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Kirkelig vejviser
Sognepræst (kbf), provst,
Anders Hauge
Adr.: Kirkestræde 14, 5960 Marstal.
Tlf. 62 53 10 80. Fax: 62 53 10 82.
E-mail: aha@km.dk
Træffes bedst kl. 11.00-12.00 undt. mandag.
Sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen
Adr.: Møllevejen 93, 5960 Marstal.
Tlf. 62 53 11 09.
E-mail: lpwk@km.dk
Træffes bedst kl. 11.00-12.00 undt. fredag.
Kirke-/kirkegårdskontoret:
Kordegn Simon Winberg
Ommelsvejen 24, 5960 Marstal.
Tlf. 62 53 10 38. Fax: 62 53 10 37.
E-mail: sjw@km.dk
Træffetider: Mandag, tirsdag, fredag og 
lørdag kl. 9.30-11.30.
Onsdag kl. 15.30-17.30. Torsdag lukket.
Organist: Karsten Hermansen
Møllevejen 63 A, 5960 Marstal.
Tlf. 62 53 15 62.
E-mail: khermansen@mail.dk
Træffes bedst kl. 8.00-9.00 undt. onsdag.
Kirketjener, Marstal kirke:
Helge Nygaard Hansen
Ommelsvejen 18, 5960 Marstal.
Tlf. 40 16 90 12. Mandag fri.
Kirketjener, Ommel kirke:
Verner Kristensen
Græsvængevej 13, 5960 Marstal.
Tlf. 62 53 22 55. Onsdag fri.
Menighedsrådsformand:
Jens Hebsgaard
Møllevejen 68, 5960 Marstal.
Tlf. 29 29 40 04.
E-mail: jens@hebsgaard.net
Graver: Gunnar Hansen
Træffes på kirkegården. Mobil 29 91 50 17.
Kasserer: Jytte Bjerrum
Nørregade 15, 5970 Ærøskøbing.
Tlf. 62 52 24 35.
E-mail: j.bjerrum@mail.dk

Hvad gør man?
Ved FØDSEL
Fødselsanmeldelsen skal være kir-
kekontoret ihænde i det sogn, hvor
moderen bor senest 2 hverdage
efter fødslen. Medbring: Forældre-
nes vielsesattest og fødsels- eller
dåbsattester. Er barnet født uden
for ægteskab: Moderens fødsels-
eller dåbsattest, evt. separations-
eller skilsmissepapirer.

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

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

Ved DØDSFALD
Henvendelse under alle omstæn-
digheder til kirkekontoret, hvor
man vil være behjælpelig med at
udfylde de fornødne papirer. (Her-
fra sørger man desuden for anmel-
delse til folkeregister, skifteret og
socialudvalget – af hensyn til udbe-
taling af begravelseshjælpen).

Der er mulighed for at blive begra-
vet/bisat fra sognets kirker eller
kapel.

KIRKEBILEN
Ring 20 40 96 90 – Ole’s Taxi
Kirkebilen er gratis for dig, som
gerne vil i kirke og behøver trans-
port. Husk at bestille lørdag inden
kl. 18.00.
Opmærksomheden henledes på, at
hyrevognssituationen på Ærø ved
redaktionens slutning er uafklaret,
og der derfor kan være ønsker om
transport, der ikke vil kunne imø-
dekommes på grund af travlhed.
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Lennert Melchior-
sen fra Marstal er
kaptajn i rederiet
A. P. Møller og
har i flere år sejlet
jorden rundt med
rederiets skibe.
Nu sejler han i
tankskibe, og kon-
kurrencen er stor,
så skibene kom-
mer ofte langt

omkring. På sin seneste udmønstring, som
tog sin begyndelse i Panama, nåede han
både til flere lande i Syd- og Mellemameri-
ka, til England, op i Østersøen, ned til
Libyen for til sidst at afmønstre i Gibraltar.
Ind imellem anløber skibet også havne,
hvor den danske sømandskirke arbejder,
og Lennert Melchiorsen har besøgt sø-
mandskirkerne i Singapore, Hong Kong og
New York.

Besøget i sømandskirken i New York
fandt sted i aspiranttiden, og da han dukke-
de op i kirken sammen med nogle kamme-
rater, var der travlhed, for der skulle være
fest for de fastboende danskere i New York
samme aften. De nåede knapt nok inden
for, før de selv var inviteret med til festen.
Festen var jo for danskere, så søfolkene
hørte selvsagt også med. Den gang var
alkoholpolitikken ikke så stram, som den
siden hen er blevet, så sømændene sagde
jatak og fik en hyggelig aften ud af det.

