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Hvad gør man?
Ved FØDSEL
Fødselsanmeldelsen skal være kir-
kekontoret ihænde i det sogn, hvor
moderen bor senest 2 hverdage
efter fødslen. Medbring: Foræl-
drenes vielsesattest og fødsels-
eller dåbsttester. Er barnet født
uden for ægteskab: Moderens fød-
sels- eller dåbsattest, evt. separa-
tions- eller skilsmissepapirer.

Ved DÅB
Henvendelse til en af præsterne.
Medbring: Oplysning om barnets
navn og om hvor fødslen er an-
meldt, forældrenes dåbsattester og
evt. vielsesattest, samt navn og
adresse på mindst 3 faddere og
tidspunkt for barnedåben.

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

Ved DØDSFALD
Henvendelse under alle omstæn-
digheder til kirkekontoret, hvor
man vil være behjælpelig med
at udfylde de fornødne papirer.
(Herfra sørger man desuden for
anmeldelse til folkeregister, skifte-
ret og socialudvalget – af hensyn
til udbetaling af begravelseshjæl-
pen).

Der er mulighed for at blive be-
gravet/bisat fra sognets kirker eller
kapel.

Kirkebilen
Ring 20 40 96 90 – Ole’s Taxi.
Kirkebilen er gratis for dig, som
gerne vil i kirke og behøver trans-
port. Husk at bestille lørdag in-
den kl. 18.00.

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

Årstider
Det er blevet sensommer og høst-tid
igen. Sommeren er forbi, efteråret ban-
ker på, og lyset og varmen forsvin-
der. Nu er det som om livets alvor
begynder. Det starter allerede så småt i
slutningen af august. Selvom august
måned kan være hed, kommer der alli-
gevel til sidst en antydning af noget an-
derledes køligt og klart i luften. Og
lyset forandrer sig – aftenerne er hur-
tigt blevet mørke. Et forvarsel om, at
årstiden er ved at ændre sig.
Efteråret er den tid, hvor kulden

sætter ind, og fuglene flygter syd-
på. Bladene begynder at gulne. Blom-
sterne visner. Naturen minder os om
alting forgængelighed. Og om det
vemod, der knytter sig til at være men-
neske.
Vivaldis »De fire årstider«, er, som

mange vil vide, delt op i musikstykker:
Forår, Sommer, Efterår og Vinter. Og
mange ser også »De fire årstider« som
et stykke, der gennemspiller stemnin-
gerne i menneskelivets forskellige faser:
Barndom og ungdom, modenhed og
alderdom. Selvom det til tider er mun-
ter musik, kan man alligevel ikke høre
det uden at være bevidst om dét fak-
tum, at livet hele tiden forandrer sig.
Man behøver ikke at være gammel for
at forstå det. Vi oplever alle indimel-
lem, hvor kort, mærkeligt og flygtigt
livet og dets øjeblikke kan være.
Efteråret kan være svært at gå i møde,

fordi sommerens lyst og sang er forbi.
Men hvis vi åbner os op og giver os hen
til efteråret, opdager vi, at det er en rig
årstid. Den er så rig på farver og glød.
Træernes blade visner – men de visner
i et flammende bål af røde og gule nu-
ancer. Og vi høster, hvad vi har arbej-
det med i forårets og sommerens løb.
Jordens afgrøder og frugter og bær.
Naturen giver os så meget, og den giver
os en rigdom og et forråd, der skal
strække vinteren over og være dét, vi
lever af og varmer os ved i vinterens
kolde og mørke dage.
For vi går ikke vinteren tomhændet

i møde. Takket være efteråret. Det er
en vemodig årstid, men samtidig er det
som om naturen her samler alle sine
sidste kræfter og giver os, hvad vi
behøver for at klare os igennem det,

der kommer. I høst-tiden kulminerer
naturen, fordi det er her, den gavmildt
giver os, hvad vi skal bruge.
Vi går ikke tomhændede igennem li-

vets omskiftelser, forandringer og flyg-
tighed. Efteråret er den eneste årstid,
der lærer os dét. At på trods af de skif-
tende årstider og de skiftende stemnin-
ger i vores liv, så er der noget urokke-
ligt, noget der står fast. Og det er et
overskud og en rigdom at øse af, også
dér hvor vores egne kræfter slipper op.
Et vidnesbyrd om, at vi ikke behøver at
magte alting selv. Men at der vil blive
lagt noget godt i vores hænder - liv,
håb, varme og tryghed – selv på et tids-
punkt, hvor vi troede at vores sommer
var forbi. Janet Ligaard

Janet Cecilie Ligaard sognepræst i Rise
siden september 1997.

Konstitueret sognepræst i Oddense-
Otting, Viborg Stift 1996-1997.

Cand.theol. fra Århus Universitet
1995. Speciale om Søren Kierkegaards
politiske og kulturelle samtidskritik.

Født 1967 i Kristrup, Randers.
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Janet Cecilie Ligaard.



Opslagstavlen
Af Hans Bechgaard,
kasserer i Rise Menighedsråd

Midt i juni måned, prøvede jeg at blive
rigtig syg, og selvom jeg havde haft et
par varsler om at jeg ikke havde det for
godt, blev det noget af en brat op-
vågning da jeg fandt mig selv liggende
på Ærøskøbing Sygehus efter at have
været blevet opereret i Svendborg.
Ude på gangen i afdelingen er der en

stor hvid opslagstavle, hvorpå der med
forskellige farver er skrevet en bunke
navne, nemlig navnene på de personer
der skulle hjælpe mig gennem dagene
som patient. Nogle mødte før jeg
vågnede og andre var knapt gået hjem
når jeg faldt i søvn, men ens for dem
alle var en enorm hjælpsomhed, samt
en forståelse af at ingen nogensinde
havde haft det så slemt som mig.
De første par dage blev nu brugt til

at putte forståelse på de ord man havde
sat på det jeg fejlede, og igen var fol-
kene fra opslagstavlen der hjalp, selvom
jeg kendte nogle af ansigterne fra øen
var det langt fra alle navne jeg kendte,
men lige meget hvem og hvor på tavlen
de stod havde de tid til at høre på mig,
og specielt meget tid til at puste humør
og tro på at det nok skulle gå alt sam-
men.
Det var også mærkeligt at opleve

hvordan mine små sejre blev deres,
samt at de tog sig tid til at stoppe og
være skuffet sammen med mig når en
af beskederne løb skævt ind.
Jeg lærte også en anden gruppe at

kende, de var for det meste udstyret

med »befordringer« på fire hjul, og de
havde altid meget travlt, men på en
eller anden måde god tid, også selvom
deres arbejdstid lød til at være skruet
højst mærkværdig sammen.
Du ved damerne i Magasin smiler

med munden, og siger det de tror du
helst vil høre, de hvidklædte på vort
lille sygehus smiler med øjnene.
Men den store opslagstavle inde-

holdt mere, for i bunden af den sad der
tre stykker papir som jeg fandt ud af
havde en kæmpe betydning for den
proces jeg var i gang med, nemlig at
blive rask.
Den første seddel indeholdt dagens

menu, spændende læsning, og vi kræs-
ne kunne nå at sende besked hjem om
indkøb af ærter og lignende hvis me-
nuen så for træls ud.
Den næste seddel omhandlede Qi

Gong for personale og patienter, første
gang var jeg »heldigvis« stadig så syg at
jeg kunne tillade mig at ligge og kigge
på en hel flok hvidklædte der lavede en
eller anden form for øvelser ude på
plænen under megen morskab.
Næste gang ville jeg selv være med,

og blev præsenteret for en af østens
gymnastikformer, der med afsæt i en
kultur formidlede en række spændende
øvelser der var med til at få min vejr-
trækning bedre samt genvinde noget af
den tabte kontrol over min krop. I dag
forsøger jeg hjemmefra med en dvd og
en bog selv at lave øvelserne, og i au-
gust måned starter øvelserne igen på
plænen, og så kan man håbe at kon-
troller og øvelserne kan komme til at
hænge sammen.

