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Når dette blad udkommer, er vi godt i
gang med fasten. Men er der overhove-
det nogen af os, der lever anderledes i
den periode end resten af året? Nej, det
kan nok ikke ses på ret mange af os fol-
kekirkekristne, at det er faste. Men ker-
nen i det at faste tror jeg de fleste af os
har – om ikke tjek på, så i al fald erfa-
ret på egen krop, nemlig det at give af-
kald. Hovedingrediensen i al form for
faste er at give afkald, at undvære ting,
i den hensigt at blive ved med at være
tro mod Gud og mod de mennesker,
man er blevet begunstiget med at skulle
møde i sit liv. Som sognepræst må jeg
indimellem give afkald på den teologi-
ske fordybelse, når andre og mere pres-
serende opgaver melder sig ude i vir -
keligheden. Det er derfor et stort privi-
legium at sidde her og få lov at nørkle
med Kirkebladets s. 2, »Præstens ord«,
at få foræret nogle timer til teologisk
fordybelse ligesom ved prædikenskriv-
ningen, midt i alle de andre gøremål,
f.eks. kirkebogsføring. Om der så kom-
mer noget godt ud af det, må læse-
ren/lytteren/kirkegængeren bedømme.
I julen gav vi helst ikke afkald på

noget. Alt skulle helst være som det
plejer. Men vi fejrede dog, at Gud gav
afkald. Gud gav afkald på at være en
ubesmittet og højt hævet guddom i
himlen, i og med at han blev født som
et menneske på jorden. Han måtte
endda trækkes med fattige forældre og
blive lagt i en krybbe ude i stalden. Jeg
har altid troet, at en krybbe var en hyg-
gelig lille vugge, og det er der mange i
min generation, der også mener. Var
det ikke for en dyreglad forlovet, var
det aldrig gået op for mig, at en krybbe
er det fodertrug, hestene æder af.
Og Guds afkald fortsætter ind i fa-

stetiden og kulminerer med korsfæstel-
sen langfredag. Først da kunne Gud
blive rejst op til en glædelig opstandelse
på en påskemorgen, hvor gravstenen
sprængtes af lys og glæde. Men men-
neskene, der kom derud og opdagede,
at liget manglede, blev bange.
Jesus var også bange i sit liv, første

gang for alvor da han mødte Satan ude
i ørkenen. Det prædikes der om 1. søn-
dag i fasten i ulige år [med udgangs-
punkt i Matthæusevangeliets kapitel 4,
vers 1-11], altså desværre ikke i 2012.

»Jesus var bange i ørkenens sand,
bange for fristerens stemme:
Brug dine kræfter og vis, hvad du kan,
tror du at Gud vil dig glemme?
Men angsten må vige for troen på jord:
Vig fra mig, din djævel! Og lev af Guds ord!«

[Holger Lissner 1982, 1. vers af salme nr. 809 i
Tillæg til Den Danske Salmebog fra 1997]

Lev af Guds ord! Det er Jesu svar på
den første af Satans tre fristelser: »Men-
nesket lever ikke af brød alene, men af
hvert ord, der udgår af Guds mund«
Satan havde bedt om bevis for, at Jesus
var Guds søn, ved at bede ham om at
trylle stenene i ørkenen om til brød.
Men Gud vil ikke vise sin magt på den
måde.
Jesus havde ellers rigeligt behov for

brød, for på det tidspunkt havde han
ikke spist i fyrre dage og fyrre nætter!
Det er et tegn på magt, når man har
brød at putte i munden. De magtfulde
lande i verden, det er sådan nogle lande
som Danmark, hvor ingen behøver at
dø af sult. Når man er sulten, er man
magtesløs. Og man har ikke kræfter til
at foretage sig noget som helst. Forestil
jer så, hvordan det må være at møde
Satan, når man har fastet i fyrre dage
og fyrre nætter. Det gjorde Gud!
Vi kan læne os mageligt tilbage, for

ingen af os behøver at undvære mad i
fyrre dage. Men vi slipper ikke for at
møde det onde i løbet af vores liv, f.eks.
i form af fristelser og tilbud om magt,
sådan som Gud heller ikke slap for det.

Gud har magt over alting, men han
valgte at give afkald på sin magt, også i
mødet med det onde. Gud ville hellere
være bange sammen med sine men-
nesker end forblive højt hævet over
menneskers angst og andre afmagtser-
faringer. Satans tilbud til Jesus ude i
ørkenen handlede nemlig alle tre om at
få magt eller tage magten. Men Jesus
ville ikke trylle sten om til brød blot for
at blive mæt, ville ikke lade engle bære
sig på hænder og fødder, ville ikke eje al
verdens herlighed. Og idet Gud tak -
kede nej til magten, da kom der engle
og sørgede for ham.
Denne tekst i Bibelen om fristelsen

