
Kirkebladet
Ærø

Nr. 3 · september-oktober-november · 2008



2

eget liv og mellem mennesker, i de
stunder, hvor Gud synes at være
borte, hvad siger naturen da?
Intet, den er tavs. Naturen er lige-
glad med mennesket. Den natur,
der det ene øjeblik er til velsignel-
se, er i det næste til ødelæggelse.
Naturen bekymrer sig ikke om et
menneske; naturen i sig selv er
hverken kærlig eller barmhjertig.

Alligevel er det ikke omsonst at
sige Gud tak for naturens gaver. For
det er ikke en hvilken som helst Gud
vi takker. Takken peger ud over
naturen, takken peger ud over os
selv. Hen til den Gud, der ikke er
tavs. Han taler gennem Jesus
Kristus, sin søn. Han overlader os
ikke til blot at være en del af natu-
ren i naturen. Han kalder os til
»live« midt i naturen og gør os til
noget mere. Han gør os til bærere af
kærlighed og barmhjertighed. Han
gør disse gældende midt i verden,
midt i naturen og midt mellem men-
nesker for at al ting ikke skal være
ligegyldigt og komme ud på eet.

Den Gud vi takker for livets
gaver er ikke blot vor Skaber, men
også vor Fader på grund af Jesus.
derfor kan vi ikke bare takke, når
det går godt, men vi ved også,
hvem vi skal beklage os til, når det
går skidt. Vi ved nemlig, at uanset
hvordan det måtte gå, så har Gud
vist sig for os gennem Jesus.
Gennem Jesus er der sat navn og
billede på den ellers utilnærmelige
majestæt bag verden: Gud Fader,
den almægtige, jordens og himme-
lens skaber.

Det kan vi lære noget af. Vi kan
lære at ville være mere end natur.
At ville være f.eks. barmhjertig er
at ville være mere end natur.

»Himmelske Fader!…Bevar os
for overmod, når tiderne er gode,
og fra mismod under trange kår.
Hjælp os til at bruge dine gaver
ret, os selv og vor næste til gode
og gavn, og dit hellige navn til
ære….Amen« (Citat fra slutnings-
bønnen i høstgudstjenesten).

Anders Hauge
(Sognepræst i Marstal og

Provst for Ærø)

Hvornår er højdepunktet på året?
Mange vil naturligt nok mene, at
det er om sommeren med sol over
land og med liv ved badestrande-
ne. Tidspunktet, hvor vi holder
sommerferie, er for mange et høj-
depunkt, hvor man tager fri fra
hverdagen og med familien drager
af sted og bruger 3 uger sammen i
sommerhus, i båd eller på cykel.
Der skal helst være højt solskin og
ikke for megen vind, men dog nok
til at båden kan sejle, og at det
ikke bliver for hedt i land.

Der skal ikke være tvivl om, at
jeg holder utrolig meget af somme-
ren, hvad enten den tilbringes på
Ærø eller andetsteds under ferien.
Et blik ud ad mit vindue mod øst i
Kirkestræde er nok til at »tage
temperaturen« på sommerglæder-
ne, for her myldrer det med folk i
sommerugerne. Påklædningen af-
spejler vejret, og når vejret er godt
høres tillige en summen af menne-
skestemmer på gaden, så det
»summer« af sommer, bortset fra
når vejret er rigtigt godt, så ligger
de alle sammen på Halen.

Mod vest i haven har jeg »træet
midt i haven« – nej det er ikke
paradisæbletræ, og det er heller
ikke paradisets have, selvom det
er en dejlig have. Hvert år i sep-
tember måned er dets grene tynge-
de af frugt, der tager sig smukt ud
i solnedgangens gyldne stråler, der
får de røde æbler til nærmest at
gløde. De bugnende grene leder
tanken hen på bryllupssalmen af
Johs. Johansen »…men er byrder-
ne for svære, skal I stå hinanden
bi,/ den, som intet bærer på, visner
som det golde strå«.

Dette leder igen tankerne hen på,
at efteråret, sensommeren, høstens
tid, netop er modningens tid. Det er
her året kulminerer med markens
afgrøder, der bjærges og havernes
frugter, der samles. Der skal være
noget at stå imod med inden mør-
ket falder på. Efteråret er kronen på
årets gang i naturen. Her topper
året for straks hurtigt at dale.

Selvom de færreste af os er bøn-
der, så er vi jo alle afhængig af, at
der høstes. Efter høsten holder vi

høstgudstjeneste, hvor vi takker
for høsten, og vi synger »Alle gode
gaver, der kommer ovenned, så
tak da Gud, ja, pris dog Gud for al
hans kærlighed«.

Med høsten kommer vi tæt på
tilværelsen, hvis vi begynder at
tænke over det. For høsten er ikke
en selvfølge, ligesom regn og sol
og vind heller ikke er en selvfølge,
ja, livet i sig selv er ikke en selv-
følge. Ved at sige »tak«, sker der
noget med os. Vi bliver sat ind i en
sammenhæng, der kalder på yd-
mygheden. Der, hvor taknemme-
lighed og ydmyghed er på færde,
er vi nærmere livet, fordi vi ser det
som en gave og ikke en rettighed.
Vi siger, at livet er blevet skabt og
givet os af en magt, der er større
end os, af Gud.

Ja, ja, man kan måske nok gå
med til, at alt det, det virkelig
kommer an på her i livet, er noget
der skænkes og gives os uden vi
egentlig selv kan gøre noget, andet
end at tage imod og forvalte det, vi
har fået. Allerede H.A.Brorson er
inde på det i »Op, al den ting, som
Gud har gjort«, hvor hans forun-
dring over Guds storhed munder
ud i et »Halleluja, vor Gud er stor«.
Hvem er ikke blevet grebet af
naturens skønhed en morgen-
stund, hvor solen står op over
Langeland eller en aftenstund,
hvor solen triller ned bag Dunkær
Mølle? Grebetheden er en almen
erfaring. Hurra for den! Men er
grebethed ikke også en gave? Det
er det, fordi jeg ikke selv kan
bestemme, at jeg vil gribes. Det,
der griber mig er altid på forkant i
forhold til mig.

Men alt er jo ikke bare skønhed.
Mørket er i vente, for det bliver
vinter. Mørket sænker sig over
ethvert menneske liv, når tiden er
løbet ud, eller brat før tiden. På
samme måde som alt ikke bare er
skønhed er alt heller ikke sagt med
ordet natur. For den natur, vi
opbygges af, er vi også prisgivet. I
gode stunder kan vi sagtens takke
for alle gaverne, naturen giver os,
og sætte Gud på som afsender.
Men i svære stunder både i ens

ANDERS HAUGE SKRIVER
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MENIGHEDSRÅDSVALG
2008 I DANMARK OG PÅ
ÆRØ
Uddrag af kirkeministeriets Cirku-
lære no. 25 af 21. maj 2008.