Den sidste seddel var en liste fra
øens præster om, at de ville komme på
skift en gang om ugen, det var jeg
spændt på.
En af de hvide spurgte om man ville

have besøg af præsten efter den fælles
del.
Pludselig blev der meldt ud at vi nu

skulle synge salme nr. det og det, de-
refter stemte orglet i og der blev sun-
get, dette blev efterfulgt af en tekst-
læsning samt en udlægning af teksten
– jeg havde sagt ja til et besøg for det
var jo præsten hjemme fra sognet, en
god snak der satte tankerne i gang
i helt nye baner.
Det var nu ikke den eneste af øens

præster, der tog sig tid til at sætte sig
ind, og bruge tid til en snak om tro,
gud og det at finde fred i den skæbnen
som man har fået udstukket. Det var
ikke højttravende snak, det var snak-
ken mellem Ærøboer, der efterlod en
tryg tilfredshed, og som derefter var
med til at give en god nats søvn selvom
man sov alene i sengen med slanger og
andet »udstyr« og ganske alene.
Jeg ved i skrivende stund ikke om

jeg kan blive ordentlig rask, på den
anden side ved jeg at det lille røde sy-
gehus, med udsigten over vandet ved
Ærøskøbing, hvor jeg hver morgen
og aften kunne stå og følge færgerne til
og fra Øen med sin opslagstavle med
navnene samt de tre stykker papir, per-
sonalet i hvidt, i grønt, dem med de
små vogne ja dem alle samme har en
andel i det resultat og det samarbejde
som startede i juni med formål i at
få netop mig til at fungere igen.

Ærø-kronikken
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Forsideillustration:

Tranderups kirketårn blev bygget i 1832.Tårnet er med sin tempellignende overbygning enestående i Danmark.
Tårnet har tidligere været tilskreven arkitekt C. F. Hansen men må i stedet henføres til en mindre kendt arkitekt
W. Fr. Meyer. Overbygningen er opført i kobberbeklædt træ. Taget er et lavt pyramideformet med en svag hælding.
På taget er der placeret et kors.

Tårnet har 2 klokker, øverst i tårnet hænger den lille klokke som er fra 1899 og midt i tårnet den store klokke
som er fra 1566. Den lille klokke er af en dårlig støbning og derfor falder der metalsplinter af den. Tranderup
Menighedsråd er ved at udskifte den lille klokke med en ny og vi ser frem til at vi kan indvie den nye klokke.

(Foto: Peder Nielsen)



Sognepræstens
ferie/friweekend
25.-27. september
9.-16.oktober begge dage incl.
Telefonsvarer henviser til anden præst!

Menighedsrådsmøder
Sted: Sognehuset, Søbakkevej 6, Søby
og Bregninge præstegårds konfirmand-
stue på skift.

Tid: Kl. 19.00

Datoer:
Tirsdag den 15. september, Søby.
Tirsdag den 20. oktober, Bregninge.
Tirsdag den 17. november.
Dagsorden kan læses på opslagstavlen
udenfor Søby Kirke og i mappen i
våbenhuset i Bregninge Kirke.

Sogne-Søndage
Søby Kirke og Sognehus Søbakkevej 6
Tre søndage i september – oktober –
november
Gudstjeneste kl. 14.00 efterfulgt af

sammenkomst
Efterårets 3 måneder vil i forbindelse

med en kort gudstjeneste om søndagen
blive krydret med 3 spændende sam-
menkomster i vores sognehus. Det har
været et ønske i lang tid fra flere i vores
sogne at kunne samles omkring både
kirken og sognehuset. Vi har valgt efter
at have talt med flere ældre i sognene
at lægge eftermiddagene på en søndag
– dels fordi weekenden er lang for
mange og dels fordi der sker så meget i
løbet af ugen med hjemmehjælp, gym-
nastik, banko mv. Vi kan tilbyde kir-
kebil fra Bregninge Sogn til Søby.

Datoer:
Søndag den 13. september kl. 14.00:
Karen Margrethe Fabricius fortæller

Søndag den 4. oktober kl. 14.00: Paul
Nedergaard og Birthe Henriksen sang,
musik og ønskekoncert

Søndag den 8. november kl. 14.00:
Kirsten Langdill fortæller om et liv på
øen Hjelm

Kaffe og kage 20,- kr.

Kirkebil fra Bregninge Sogn til Søby
Sognehus!

Kontakt sognepræst Agnes Haugaard
på tlf. 62 58 14 31 eller Vivi Nielsen
74 43 46 55.

Menighedsrådet og sognepræsten

Konfirmand-forberedelse
Onsdage kl. 13.15-14.45
Det nye hold starter onsdag den 2. sep-
tember, kl. 13.15-14.45 i Bregninge
Præstegårds konfirmandstue.
Tilmeldingsblanket vil blive uddelt

på skolerne og skal medbringes første
gang.

Konfirmationer 2010
Søby Kirke den 9. maj kl. 9.30.
Bregninge Kirke den 16. maj, kl. 9.30.

Konfirmandforældre-aften
Bregninge Kirke og konfirmandstue,
søndag den 6. september kl. 19.00
efter gudstjenesten.
Efter gudstjenesten samles vi i kon-

firmandstuen, hvor jeg vil informere
om konfirmandforberedelsen i det
kommende år. Vi slutter kl. 20.30!

Særlige gudstjenester
Høstgudstjenester
Søndag den 20. september.
Kl. 9.30 i Bregninge Kirke
Kl. 11.00 Søby Kirke

Søbykoret medvirker ligesom sidste år
i begge kirker
Begge kirker vil være smukt pyntede

og traditionen tro samles der ind af
vort overskud – kollekten går bla. til
Folkekirkens Nødhjælp og KFUM/K´s
sociale arbejde.

Alle Helgens Dag
Søndag den 1. november.
Kl. 14.00 Bregninge Kirke.
Kl. 16.00 Søby Kirke.

Alle familier, der i årets løb har mistet
en pårørende, vil få tilsendt en særlig
indbydelse til at deltage denne dag.
Afdødes navn vil blive nævnt fra

prædikestolen efterfulgt af en kort stil-
hed.
Der er levende lys i stolerækkerne i

Søby og omkring altertavlen i Breg-
ninge.

Rytmiske gudstjenester med
Ærø KirkeOrkester & Sangere
(ÆKOS)
Nu er der igen mulighed for at komme
til gudstjenester, hvor Ærø KirkeOrke-
ster spiller, – denne gang forstærket
med 12 gode sangere.
Vi kalder det rytmiske gudstjenester,

fordi der ikke kun spilles gammel og ny
gospel, men også lidt andet og selv-
følgelig salmer fra salmebogen.
Selvom et par af numrene vil være

ukendte for mange, er der ingen grund
til at holde sangen tilbage, for man skal
bare lytte til koret og følge dem. I den
slags musik er der ofte gentagelser af
passager, somman kan nå at lære inden
sangen er omme.