Hvordan møder søfolk i almindelighed
sømandskirken?

De fleste møder sømandskirken, når en
eller flere af medarbejderne dukker op i
havnen med aviser. De kommer altid, hvis
de kan nå det, og de vil gerne have en kop
kaffe og en snak, hvis de fornemmer, at
skibet har tid til det. Det kan jo svinge
meget, men det er altid rart at møde andre
danskere i det fremmede.

Hvad gør den danske kirkes folk ellers
for Jer?

De tilbyder altid, at vi kan komme og
tage del i det, der foregår i kirken, men det
er klart, at tilbuddet er bedst for stedets
fastboende danskere, eftersom sømænde-
ne jo hurtigt må videre. Sømandskirken
fungerer også som lokal kirke for de dan-
skere, der bor i området, og det betyder
meget for dem, at kirken er der.

På hvilken måde?
Kirkerne er et nationalt og kulturelt

centrum, som har stor søgning på de faste
aftener, hvor man kan være sikker på at
møde andre danskere. Højtiderne samler
selvfølgelig mange folk, og alle er velkom-
ne. De fleste danskere er jo ikke just så
troende, men sømandskirkerne har plads
til alle, hvad enten troen er stor eller lille,
eller om man er ateist. Sådan fornemmer
jeg det i hvert fald.

Vil det sige, at kirken ikke er missioneren-
de?

Ja, det kan man godt sige. Den har
naturligvis alle sine kirkelige tilbud, men
der er ingen, der bliver presset til noget, de
ikke er interesseret i. Som jeg oplever
sømandskirkerne, så er deres rolle primært

Fra kirken i sognet til kirken i verden
▲

I kirkebladets lille serie om den danske folkekirkes ansigt ude i verden er vi
denne gang nået til sømandskirken, som mange danske søfolk møder, når deres
skib anløber de havne, hvor den danske sømandskirke er repræsenteret. De
danske sømandskirker blev for nogle år siden lagt sammen med Dansk kirke i
Udlandet under fællesbetegnelsen Danske Sømands- og Udlandskirker.

Sømandskirken
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social. De står for det danske i det frem-
mede, og ind imellem skulle man i øvrigt
tro, at kirkerne står for import af alle
særligt danske varer. De er altid leverings-
dygtige i remoulade, leverpostej, lakridser
og andre ting, som ellers ikke kan købes
uden for Danmark.

Er kirkerne geografisk velanbragt i for-
hold til havnene?

I Singapore er omgivelserne meget flot-
te, da kirken holder til i et stort hus i et
mondænt kvarter, men det tager forfærde-
lig lang tid at komme dertil, og det kan
knibe med at få en taxa. Jeg deltog i en
grundlovsfest en gang, og det var meget
hyggeligt at sidde der sammen med om-
kring 100 andre danskere i haven.

I Hong Kong ligger sømandskirken lige
uden for containerterminalen, og det er jo
helt perfekt. I stueetagen ligger der et
værtshus, medens kirken bor på 2. og 3.
etage. Det er ikke noget problem for
nogen af parterne, og der kommer mange i
sømandskirken.

Hvad kunne du ønske dig af fremtidens
sømandskirke?

Jeg kunne nok godt tænke mig nogle fle-
re besøg på skibene. Der bliver jo stadig
flere danske skibe med udenlandske
søfolk om bord. De kan være dygtige og
venlige nok, men de kommer nu engang
ikke fra den samme kultur, og det betyder
altså meget at tale med andre på sit eget
sprog. Der findes supertankere med kun
én dansker om bord, og det er altså en
ensom post. Ude i verden har jeg mødt
danske skibe med en udenlandsk besæt-
ning og en dansk skipper, der kaldte over
radioen, fordi han var helt desperat efter at
snakke dansk. Store dele af besætningerne
er efterhånden filippinere, men også
rumænere og ukrainere er begyndt at gøre
sig gældende. Lidt efter lidt vil vi gå fra fire
til tre danskere om bord på skibene, og det
stiller naturligvis store krav til de få dan-
skere, hvis det også skal kunne fungere
socialt. Dér har sømandskirkerne en vigtig

funktion som ventil, og den vil ikke blive
mindre i fremtiden.