1. Menighedsrådsmedlemmer væl-
ges for 4 år, regnet fra kirke-
årets begyndelse. Ordinært valg
foregår i 2008 tirsdag den 11.
november.

2. Valgret har ethvert medlem af
folkekirken, der er fyldt 18 år
og har dansk indfødsret eller
har haft fast bopæl i riget uaf-
brudt i et år før valgdagen.

3. Valgbar er alle som opfylder
betingelserne i stk 2.

4. Sidste frist for obligatorisk ori-
enteringsmøde er tirsdag den
16. september. (Se her i bladet
dato for orienteringsmøde i dit
sogn). Her giver det siddende
menighedsråd oplysning om
menighedsrådets arbejde. Mødet
kan efterfølges af opstillings-
møde.

5. Kandidatlister indleveres til en
af de to personer, som menig-
hedsrådet har bemyndiget til at
modtage lister i perioden 23. til
30. september senest kl 19.

6. Sidste frist for anmeldelse af
valgforbund tirsdag den 14.
oktober.

7. Valgbestyrelsen bekendtgør kan-
didatlister og listeforbund tirs-
dag den 21 oktober.

8. Fra tirsdag den 21. oktober til
fredag den 31. oktober mulig-
hed for e-brevstemmeafgivning
på www.mrvalg.dk

9. Fra tirsdag den 21. oktober til
fredag den 7. november mulig-
hed for brevafstemning.

10.Tirsdag den 11. november
valg.

11.Tirsdag den 18. november sid-
ste frist for klage til biskoppen
over valget.

Det nyvalgte råd afholder inden
november måneds udgang konsti-
tuerende møde.

Det skal oplyses at hvis der kun
er en liste, med det antal medlem-
mer der skal til i det nye menig-

hedsråd bortfaldet valget, såkaldt
fredsvalg. Der er nye regler for
antallet af medlemmer, ring til din
menighedsråds formand for at få
antallet af dit nye menighedsråd.

GENEREL OPLYSNING OM
ET MENIGHEDSRÅD
Ansatte præster er medlemmer af
rådet. Fordelingen af opgaverne
som med undtagelse af formand,
kirkeværge og kontaktperson er
ulønnet, disse modtager et mindre
beløb til dækning af telefon og
transport årligt.

UDVALG UNDER
MENIGHEDSRÅDET
Stående udvalg, nærmest et for-
retningsudvalg, der tager stilling
til løbende sager, og informerer
rådet om beslutninger, tager også
stilling til dagsordenen til menig-
hedsrådsmøderne.

RReeggnnsskkaabbss- og bbuuddggeettuuddvvaallggeett,
en af de lidt tungere poster, tager
stilling til budgetter og regnskab
og anbefaler beslutninger til rådet.
KKiirrkkeeggåårrddssuuddvvaallggeett, her er der tale
om en tung post, idet alle anlig-
gender angående kirkegården og
dens brugere behandles.

PPrrææsstteeggåårrddssuuddvvaallggeett, tager stil-
ling til alle vedligeholdelser af
præstegårde og deres omgivelser.

GGaavvee  oogg  aakkttiivviitteettssuuddvvaallggeett, her
er der tale om et udvalg der tilret-
telægger, planlægger aktiviteter,
andre end gudstjenester. I dette
udvalg kan der vælges medlem-
mer uden for rådet. Kirkekoncerter
hører også under dette udvalg.

KKoonnttaakkttppeerrssoonneenn, er menig-
heds  rådets arbejdsgiver for de
ansatte i kirkens regi.

KKiirrkkeevvæærrggeenn kan vælges af en
person uden for menighedsrådet,
eksempelvis en kyndig håndvær-
ker.

Jens Hebsgaard (formand for
Marstal Menighedsråd)

HVAD GØR MAN?

Ved FØDSEL
Fødselsanmeldelsen skal
være kirkekontoret ihænde i
det sogn, hvor moderen bor
senest 2 hverdage efter føds-
len. Medbring: Forældrenes
vielsesattest og fødsels- eller
dåbsattester. Er barnet født
uden for ægteskab: Moder -
ens fødsels- eller dåbs attest,
evt. separations- eller skils-
missepapirer.

Ved DÅB
Henvendelse til en af præ-
sterne. Medbring: Oplysning
om barnets navn og om hvor
fødslen er an meldt, forældre-
nes dåbsattester og evt. viel -
ses attest, samt navn og a -
 d res  se på mindst 3 faddere og
tidspunkt for barnedåben.

Ved BRYLLUP
Henvendelse til den præst,
der skal forrette vielsen.

Ved DØDSFALD
Henvendelse under alle
omstændigheder til kirke-
kontoret, hvor man vil være
behjælpelig med at udfylde
de fornødne papirer. (Herfra
sørger man des  uden for an -
meldelse til folkeregister,
skif  teret og social udvalget –
af hensyn til udbetaling af
be gravelseshjælpen).
Der er mulighed for at blive
begravet/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 behø-
ver transport. Husk at bestille
lørdag inden kl. 18.00.
Opmærksomheden henledes
på, at hyrevognssituationen
på Ærø ved redaktionens
slut ning er uafklaret, og der
derfor kan være ønsker om
transport, der ikke vil kunne
imødekommes på grund af
travlhed.
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MUSIKGUDTJENESTE 
OG INDVIELSE AF 
SOGNEHUSET I SØBY
Søby Kirke Søndag, 
den 14. september 2008 
kl. 14.00
Musikgudstjeneste fælles med
Breg ninge i Søby Kirke.

Musikindslagene giver, udover
kendte salmer, en forsmag på en
kommende ungdomsgudstjeneste,
hvor man blandt andet får lejlig-
hed til at synge gospel.

Ærø Kirkeorkester, som står for
den rytmiske del af gudstjenesten,
består af Hanne Fladegård, Ib Bris -
son Jørgensen, Fabian Thu mi laire,
Hen rik Nybo og Birthe Hen riksen.

Efter en festlig gudstjeneste
inviteres menigheden til indvielse
af vo res nye sognehus på Sø bak -
kevej 6.

Vi glæder os til at vise det frem,
selvom vi ikke er kommet helt i
orden endnu.

Vi byder på lidt forfriskninger,
og håber at det bliver en god dag. 
Vi håber på godt fremmøde.

Søby Menighedsråd og 
sognepræsten.

BREGNINGE-SØBY
PASTORAT

SOGNEPRÆSTENS FERIER
OG FRIDAGE
Præsten holder ferie 10. - 19. ok -

to ber. Telefonsvarer henviser til
an den præst!