Orkestret består af:
FabianThumilaire, percussion, Hanne
Fladegård, keyboard, Henrik Nybo,
guitar og Ib Brisson Jørgensen, bas/
sang.

De 12 sangere er:
Tenor/bas: Lars Bang, Helge Jørgen-
sen, Paul Nedergård.

Alt 1+2: Linda Suszkiewicz, Anne Mie
Birongo. Ellis Hansen, Mille Koba.

Sopran 1+2: Gitte Møller, Joyce Han-
sen, Louise Hallas, Gitte Jørgensen,
Birthe Henriksen.

Gudstjenesterne er:
30. august 09 kl. 14.00 på Søby Havn
i anledning af Ø-havets Dag.
Søbykoret synger for på salmerne.
Sognepræst: Agnes Haugaard.

27. september kl. 19.30 i Ærøskøbing
Kirke.
Sognepræst: Lars Ole Gjesing.

(Der vil være lidt forskel på program-
merne).

Sensommertur til kirker
på Tåsinge og Langeland
I lighed med sidste eftersommer ind-
bydes herved til en busudflugt lørdag
d. 12. september 2009
Alle ærøboer er velkomne. Følgende

kirker besøges: Bregninge og Landet
kirker på Tåsinge samt Bøstrup og
Rudkøbing kirker på Langeland. Min-
dre gåtur i Rudkøbing. Ole Finnerup
guider undervejs. Medbragt mad spises
på Café Skovsgaard mod køb af
drikkelse.

Bregninge-Søby Sogne
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Afgang Ærøskøbing kl. 8.55 – hjem-
komst samme sted kl. 17.45.

Pris: kr. 160,- for bus, kaffe og kage
(færge for egen regning).

Tilmelding senest den 5. sept. 2009 på
tlf. 62 58 22 44 eller 21 47 45 22.

P.v.a. Bregninge-Søby Menighedsråd

Annette Finnerup

Et opråb til småbørnsforældre
Er jeres barn døbt, og vil I gerne have,
at flere er med på sidelinien, når det
gælder om at gøre ham/hende fortrolig
med »den kristne børnelærdom«, så er
chancen her i form af et månedligt
arrangement i Bregninge Konfirmand-
stue, som vi har valgt at kalde »Børne-
kirke«.
Vi er 3 medlemmer af menigheds-

rådet, der efter bedste evne læser, syn-
ger og taler om kirke og kristendom
med ungerne, som aldersmæssigt helst
skulle ligge mellem 4 og 8-9 år – for
små børn har måske svært ved at und-
være far og mor, og de større børns
behov for undervisning dækkes så ud-
mærket i skolen.
Børnekirken begynder et kvarter før

den almindelige gudstjeneste, således at
I forældre – hvis I har lyst – kan del-
tage uforstyrret oppe i kirken.
Hen over efteråret er der børnekirke

på følgende datoer:
Den 20. september kl. 9.15, den 18.

oktober kl. 10.45, den 8. november kl.
10.45 og den 6. december kl. 10.45
Vel mødt!

Marietta Larsen,
Tange Rasmussen og Annette Finnerup

Musikgudstjeneste
Bregninge Kirke
Ærøkoret
1. søndag i advent. søndag den 29. no-
vember kl. 19.00

Adventstiden indledes med masser af
musik og korsang, når kirkens rum
genlyder af gode korstemmer og me-
nighedssang. Både de små og store
konfirmander bærer lys ind til alteret.

Sogneeftermiddage
I forbindelse med en kort gudstjeneste
om søndagen vil efterårsmånederne
blive krydret med 3 spændende sam-
menkomster i Søby Sognehus.

Det har længe været et ønske fra
mange i sognet at kunne samles om-
kring både kirke og sognehus. Sønda-
gene er valgt, fordi de fleste har fri fra
ugens mange andre aktiviteter. Der er
kirkebil fra Bregninge Sogn til Søby.
Gudstjeneste kl.14.00 efterfulgt af

sammenkomst i Sognehuset, Søbakke-
vej 6, Søby.
(Kaffe og kage 20,-kr.)

Søndag 6. september: KarenMargrethe
Fabricius fra Ærø Museum fortæller
om vores sygehus spændende historie.

En fortælling der også foreligger i bog-
form.

Søndag 4. oktober: Paul Nedergaard og
Birthe Henriksen byder på sang, musik
og ønskekoncert.

Søndag 8.november: Kirsten Langdill
fortæller om et liv på øen Hjelm.

Kontakt sognepræst Agnes Haugaard
på tlf. 62 58 14 31 eller Vivi Nielsen
tlf. 74 43 46 55.

Bregninge-Søby Menighedsråd
og sognepræsten
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Tranderup Sogn

Siden sidst….
Siden sidst – er et indlæg fra Trande-
rup Menighedsråd, hvor der kort bli-
ver skrevet om afholdte arrangementer,
beslutninger og nye tiltag fra menig-
hedsrådet.

Der har været gang i den »store« ma-
lerpensel. Sognehuset er blevet kalket i
foråret af graver og medhjælpere. Og
kirken samt materialerummet har fået
en omgang i sommer – kyndigt udført
af murermester Lars Therkelsen og
hans dygtige medarbejder. Alle byg-
ninger fremstår smukt på Tranderups
top!

Menighedsrådet er nu klar med ef-
terårets og vinterens arrangementer,
som annonceret og beskrevet i dette
blad. Vi mener at have sammensat et
alsidigt program, som vi håber mange
vil have glæde af. Derfor gør vi op-
mærksom på, at alle er velkomne til ar-

rangementerne, uanset hvor på øen
man bor.

Tranderup menighedsråd
Afholder offentlige menighedsrådsmø-
der i Tranderup Sognehus kl. 19.00.

Mandag den 21. september.
Torsdag den 8. oktober – Fællesmøde
med Ærøskøbing Menighedsråd.

Mandag den 16. november.

Kirkelig legestue i Tranderup
Tranderup Kirke og Sognehus.
Dag og tid: onsdag kl. 16.00 til 17.00
Pris: Kaffe og frugt 20,- pr. familie.

Alle er hjertelig velkommen!

»Synge, lege og lære« er for børn imel-
lem 0-6 årige med deres forældre og/
eller bedsteforældre.
Selve arrangementet starter i kirken,

hvor der er tændte stearinlys og fælles-
sang af kendte salmer. Her deltager

Billedet af Tranderup kirke er
malet en vinterdag i 1977 af
Karlin, Ærøskøbing.

Billedet er blevet foræret til
Sognehuset af arvinger til
tidl. vognmand Chresten og
Anne Hansen, Vindeballe.
Menighedsrådet er meget
taknemlig for det flotte bil-
lede, og det hænger smukt i
vores sognehus.



