
KIRKEBLAD
for

Marstal Sogn

NR. 3. 2007
EFTERÅR

36. ÅRGANG



2

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 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, 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. Husk at bestille lørdag inden
kl. 18.00.
Opmærksomheden henledes på, at
hyrevognssituationen på Ærø ved
redaktionens slutning er uafklaret,
og der derfor kan være ønsker om
transport, der ikke vil kunne imø-
dekommes på grund af travlhed.
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Mark, som er her fra sognet og 24 år gam-
mel, er sergent og var fra august 2005 til
februar 2006 i Irak som soldat. Under
udstationeringen i Irak var han ambulan-
cegruppefører i Basra-området, og det
krævede selvsagt en del ekstrauddannelse
til håndtering af trafikulykker og især
krigsskader, f.eks. efter eksplosioner. Prin-
cippet er, at soldaterne helst skal kunne til-
byde sam-me behandling som på Strøget i
København. Hver sanitetsdeling er på 16
mand, som bemander fire ambulancer.
Dertil kommer seks mand på infirmeriet,
som under missionen fungerer som den ca.
500 mand store bataljons sygehus.

Danske soldater har det godt. Den dan-
ske lejr ligger inden i den engelske, og der
er god kontakt mellem de to nationers sol-
dater. Felthospitalet ligger i den engelske
lejr, og englænderne kommer jævnligt på
besøg til søndags-brunch, som er bedst i
den danske lejr. Til gengæld har englæn-

derne en bedre beachvolley-bane,
så der afholdes idrætsdage en
gang imellem og udveksles man-
ge besøg.

Soldaterne har frit internet, fri
telefon og faktisk fungerer solda-
ternes egne mobiltelefoner også
udmærket i Irak.

Mobiltelefonerne bør bare ikke
komme uden for lejren, for det
kan være farligt, hvis de bliver
tabt og ejermændene sporet af
irakiske modstandsgrupper.

Hvad man ringer hjem og for-
tæller, er der ingen, der blander sig i, for
det danske forsvar forventer som udgangs-
punkt, at alle kan tænke selv. Hvis Mark
var i tvivl om, hvorvidt han kunne fortælle
det ene eller andet, så slog han bare op på
HOKs hjemmeside (Hærens Operative
Kommando), og stod det der, kunne han jo
også sige det.

Det sociale liv og kommunikationen fej-
ler altså ingenting, men alt er jo ikke gjort
med det. Der opstår mange situationer,
hvor det er afgørende, at der er en at tale
med, en man kan se i øjnene, og en der
kender forholdene selv.

Hvad var dine forventninger til felt-
præsten?

Mark trækker lidt på det. - Jeg syntes vist
egentlig, at han var en lidt mærkelig eksi-
stens. Han passede jo ikke umiddelbart så
godt ind i miljøet. Krig og kirke er jo hin-
andens modsætninger.Vi blev introduceret
til jurister, der kunne hjælpe os, KFUM,

Fra kirken i sognet til kirken i verden
�

Mark foran sin ambulance.

De fleste kender mere eller mindre til folkekirken, som den kan opleves i lan-
dets sognekirker. Men hvordan er folkekirken, når man befinder sig langt fra
Danmark som au-pair-pige, som sømand eller som soldat? Det spørgsmål vil
kirkebladet forsøge at svare på i en lille artikelserie, som i første omgang foku-
serer på feltpræstens funktion i en krigszone.

Soldaten og feltpræsten
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der kunne varte os op, og så var der felt-
præsten. Hvad skulle man dog bruge ham
til? Inden afrejsen mødte vi præsten ved
en feltgudstjeneste, som blev afholdt
udendørs i Jægerspris. Præsten fortalte lidt
om sig selv, og han lagde meget vægt på at
være udstationeret lige så længe som sol-
daterne.

Ændrede du syn på feltpræsten, da du
stod i Irak?

Ja. Pludselig gik det op for mig, at felt-
præsten var, ligesom man forestiller sig
sognepræsten i gamle dage. En der havde
tid til at snakke og vel at mærke snakkede
med alle. Han var rigtig god til at være
opmærksom på, hvordan hver enkelt hav-
de det. De fleste glemte, at de stod over for
en præst, for han viste sig at være helt nor-
mal, og i dagligdagen betød han rigtig
meget – også selv om, der ikke kom så
mange til gudstjenesterne.