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Dagsorden kan læses i kirkerne og
møderne er offentlige.
Søby, Sognehuset, Søbakkevej,
kl. 19.00: 17. september, 
8. oktober,  5. november
Bregninge, konfirmandstuen, 
kl. 19.00:  16. september, 
7. oktober, 4. november.

KONFIRMANDER SØBY-
BREGNINGE OG FAMILIER
Gudstjeneste i Søby Kirke 
søndag  den 5. oktober, 
kl. 11.00.
Efter gudstjenesten samles vi i
vores Sognehus på Søbakkevej,
hvor jeg vil informere om konfir-
mandforberedelsen i det kommende
år.

KONFIRMATIONER 2009
Søby Kirke søndag 
den 10. maj, kl. 11.00.
Bregninge Kirke søndag 
den 17. maj, kl. 11.00.

Konfirmand-forberedelsen
starter: 
onsdag den 3. september
kl.13.15-15.00 
Bregninge konfirmandstue 
- bussen fra Marstal passer.

HØSTGUDSTJENESTER
Bregninge Kirke søndag 
den 7. september, kl. 9.30 
– spejderne fanevagt!

Søby Kirke søndag 
den 21. september, kl. 9.30. 
– Søbykoret medvirker! 
Det kommende års konfirmander
hjælper graver og menighedsråd
med at pynte kirkerne!

Kollekt til bl.a. Folkekirkens
Nød hjælp og KFUM/K´s sociale ar -
bejde.

ALLE HELGEN: 
MINDE-GUDSTJENESTER
søndag den 2. november 
- i Bregninge Kirke kl. 14.00
- i Søby Kirke kl. 16.00 
- Søbykoret medvirker.
Alle familier, der i årets løb har
mistet, vil få tilsendt en særlig
ind bydelse til at deltage i denne
mindegudstjeneste. Afdødes navn
vil blive nævnt fra prædikestolen
efterfulgt af kort stilhed. Der er
levende lys i kirkerne for at under-
strege dagens særlige karakter,
hvor vi mindes vore døde.

SØBY SOGN

BREGNINGE SOGN
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SÅ ER DER SØNDAGS -
SKOLE I BREGNINGE!
Ordet søndagsskole lyder måske
lidt gammeldags, for det var vist
noget Mormor gik til, da hun var
lille. Skole er det jo ikke, men det
foregår godt nok om søndagen.
Måske kunne vi kalde begrebet:
Børnekirke. Ordet dækker i hvert
fald over det tilbud, vi som kirke
ønsker at give til mindre børn om
deltagelse i det kirkelige liv - på
deres egne præmisser vel at

mærke - om oplevelse af det krist-
ne univers gennem gode historier,
indlæring af nye og gamle salmer
og sange, snak om ritualer og
arbejde med det udmærkede mate-
riale af forskellig art, som er udgi-
vet med henblik på børn.

Vi er tre fra menighedsrådet,
som vil forsøge at arrangere bør-
nekirke her i Bregninge. Vi hen-
vender os til børn fra 4 år og op til
minikonfirmand-alderen, dvs. ind-
til 3. kl. Det er tanken at holde

børnekirke i konfirmandstuen ca.
én gang om måneden i vinterhalv-
året, fra et kvarter før den almin-
delige gudstjeneste (så far og mor
måske kan gå stille og roligt i
kirke imens), og til den er slut,
dvs. i alt ca. 1 ¼ - 1½ time. 

Datoerne i efteråret bliver: 

d. 7. september kl. 9.15 
d. 12. oktober kl. 10.45 
d. 2. november kl. 13.45 
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Vi håber på bred tilslutning fra rig-
tig mange børnefamilier i sognet.

Marietta Larsen, 
Tange Rasmussen 

og Annette Finnerup 
(Bregninge Menighedsråd).

ORIENTERINGSMØDE  
D. 9. SEPTEMBER KL. 18.30
OM MENIGHEDSRÅDSVAL-
GET I BREGNINGE SOGN
Der skal afholdes menighedsråds-
valg den 11. november 2008, der-
for er der udpeget en valgbestyrel-
se for Bregninge Sogn. Bestyrelsen
består af 3 medlemmer: Lizanne
Lohmann Hansen, Skovby Ned -
erst 5, 5985 Søby, tlf. 62581302,
e-mail lizanne@privat.dk (for-
mand), Kirsten Pedersen og An -
nette Finnerup.

Reglerne for opstilling af kandi-
dater og indgivelse af kandidatli-
ster vil blive bekendtgjort ved
gudstjenesterne den 7. og 14. sep-
tember 2008. Dette nummer af
kir kebladet indeholder ligeledes
redegørelse herom. 

Herudover kan følgende oplyses:
1. Til menighedsrådet ved Breg -

nin ge Kirke skal der for næste
periode kun vælges 5 medlem-
mer samt et antal stedfortræde-
re.

2. Vedrørende valgret, valgbarhed
og formalia i øvrigt omkring
me nighedsrådsvalget se artik-
len på side 3.

3. Som annonceret i forrige kirke-
blad indbyder menighedsrådet
til et orienteringsmøde i Breg -
ninge Sognegård (lille sal) tirs-
dag d. 9. september 2008 kl.
18.30 (herom senere) efterfulgt
af et opstillingsmøde.

4. Kandidatlister skal indleveres
på den af Kirkeministeriet god-
kendte blanket til enten Han -
ne Thomsen, Lebyvej 7, 5985
Søby, tlf. 62581185 eller
Mathilde Nielsen, Vester Breg -
nin ge 38, 5970 Ærøskøbing,
tlf. 62581057 fra d. 23. sept. til

den 30. sept. 2008 kl. 19.00.
De kan træffes alle hver dage i
den nævnte uge kl. 17.30 –
18.00. Blanketten findes på
www.km.dk eller kontakt Li -
zanne Lohmann Hansen på tlf.
62 58 1302.

Bregninge Menighedsråd vil meget
gerne pointere, at vi glæder os til at
se rigtig mange af sognets beboere
til det planlagte orienterings- og
opstillingsmøde d. 9. sep t., som for
os er en kærkommen lejlighed til at
fortælle, hvad vi har gået og
beskæftiget os med i de forløbne
fire år, hvilke glæder og problemer
vi har, og hvilke visioner vi har for
fremtiden.

Da vi i menighedsrådet synes,
det ville være godt at indlede
mødet med at samles om et mål -
tid mad, har vi besluttet at byde
på aftensmad kl. 18.30. Mødet er
ikke for børn, men det er vores
håb, at alle sognets voksne med-
lemmer af folkekirken vil føle, at
de er velkomne til at komme og
deltage i en vigtig debat om vores
allesammens kirke. Det vil være
utrolig dejligt, hvis rigtig mange
møder op og giver til kende, hvil-
ke forventninger de har til kirkeli-
vet i Bregninge Sogn.