Interview ved K. Hermansen 
og A. Hauge, oktober 2007.

På redaktionens opfordring har assisten-
terne ved sømandskirken i Hong Kong
Anne Sif Egede Jensen og Simon Jon
Antonsen skrevet nedenstående til Marstal
kirkeblad.

I juli blev vi sendt til Hong Kong for at
arbejde som assistenter for den danske
sømandskirke. Et par af vores venner har
været ansat ved kirken for to år siden, og vi
følte os derfor temmelig godt forberedte
på de opgaver vi måtte blive stillet overfor
i løbet af vores år i Hong Kong. Selvfølge-
lig var vi klar over at de søfarende på de
danske skibe ville blive en stor del af vores
hverdag, og vi har haft rigtig mange hygge-
lige stunder her på vores arbejdsplads, som
også er vores hjem, på havnen.

Umiddelbart er havnen ikke det mest
romantiske sted i Hong Kong, men da vi jo
er en sømandskirke er det en stor fordel at
være så tæt på de danske skibe som muligt.
Vi bor i en lejlighed, som ligger i forlængel-
se af »Danish Room«. Danish Room min-
der mest af alt om en stor dagligstue.
Døren er altid åben, også selvom vi ikke er
hjemme, så der er altid mulighed for at
komme ind, smække benene op og få en
kop kaffe. Når vi er hjemme får vi som

Vi bor i bygningen »Panalpina«.

Glimt fra Hong Kong
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regel altid en rigtig god snak med de søfa-
rende, og det kan sommetider være svært
at forstå at det er en del af vores arbejde
og ikke fritid. Og det er nok det der i høj
grad kendetegner vores liv her i Hong
Kong. Igennem vores arbejde herude har
vi mødt en masse imødekommende men-
nesker, som vi efterhånden også ser i min-
dre arbejdsrelaterede situationer.

For nylig har vi dog virkelig oplevet hvor
udefinerbar en grænse der er mellem vores
eget private liv og arbejdet. Vi blev ringet
op af det danske konsulat i Hong Kong,
fordi et par danske piger på rundrejse med
rygsæk i Asien var blevet indlogeret på et
hospital her i byen. Den ene pige på 20 år
var blevet opereret for en sprængt blind-
tarm, og vi tog kontakt til dem for at høre
om vi på nogen måde kunne hjælpe.Vi tog
veninden til patienten med ud for at se lidt
af byen, så hun havde lidt at fortælle når
hun kom tilbage til hospitalet. Da den
unge pige blev udskrevet var hun desværre
ikke rask nok til at flyve hjem til Dan-
mark, og vi tilbød dem at komme og bo
hos os på havnen, til fremtiden tegnede lidt
klarere. De er lige rejst efter at have boet i
vores stue i en uge, og det er som at sige
farvel til rigtig kære venner. Vi har haft en
hyggelig tid med dem, og de er taknemme-
lige for at have haft en fast base i en ellers
usikker og skræmmende periode. På den
måde begynder mange af vores bekendt-

skaber herude i forbindelse med vores
arbejde, men vokser til mere.

Kirken er ikke primært udlandskirke og
grundlagt af en bestemt menighed, men
blev til for de søfarendes skyld, og der er
derfor skabt en tradition om stor åbenhed
overfor alle som måtte komme forbi. Der
er både plads til dem der kommer til Hong
Kong blot for et kort besøg og til dem der
har boet her i flere år. Kirken har overlevet
selvom dens oprindelige menighed primært
har befundet sig på verdenshavene og ikke
i nærområdet. Det har kun kunne lade sig
gøre ved en usædvanlig stor opbakning fra
de danske søfarende, som på den måde har
holdt os flydende. Da kirken er åben for
alle, er der efterhånden også kommet en
masse fastboende danskere til. Kirken i
Hong Kong virker derfor også som et so-
cialt samlingssted for danskerne herude, og
her kan de møde andre mennesker i sam-
me livssituation, og får herved mulighed for
at danne deres eget netværk. Den første
søndag i hver måned holder vi en gudstje-
neste med efterfølgende kirkefrokost. Her
serverer vi dansk mad, og rigtig mange
unge kommer på besøg i Danish Room 
i den anledning. Vi holder familiedage 
for børnefamilierne, gudstjenester og grill-
fester, og de fastboende danskere er ligeså
velkomne i Danish Room som de søfaren-
de. Derfor føler vi os meget privilegerede,
selv værende unge danskere i Hong Kong
uden medbragt familie og venner, da vi
hele tiden er i kontakt med danskere i kraft
af vores arbejde. Mange spørger os hvori
det religiøse aspekt ligger i vores arbejde.
Kirken hernede er ikke direkte missione-
rende, men et værested hvor der skal være
hjerterum, åbenhed og tid til hinanden. Kri-
stendom er højere grad noget vi skal prak-
tisere end prædike, hvilket heldigvis tiltaler
mange mennesker herude. Derfor nyder vi
også godt af en masse frivillig arbejdskraft,
både fra sømænd og danskere, i forbindelse
med vores snarlige julebasar.

