har gennem flere år i stadig højere grad fået en plads inden for den
klassiske musik og har ved flere lejligheder vist sig at rumme store muligheder
for fornyelse af et velkendt repertoire. Sidste år spillede Michael H. Lund en
meget rost koncert i Marstal Kirke. Den gang var det med orgelakkompagne-
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ment. Denne gang kommer han sammen med tre andre saxofonister til en for-
nyende og forrygende koncert med Jutlandia Saxofonkvartet!

MARSTAL KIRKES KORSKOLE SØGER NYE SANGERE
Korskole ved Marstal Kirke
Der begynder nyt korskolehold
fredag den 24. august 2007 kl. 15.00-15.45
i Marstal Kirkes dåbsværelse (på kirkens sydside).
Børn fra 3. klasse og opefter kan deltage. Efter mindst et halvt års undervisning
kan korskoleeleverne – forudsat at de består en lille optagelsesprøve – komme
med i Marstal Kirkekor, som hver fredag eftermiddag øver til søndagens guds-
tjeneste. Desuden medvirker Marstal Kirkekor fra tid til anden ved kirkekon-
certer og sangaftener.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Karsten Hermansen på telefon 62 53 15 62.

SOMMERKONCERT I MARSTAL KIRKE
Torsdag den 30. august kl. 19.30
BJARNE FINNERUP, trompet
KARSTEN HERMANSEN, orgel

Bjarne Finnerup har spillet koncert i Marstal Kirke flere gange og senest ved
nytårskoncerten 2006. Det har hver gang været festlig musik, og den tradition
bliver ikke svigtet, selv om anledningen ikke er et nyt år, men derimod at som-
meren går på hæld. Ved orgelet sidder kirkens organist Karsten Hermansen.

Der er fri entré til alle 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. Første
gang efter sommerferien: 7. august.

På gensyn!   For bibelkredsen Vibeke

Sidste frist
for indlevering af stof til næste num-
mer er 1. juli. NB! til Anders Hauge.

Aftensang i Marstal Kirke
3. juli – 7. august. Hver tirsdag aften kl. 19.30.
Musik, tekstlæsning og sang. Varighed: Ca. 25 min.
3/7, 10/7 og 17/7 (Hauge) · 24/7 (Østergaard-Jensen) · 31/7 (Gjesing) · 7/8 (Ligaard).

Konfirmand-undervisning
2007/2008
Tilmeldingsblanketter er blevet udle-
veret i 6. klasserne på Marstal Skole i
april.

Ikke afleverede tilmeldinger bedes
afleveret på kirkekontoret inden som-
merferien - senest 29. juni.

Skulle man ikke have fået en blanket
gennem skolen, kan man henvende sig
på kirkekontoret.

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

1. maj kl. 10.30 Marstal Kirke



ÆRØ

AUTO-CENTER
v/ Bjarne Kristensen

SKOLEVEJ 12  - MARSTAL 
TLF. 62 53 13 02

A/S TRÆLASTEN MARSTAL-SØBY
TLF. 62 53 11 21        62 58 10 90
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Gudstjenester på Marstal Ældrecenter
Torsdage

7. juni Centersalen kl. 10.00 (Ligaard)
14. juni Strandstuen kl. 14.30 (Ligaard)
21. juni Centersalen kl. 10.00 (Hauge)
28. juni Rød kl. 14.30 (Hauge)
5. juli Centersalen kl. 10.00 (Ligaard)

12. juli Oasen kl. 14.30 (Hauge)
19. juli Centersalen kl. 10.00 (Østergaard-Jensen)
26. juli Ingen
2. august Centersalen kl. 10.00 (Haugaard)
9. august Blå kl. 14.30 (Haugaard)

16. august Centersalen kl. 10.00 (Hauge)
23. august Orange kl. 14.30 (Haugaard)
30. august Centersalen kl. 10.00 (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

Egehovedvej 7 · Marstal
Tlf.  62 53 26 62 · Mobil 21 42 26 62

Murermester
Christian Grønne

Alt i murerarbejde
Reparations-
arbejde
Badeværelser
Tagarbejde



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.

www - Gudstjenestelisten kan også ses på Internettet på Ærø-siden:
www.aeroe.dk - find den og klik på Gudstjenester i 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
Boghandel ApS
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!

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



*) Kirkekaffe.

GUDSTJENESTER
juni - juli - august 2007

MARSTAL OMMEL

Kl. 16.00 3. juni Kl. 11.00
Hauge Trinitatis søndag Hauge
Rytmisk gudstjeneste

Kl. 09.30 10. juni Ingen
Hauge 1. søndag efter trinitatis

Kl. 11.00 17. juni Kl. 19.00*
Hauge 2. søndag efter trinitatis Hauge

Kl. 09.30 24. juni Ingen
Hauge 3. søndag efter trinitatis

Kl. 09.30 1. juli Kl. 11.00
Hauge 4. søndag efter trinitatis Hauge

Kl. 09.30 8. juli Ingen
Hauge 5. søndag efter trinitatis

Kl. 11.00 15. juli Kl. 19.00*
Hauge 6. søndag efter trinitatis Hauge

Kl. 09.30 22. juli Ingen
Hauge 7. søndag efter trinitatis

Kl. 09.30 29. juli Kl. 19.00
Gjesing 8. søndag efter trinitatis Haugaard

Kl. 09.30 5. august Kl. 11.00
Østergaard-Jensen 9. søndag efter trinitatis Haugaard

Kl. 09.30 12. august Ingen
Haugaard 10. søndag efter trinitatis

Kl. 11.00 19. august Kl. 19.00*
Hauge 11. søndag efter trinitatis Hauge

Kl. 09.30 26. august Ingen
Ligaard 12. søndag efter trinitatis

Kl. 16.00 2. september Kl. 11.00
Hauge 13. søndag efter trinitatis Hauge