I den forbindelse vil vi gerne
kraftigt understrege, at man ikke
behøver at frygte, at man bliver
»indfanget« til eventuelt at lade
sig opstille som kandidat til me -
nighedsrådsvalget.

Menighedsrådet har nemlig sik-
ret sig, at der allerede på nuvæ-
rende tidspunkt er en kandidatli-
ste – kaldet Sognelisten – klar.

Flere kandidatlister er naturlig-
vis velkomne, og om vi i Breg -
ninge får et egentligt valg, eller
om afstemningen aflyses, hvis der
kun indkommer én gyldig kandi-
datliste, vil tiden så vise. Men alt -
så: MØD TRYGT OP – det er ikke
farligt!!

Efter aftensmaden den 9.  septem-
ber vil alle menighedsrådsmedlem-

mer samt kirkeværge og kasserer
kort orientere om deres arbejds-
område. Her efter serveres der
kaffe/te og lagkage, efterfulgt af
opstillingsdelen af mødet, hvor
reglerne for opstilling af kandida-
ter og indgivelse af kandidatlister
vil blive gennemgået. I den forbin-
delse vil menigheds rådets bud på
en kandidatliste blive præsenteret,
samt hvad den går til valg på.

Det kan allerede nu afsløres, at
både det nuværende menigheds-
råd og Sognelisten ønsker at indgå
et bindende samarbejde med Søby
Sogn for de næste fire år, sådan at
forstå, at der i begge sogne vælges
de normerede 5 medlemmer, og at
disse 10 personer udgør ét fælles
menighedsråd. Denne ordning er
en ny mulighed for at effektivise-
re både præstens og menighedsrå-
denes arbejde. En egentlig sam-
menlægning med valg af ét fælles
menighedsråd er der således ikke
tale om. For at samarbejdet kan
blive en realitet, kræves flertals-
godkendelser på menighedsmøder
i begge sogne. Vi vil bede om god-
kendelse for Bregninges vedkom-
mende på mødet d. 9. september.
Mødet forventes at slutte senest
kl. 22.00.
Vel mødt d. 9. september 
kl. 18.30.

Bregninge Menighedsråd

UDFLUGT TIL 
FYNSKE KIRKER
En udflugt til forskellige seværdi-
ge kirker i det midt- og sydfynske
område er lige nu ved at tage
form. Det er tanken at besøge de
tre middelalderkirker: Brahetrolle -
borg, Gis lev og Øster Skerninge
kirker samt efter spisning af den
medbragte mad på Ryslinge Høj -
skole forhåbentlig også Nazareth -
kirken i Ryslinge, der huser både
en fri- og en valgmenighed.

Kort om kirkerne: Brahe trolle -
borg Kirke ved Korinth var oprin-
delig kirke til cistercienserabbediet
Holme Kloster (nu Brahetrolleborg
Slot). Døbefont af Bertel Thor vald -
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sen. Gislev Kirke er seværdig bl.a.
på grund af sine overdådige kalk-
malerier. Øster Skerninge Kirke er
nyrestaureret med sit usædvanlige
blå indre. Den har en ny fløjalter-
tavle fra 2003. Nazarethkirken er
bygget i 1866 til den frimenighed,
som opstod på Midtfyn i kølvan-
det på  kirkelige og folkelige væk-
kelser med blandt andre præsten

Vilh. Birkedal som central figur.
Udsmykningsmæssigt er den
stærkt præget af lokale kunstnere.
Dato: lørdag d. 11. oktober.
Afgang kl. 8.55 fra Ærøskøbing,
hjemkomst kl. 17.45. Transport
rundt på Fyn vil foregå i bus.
Undervejs i bussen og i kirkerne
vil Ole Finnerup fortælle om det,
vi ser. Annonce med oplysning

TRANDERUP SOGN

om pris og tilmelding vil blive ind-
rykket i Ærø Ugeavis i begyndel-
sen af september.

Det er tanken, at arrangementet
står åbent for alle interesserede
ærøboer, så hold øje med annon-
cen, når den kommer!

Annette Finnerup  
(Bregninge Menighedsråd)

TRANDERUP KIRKE -
TRANDERUP SOGN -
TRANDERUP MENIGHEDS-
RÅD
Så er der ikke lang tid til me -
nighedsrådsvalget tirsdag den
11. november.

Tranderup Menighedsråd har i
de sidste 3 udgaver af kirkebladet,
forsøgt at give et indtryk af, hvad
det vil sige at sidde i et menigheds-
råd. Vi håber, at disse indlæg har
været med til at give dig overvejel-
ser, om menighedsrådsarbejdet
skul le være noget for dig.

I de sidste fire år, har rådet bl.a.
arbejdet med opgaver, som har
været os pålagt af stiftet. Her tæn-
kes på den nye præstestruktur, der
berørte hele øen. For Tranderup
Menighedsråd har det haft den
største betydning, at vi fortsat
kun  ne ha´ en landsbykirke – en
åben kirke, som er der, når sognet
skal bruge den!

Vi har også haft mange spæn-
dende opgaver og tiltag vedr.
arrangementer i sognet, som be -
skrevet i de tidligere kirkeblade.
Dog vil de næste fire år byde på
endnu flere. Nogle af de nye tiltag
vil bl.a. være: 
-Et samarbejde med de øvrige
menighedsråd om en fælles forret-
ningsfører. Denne person vil være
med til at koordinere mange ting
rådene imellem og aflaste det en -
kelte råd for noget at det admini-
strative arbejde. 

-Et udvalg i det nuværende
menighedsråd har arbejdet med at

samle »Sogne og præstehistorie«
fra 1952 frem til i dag. Materialet
er indsamlet og projektet skal
gøres færdig.

-Kirken skal have en ny kirke-
klokke. Det bliver et spændende pro-
jekt at finde den rigtige klokke, som
passer til vores lille kirke. -Endvidere
skal Tranderup Kirke have sin egen
hjemmeside på internettet.
Alt dette og endnu mere har du
muligheden for at få indflydelse på
ved at stille op til menighedsråds-
valget. 
Der afholdes et orienterende
møde den 2. sep. kl. 19.30 i
Tranderup Sognehus, hvor der
kan foretages kandidatopstil-
ling til det nye råd. 
Alle interesserede er velkommen
til at kontakte menighedsrådet for
yderligere oplysninger.