▲

Skibsbesøg på havnen.



Det er en kæmpe begivenhed at skulle
stable på benene, og fuldstændig uladsig-
gørlig uden hjælp. Alt fra pensionister til
studerende river en weekend ud af kalen-
deren for at støtte kirken, og vi er evigt
taknemmelige. Især de unges engagement i
kirken er enestående i forhold til hvad vi
kender hjemme fra Danmark, og det er en
fornøjelse at være en del af en så levende
og alsidig kirke.

Sif og Simon
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Sortering af julepynt til julebasaren.

Nytår og Fadervor
Fadervor er en velegnet begyndelse på et
nyt år. Fordi Fadervor i hele sit indhold er
fremadrettet. Selv om vi ofte vil bruge vort
Fadervor i en situation, hvor det er afmagt
og nød, der truer os på den ene eller anden
måde, så er Fadervor i bund og grund
fremadrettet.

Den begynder med en bøn om, at Guds
rige må komme. Så er perspektivet sat og
blikket løftet fra jorden til himmelen, fra
det små til det store, fra fortabthed til para-
dis. Vi beder om, at alt det, som er Guds
vilje, må ske. Her kan man let gå galt i
byen, hvis man begynder at forveksle egen
vilje med Guds vilje. For ingen efterprøv-
ning er jo i realiteten mulig, når man beder
sin bøn. Ingen andre kan mærke efter, om
jeg nu beder om egen vilje eller Guds vilje.
Uden holdepunkter er vi dog ikke. For
Guds vilje kender vi gennem Jesus. Hvor-
dan det er Guds vilje, at Hans rige skal bry-
de frem, det har vi mødt gennem Jesus.
Han prædikede, han helbredte, og han sat-
te sig selv i pant for Guds vilje, som da han
den sidste nat, hvor han blev forrådt, og
han vidste det, bad sin bøn i Getsemane
Have om, at hvis det var muligt, at denne
lidelse så måtte gå ham forbi. Og han slut-

tede med ordene: »Fader, ske ikke min,
men din vilje«.

På grund af og i kraft af, dvs. for Jesu
Kristi skyld, ved vi, at Guds vilje ikke er en
vilkårlig vilje, ikke er en vilje, som er tilfæl-
dig, og som driver gæk med os mennesker.
Det kan vi ellers godt føle, når tilværelsen
går os imod, når vi ikke kan gennemskue
verden og dens gang,og når vi tumler rundt
i det tvetydige. Men da skal vi vide, at Gud
er ikke færdig med sin verden, og at han vil
være med os indtil verdens ende, som det
hedder i slutningen af Matthæusevangeliet.
Verdens ende, det er når Guds vilje med
verden sker fyldest. Det er, når paradis-
drømmen ikke er en drøm længere. Det er,
når julesorgen er afløst af den evige jule-
glæde, som ingen synd, død eller mørke
skal kunne anfægte. Det er det, som vi ser i
glimt, hver gang glæden vinder over sorgen.
Det er det,vi ser,hver gang lyset sejrer over
mørket, om det så bare er i et splitsekund,
men alligevel langt nok til, at håbet kan få
næring. Verdens ende er der, hvor alt det,
som vi har set, mødt og lært gennem Jesus
bliver fuldendt. Der, hvor Gud gør al ting
nyt og bliver alt i alle. Det er en måde at
udtrykke på, at vi skal leve i det håb, som
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Foredragsrække

Fadervor jo i hele sit væsen er udtryk for.
Komme dit rige! Sådan begyndte vi jo. Det
er ikke en tom formulering. Det er en bøn
om, at vi må se det rige, som Jesus kom
med, så vi får det på prajehold.Vi beder her
om, at Guds rige må komme ikke bare ved
verdens ende, men også i vort liv, så håbet
kan få næring og visheden om, at vi ikke er
forladt af Gud kan få næring.