af Jesus viser, at Gud har gjort sig er-
faringer med det onde på en så gen-
nemgribende måde, at vi aldrig mere
behøver at blive bange. Med Guds nye
form for almagt, kærlighedens afmagt,
er der lagt op til frelse for enhver, som
tror. Tror på, at Gud i Jesu skikkelse
naturligvis har gjort sig alle tænkelige
menneskelige erfaringer. Troen på det
giver mennesket en kæmpe frihed,
uanede muligheder for livsudfoldelse,
for så er der ikke længere nogen fri -
stelse så stor, at Gud ikke selv har været
udsat for den først. Men de uanede
muligheder for livsudfoldelse, jeg næv -
ner, handler selvfølgelig ikke om at ville
få og tage magten, men om at afstå fra
magten, at give afkald, at undvære ting,
man ikke troede, man kunne leve uden.
Satan gav Jesus tre tilbud om magt: at
spise, at lade sig tjene, at eje alle ver-
dens riger og al deres herlighed; men
Gud takkede nej til den slags magt.
Derfor kan vi kristne gladeligt give af -
kald, uanset hvor stor magt, der til by-
des os i fristelserne, for kun i magt-
afståelsen er kærligheden. Og hvem
ved, måske vil det en dag vise sig, blive
åbenbaret for os, at det lader sig gøre
at leve helt uden at være bange?!

»Jesus var bange som du og som jeg,
men han gik angsten i møde,
og han går med os hver dag og hver vej,
for han stod op fra de døde.
Og angsten skal miste sin magt her på jord,
for Kristus beholder det sidste ord«

[Holger Lissner 1982, 4.vers af salme nr.809 i
Tillæg til Den Danske Salmebog fra 1997]

Jeppe Sørensen

Julen varer lige til påske



Hvad gør man?

Ved FØDSEL
En fødsel registreres på baggrund
af jordemoderens anmeldelse til
kirkekontoret. Forældre skal kun
anmelde fødsel, hvis der ikke har
medvirket en jordemoder ved
fødslen.

Ved DÅB
Henvendelse til den præst, der
skal forrette dåben. Medbring/
oplys barnets personnr., dets navn
samt navn og adresse på mindst
tre faddere.

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

Ved DØDSFALD
Henvendelse under alle om stæn-
digheder til kirkekontoret, hvor
man vil være behjælpelig med 
at udfylde de fornødne pa pirer.
(Herfra sørger man des  uden for
an meldelse til folkeregister, skif  te-
ret og social ud val get – af hensyn
til udbetaling af be gravelseshjæl-
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
Ansvarshavende redaktør:
Ingolf Andersen, Søby.

Dagny Lyngborg, Tranderup.
Peter Nielsen, Bregninge.
Anne Røndal, Ærøskøbing.
Dorete Landro, Marstal.
Aksel Krogenlund Larsen, Rise.

Ærø-kronikken

Fremtidens kirker er grønne
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Forsidebilledet: 
Kirkeskibe er en levende tradition, specielt i Danmark og ikke mindst på Ærø
med sine stolte søfarts-traditioner. De er et gammelt symbol for menighed og
kirke, der med Kristus ved roret klarer sig gennem tilværelsens stormfyldte
hav. De første danske kirkeskibe kendes fra tiden efter reformationen.
Forsiden viser den tre-mastede klipper »Thermopylae« ophængt i Ærøskø-

bing Kirke og bygget af skibsbygmester Gorm Clausen.
»Thermopylae« blev søsat i Aberdeen, Storbritannien i 1868 for »Aberdeen

White Star Line«. Jomfrurejsen gik fra London til Melbourne i Australien og
tog blot 60 dage og var rekord for sejlskibe på den tid. (Peter Nielsen)

Graver Niels-Jørgen Bech ved sorteringsanlægget på Bregninge Kirkegård. Alt orga nisk
materiale komposteres.

I de senere år er de ærøske kirker ble vet
grønnere. Bevidstheden om, at også
kir kerne har et ansvar for en bæredyg-
tig og miljøvenlig drift, har betydet en
række nye initiativer, som er en na -
turlig videreførelse af kirkens etiske og
mo ralske grundprincipper og ønsket
om at bidrage til ressourcebesparelser
og et renere miljø. 
Primært er de ærøske kirke gårde og

rekreative områder blevet helt fri for
sprøjtemidler. I stedet anvendes ukrudts-
brændere. Vissent grønt komposteres
og genbruges.
Rengøring af stensætninger og grav -

sten foregår med IDZ – et miljøvenligt
rensemiddel, der indeholder kvælstof
og ender som simpel gødning.
På landsplan har klima- og miljø-

gruppen under Danske Kirkers råd
oprettet »Grøn Kirke«. Formålet er at
styrke og inspirere beslutningstagere,
menigheder, kirker og kirkelige orga -
nisationer til at indarbejde miljø og 

kli ma som en naturlig del af kirkernes
daglige praksis.
Klima- og miljøgruppen tager ini-

tiativ til projekter i Danmark, hen-
ter inspiration i udlandet og samarbej -
der med internationale organisationer,
blandt andet Kirkernes Verdensråd.
I 2009 introduceredes en diplom -

ordning, der på basis af tjeklister cer-
tificerer den enkelte kirke som »Grøn
kirke«. Tjeklisten indeholder 48 må le -
punkter, der behandler emner som af-
faldshåndtering, transport, varme- og
elforbrug, indkøb, økologi, naturpleje
og meget mere. Indtil nu har næsten
hundrede dan ske kirker over hele lan-
det erhvervet certifikatet.
De ærøske kirker har på et fælles -

møde i efteråret sidste år besluttet at
støtte initiativet og selv at arbejde hen
mod en certificering. Og de er godt på
vej...
(Læs mere på www.gronkirke.dk )

Peter Nielsen



Bregninge-Søby Sogne
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Sognepræstens fridage
Telefonsvarer og mail henviser til an -
den præst i ferie og på fridage!