Tranderup Menighedsråd

SOGNEEFTERMIDDAGE I
TRANDERUP SOGNEHUS 
torsdage kl. 14.30 til 16.30.
Pris: Kaffe og kage kr. 20,-
Der vil yderligere blive annonceret
og omtale ved hvert enkelt fore-
drag i Ærø Ugeavis. 
Alle er hjertelig velkommen!
1. Torsdag den 4. sept.: 
Lars Ole Gjesing. 
Rejsebeskrivelse til Bulgarien.
2. Torsdag den 2. okt.: 
Jesper Groth. »Folk han har mødt«.
3. Torsdag den 6. nov.: 
Anette og Ole Finnerup. 
Sangens år.

4. Torsdag den 8. jan.: 
Stine La Boube. Landbrugsskolen
»Poppelgården«.
5. Torsdag den 5. feb.:  
Lone Rafn. 
»Skyld og skam i islam«.
6. Torsdag den 5. marts.: 
Lotte Gellert og 
Karsten Hermansen 
»Sange fra Danmarks Melodibog«.

»KREATIVE EFTER -
MIDDAGE« I TRANDERUP
SOGNEHUS 
lørdage kl. 13.00 til 16.30
Pris: Kaffe og kage 20,-
Laver du håndarbejde? Syr, strik-

ker, maler eller andet spænd ende
håndarbejde er du velkommen i
sognehuset på nedenstående dato-
er. Vi mødes én gang om måneden
i vinterhalvåret, her hjæl per og
inspirerer vi hinanden. Efter opfor-
dring arrangeres der trylledejskur-
sus den 20. sept. og den 4. okt. kl.
13.00. Her vil blive lavet »Nisser
og andet godtfolk«.  Den 20. sept.
modellerer vi og den 4. okt. maler
vi. Kurset koster 100,- inkl. mate-
rialer og tilmelding til Lissi An ne -
berg, tlf.: 62522724.

Lørdag den 6. september.
Lørdag den 20. september. 
Trylledejskursus.
Lørdag den 4. oktober. 
Trylledejskursus og alm. kreativ
eftermiddag.
Lørdag den 1. november. 
Åbent hus.
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Lørdag den 29. november.
Kranse og dekorationer – deltager-
ne tager selv materiale med denne
dag.

KIRKELIG LEGESTUE I
TRANDERUP KIRKE OG
SOGNEHUS 
Onsdage kl. 15.30 til 17.00.

Pris: Kaffe og frugt 20,- pr. familie.
Alle er velkommen.

»Synge, lege og lære« er for
børn imellem 0 – 6 årige med deres

forældre og/eller bedsteforældre.
Selve arrangementet starter i

kirken, hvor der er tændte stearin-
lys og fællessang til kendte salmer.
Derefter går alle i sognehuset og
leger sanglege og der fortælles
remser og historier. Hvis vejret til-
lader det og stemningen for det –
kan denne aktivitet også foregå på
sportspladsen, hvor der er rig mu -
lighed for fysisk udfoldelser. 

Dagen slutter med kaffe, saft og
frugt, før vi går i kirken og ønsker
hinanden en god dag.

Kontaktpersoner: Janne Sillemann
tlf.: 40 18 18 56 og Ulla Beiskjær
tlf.: 62 52 15 67.
Legestuen starter den:
Onsdag den 24. september.
Onsdag den 29. oktober.
Onsdag den 26. november.

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Der afholdes offentlige menigheds-
rådsmøder i Tranderup Sognehus
kl. 19.00.
Tirsdag den 16. september.
Tirsdag den 18. november.

REGENTPARRET BESØGER
ÆRØSKØBING KIRKE DEN
16. SEPTEMBER KL. 16.45
I anledning af kirkens 250 års 
fødselsdag indgår et besøg i kirken
i regentparrets ophold på Ærø 16.
september. Det er i smuk forlæn-
gelse af 200-årsdagen i 1958, hvor
kong Frederik IX og dronning In -
grid deltog i en festgudstjeneste.
Denne gang bliver der tale om 
en kort aftensanggudstjeneste kl.
16.45. Den danner afslutning på
regentparrets dagsprogram på øen.
Enhver er velkommen til at deltage
i denne gudstjeneste. Af hensyn til
det praktiske arrangement bedes
kirkegængerne tage plads i kirken
senest et kvarter før, dvs. kl 16.30.

Lars Ole Gjesing 
(sognepræst i 

Ærøskøbing-Tranderup)

SENSOMMERMØDE 
DEN 21. SEPTEMBER KL. 14
I ÆRØSKØBING
Hos Luther i Wittenberg
Mødet foregår ikke i Wittenberg,
men i Ærøskøbing og er et fælles
arrangement for Ærøskøbing og
Tranderup sogne. Årets gæst er
Niels Thomsen, der i 16 år har væ -
ret frimenighedspræst i Rys lin ge
og siden i 15 år rektor for Præ -
stehøjskolen i Løgumkloster.

Det er søndag den 21. septem-

ber, og vi begynder med en kort
gudstjeneste i kirken kl 14.00 ved
gæsten og fortsætter derefter med
kaffe i præstegården. Så er der
sange og foredrag, og vi slutter
hen mod kl. 17.

Niels Thomsen fortæller om sit
foredrag:
»Den danske kirke kalder sig
evangelisk-luthersk. Evangelisk
fordi det skal understreges, at
grundlaget for det, der fortælles i
evangelierne om kristendommens
begyndelse og om Jesus Kristus, er
vores kirkes grundlag. Luthersk
fordi den danske kirke tog imod
den genopdagelse af kristendom-
mens grundlag, som Martin Luther
nåede frem til i første halvdel af
1500-tallet. Det er dette sidste, jeg
vil fortælle om.

Jeg boede i Wittenberg i lidt
mere end et år fra 2005-2006.
Wittenberg er Luthers by. Her var
han lærer ved universitetet, og her
kom han til at udfordre både pave
og kejser. Når man bliver belært
om, hvad Luthers teologi gik ud
på, kan det lyde meget svært og
verdensfjernt. Når man, som jeg
fik lejlighed til det, gå rundt i de
samme gader, som han gik ad, gå
rundt i de bygninger, hvor han har
boet og har undervist, og sætter
sig på en bænk i den have, hvor
hans kone satte ham til at luge i
persillen, får det kød og blod.