Ærøskøbing Sogn

Brug for hjælp fra
menigheden
Menighedsrådet ved vores kirke i
Ærøskøbing har nu fungeret i godt et
halvt år. Vi har i den periode valgt at
følge de retningslinier og initiativer,
som også det tidligere menighedsråd
stod for.
Som menighedsråd har vi ansvaret

for den daglige ledelse samt det økono-
miske ansvar for kirkens midler. Vi har
ansvaret for kirken, kirkegården og de
bygninger, der er her, samt for vedlige-
holdelsen af præstegården. Endvidere
skal vi forvalte menighedsrådets ansvar
som arbejdsgiver for kirkens medarbej-
dere. Men som noget meget vigtigt er
vi også valgt til at tage initiativ til – og
skal løfte ansvaret for – hvordan kirke
og folk mødes hos os i vores sogn.
Menighedsrådet har derfor valgt en

lørdag i september, hvor vi vil forsøge
at lave en målsætning for vores fortsatte
arbejde i menighedsrådet. Det er her, vi
har brug for jeres hjælp. Denne mål-
sætningsdebat vil blive betydelig mere
realistisk, hvis vi får hjælp fra menig-
hedens medlemmer. Derfor – er der
områder, vi forsømmer at arbejde med
i Ærøskøbing, vil vi være taknemme-
lige for, at I gør os opmærksomme på

det. Det er virkelig seriøst ment. Vi har
en stor trofast del af menigheden, som
selv efterspørger kirken, men hvem
kunne kirken også tænke sig at række
ud imod? Vi skal med input fra me-
nighedens medlemmer drøfte og for-
mulere, hvordan vi ønsker at folk og
kirke mødes i vores sogn.
Folkekirken er den væsentligste ram-

me om evangeliets forkyndelse i vores
land. I Ærøskøbing menighed skal vi
byde evangeliets forkyndelse gode kår,
også gerne på utraditionelle, engage-
rende måder. Lars Danquart,

menighedsrådsformand

Salmesangsaften i kirken
Mange gode salmer fra den nye Dan-
ske Salmebog er for længst taget i brug
i kirkerne, men der er endnu flere, som
fortjener at blive kendt. Derfor tager vi
igen i år en aften med mulighed for at
synge nye salmer blandet op med nogle
mere velkendte. Alle, der har lyst, sam-
les omkring et klaver i Ærøskøbing
Kirke og med hjælp og støtte af kirke-
kor, kirkesanger, præst og organist syn-
ges en ordentlig buket af de bedste. Det
er onsdag 28. oktober, kl. 19.30.

Lars Ole Gjesing
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sognepræst Lars Ole Gjesing. Derefter
går alle i sognehuset og leger sanglege,
og der fortælles remser og historier.
Hvis vejret tillader det og stemningen
er for det – kan denne aktivitet også
foregå på sportspladsen, hvor der er rig
mulighed for fysisk udfoldelse. Dagen
slutter med kaffe, saft og frugt, før vi
ønsker hinanden en forsat god dag.

Legestuen finder sted:
Onsdag den 30. september.
Onsdag den 28. oktober.
Onsdag den 25. november.

Sogneeftermiddage
Tranderup Sognehus, torsdage kl. 14.30
til 16.30. Pris: Kaffe og kage kr. 25,-

Der vil yderlige blive annonceret og
omtale ved hvert enkelt foredrag i Ærø
Ugeavis.

Alle er hjertelig velkommen!

Torsdag den 3. september.
Tidl. højskolelærer Ib Nyholm,
Tranderup.

Torsdag den 1. oktober.
Jens Hebsgaard, Marstal.

Torsdag den 5. november.
Organist Gitte Jørgensen, Dunkær.

Torsdag den 7. januar.
Kristian Kristiansen, Stenager,

Søby.
Torsdag den 4. februar.
Sognepræst Lars P. Wandsøe,
Marstal.

Torsdag den 4. marts.
Børge og Ketty Hansen, Vindeballe.

»Kreative eftermiddage«
Tranderup Sognehus.
Dag og tid: Lørdage kl. 13.00 til 16.30.
Pris: Kaffe og kage 20,-

Laver du håndarbejde, syr, strikker,
maler eller arbejder med andet spæn-
dende, er du velkommen i sognehuset
på nedenstående datoer. Vi mødes én
gang ommåneden i vinterhalvåret; her
hjælper og inspirerer vi hinanden.
Yderligere information om disse ef-

termiddage fås ved henvendelse til Lissi
Anneberg, tlf. 62 52 27 24.

Lørdag den 5. september
Lørdag den 3. oktober
Lørdag den 7. november
Lørdag den 28. november. Kranse og
dekorationer – deltagerne tager selv
materiale med denne dag.

I sidste nummer af kirkebladet efterlyste præstegårdsudvalget gamle
fotos af præstegårdens port i Søndergade, Ærøskøbing, da porten
skal fornys.
Der har ved redaktionens slutning ikke været henvendelser i for-

bindelse hermed. Arbejdet med fornyelsen af porten vil blive sat i
gang under alle omstændigheder, men gamle fotos eller tegninger
vil dog stadig være meget velkomne, skulle der befinde sig sådanne
i nogen af byens gemmer. Så er du i besiddelse af et, du gerne vil
låne ud en kortere tid, vil Karen Kristiansen, tlf. 62 52 16 68, eller
Conny Larsen, tlf. 62 52 16 22, være taknemmelige for at blive
kontaktet. Anne Røndal, bladudvalget
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Rise Sogn

Døbte
Alex Asger Mølgaard, Snekkemose 4.
Magnus Richard Stærke,
Søndre Kystvej 9.

Begravede
Kaj Byg, Møllegyden 4.
Alfred Matthiesen, Sygehusvejen 22.
Arne Marius Hansen,
Dunkærgade 17

Anna Marie Hansen,
St. Rise Landevej 6.

Sankt Hans arrangement
Menighedsrådet vil gerne takke alle
som bidrog til Sankt Hans arrange-
mentet i Rise Præstegårdshave.
Det var en fantastisk aften med helt

ideelt vejr.
Tak til alle der optrådte, børn som

voksne.
Ikke mindst tak for alle de fanta-

stiske kager som var blevet bagt til af-
tenen. Vi gentager succesen igen til
næste år. Rise Menighedsråd

Konfirmand-undervisning
De nye konfirmander bliver budt vel-
kommen og påbegynder undervisnin-
gen i præstegårdens konfirmandstue
onsdag i uge 36. Konfirmanderne og
deres forældre indbydes til at deltage i
årets høstgudstjeneste søndag den 13.
september og til et efterfølgende arran-
gement i konfirmandstuen. Her vil
præsten fortælle lidt om undervisnin-
gen, og der vil være lejlighed til at stille
spørgsmål.

Mini-konfirmander
Alle børn i 3. klasse tilbydes minikon-
firmandundervisning i efteråret efter
skoletid. Vi synger i kirken, leger i ha-
ven, hører bibelhistorie og hygger os. I
november tager vi på udflugt til Oden-
se, hvor vi bl.a. skal se Domkirken, og
vi slutter af med et julearrangement.

Høstgudstjeneste
Vi holder høstgudstjeneste søndag den
13. september. Spejderne vil stå fane-
vagt, kirken bliver smukt pyntet, vi går
offergang og synger årstidens salmer.

»Gud og spaghetti«
Vi har endnu et »Gud og spaghetti« –
arrangement i støbeskeen her i efter-
året. Tirsdag den 6. oktober mødes vi
i kirken kl.17.00 til en kort, enkel fa-
miliegudstjeneste med lidt bibel-
fortælling og et par kendte salmer. Bag-
efter spiser vi aftensmad sammen i for-
samlingshuset.
Hvad er »Gud og spaghetti«?
»Gud og spaghetti« er et meget af-

slappet og uformelt arrangement, som
foregår en hverdag, for eksempel kl.
17.00 og som er målrettet børnefami-
lier. Her er der mulighed for at få lidt
ro og tid til at være sammen - både i
kirken og til fællesspisningen bagefter
– midt i den ellers travle hverdag med
indkøb, madlavning og meget andet,
som er vilkårene for børnefamilier i
dag. Vi begynder i kirken, hvor vi har
mulighed for at komme lidt ned i gear,
lytte og synge, og så er der sørget for
god aftensmad til os alle bagefter – helt
uden stress og jag.