Hvad var det, feltpræsten kunne?
Han var en god menneskekender, der

kunne fremkalde et smil, hvor det var til-
trængt. Han var god til at »tage temperatu-
ren« på lejren og rådgive lederne om at
skrue lidt ned for tempoet, hvis det hele
var ved at koge over. En del af soldaterne
kunne ikke klare presset og blev sendt
hjem. Dødsfald og alvorlige ulykker under
soldaterarbejdet udløste naturligvis kriser,
og hver gang var feltpræsten »lynaflede-
ren«, der var på pletten med det samme,
og han havde den fordel, at han kendte
forholdene indefra. Han kom ikke ude fra
ligesom psykologerne, og det gjorde en
stor forskel. Jeg var på et tidspunkt selv
ved at blive sprængt i luften og kom på
infirmeriet for at få tjekket ørerne. Den
første, der kom og snakkede med mig, var
feltpræsten.

Betyder det noget, at det er en præst og
ikke en hvilken som helst anden person?

Ja, helt klart.Alle har brug for troen, når
man er udsendt, så det var afgørende, at
det var en præst. På den anden side missio-
nerer han overhovedet ikke. Jeg var der, da

Muhammed-krisen var på sit højeste, og da
havde feltpræsten travlt med at besøge de
lokale religiøse ledere og forklare dem, at
man i Danmark har trykke- og ytringsfri-
hed. Det var vigtigt for de muslimske lede-
re, at det var en præst – en »hellig« mand –
der kom. Kristne har jo ligesom muslimer-
ne kun én Gud, så muslimerne har stor
respekt for kristne.

Har udstationeringen og kontakten med
feltpræsten betydet noget for din tro?

Nej, den har nok ikke ændret sig så
meget, men jeg har stor interesse for kri-
stendommen. Feltpræsten har vakt min
nysgerrighed, ikke mindst fordi han gav os
tryghed, selv om det måske kun var en
psykisk tryghed efter et vejsidebombean-
greb eller lignende.

Har det betydning, at feltpræsten er rang-
løs?

Det har meget stor betydning, for så kan
alle snakke med ham. Det betyder alt for
samtalen – ikke mindst for de unge, som jo
ikke kan gå til deres overordnede og tale
med dem om hvad som helst. Selv om
præsterne kun opholder sig i lejren og ikke
er med ude på operationer, ved de allige-
vel en hel del om militæret, og det er
afgørende, for soldaterne accepterer ikke
nogen, der ikke ved, hvad det handler om.
Præsten er en del af os, går i uniform, men
har i reglen lidt mere hår på hovedet, end
os andre, der tager det af, når vi bliver
udsendt.

Du sagde før, at der ikke kom så mange
til gudstjenesterne. Blev der set skævt til
dem, der gik til gudstjeneste?

Nej, slet ikke. Det var helt frit, og der
blev ikke set skævt til nogen af den grund.
Der var to danskere, der mistede livet i
løbet af de seks måneder, jeg var i Irak.
Efter dødsfaldene kom der rigtig mange til
gudstjeneste, for alle havde brug for det,
hvis livet i lejren skulle gå videre.

Har du et godt råd til en feltpræst?
Tja, det ved jeg ikke, men det er i hvert

fald vigtigt at være præst på en meget
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afslappet måde. Det nytter ikke at være alt
for »hellig«, for så er alt tabt på gulvet i
løbet af en uge, vurderer Mark.

I august tog Mark igen af sted, men denne
gang er han taget til Afghanistan, hvor der
venter en ny opgave i et af verdens brænd-
punkter. Nu arbejder han i Ghore-provin-
sen, hvor målet er at få igangsat en genop-
bygning af infrastrukturen, og hvis det over-

hovedet er muligt, skal det egentlige arbej-
de gøres af lokale håndværkere. Pengene
kommer fra Danmark, FN, og NATO, så
der burde være gode muligheder for at for-
bedre forholdene i et område, der har været
hårdt ramt af krig i alt for mange år.