De spørgsmål, der drev ham
frem, bliver et levende menneskes
spørgsmål, og den tørre teologi
kommer til at høre hjemme i dag-
ligdagen. Det lærte jeg i Wit ten -
berg, og det vil jeg forsøge at give
videre«.
Der er fri adgang til sensommer-
mødet.
Lars Ole Gjesing

HØSTGUDSTJENESTE OG
ALLE HELGEN 
Der er særlige gudstjenester i både
Ærøskøbing og Tranderup to gan -
ge i efterårets løb.
Den første gang er 14. september, 
hvor der med smukt pyntede kir-
ker holdes høstgudstjeneste. Det er
i Ærøskøbing kl 9.30 og i
Tranderup kl 11.00. I begge kir-
ker er der offergang, hvor høstkol-
lekten lægges på alteret.
Den anden gang er Alle Helgens
Dag, som falder den 2. november.
Ved gudstjenesterne i alle øens kir-
ker mindes på denne dag sognenes
døde og begravede fra det forgang-
ne år med navns nævnelse. 
II Ærøskøbing er det kl 9.30 og i
Tranderup kl 11.00.

Lars Ole Gjesing
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STUDIEKREDS 
I PRÆSTEGÅRDEN
Enhver, der har lyst til at læse
Markusevangeliet i fællesskab,
indbydes til studiekredsaftener i
Ærøskøbing Præstegård i den
kom mende vinter.

Markusevangeliet er den ældste
samlede Jesus-historie, skrevet
formentlig 30-40 år efter, at begi-
venhederne fandt sted. Markus
giver et godt indblik i den Jesus-
tro, der var ved at komme til klar-
hed over sig selv og var i gang
med at blive klart adskilt fra jøde-
dommen. Det er Markus evan ge -
liets forfatter, der har opfundet det
at skrive et evangelium, og hans
indsats ligger direkte til grund for
både Matthæus’ og Lukas’ senere
mere udførlige evangelier.

Under vinterens læsning vil der
både blive lagt vægt på at belyse

Markusevangeliet rent historisk og
på at overveje, hvad disse Jesus-
historier kan have af betydning i
dag for nutidige læsere og lyttere.
Studiekredsaftenerne ligger den
første tirsdag i månederne novem-
ber, december, januar, februar og
marts, kl 19.30. Undertegnede vil
lede slagets gang. Tilmelding er
ufornøden. Deltagerne lægger en
10'er for kaffen.

Lars Ole Gjesing

KIRKESANGEREN 
BIRTHE HENRIKSEN
Til dem der ikke kender kirkesan-
geren i Ærøskøbing, Bregninge og
Søby kirker er her en kort præsen-
tation:

Jeg hedder Birthe Henriksen og
er indfødt ærøbo, opvokset på
gård i Skovby. 

Min mor var jordemoder, og

min far var landmand med ma -
skin station men med en inderlig
kærlighed til musik, som han
senere kom til at leve af.

Noget af det bedste jeg vidste
var, når der var orkesterprøver og
anden musisk udfoldelse at delta-
ge i eller at falde i søvn til. 

Så langt jeg husker tilbage,
sang vi 5 søskende altid, også når
vi kørte bil med mor og far, og
som 3 årig havde jeg min første
mere offentlige optræden som
danser og akrobat. Da jeg var ca.
5 år kom sangen til og den slipper
jeg antagelig ikke, før jeg ikke kan
mere. 

Min farmor elskede at synge og
jeg var ofte med hende i kirke.
Min far var  også organist i Breg -
ninge Kirke i 11 år og det hele til-
sammen har præget mig en del.
Tak for det. Birthe.
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RISE SOGN
SIDEN SIDST
Begravede:
Anne Lise Matthiesen, 
Møllegyden 24.
Aage Marius Eriksen, 
Vestergade 43, st.1.
Anna Katrine Groth-Christensen,
Sygehusvejen 22.
Hans Christian Nissen,
Møllegyden 11.

HØSTGUDSTJENESTE 
søndag den 14. september
kl.9.30.
Spejderne vil stå fanevagt, kirken
bliver smukt pyntet, vi går offer-
gang og synger årstidens salmer. 

KONFIRMANDER
Konfirmationsforberedelsen be -
gyn der onsdag den 3. september,
og undervisningen kommer i
denne sæson til at ligge efter sko-
letid kl. ca. 13-14.30.

Konfirmationsdagen bliver søn-
dag den 26.april 2009 kl.9.30.

Betlehem med stald og hyrder på
marken. Vi håber at kunne arran-
gere julekrybbespil i kirken igen år
den 30.november, 1. søndag i
advent om eftermiddagen. 

KIRKEKAFFE 
Der serveres en hyggelig kop kir-
kekaffe eller flere i våbenhuset
efter gudstjenesten den første søn-
dag i hver måned. Her i efteråret
vil der være kirkekaffe søndag den
7.september, søndag den 5.okto-
ber og søndag den 2.november
(Allehelgen). Enhver er hjertelig
velkommen.

FERIE OG FRIWEEKEND
Præsten holder friweekend 6.-
7.september samt ferie i uge 40-41. 

Janet Ligaard (Sognepræst)

VELLYKKET 
ST. HANSAFTEN I 
PRÆSTEGÅRDSHAVEN
Trods det omskiftelige vejr fik de
over hundrede fremmødte en rigtig

MINIKONFIRMANDER
Alle børn i 3.klasse tilbydes mini-
konfirmandundervisning i efteråret
efter skoletid. Vi synger i kirken,
leger i haven, hører bibelhistorie
og hygger os. I november tager vi
på udflugt til Odense, hvor vi bl.a.
skal se Domkirken, og vi slutter af
med et julearrangement. 

ALLEHELGEN 
søndag den 2. november 
kl. 19.30
Ved Allehelgensgudstjenesten vil
vi mindes dem, vi har mistet i sog-
net i årets løb. Deres navne vil
blive nævnt, og salmer, læsninger
og levende lys vil understrege den
særlige dag, det er. Efter gudstje-
nesten er der kirkekaffe. 

JULEKRYBBESPIL
I de senere år har vi haft fornøjel-
sen af et meget fint julekrybbespil
i kirken, hvor børn og unge synger
og optræder, og hvor kirken i
dagens anledning er lavet om til
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dejlig aften i præstegårdshaven. -
Lagkagerne var endnu engang u -
for lignelige, og der blev da også ud -
solgt. Stor tak til de trofaste kage-
bagere! - Lilli Teglbjerg og hendes
skuespillerhold overgik sig selv og
fik klapsalverne til at rulle. 
- Båltalen fængede bogstavlig talt
og en sogneaften, hvor Olaf Hav -
steen-Mikkelsen kunne fortælle
mere om sine oplevelser i Etiopien
for Dansk Røde Kors ligger lige for.

De mange trofaste hjælpere, der
år efter år stiller deres arbejdskraft
til rådighed er baggrunden for at vi
nu kan tale om en St.Hans tradi-
tion i Rise Sogn.

Tak til alle!