Allehelgen
Ved Allehelgensgudstjenesten søndag
den 1.november kl.19.30 vil vi mindes
dem, vi har mistet i sognet 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 enhver hjertelig velkommen
til en kop kaffe i våbenhuset.

Janet Ligaard

Efterårskoncert i Rise Kirke
Søndag den 27. september kl. 15 invi-
teres der til efterårskoncert i Rise Kirke,
hvor Kirsten Ranke og Karsten Her-
mansen vil optræde med et alsidigt
program af kirkelige og verdslige sange,
akkompagneret på klaver af kirkens or-
ganist Gitte Jørgensen.
Kirsten Ranke, kaldet Tessa, er af

blandet dansk og tysk herkomst og er
opvokset i Tübingen i det sydlige Tysk-
land. Hun har en operauddannelse fra
Hannover og har i en årrække været
ansat som solist på Landestheater Co-
burg. I 2005 flyttede Tessa til Dan-
mark, og kort tid efter fik hun ansæt-
telse som kirkesanger ved Sengeløse

Kirke på Sjælland. Tessa optræder lej-
lighedsvis som solist ved koncerter og
musikgudstjenester foruden som »syn-
gende telegram« ved festlige lejligheder!
Karsten Hermansen, organist ved

Marstal og Ommel Kirker, er kendt på
øen som en alsidig herre med mange

Kirsten Ranke (Tessa).

Karsten Hermansen.

Gitte Jørgensen.
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talenter. Ud over at traktere orgelet har
Karsten optrådt flere gange som sang-
solist ved kirkekoncerter, for kærlighe-
den til den vokale genre, især operaen,
er stor hos Karsten.
De to solister vil ved denne lejlighed

hver især præsentere tilhørerne for en
række iørefaldende og forskelligartede
sange. Kendte komponister som G. F.
Händel, Gabriel Fauré, Cesar Franck
og Felix Mendelssohn indgår i pro-
grammet, såvel som den kvindelige,
knap så kendte komponist C. Chami-
nade samt den sydamerikanske Carlos
Gardel. Ud over solosangene vil Tessa
og Karsten underholde med duetter,
blandt andet fra et par af W. A. Mo-
zarts kendte og elskede operaer. Der
er således lagt op til en afvekslende og
spændende efterårskoncert i Rise Kir-
ke, hvortil der er gratis adgang. Alle
skal være hjertelig velkomne!

Gitte Jørgensen, organist

Julekrybbespil
I de senere år har vi haft fornøjelsen af
et meget fint julekrybbespil i kirken,
hvor børn og unge synger og optræder,
og hvor kirken i dagens anledning er
lavet om til Betlehemmed stald og hyr-
der på marken. Vi håber at kunne ar-
rangere julekrybbespil i kirken igen år
den 29.november, 1. søndag i advent
om eftermiddagen.

Kirkekaffe
Der serveres en hyggelig kop kaffe eller
flere i våbenhuset efter gudstjenesten
den første søndag i hver måned. Her i
efteråret vil der være kirkekaffe søndag
den 6.september, søndag den 4.okto-
ber og søndag den 1.november (Alle-
helgen). Enhver er hjertelig velkom-
men.

Menighedsrådsmøder
Onsdag den 30. september 2009.
Onsdag den 18. november 2009.
Møderne er offentlige.

Præstens ferie og
friweekends
Ferie fra den 10. oktober til den 18.
oktober.

Friweekends: den 5.-6 september, den
3.-4. oktober og den 12.-13. decem-
ber.

Koncerter
Lørdag den 19. september kl. 16.00 i
Marstal Kirke:

Det rytmiske kor Øre-Sound
Morten Thybo, klaver
Henriette Høffding og Hanne Nissen,
direktion.

For alle dem, der ikke nåede at høre
Øre-Sounds forrygende koncert sidste
år i september, er chancen der nu.
Koret består af 50 entusiastiske sangere
fra Hørsholm og omegn, og repertoi-
ret består af velkendte melodier fra de
sidste 40 års musik i genrerne swing,
soul, jazz, musical og pop. Ved koncer-
ten bliver der derfor sunget musik af
Leonard Cohen, Lennon/McCartney
og Queen. Der er lagt op til en glad og
varieret eftermiddag i Marstal Kirke.

Entré ved indgangen: kr. 40,-

Lørdag den 24. oktober kl. 16.00 i Mar-
stal Kirke:

Anne Dorte Michelsen
Anne Dorte Michelsen vil synge et vel-
valgt udvalg af sange og salmer. Anne
Dorte er kendt af mange fra hendes tid
med »Tøsedrengene«, andre måske
mere fra »Venter på Far«, medens
endnu andre bedst kender hende fra
hendes dejlige fortolkning af danske
salmer og sange. Lørdagens program
byder på både nyere og ældre numre.
Glæd Jer!

Entré kr. 100,-. Forsalg i konfirmand-
stuen, Strandstræde 20 den 21., 22. og
23. oktober kl. 16-18. Evt. resterende
billetter sælges på dagen ved indgangen
til kirken fra kl. 15.

Kl. 16-gudstjenesterne
i Marstal Kirke
Efterårets eftermiddagsgudstjenester i
Marstal Kirke ser denne gang sådan ud:

Søndag den 6. september kl. 16.00.
Høstgudstjeneste ved Anders Hauge.

Søndag den 4. oktober kl. 16.00.Mu-
sikgudstjeneste ved Anders Hauge,
prædikant, Bjarne Finnerup, trom-
pet og Karsten Hermansen, orgel.

Søndag den 1. november kl. 16.00.

Allehelgensgudstjeneste ved Anders
Hauge. Efter prædikenen vil nav-
nene på årets døde blive læst op.

Søndag den 6. december kl. 16.00.
Krybbespil med minikonfirmander-
ne under ledelse af Lars Peter Kristi-
ansen, Inge Flindt og Kirsten Svane.

Hverdagsgudstjenester
Torsdag den 1. oktober kl. 19.30
i Marstal Kirke.

Rockgudstjeneste med Holger Hartvig
Nielsens band fra Ollerup Musikefter-
skole, som spiller »Tears in Heaven«, »I
still haven’t found what I am looking
for« samt sange af Sebastian og Kim
Larsen. Kom glad! Alle er velkomne!

Onsdag den 21. oktober kl. 19.30
i Ommel Kirke.

Hverdagsgudstjeneste ved salmedigter
og højskolelærer Jens Rosendal.

I år har vi i sognet fokus på nyere sal-
mer og salmedigtere. Derfor har vi in-
viteret salmedigteren Jens Rosendal til
Ommel i oktober.
Aftenen starter med en gudstjeneste,

og efterfølgende fortæller Jens Rosen-
dal, og vi synger flere af hans og andre
nyere salmer. – og så er der kirkekaffe
undervejs.
Vel mødt!