Fadervor er en god måde at begynde det
nye år på, eller begynde den første dag i
resten af vort liv på. For med denne bøn
beder vi om, at vi også i den tid, der kom-
mer, må være Guds børn, så vi med frimo-
dighed tager imod hver en ny dag i tillid til,
at magten og æren i evighed er Guds i Jesu
navn. Amen. AH

Forfatterne og de store spørgsmål
Man kan godt begynde at glæde sig til vinterens foredragsrække, som har over-
skriften til denne artikel som sin overskrift.
I foredragsrækken indgår to danske forfattere, nemlig Jens Smærup Sørensen og
Pablo Henrik Llambias.
Den første vil fortælle om sin nyeste roman »Mærkedage«, og den sidste vil tale
om det problem at finde sin identitet i en blandingskultur, dvs. i et samfund, hvor
der er mange forskellige bud på, hvad et menneske er og skal være .
De andre to foredrag, nemlig det første og det sidste i rækken, holdes af littera-
turkendere. David Bugge fra Aarhus fortæller om de to forfattere Martin A.
Hansen og Karen Blixen under overskriften »Bondesønnen og Baronessen«.
Doris Ottesen afslutter  sæsonen med at inddrage nordiske forfattere.
Foredragsrækken er arrangeret af øens sogne i fællesskab med Folkeuniversitetet.
Og hvorfor arrangerer kirkerne forfatteraftener? Fordi tro og forståelse af kri-
stendom har som forudsætning, at man er optaget af de store spørgsmål, og dem
er forfattere nu engang kaldet til at beskæftige sig med.

Ærø Højskole tirsdag aftener kl. 19.30:

4. december 2007: David Bugge: »Bondesønnen og Baronessen«.
Om Martin A. Hansen og Karen Blixen.

22. januar 2008: »Mærkedage« - Jens Smærup Sørensen fortæller om sin 
seneste roman.

5. februar 2008: Pablo Henrik Llambias: »Identitet i blandingskulturer«.
11. marts 2008: Doris Ottesen: »Det nordiske perspektiv«.



8

Kalender

▲

ADVENTSKONCERT I MARSTAL KIRKE
Lørdag den 8. december kl. 16.00.
ÆRØKORET – MARSTAL KIRKEKOR – EDDA MEYER, sopran – 
KARSTEN HERMANSEN, orgel. Traditionel advents- og julemusik for kor,
solist og orgel. Fri entré.

DE NI LÆSNINGER I OMMEL KIRKE
Søndag den 16. december kl. 19.00
Medlemmer af menighedsrådet og menigheden læser op.
MARSTAL KIRKEKOR medvirker.

JULESØNDAG I OMMEL KIRKE
Søndag den 30. december kl. 16.00
Sopranen EDDA MEYER medvirker med julemusik ved gudstjenesten.

NYTÅRSKONCERT I MARSTAL KIRKE
Lørdag den 12. januar kl. 16.00
GUIDO PAEVATALU, baryton. En musikalsk buket sammensat af toner fra
kirkemusikkens og operaens verden. Guido Paevatalu har gennem mange år
sunget på Det kongelige Teater og Operaen og er kendt fra radio og fjernsyn.
Ved koncerten i Marstal Kirke akkompagneres Guido Paevatalu af Karsten
Hermansen. Fri entré.

OMMEL KIRKE
Onsdag den 6. februar kl. 19.30
Kyndelmisse-sangaften i Ommel Kirke. MARSTAL KIRKEKOR synger,
Karsten Hermansen spiller og Lars Peter Kristiansen læser op.
Alle er velkomne!

Eftermiddagsgudstjenesterne i Marstal Kirke
Som nogle måske har bemærket, har eftermiddagsgudstjenesterne i Marstal
Kirke på den første søndag i måneden i den senere tid været lidt anderledes end
højmesserne om formiddagen, og det er planen, at det skal fortsætte.

Den 2. december er der advents-musikgudstjeneste, hvor Marstal Kirkekor og
sognepræst Lars Peter Kristiansen medvirker. Der vil blive fokus på adventssan-
ge- og salmer for børn i alle aldre.