FRA MISSIONSHUS 
TIL SOGNEHUS OG 
GRAVERKONTOR
Arbejdet med at restaurere TABOR
er så småt i gang. Den store møde-
sal er der i øjeblikket ikke planer
om at ændre - den er både pæn og
velholdt, så kræfterne koncentreres
om den lille sal, køkkenet og toilet-
terne. Toiletterne moderniseres, og
der indrettes brusebad til graver og
medhjælper.

Den lille sals gulv fornyes og en
del af køkkenet bliver til graver-
kontor. Det er forhåbningen, at æn -
dringerne kan nås inden Jul, så
forholdene for personalet lever op
til lovgivningen.

Menighedsrådet glæder sig til at
præsentere det færdige resultat for
sognet.

VALGKAMP ELLER 
AFTALEVALG?
Alle folkekirkemedlemmer i Rise
Sogn inviteres til et orienterings-
møde om det kommende valg til
menighedsrådet. Mødet afholdes i
konfirmandstuen tirsdag den 9.
sept kl 19.30. Der bliver mulighed
for at lodde stemningen og give sin
mening til kende om »rigtigt« valg
eller såkaldt »fredsvalg«, ligesom
man vil kunne få svar på eventu-
elle spørgsmål til rådets arbejde,
sognets økonomi, denne valgpe-
riodes projekter, planer for fremti-
den, sognestruktur osv.osv.

Rise Menighedsråd håber på
stort fremmøde og er vært ved
aftenkaffen.

FÆLLES KIRKEBLAD 
- FÆLLES BØRNE -
ARRANGEMENTER?
Erfaringerne i Rise Sogn har vist,
at arrangementer for og med børn
har appel til både store og små.

Imidlertid er det også ganske
krævende for de voksne, som
naturligvis er helt nødvendige for
gennemførelsen af krybbespil,
sketches, udflugter, tøndeslagning
osv. 

Redaktøren af vores fællesblad
har tidligere efterlyst interessere-
de, børneglade voksne, som ville
stille tid og kræfter til rådighed.

Lilli Teglbjerg har i Rise vist
vejen, men der skal flere kræfter
til. Ring gerne til hende, - så
kunne vi måske få stablet et sam-
arbejde på benene til glæde for alle
øens børn og deres voksne. 

SIDSTE NYT:
John Groth Nørgaard, København,
41 år, forventes ansat i den ledige
graverstilling ved Rise Kirke. John
præsenteres nærmere i næste
num mer, men det kan da afsløres,
at han har familie på Ærø…..
Steen Felter (Rise Menighedsråd)

MARSTAL SOGN

MARSTAL SOGN
STUDIEKREDS MARSTAL 
H. C. ANDERSEN & GUD
I 2005 fejredes 200 året for H. C.
Andersen. Eventyrdigteren var på
alles læber, og der blev sagt og
skrevet mangt og meget om ham
og hans forfatterskab. Hans even-
tyr blev  tolket og udlagt på mange
forskellige måder, bl.a. er de blevet
forsøgt tolket teologisk.

Det vil vi beskæftige os med i
efterårets studiekreds i Marstal kon-
firmandstue, hver tredje mandag fra
d. 15/9 – 8/12. Vi vil komme om -
kring af nogle af hans kendteste
eventyr, og enkelte af de mindre
kendte eventyr og historier. Mange
tænker, måske, at H. C. Andersens
eventyr, de er da for børn, men vil
opdage, at der er meget at hente i

fortællingerne, også for voksne. Så
kom og følg med ind i Andersens
univers, hvor vi vil stifte bekendt-
skab med f.eks. Klodshans og Den
Lille Pige med Svovlstikkerne, og
Historien om en Moder.

STUDIEKREDS I MARSTAL
KONFIRMANDSTUE OM 
H. C. ANDERSEN OG GUD
Mandage: 15/9, 6/10, 27/10,
17/11 og 8/12. Alle dage 
kl. 19.30. Alle er velkomne

Lars P. W. Kristiansen
(Sognepræst)

HVERDAGSGUDSTJENESTER
20. september kl. 11.00 
Børne- og dåbsgudstjeneste i
Ommel Kirke.

R
ISE
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Onsdag d. 1. oktober kl. 19.00 i
Ommel Kirke 
Musikgudstjeneste. Bjarne Finne  -
rup spiller trompet, Karsten
Her mansen spiller orgel og Lars
Peter Kristiansen er liturg.
22. oktober kl. 19.00 
Rockgudstjeneste i Marstal Kirke.
19. november kl. 17.30 
Børnegudstjeneste i Marstal Kirke.

INDSAMLINGER 
14. september 
17. søndag e. trinitatis: 
Indenlands Sømandsmission
(offergang).
2. november, 
Allehelgens søndag: 
Danske Sømands- og
Udlandskirker.
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Småbørnsgudstjeneste i Marstal Kirke.

Når der ikke er INDSAMLING til et
specielt formål, går »hvad der
måtte blive lagt i kirkens bøsser«
til projektet »Håb for Afrikas børn«
formidlet af Sudanmissionen
(sommerhalvåret, 1/4 - 1/10) og
menighedsplejen (vinterhalvåret
1/10 – 1/4).

GUDSTJENESTER PÅ  
MARSTAL ÆLDRECENTER
4. sept.
kl. 10.00 Centersalen Hauge
(Høstgudstjeneste m. altergang)
11. sept.
kl. 14.30 Orange Kristiansen
18. sept.
kl. 10.00 Centersalen Kristiansen
25. sept.
kl. 14.30 Strandstuen Hauge
2. oktober
kl. 10.00 Centersalen Hauge
9. oktober
kl. 14.30 Rød Kristiansen
16. oktober
kl. 10.00 Centersalen Kristiansen 
23. oktober
ingen
30. oktober
kl. 10.00 Centersalen Kristiansen
6. nov.
kl. 14.30 Grøn Hauge
13. nov.
kl. 10.00 Centersalen Hauge
20. nov.
kl. 14.30 Blå Kristiansen
27. nov.
kl. 10.00 Centersalen Hauge
(altergang)
4. dec.
kl. 14.30 Orange Hauge

WWW
Gudstjenestelisten for Marstal Sogn
kan også findes på Ærø portalen
www.aeroe.dk under »Sam fund«.

ROCKGUDSTJENESTE 
Onsdag den 22. oktober 
i Marstal Kirke kl. 19.00
I Marstal kirke bliver der onsdag den
22. oktober mulighed for at deltage i
en anderledes Guds tjeneste, Nemlig
en »Rock guds tje neste«. Guds tjene   -
stens tema er »Liv og Lys«. Den
tager udgangspunkt i 4 rocksange
på kanten af det religiøse: »Indian
Sum mer« af C.V Jørgensen, »I still
haven’t found what I’m lookin for«
af U2, Hallelujah« af L. Cohen og
»Fald min engel« af Steffen Brandt.