Indsamlinger
6. september, 13. søndag e. trinitatis:
Høstoffer med offergang. Høstoffer
fordeles mellem Skt. Lukasstiftelsen/
KFUMs sociale arbejde / Kirkens
Korshær / Kofoeds Skole / KFUKs
sociale arbejde.

13. september, 14. søndag e. trinitatis:
Indenlands Sømandsmission (offer-
gang).

1. november, Allehelgens søndag: Dan-
ske Sømands- og Udlandskirker.

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 Su-
danmissionen (sommerhalvåret, 1/4-
1/10) og menighedsplejen (vinterhalv-
året 1/10-1/4).
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Alle Helgens Dag
Søndag den 1. november vil årets døde
og begravede i sognet blive mindet ved
gudstjenesten ved at navnene bliver
læst op.

Menighedsrådets møder:
Tirsdag d. 29. september
Tirsdag d. 24. november

Møderne begynder kl. 19.00 i konfir-
mandbygningen i Strandstræde.
Der er offentlig adgang.
Dagsorden og beslutningsprotokol

vil være fremlagt på Marstal Kirkekon-
tor, på Marstal Bibliotek, i Ommel
Kirke og ophængt i udhængsskabet ved
hovedlågen til Marstal kirke.

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

Minikonfirmander
Går du i 3. klasse, så har du mulighe-
den for at blive Minikonfirmand –
nogle kalder det Juniorkonfirmand,
men det er det samme.
Det er et tilbud til alle, om du er

døbt eller ej.
Som »Minikonfirmand« lærer du

kirken at kende på den gode måde,
kommer en tur op i kirketårnet, spiller
»Krybbespil« eller »Påskespil«, som vi
opfører i kirken som afslutning.
Og så hygger vi os hver gang med

saft og boller.
Kom og vær med.

Går du i 3. A kan du være minikonfir-
mand i efteråret: 1. gang 15. septem-
ber

Går du i 3. B kan du være minikon-
firmand i foråret: 1. gang 12 januar.
I bliver hentet på skolen
Vel mødt

Ældregudstjeneste
i Ommel Kirke
Torsdag d. 10. september kl. 10.00 af-
holder vi Ældregudstjeneste i Ommel
Kirke.
Gudstjenesten kommer til at stå i

høstens tegn, og vi synger nogle af de
kendte høstsalmer. Der er altergang.
Efterfølgende kirkekaffe i kirken.
Vel mødt

Lars Peter Wandsøe Kristiansen

Småbørnsgudstjeneste
i Marstal Kirke onsdag den 18. no-
vember kl. 17.30.

Denne dag er gudstjenesten i børne-
højde, og vi glæder os til at se mange af
Jer, der plejer at komme, og vi håber,
der kommer nye til. Sæt allerede nu et
kryds i kalenderen den 18. november.

Lars Peter Wandsøe Kristiansen

Novembermøde i Marstal
»Folkekirkens Tværkulturelle Samar-
bejde i Odense«

Jesper Hougaard Larsen, flygtninge-
indvandrerpræst i Odense, og projek-
tleder ved »FolkekirkensTværkulturelle
Samarbejde« i Odense (FTS) kommer
til Ærø og fortæller om sit arbejde, der
omfatter bl.a. sprogcafé, kvinde- og

Gudstjenester på Marstal Ældrecenter
3. sept. kl. 14.30 Rød Hauge
10. sept. kl. 10.00 Ommel kirke! Kristiansen

(Høstgudstjeneste
m. altergang)

17. sept. kl. 14.30 Strandstuen Kristiansen
24. sept. kl. 10.00 Centersalen Hauge
1. oktober kl. 14.30 Grøn Hauge
8. oktober kl. 10.00 Centersalen Hauge
15. oktober kl. 14.30 Blå Kristiansen
22. oktober kl. 10.00 Centersalen Kristiansen
29. oktober kl. 14.30 Orange Hauge
5. nov. kl. 10.00 Centersalen Kristiansen
12. nov. kl. 14.30 Strandstuen Kristiansen
19. nov. kl. 10.00 Centersalen Hauge
26. nov. kl. 14.30 Rød Hauge
3. dec. kl. 10.00 Centersalen Kristiansen

(altergang)

Friluftsgudstejeste 2. Pinsedag i strålende solskin ved Egehovedskoven.
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mødregruppe, internationale gudstje-
nester, samt samtale og dialog mellem
kristne og muslimer. Vi kommer denne
aften vidt omkring alt lige fra tegninger
til tørklæder.
Kom og vær. Det er et aktuelt tema

vi denne aften kan samles på Ærø om,
– og Jesper Hougaard Larsen, som tid-
ligere har været i Marstal for at holde
Rockgudstjeneste, er et engageret men-
neske.

Tid: Mandag den 16. november kl.
19.00.

Sted: Konfirmandstuen, Strandstræde
Marstal.

Der serveres kaffe og kage. Pris 20 kr.

Alle er velkomne.

Lars Peter Wandsøe Kristiansen Provst Anders Hauge med sine konfirmander ved Bregninge Kirke.

Fælles for de ærøske sogne
Øhavskoret søsættes
i september
Er du glad for at synge, og holder
du af udfordringer i en god og rar
atmosfære, er Øhavskoret måske det
helt rigtige for dig. Onsdag d. 30.
september opstår dette nye kor på
Ærø, som skal ledes af organisten
ved Bregninge, Rise og Tranderup
Kirker, Gitte Jørgensen. Det bliver
et fire-stemmigt blandet kor med et
bredt og afvekslende repertoire, som
bl.a. vil bestå af spirituals, gospels og
klassiske værker af mange forskellige
komponister.

Hvornår øver vi?
Koret øver hver onsdag aften fra kl.
19.00-21.30 i Tranderup Sognehus.
På længere sigt skal korprøverne
dog flyttes til Rise Sognehus, når
dette er færdigbygget. Sæsonen
strækker sig fra september til juni
måned, og ferier og fridage vil følge
skolens officielle ferieplan.

Korets sæson og aktiviteter
Øhavskoret er tilknyttet Ærøs tre
middelalderkirker, hvor koret vil
deltage ved et antal musikgudstje-
nester og koncerter i årets løb. Som
en afveksling fra det kirkelige er det
også tanken, at Øhavskoret skal

optræde i andre sammenhænge, og
at der med tiden kan indledes et
samarbejde med et andet eller andre
kor om fælles projekter i og uden for
kirkens regi. Korets første opgave
bliver en julekoncert, som skal
fremføres i et par af kirkerne i de-
cember måned.
Korprøverne indledes altid med

en behagelig og grundig opvarm-
ning, hvorefter vi tager fat på afte-
nens opgaver. En pause midtvejs i
forløbet giver også plads til socialt
samvær og opladning til resten af af-
tenens øvning.

Hvem er korlederen
Jeg er uddannet som pianist, orga-
nist og korleder fra Nordjysk Mu-
sikkonservatorium og Sjællands Kir-
kemusikskole. Idet jeg har ledet Lej-
rekoret og Sengeløsekoret igennem
mange år, har jeg efterhånden tileg-
net mig en del erfaring som kor-
leder. Begge kor har været aktive
med såvel mindre som større opga-
ver, til tider i samarbejde med andre
kor, instrumentalister og solister.