Interview ved Karsten Hermansen og
Anders Hauge juni 2007.

�

Feltpræst anno 2007 - et antikveret kald?
Af garnisonsfeltpræst Thue Raakjær Jensen,Varde

Er der virkelig ingen dansk præst, som vil
følge landets unge mænd, når de oplever
det værste et menneske kan opleve?

Sådan kunne man læse i et læser-
brev i en fynsk avis under treårskrigen 
1848-50. Læserbrevet var indrykket af en
bekymret far, som havde en søn med ved
Dybbøl. De breve, som sønnen skrev hjem,
fortalte om de forfærdeligste oplevelser
under slagene, men de fortalte også om et
ungt menneske, som var ved at føle sig for-
ladt af alle – også Gud. Nu bad faderen så
om hjælp gennem et læserbrev. Præsten,
Erik Høyer Møller, tog bønnen om hjælp
til sig, og han blev herved den første af en
ny tids feltpræster. Høyer Møller har i et
par bøger fortalt om alle sine oplevelser
under de 2 slesvigske krige. Når Høyer
Møller må kaldes en ny tids feltpræst, er
det, fordi måden han var feltpræst på,
adskiller sig væsentligt fra tidligere tiders.

Så længe der har været krige, har der
været feltpræster. Når vi i det gamle testa-
mente læser om, hvordan israelitterne ind-
tog det forjættede land, læser vi om den
gamle tids feltpræster. Da Jeriko skulle
indtages, var det præsterne, som gik foran
og blæste i horn. Selvfølgelig havde de
også inden bedt til Gud og ofret for at sik-
re sejren. Deres opgave var at sikre, at
Guds velsignelse fulgte med, for uden den
kunne ingen sejr vindes. Lignende historier
kan findes i alverdens religioner.

Den samme opfattelse af præster kender
vi desværre også fra vores egen tid. Under
det 3. Rige var det ikke usædvanligt, at
præster velsignede våbnene og soldaterne.
Ikke for at bevare soldaternes liv, men for
at sikre sejren. Præsternes opgave var at
nedbede Guds hjælp, så man selv kunne
sejre og fjenden lide nederlag.

Den moderne danske feltpræsts opgave
har altid været en anden. Sikkert med bag-
grund i, at nationalfølelse og kristendom i
Grundtvigs fædreland er blevet sammen-
kædet på en anden måde end i mange
andre lande. Godt udtrykt i sangen: »I
Danmark er jeg født«. Her digter H. C.
Andersen: »Gud, giv den bedste sejr«.
Altså ikke at det må være den fagligt bed-
ste og dygtigste hær, som sejrer, men at
Gud må give den sejr, som er den bedste –
den sejr, som virkelig giver mennesker
fred.

Når der i dag i organisationen af det
moderne danske forsvar findes ca. 60 felt-
præster, så skyldes det, at det danske for-
svar gerne vil give sine soldater de bedst
mulige forhold – også der hvor det er livet
om at gøre. Feltpræsterne gør tjeneste ved
deres afdelinger og bataljoner nogle dage
om året for at lære soldaterne at kende og
for at holde visse færdigheder ved lige.
Dette sker ved siden af den almindelige
ansættelse som sognepræst. En gang i mel-
lem bliver feltpræsterne så udsendt - nor-



6

malt af et halvt års varighed. For øjeblikket
er der udsendt feltpræster til Kosovo og
Afghanistan. (Flyvevåbnet har en præst
udsendt til Irak).

Som det er beskrevet, er feltpræst-
ens opgave soldaten/mennesket og ikke
krigen. Feltpræstens opgave er at være
med til at sørge for, at evangeliet også bli-
ver forkyndt til trøst og til glæde mel-lem
soldater. Feltpræsten har ingen andel i det
militære og som sådan i krigens gang. Den
fornemste opgave for feltpræsten er at
være med til at sørge for, at det er hele
mennesker, der har udøvet soldatens
håndværk, som vender tilbage til det nor-
male liv igen efter tjenesten. Sådan som
det udtrykkes i soldatens bøn: »Vær hos
mig når jeg er truet og gribes af angst for
mit liv og helbred. Lad mig få lov til at ven-
de tilbage til min hverdag i god behold, når
min tjeneste her er forbi«.