Den 6. januar spiller kirkens organist lidt mere orgelmusik end sædvanligt, nem-
lig nogle af jule- og nytårstidens mange fine orgelstykker. Provst Anders Hauge
prædiker.

Den 3. februar markeres fastelavn med en familiegudstjeneste, som forestås af
Lars Peter Kristiansen. Marstal Kirkekor medvirker.

Den 2. marts afholdes syngsammengudstjeneste. Konfirmanderne medvirker.
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Menighedsrådets møder
29. januar kl. 19.00 i konfirmandstuen i
Strandstræde.
Der er offentlig adgang.

Korskole ved 
Marstal Kirke
Der begynder nyt korskolehold 

Fredag den 11. januar kl. 15.00-15.45

i Marstal Kirkes dåbsværelse (på kir-
kens sydside).
Børn fra 3. klasse og opefter kan del-
tage. Efter mindst et halvt års under-
visning kan korskoleeleverne – forud-
sat at de består en lille optagelses-
prøve – komme med i Marstal Kirke-
kor, som hver fredag eftermiddag øver
til søndagens gudstjeneste. Desuden
medvirker Marstal Kirkekor fra tid til
anden ved kirkekoncerter og sangafte-
ner.

Eventuelle spørgsmål kan rettes 
til Karsten Hermansen på telefon 
62 53 15 62.

Sogneaften
Onsdag den 27. februar 2008 kl. 19.00 i
konfirmandstuen i Strandstræde.
EBBA HEBSGAARD: Glimt fra mit
liv i Afrika.
Glimt fra et langt liv i Afrika og fra et
gensyn i oktober 2007.
Endvidere vil Jens Hebsgaard fremvi-
se nogle effekter fra Afrika.
Der serveres kaffe og brød for et
beskedent beløb.

Minikonfirmander
I januar er det igen muligt at blive
minikonfirmand, hvis man går i 3.
klasse.
Det foregår i Marstal Kirke og i kon-
firmandstuen. Vi lærer kirken at ken-
de, synger, hører fortællinger fra Bibe-
len, hygger os og meget mere.
Det foregår onsdage. I bliver hentet
på skolen kl. 12.30, og det varer til ca.
kl. 14. Første gang er d. 16. januar.
Ring evt. og hør nærmere eller tilmeld
jer med det samme hos Lars Peter
Wandsøe Kristiansen 62 53 11 09 eller
LPWK@km.dk

På gensyn til januar.
www.aeroeportalen.dk
Gudstjenestelisten for Marstal og
Ommel Kirker samt tidligere numre
af kirkebladet kan ses på Internettet.
Senere vil gudstjenestelisten samt kir-
kebladene også være at finde på den
nye ø-portal www.aeroe.dk

Julehjælp
Også i år kan man søge om julehjælp
fra Marstal Sogns Menighedspleje,
hvis man er bosiddende i Marstal
sogn.
Hjælpen gives fortrinsvis til betrængte
børnefamilier, men andre kan også
komme i betragtning og er velkomne
til at søge.
Man søger ved at rette henvendelse
via præsterne, senest den 12. decem-
ber. Eventuelt tildelt julehjælp vil bli-
ve uddelt i ugen op til jul.

Marstal Menighedsråd

Sidste frist
for indlevering af stof til kirkebladet
er 1. feb. til Anders Hauge.

Redaktionen 
består af Anders Hauge, Lars Peter
Wandsøe Kristiansen og Karsten Her-
mansen.



ÆRØ

AUTO-CENTER
v/ Bjarne Kristensen

SKOLEVEJ 12  - MARSTAL 
TLF. 62 53 13 02

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

Torsdage
6. dec. Centersalen kl. 10.00 Hauge

13. dec. Rød kl. 14.30 Hauge
20. dec. Centersalen kl. 10.00 Kristiansen
24. dec. Centersalen kl. 10.00 Hauge

3. jan. Oasen kl. 14.30 Hauge
10. jan. Centersalen kl. 10.00 Kristiansen
17. jan. Ingen
24. jan. Centersalen kl. 10.00 Kristiansen
31. jan. Blå kl. 14.30 Kristiansen

7. feb. Centersalen kl. 10.00 Hauge
14. feb. Orange kl. 14.30 Kristiansen
21. feb. Centersalen kl. 10.00 Hauge
28. feb. Strandstuen kl. 14.30 Hauge

6. mar. Centersalen kl. 10.00 Kristiansen

HENNING BOYE
SNEDKERMESTER

INDUSTRIVEJ 1 · MARSTAL
Tlf. 62 53 32 92 / Bil 20 45 48 16

PER ANDERSEN
MALERMESTER
ROSENVEJEN 9 · MARSTAL

TLF. 62 53 23 90

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

Murermester
Christian Grønne

Alt i murerarbejde
Reparations-
arbejde
Badeværelser
Tagarbejde

Bibelkreds
Vi har en bibelkreds hver den første
tirsdag i måneden kl. 14.30 i konfir-
mandstuen i Strandstræde.