Tilmelding
Det kræver ikke ligefrem »opera-
stemme« at være med i koret, blot,
at man synger rent, holder af alsidigt

korsang og har et stabilt frem-
møde. Kormedlemmer skal til en
individuel stemmeprøve inden sæ-
sonen begynder, så jeg kan høre, om
I synger rent, og hvor jeres stemmer
befinder sig bedst. Er I i forvejen ru-
tinerede korsangere, gør jeg dog en
undtagelse fra denne praksis.
Hvis du er interesseret, skal du

henvende dig til mig på telefon nr.
44 49 41 04 eller 51 34 65 75 så
snart som muligt, dog senest fredag
d. 25. september. Vel mødt til kor-
sang! Gitte Jørgensen

Ny regnskabsfører
Sven-Erik Eriksen, som hidtil har
fungeret som regnskabsfører, har
desværre sagt op pr. 1. juli 2009, da
han syntes, at hans arbejdsbyrde
blev for stor, når han også skulle
passe sin bestående klientmasse.
Det måtte vi selvfølgelig have

forståelse for og takker ham for hans
indsats.
Vi har nu ansat Aksel Krogen-

lund Larsen som regnskabsfører for
alle menighedsrådene på Ærø.
Vi ønsker ham velkommen og ser

frem til et godt samarbejde.

Menighedsrådene på Ærø.
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Overskriften dækker over en fore-
dragsrække og en bustur – begge
dele arrangeret af de ærøske sogne i
fællesskab og beregnet for alle inte-
resserede ærøboer. Nogle vil huske,
at sognene tidligere har lavet fælles
ture til f.eks. Luther-byerne og til
Rom og Paris – i alle tilfælde forbe-
redt af foredragsrækker i den fo-
regående vinter.
Holland – eller rettere: Nederlan-

dene – er et lille land med en mæg-
tig historie. Det ligger tæt på Dan-
mark, men er mærkeligt ukendt for
de fleste danskere. Det har en plads
i europæisk historie som tidligere
stormagt, en stor plads i den eu-
ropæiske billedkunsts historie med
navne som Rembrandt, Frans Hals
og van Gogh, og så har det i kirke-
lig henseende den særlige position
at være Europas mest reformerte
land. Den reformerte kirkeretning
opstod samtidig med den lutherske
i det 16. århundrede, men fik en
noget anden og på flere områder
mere radikal udformning end den-
ne.

Der er tilbud om foredrag i vinter,
bl.a. af professor Uffe Østergaard.

FFoorreeddrraaggssrræækkkkeenn  22000099--1100
Fire tirsdagsaftener i vinterens løb 
er der foredrag på Ærø Højskole i 
samarbejde med folkeuniversitetet.
Der vil være en fælles pris for hele
rækken og mulighed for at deltage i

enkelte foredrag – se Ugeavisen, når
tiden nærmer sig.

10. november, kl. 19.30: Nederlan-
denes rolle i fortid og nutid v/
Uffe Østergaard, som er en frem-
trædende forsker og kommenta-
tor i europæiske forhold og med
en særlig interesse for, professor
på CBS, Handelshøjskolen i
København.

8. december, kl. 19.30: Den refor-
merte kirke i Holland v/ Kees van
Kooten Niekerk, som er teologisk
lektor i Aarhus og selv vokset op
indenfor den reformerte kirke i
Holland.

12. januar: De hollandske mestre v/

Carsten Bach-Nielsen, der er teo-
logisk lektor i Aarhus og har spe-
ciale i kirke- og kunsthistorie.

9. februar: Van Gogh v/ Niels Lom-
holt, Ærø, tidligere forstander 
på Kunsthøjskolen på Ærø, Ve-
ster Møllegaard, og med talrige
elevekskursioner til van Gogh-
museet i Amsterdam bag sig.

BBuussttuurreenn
Det ligger fast, at turen kommer til
at strække sig fra mandag morgen
12. april 2010 til sidst på fredagen
16. april, og den får således fire
overnatninger og tre hele dage i Am-
sterdam. Det ser ud til, at prisen
med kvartpension ligger omkring
4.500 kr. på dobbeltværelse med
entréer, men detaljer er ved at blive
fastlagt i samarbejde med Jesper
Bus. Indholdet af turen vil omfatte
de væsentligste seværdigheder i Am-
sterdam: Rigsmuseet og van Gogh-
museet, Anne Franks Hus, den
gamle bydel og hele miljøet blandt
kanaler og husbåde samt sandsynli-
gvis en udflugt til det forårsblom-
strende Holland. Detaljer er under
udarbejdelse og vil blive meddelt i
Ugeavisen, hvor der også vil komme
besked om tilmelding og depositum
mv. Denne foreløbige meddelelse
giver mulighed for at sætte krydser i
kalenderen! Lars Ole Gjesing

Uffe Østergaard. 

HOLLAND
– et fælles projekt
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Arrangementsoversigt (En del af arrangementer kan også findes på Kirku.dk) 

Dag Dato Tid Sted/Kirke

Søndag 30. august kl.14.00 Søby Havn fællesgudstjeneste for Bregninge-Søby, Søbykoret og
Ærø Kirkeorkester.

Torsdag 3. september kl. 14.30-16.30 Sogneeftermiddage, Tranderup Sognehus.
Lørdag 5. september kl. 13.00-16.30 »Kreative eftermiddage«, Tranderup Sognehus.
Søndag 6. september kl. 19.00 Bregninge Kirke, konfirmandforældreaften.
Lørdag 12. september kl. 8.55-17.45 Sensommertur til kirker på Tåsinge og Langeland.
Søndag 13. september kl. 11.00 Rise Kirke Høstgudstjeneste.
Søndag 13. september kl. 14.00 Søby Kirke og Sognehus, K.M. Fabricius.
Lørdag 19. september kl. 16.00 Marstal Koncert med det rytmiske kor Øre-Sound.
Søndag 20. september kl.  9.15 Børnekirke i Bregninge Konfirmandstue.
Søndag 20. september kl.  9.30 Bregninge Kirke Høstgudstjeneste, Søbykoret.
Søndag 20. september kl. 11.00 Søby Kirke Høstgudstjeneste, Søbykoret.
Søndag 27. september kl. 15.00 Rise Kirke. Efterårskoncert. Kirsten Ranke Karsten Hermansen

samt Gitte Jørgensen.
Mandag 28. september kl. 19.30 Marstal Studiekreds om nyere danske salmedigtere i 