I dette forår var jeg udsendt som felt-
præst til Afghanistan. Tidligere har jeg
været udsendt til Bosnien. Soldatens virke-
lighed i Afghanistan i specielt Hellmand-
provinsen kan ikke sammenlignes med
noget, danske soldater har oplevet siden
de slesvigske krige i 1800-tallet. Og de sol-
dater, som vi taler om, det er »ganske
almindelige unge danske kvinder og
mænd«. Det betyder, at den virkelighed,
som soldater oplever i et land som Afgha-
nistan, er totalt fremmed. Vi kommer med
fred – vi vil gerne være med til at skabe
fred – men bliver tvunget til at bruge alle

midler for at bevare vores eget liv. Vi vil
gerne redde liv – men vi slår ihjel. Vi vil
gerne skabe fremtid – men vi ødelægger.

Når et menneske oplever en virkelighed,
som har de modsatte værdier af, hvad det
er vant til, så kræver det mange tanker og
overvejelser at få tingene til at hænge rigtig
sammen. Hertil kommer, at soldaten er
truet på liv og helbred – det er livsfarligt.
Yderligere kræver det meget at være
adskilt fra familie og venner i mange
måneder. Soldaten oplever sit liv i en slags
undtagelsestilstand – intet er, som det ple-
jer at være.

Midt i alt dette finder man feltpræsten.
For feltpræsten er den eneste, som ikke er
soldat i det militære system. Jo, på papiret
er præsten soldat med kontrakt, uniform
og våben til selvforsvar, men i sit virke er
præsten ikke soldat. Det, man kan kende
feltpræsten på, er derfor også kors på skul-
deren, der hvor andre har bjælker, vinkler
og stjerner. En erfaren soldat udtrykte det
engang sådan. »Korsene på dine skuldre,
det betyder, at jeg ved, at du er min bedste
ven«. Feltpræsten er den professionelle
bedste ven for soldaten. Derfor er felt-
præstens fornemste opgave at være sjæle-
sørger. Her skal sjælesorg forstås bredt.
Det kan være - sår på sjælen, noget man
har gjort galt eller ikke formået – sociale
problemer hjemme i Danmark eller i tje-
nesten – angst – frygt. Med andre ord: intet
er for småt og intet er for stort at komme
til feltpræsten med. Den eneste, den
udsendte soldat har, som ikke skal rappor-
tere alt til det militære system, det er felt-
præsten.

Hertil kommer så de mere formelt synli-
ge opgaver – at holde gudstjenester og
andre kirkelige handlinger – at holde fore-
drag o. lign – at medvirke ved psykologiske
debriefinger – at være en aktiv del af solda-
ternes fritidsliv osv osv.

Den moderne feltpræst er forhåbentlig
med sit arbejde og sin tilstedeværelse med
til at gøre soldatens udsendelse lidt mere
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Søndag d. 2. september indsættes Lars
Peter Wandsøe Kristiansen som Marstals
nye præst. Den højtidelige indsættelse
foregår ved høstgudstjenesterne kl. 10.00
i Ommel Kirke og kl. 16.00 i Marstal Kir-
ke og foretages af provsten.

Med både indsættelse og høstgudstje-
neste er der lagt op til en festdag i vore
kirker. Kom og byd den nye præst vel-
kommen og vær med til at gøre dagen
festlig!

Kirkebladets redaktion har bedt Lars
Peter Wandsøe Kristiansen om en kort
præsentation, som følger her:

Mit navn er Lars Peter Wandsøe Kristi-
ansen.

Jeg er 42 år, født og opvokset nord for
København. De sidste godt 10 år har jeg
været præst i Odense, i Fredens Kirke på
Skibhusvej, nær havnen.

Og den 1. september starter jeg som
præst i Marstal og Ommel. Det glæder
jeg mig meget til. Jeg har nemlig altid
haft tilknytning til Ærø, og har både
familie, venner og bekendte her. Bl.a.
derfor er det en stor glæde nu at blive
præst her.