Vi er ca. 10, der mødes, vi synger, læser
i Bibelen og diskuterer det læste emne –
jo, der er også kaffe og en masse hygge.

Om du er ung eller gammel, meget
eller lidt kristen – eller vil du bare
være med, er du/I meget velkommen
hos os. Vi glæder os til at se dig.

På gensyn!   For bibelkredsen Vibeke

Indsamlinger
1. januar Nytårsdag:
Det danske Bibelselskab
Hvad der lægges i kirkens indsam-
lingsbøsser indtil fastelavn går til
menighedsplejen og i fastetiden til
Folkekirkens Nødhjælp.
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Gruppeleder:
Daniel Hansen,
Hovedgaden 6, Ommel,
tlf. 62 53 20 12 / 20 12 50 37.

Grupperådsformand:
Peer Jakobsen,
Sdr. Kystvej 18, Ærøskøbing,
tlf. 63 52 34 48.

Gruppekasserer:
Karen Nielsen,
Kongeballevej 10, St. Rise,
tlf. 63 52 24 91.

Spejderhytte:
Norhytten, Færgevej 57, Kragnæs.
Henv.: Daniel, Peer eller Karen.

Ærø
Boghandel ApS
Kongensgade 31 A 
Marstal
Tlf. 62 53 10 77

Hele øens bogleverandør
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CHR. H. CHRISTENSEN
MARSTAL . TLF. 62 53 10 60

- et godt sted at handle!

Marstal 
Begravelses- og
Bisættelsesforretning
OMMELSVEJEN 23A, MARSTAL
Ordner alt vedr.: BEGRAVELSER · BISÆTTELSER
· RUSTVOGNSKØRSEL · ATTESTER m.m.
Aftaler kan træffes i eget hjem eller på vort kontor.
Ring venligst og aftal tid.

Tlf. 62 53 39 11 eller
Mobil 21 43 05 83
Venligst: ULRIK CHRISTIANSEN



Hverdagsgudstjeneste onsdag den 6. februar kl. 19.30 i Ommel Kirke.

GUDSTJENESTER
December - Januar - Februar 2007/08

MARSTAL OMMEL

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

Kl. 10.00 9. december Ingen
Hauge 2. søndag i advent

Kl. 10.00 16. december Kl. 19.00
Hauge 3. søndag i advent Kristiansen

Kl. 10.00 23. december Ingen
Hauge 4. søndag i advent

Kl. 16.30 24. december Kl. 15.00
Kristiansen Juleaften Hauge

Kl. 10.00 25. december Kl. 16.00
Hauge Juledag Hauge

Kl. 10.00 26. december Kl. 10.00
Kristiansen 2. juledag/Skt. Stefans dag Hauge

Kl. 10.00 30. december Kl. 16.00
Kristiansen Julesøndag Kristiansen

Kl. 16.00 1. januar Kl. 14.30
Kristiansen Nytårsdag Kristiansen

Kl.16.00 6. januar Kl. 10.00
Hauge Helligtrekongers søndag Hauge

Kl. 10.00 13. januar Ingen
Kristiansen Sidste søndag efter Hellig 3 Konger

Kl. 10.00 20. januar Kl. 19.00
Kristiansen Septuagesima Hauge

Kl. 10.00 27. januar Ingen
Hauge Seksagesima

Kl. 16.00 3. februar Kl. 10.00
Kristiansen Fastelavn Hauge

Kl. 10.00 10. februar Ingen
Kristiansen 1. søndag i fasten

Kl. 10.00 17. februar Kl. 16.00
Kristiansen 2. søndag i fasten Kristiansen

Kl. 10.00 24. februar Ingen
Hauge 3. søndag i fasten

Kl. 16.00 2. marts Kl. 10.00
Hauge Midfaste Kristiansen