konfirmandstuen.
Onsdag 30. september kl. 16.00-17.00 Kirkelig legestue, Tranderup Kirke/Sognehus.
Torsdag 1. oktober kl. 14.30-16.30 Sogneeftermiddag, Tranderup Sognehus.
Torsdag 1. oktober kl. 19.30 Marstal Rockgudstjeneste.
Lørdag 3. oktober kl. 13.00-16.30 »Kreative eftermiddage«, Tranderup Sognehus.
Søndag 4.oktober kl. 14.00 Søby Kirke og Sognehus, Paul Nedergaard og Birthe Henriksen.
Søndag 4. oktober kl. 16.00 Marstal Musikgudstjeneste.
Tirsdag  6. oktober kl. 17.00 Rise Kirke. »Gud og spaghetti«.
Søndag 18. oktober kl. 10.45 Børnekirke i Bregninge Konfirmandstue.
Onsdag 21. oktober kl. 19.30 Ommel Hverdagsgudstjeneste med salmedigteren Jens Rosendal.
Lørdag 24. oktober kl. 16,00 Marstal Koncert med Anne Dorte Michelsen.
Onsdag 28. oktober kl. 19.30 Salmesangsaften i Ærøskøbing Kirke.
Onsdag 28. oktober kl. 16.00-17.00 Kirkelig legestue, Tranderup Kirke/Sognehus.
Søndag 1. november kl.19.30 Rise Kirke. Allehelgensgudstjeneste.
Søndag 1. november kl.14.00 Bregninge Kirke Allehelgensgudstjeneste.
Søndag 1.november kl.16.00 Søby Kirke Allehelgensgudstjeneste, Søbykoret.
Torsdag 5. november kl. 14.30-16.30 Sogneeftermiddage, Tranderup Sognehus.
Lørdag 7. november kl. 13.00-16.30 »Kreative lørdage«, Tranderup Sognehus.
Søndag 8. november kl. 10.45 Børnekirke i Bregninge Konfirmandstue.
Søndag 8. november kl. 14.00 Søby Kirke og Sognehus, Kirsten Langdill.
Mandag 9. november kl. 19.30 Marstal Studiekreds om nyere salmedigtere, konfirmandstuen.
Tirsdag 10. november k.l 19.30 Ærø Højskole, foredrag om Nederlandene.
Mandag 16. november kl. 19 00 Marstal Foredrag v. Jesper Hougaard Larsen, konfirmandstuen.
Onsdag 18. november kl. 17.30 Marstal Børnegudstjeneste.
Onsdag 25. november kl. 16.00-17.00 Kirkelig legestue, Tranderup Kirke/Sognehus.
Søndag 29. november kl. 14.00 Rise Kirke Krybbespil.
Søndag 29. november kl. 19.00 Bregninge Kirke musikgudstjeneste, Ærøkoret.
Søndag 6. december kl. 10.45 Børnekirke i Bregninge Konfirmandstue.
Søndag 6. december kl. 16.00 Marstal Krybbespil.
Mandag 7. december kl. 19.30 Marstal Studiekreds om nyere salmedigtere, 

konfirmandstuen. 



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. 26 24 16 02. Onsdag fri.

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

Graver Martin Skov.
Tlf. 23 36 16 94.

Kirkeværge Bjarne Møller.
Tlf. 40 33 08 09.

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

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

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

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

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

Ærø Provsti
Kirkestræde 14, 5960 Marstal.
Tlf. 62 53 10 80.
Fax 62 53 10 82.
E-mail: aeroe.provsti@km.dk

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

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

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

Menighedsrådsformand Lissi Anneberg.
Tlf. 62 52 27  24.

Kirkeværge Lisse Anneberg.

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

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

Organist Paul Nedergaard.
Tlf. 62 52 15 05

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

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

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

Menighedsrådsformand Hanne Fynbo.
Tlf. 63 35 06 26.

Kirkeværge: Birger D. Petersen

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

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

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

Graver Max Hansen. Tlf. 30 11 61 59.

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

Menighedsrådsformand Hanne Fynbo.
Tlf. 63 35 06 26.

Kirkeværge: Kirsten Langdill.

Indlæg til kirkebladet
Hvis man har et indlæg til kirkebladet er man velkommen til at henvende
sig til et af menighedsrådene. Vi vil så forsøge at finde plads i et af de næste
kirkeblade. Det ærøske kirkeblad
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Børnenes sider
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Så er sommerferien slut
De fleste har nok nydt sommerferien i fulde drag. 
Nogle gange kan man dog godt komme til at savne 
kammeraterne og måske ligefrem skolen. 
Der kan sagtens komme mange gode dage endnu, 
og der er ikke noget så dejligt som at lege i det fri om aftenen. 
Kniber det med at finde på lege er her nogle gode gamle lege 
man kan lege. Nogle af dem kan også leges indendøre, 
hvis det skulle være. 

Stylter
Hvis du har et par lægter og et kraftigt bræt, samt skruer og en sav kan man let lave sig et par stylter.

Kan du gennemføre stylteprøven?

Store prøve:
– Gå over et bræt
– Gå baglæns over et bræt
– Gå sidelæns over et bræt
– Gå sidelæns over et bræt, med vending
– Gå baglæns 50 meter
– Hop fem gange med samlede ben
– Stå på stedet i ét minut
– Gå 100 meter uden at røre jorden

Eliteprøve:
– Punkterne fra Store prøve, og:
– Gå på et bræt (fra ende til ende)
– Hop på skiftevis ene og andet ben
– Hoppe op på stylterne med begge ben samtidig – Løbe i cirkler



Børnesiden: Ingolf Andersen, Søby Landevej 9, 5985 Søby. Mail: ingolf.andersen@gmail.com
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Bygge borg – udkæmpe slag
Deltagerne fordeles på to lige store hold. Med 3-4 meters mellemrum
»ingenmandsland« bygger hvert hold en fæstning af forhånden-
værende materialer fx et bord vendt om på siden. På toppen af hver
fæstning placeres lige mange (ca. 4-6) »tårne«, så de er synlige for fjen-
den. 

Hvert hold får en masse små »kanonkugler« og udpeger 1-2 »mine-
ryddere« – som bærer tydelig markering. Når der gives signal fra 
kamplederen gælder det om at være det hold, der først skyder alle
modstandernes tårne ned af fæstningen. Man kan også skyde efter
fjenden, hvis man bliver ramt, skal man f.eks. gå krabbegang ind til
midten af »ingenmandsland« og tilbage, før man igen må deltage i
beskydningen. De døde er sammen med »minerydderne« de eneste,
der må betræde »ingenmandsland«. Minerydderne har til opgave at
samle »kanonkugler« sammen og trille dem ud til deres hold. 

Antal deltagere: 8 – mange
Rekvisitter: »kanonkugle« laves af 1 sammenkrøllet avispapirsside,
»tårne« kan bestå af tomme mælkekartoner eller plastikbægre,
tørklæder eller bånd til »minerydderne«.
Faciliteter: Gulv- græs eller gårdareal på minimum 4 x 4 meter – jo
flere deltagere jo større areal.

Prinser og prinsesser
Alle deltagere står i en rundkreds. 3-4 af jer går ind midt i kredsen, og
de øvrige skal nu med en blød skumbold forsøge at ramme dem i
midten på benene, inden bolden rammer underlaget. Jer der står i
kredsen må gerne kaste bolden til hinanden for at komme så tæt på
dem inde i kredsen som muligt. Når en af dem i midten bliver ramt
går vedkommende ud i kredsen og hjælper med at få ram på de re-
sterende inde i midten. Ham eller hende, der sidst bliver ramt,
udnævnes til prins eller prinsesse. 

Når I alle sammen har prøvet at være i midten, er der fundet et antal
prinser og prinsesser. Alle disse går nu ind i midten, og sidste runde
går ud på at finde en konge eller en dronning.

Antal deltagere: 8 – mange
Rekvisitter: Blød skumbold gerne lidt stor.
Faciliteter: Gulv- græs eller gårdareal på minimum 5 x 5 meter – jo
flere deltagere jo større areal. Hvis I er flere end 20, kan I lave 2 kredse
med hver sin bold.

Firtræk
Fire deltagere. 
(Redskaber: Endeløst reb, 
fire rebstykker).

Deltagerne tager fat i rebet med
jævn afstand mellem hinanden.
Efter opstilling med stramt reb
imellem sig lægger hver deltager
sit rebstykke cirka to meter bag
sig selv. Herefter gælder det om
at trække de øvrige deltagere
med sig, så man selv kan nå sit
rebstykke – først!
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