Jeg glæder mig til at lære sognet, og  jer
der bor her, at kende. Jeg ser frem til et
spændende præsteliv her. Jeg håber at
kunne udfylde rollen som præst til glæde
for både børn, unge og gamle, og er
mand for både tradition og fornyelse.
Søndagens Gudstjeneste er for mig

ugens højdepunkt, men de kirkelige
handlinger, undervisning af konfirman-
der og minikonfirmander, sjælesorg, det
at være præst for det enkelte menneske, i
glæde såvel som sorg betyder meget for
mig.

Måske nogen undrer sig over, at jeg
først starter her 1. september, da det jo er
længe siden, embedet blev ledigt. Men
grunden er, at jeg i de sidste tre måneder
har haft studieorlov, i hvilken jeg bl.a.
har arbejdet med Film og Forkyndelse.
Det har været interessant at se og tolke
en masse af tidens film, med »kristne
briller« på, og det har understøttet min
idé om, at Kristendommen og Evangeliet
– det vi tror på - har en vigtig betydning
også i vores moderne liv.

Men nu er min orlov forbi, og jeg føler
mig fuld af energi til at begynde som
præst i for mig nye og lovende omgivel-
ser.

På 
glædeligt
gensyn!

Lars Peter

tålelig. Men feltpræsten er et menneske
med de samme drømme og længsler som
alle andre udsendte. Det betyder, at felt-
præsten har de samme afsavn fra familie
og venner og kendte sammenhænge. At

være feltpræst skal derfor være et kald – et
kald til at arbejde som præst/sjælesørger
ud fra det, som den fynske far spurgte efter
for 150 år siden – og ikke drømmen om
uniform og medaljer.

Præsteindsættelse
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Kalender

�

PRÆSTEINDSÆTTELSE OG HØSTGUDSTJENESTE
Søndag den 2. september kl. 10.00 i Ommel Kirke og kl. 16.00 i Marstal Kirke.
Se omtale andetsteds i kirkebladet.

KONCERT I OMMEL KIRKE
Tirsdag den 11. september kl. 19.30
KARSTEN HERMANSEN, baryton – CLAUS NIELSEN, orgel
Musik af bl.a. Händel og Mendelssohn samt danske sange. Fri entré – kollekt
ved udgangen.

SANGAFTEN I OMMEL KIRKE
Onsdag den 3. oktober kl. 19.30
Traditionen tro er der efterårs-sangaften i Ommel Kirke, hvor vi skal synge nog-
le af årstidens salmer, lytte til tekstlæsninger ved sognepræst Lars Peter Kristi-
ansen og høre Marstal Kirkekor, der vil synge for os. Alle er velkomne.

FOREDRAG I MARSTAL KONFIRMANDSTUE I STRANDSTRÆDE
Torsdag den 8. november kl. 18.30
Biskop i Roskilde Stift JAN LINDHARDT fortæller om gudstjenesten og det
moderne menneske. Alle er velkomne.

KONCERT I MARSTAL KIRKE
Søndag den 25. november kl. 19.30
PRO MUSICA
Ensemble fra Odense Symfoniorkester, der blandt andet spiller en af Händels
orgelkoncerter med Karsten Hermansen på orgel. Fri entré – kollekt ved udgangen.

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

Redaktionen
er blevet suppleret med Karsten Her-
mansen, der beredvilligt har tilbudt at
hjælpe med at redigere kirkebladet.

Indsamlinger
2. september: Høstgudstjeneste

Høstofferet fordeles mellem: Skt.
Lukas stiftelsen, KFUMs sociale
arbejde, Blå Kors, Kolonien Filadel-
fia, Kirkens Korshær, Kofoeds Skole
og KFUKs sociale arbejde. - Offer-
gang.

16. september:
Indenlandsk Sømandsmission
(ISM) - Offergang.

23. september:
Den danske hjælpekomité for 
Spedalskhedsmission.

4. november (Alle Helgens Dag):
Danske Sømands- og Udlandskirker.

Alle Helgens Dag
Søndag den 4. november
vil årets døde og begravede i sognet
blive mindet ved gudstjenesten ved at
navnene bliver læst op. Minikonfir-
manderne vil bære lys ind i kirken.
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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

Menighedsrådets møder
Tirsdag d. 28. august 
Tirsdag d. 25. september
Tirsdag d. 27. november
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.