Det er en Gudstjeneste for unge – i
alle aldre.

Alle er velkomne

SMÅBØRNSGUDSTJENESTE
I MARSTAL KIRKE
Den 11. juni inviterede Marstal
Kir  ke til Småbørnsgudstjeneste.
Det var en fyraftensgudstjeneste.
Så kl. 17.30 var der masser af
børn og voksne i kirken. Guds -
tjenestens tema var »Noahs ark«.
Det betød at børnene til lejligheden
havde medbragt hver et tøjdyr,
som så fik lov til at komme med
ombord på Noahs ark, som til lej-
ligheden havde taget plads midt i
kirken. Det var en hyggelig aften,
så vi vælger at lave endnu en
Småbørnsgudstjeneste. Det bli-
ver den 19. november kl. 17.30. 
Vi glæder os til igen at se sognets
småbørnsfamilie til nok en guds-
tjeneste i børnehøjde.
Lars Peter Wandsøe Kristiansen

(Sognepræst)

MARSTAL
MENIGHEDSRÅDSVALG 
Der afholdes menighedsråds-
valg den  11. november 2008.
I den anledning inviteres til o ri en -
teringsmøde: Den 2. septem ber kl.
19.00 i Konfirmandstuen Strand   -
stræde. Orienteringsmødet vil vare
ca. 1 time, der er mulighed for

opstillingsmøde af kandidater
efterfølgende.
Kandidatlister fra tirsdag den 23.
september til tirsdag den 30. sep-
tember senest kl. 19.00, til en af
følgende personer: Minna Friis
Pedersen, Halvejen 4, 5960 Mar -
stal, eller Birgit Jensen Strand -
stræde 11, 5960 Marstal.
Det nye menighedsråd skal bestå
af 7 valgte medlemmer.

Hilsen Marstal Menighedsråd

KONCERTER
Lørdag den 20. september kl. 16
i Marstal Kirke
Det rytmiske kor Øre-Sound;
Morten Thybo, klaver
Henriette Høffding og Hanne
Nissen, direktion.
Koret består af 50 entusiastiske
sangere fra Hørsholm og omegn,
og repertoiret består af velkendte
melodier fra de sidste 40 års musik
i genrerne swing, soul, jazz, musi-
cal og pop. Ved koncerten bliver
der derfor sunget musik af Leonard
Cohen, Lennon/McCartney og
Queen. Bernsteins »West Side
Story« er også på programmet, så
der er lagt op til en glad og varie-
ret eftermiddag i Marstal Kirke.

Onsdag den 5. november 
kl. 19.30 i Ommel Kirke
Karsten Hermansen, baryton
og Claus Nielsen, orgel.
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Sædvanen tro holder de to lokale
organister en lille koncert med ora-
toriearier, danske salmer og orgel-
musik.
Der er fri entré til koncerterne.

KL. 16-GUDSTJENESTERNE
I MARSTAL KIRKE
Det begynder så småt at være ind-
arbejdet, at eftermiddagsgudstje-

nesterne i Marstal Kirke den første
søndag i måneden er lidt anderle-
des end de øvrige gudstjenester.
Efterårets eftermiddagsgudstjene-
ster ser denne gang sådan ud:

Søndag den 7. september kl. 16
Høstgudstjeneste ved Anders
Hauge.
Søndag den 5. oktober kl. 16

Musikgudstjeneste ved Lars
Peter Kristiansen, prædikant,
Bjarne Finnerup, trompet og
Karsten Hermansen, orgel.

Søndag den 2. november kl. 16
Allehelgensgudstjeneste ved
Anders Hauge. 
Efter prædikenen vil navnene på
årets døde blive læst op.
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ARRANGEMENTOVERSIGT
DDaattoo TTiidd KKiirrkkee AArrrraannggeemmeenntt
Søn. 7. sep. 09.15 Bregninge Børnekirke i konfirmandstuen
Søn. 7. sep. 16.00 Marstal Høstgudstjeneste.
Lør. 20. sep. 11.00 Ommel Børne- og dåbsgudstjeneste ved Lars Peter Kristiansen.
Lør. 20. sep. 16.00 Marstal Koncert med det rytmiske kor Øre-Sound.
Ons. 1. okt. 19.00 Ommel Musikgudstjeneste.
Søn. 5. okt. 16.00 Marstal Musikgudstjeneste.
Lør. 11. okt. 08.55 Bregninge Udflugt til fynske kirker
Søn. 12 okt. 10.45 Bregninge Børnekirke i konfirmandstuen
Ons. 22. okt. 19.00 Marstal Rockgudstjenste.
Søn. 2. nov. 13.45 Bregninge Børnekirke i konfirmandstuen
Søn. 2. nov. 16.00 Marstal Allehelgensgudstjeneste.
Ons. 5. nov. 19.30 Ommel Koncert med Karsten Hermansen, baryton, og Claus Nielsen, orgel.
Ons. 19. nov. 17.30 Marstal Børnegudstjeneste.
Søn. 7. dec. 16.00 Marstal Krybbespil

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.

Menighedsrådsformand Hanne Fynbo.
Tlf. 63 35 06 26.

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 
Lizanne Lohmann Hansen
Tlf: 62 58 13 02.

Graver Niels-Jørgen Bech
Skovbygade 29, 5985 Søby. 
Tlf: 62 58 12 58.

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.

Menighedsrådsformand Lissi Anneberg
tlf.: 62 52 27  24.

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 kirke-
gården, kl. 10-11, undt. mandag.

Menighedsrådsformand 
Lis Gundtoft, tlf. 62 52 25 32.

Kirkegårdens drift i øvrigt  
Lars Danquart, tlf. 62 58 23 45.

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

Graver  Vakant
Gravermedhjælp 
Jens Kristian Hansen, Ryggerholmevej 4,
telefon 62 52 14 47.

Menighedsrådsformand
Inger-Marie Albertsen, tlf. 62 52 25 92.

Kirkeværge
Inger-Marie Albertsen, tlf. 62 52 25 92.

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, tirsdag, fredag og 
lørdag kl. 9.30-11.30.
Onsdag kl. 15.30-17.30. Torsdag lukket.

Organist Karsten Hermansen
Tlf. 62 53 15 62.
E-mail: khermansen@mail.dk
Træffes bedst kl. 8.00-9.00 undt. onsd.

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

Kirketjener, Ommel kirke
Verner Kristensen
Tlf. 62 53 22 55. Onsdag fri.

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

Graver Gunnar Hansen
Træffes på kirkegården. 
Mobil 29 91 50 17.
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