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

Udtrådt af 
menighedsrådet
Efter eget ønske er Elsebeth Lund-
steen udtrådt af menighedsrådet.

Da suppleanterne af arbejdsmæssige
grunde eller pga. flytning har bedt sig
fritaget for at indtræde i menighedsrå-
det, har menighedsrådet søgt om og
fået biskoppens tilladelse til at
fortsætte med kun 8 valgte medlem-
mer valgperioden ud, dvs. indtil
advent 2008.

Ændring af kirketider
Atter kl. 10.00 

(når der er formiddagsgudstjeneste)

Fra og med 2. september 
afholdes formiddagsgudstjenesterne kl. 10.00.

Efter at have forsøgt med både kl. 9.30 og kl. 11.00 har menighedsrådet besluttet at
vende tilbage til kl. 10.00 som det normale tidspunkt for afholdelse af gudstjenesten
søndag formiddag.

HOVEDREGLEN ER:
Marstal Kirke: Den første søndag i måneden afholdes gudstjenesten kl. 16.00.

De øvrige søndage kl. 10.00.
Ommel Kirke: Den første søndag i måneden er der gudstjeneste kl. 10.00.

Herudover vil der blive 1 eller 2 gudstjenester på andre tids-
punkter, f.eks. kl. 16.00 eller kl. 19.00.

Der vil således kun undtagelsesvist blive gudstjeneste på samme tidspunkt i begge kirker.



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
6. sept. Strandstuen kl. 14.30 Hauge

13. sept. Centersalen kl. 10.00 Kristiansen
20. sept. Rød kl. 14.30 Kristiansen
27. sept. Centersalen kl. 10.00 Hauge
4. okt. Oasen kl. 14.30 Hauge

11. okt. Centersalen kl. 10.00 Kristiansen
18. okt. Ingen
25. okt. Centersalen kl. 10.00 Kristiansen
1. nov. Blå kl. 14.30 Hauge
8. nov. Centersalen kl. 10.00 Hauge

15. nov. Orange kl. 14.30 Kristiansen
22. nov. Centersalen kl. 10.00 Kristiansen
29. nov. Strandstuen kl. 14.30 Kristiansen
6. dec. Centersalen kl. 10.00 Hauge

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
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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
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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
september - oktober - november 2007

MARSTAL OMMEL

Høstgudstjeneste og 2. september Høstgudstjeneste og
Præsteindsættelse 13. søndag efter trinitatis Præsteindsættelse
Kl. 16.00 Kl. 10.00
Kristiansen/Hauge Kristiansen/Hauge

Kl. 10.00 9. september Ingen
Hauge 14. søndag efter trinitatis

Indenlandsk Sømandsmissions Dag
Kl. 10.00 16. september Kl. 16.00
Villensgaard 15. søndag efter trinitatis Villensgaard

Kl. 10.00 23. september Ingen
Kristiansen 16. søndag efter trinitatis

Kl. 10.00 30. setember Kl. 19.00*
Hauge 17. søndag efter trinitatis Hauge

Kl. 16.00 7. oktober Kl. 10.00
Kristiansen 18. søndag efter trinitatis Kristiansen

Kl. 10.00 14. oktober Ingen
Kristiansen 19. søndag efter trinitatis

Kl. 10.00 21. oktober Kl. 19.00*
Kristiansen 20. søndag efter trinitatis Hauge
Birkholm kl. 10.30
Hauge

Kl. 10.00 28. oktober Ingen
Kristiansen 21. søndag efter trinitatis

Kl.16.00 4. november Kl. 10.00
Hauge Alle helgens dag Hauge

Kl. 10.00 11. november Ingen
Hauge 23. søndag efter trinitatis

Kl. 10.00 18. november Kl. 19.00*
Hauge 24. søndag efter trinitatis Kristiansen

Kl. 10.00 25. november Ingen
Kristiansen Sidste søndag i kirkeåret

Kl. 16.00 2. december Kl. 10.00
Kristiansen 1. søndag i advent Hauge