Menighedsrådsmøder
Dagsorden kan læses tre hverdage for -
ud for mødet:
I Bregninge Kirkes våbenhus i den

grå mappe.
I Søby Kirke på opslagstavlen ved

våbenhuset.
Møderne afholdes altid tirsdage kl.

19.00 på skift mellem Søby Sognehus
og Bregninge Præstegårds konfirmand-
stue:

Bregninge den 20. marts.
Søby den 24. april.
Bregninge den 15. maj.

Døbte
Bregninge:
Tor Philip Havsteen-Franklin, London.

Begravede
Søby:
Irma Kristoffersen, Havnevejen 6b.
Jytte Kock Hansen, 
Vestervang 44, Aarhus.

Ellen Kathrine Andersen, 
Søkilden, tidl. Haven.

Ada Kock, 
De Gamles Hjem i Rise, tidl. Søby.

Inge Cecilie Kock, Søndervejen 5.
Ingeborg Sofie Pedersen, Buevej 30.
Jørn Alex Kristensen, Langebro 4.
Hans Ole Groth, Østerbro 30.
Gert Groth Rasmussen, Nørrebro 12.
Ulf Bruno Pedersen, Ellehøjvej 24.

Bregninge: 
Ingen.

Siden sidst
Gave fra Ærø Brand Fonden
Det kan afsløres som en meget glædelig
nyhed, at Ærø Brand Fonden har været
så gavmild at tildele Bregninge-Søby
Menighedsråd midler til indkøb af 50
eksemplarer af den seneste udgave af
Højskolesangbogen. Hermed går et
længe næret ønske i opfyldelse. Vi
glæder os til at bruge sangbøgerne i
mange sammenhænge og takker endnu
en gang fonden for tildelingen.

På menighedsrådets vegne
Annette Finnerup

Konfirmationer
Søby Kirke 
søndag den 13. maj, kl. 9.30
Andreas Otto Hansen, Kappelhøj 11.
Mikkel Rasmussen, Nørrevejen 20.
Frederik Larsen, Søbakkevej 28.
Tobias Mondrup Wang Larsen, 
Østerbro 9.

Mathias Nørmark Olsen, Nørrevejen 5.
Oliver Schmidt, Søby Nørremarksvej 4.
Rie Groth Falkenberg, 
Kommens Agre 6.

Maja Juhl Enevoldsen, Røndal 2.
Maria Victoria Christensen, 
Ellehøjvej 15.

Bregninge Kirke 
søndag den 20. maj kl. 9.30
Rasmus Nylander Ibsen, Tværby 11.
Martin Høker Eriksen,
Skovby Nederst 4.

Simon Hansen, Øster Bregninge 14,
Lea Flintholm Sørensen, 
Skovby Skolevej 4.

Sofie Mette Sørensen, 
Øster Bregninge 46.

Anna Ting Nissen Bech, 
Skovbygade 29.

Rikke Christensen, Tværbymark 6.

Konfirmandlejr 
16.-17.-18. marts i Bregninge Kirke,
konfirmandstue og præstegård.
Konfirmandernes gudstjeneste 
i Bregninge Kirke, 
lørdag 17. marts kl. 20.00
Vi får besøg af konfirmanderne fra
Hald nord for Randers og deres præst
Lone Nyeng, samt spejderne derfra.
Årets tema bliver »næste«, der skal

udfolde sig i hjemmedigtede salmer,
brød bagt over åben ild, papirklip, skue -
spil, maskefremstilling og på film. 
Hele lejrens arbejde sammenfattes i

en gudstjeneste lørdag aften, hvor alle
er velkomne – og selvfølgelig især for -
ældre og familie.

Sognesøndag
Menighedsrådet for Bregninge-Søby
inviterer igen til Sognesøndage i Søby
Kirke og i Sognehuset på Søbakkevej 6.
Som sædvanlig holdes der en kort

gudstjeneste kl. 14, derefter mødes vi i
Sognehuset til kaffe og hjemmebagte
boller og kage à 20 kr.

Søndag d. 18. marts:
Ole Finnerup viser billeder og fortæller
om »Kunst i kirken.«
Vi kan tilbyde kirkebil fra Bregninge

Sogn til Søby Sognehus.
Kontakt sognepræst Agnes Hau-

gaard på tlf. 62 58 14 31 – eller Kirsten
Langdill på tlf. 62 58 16 90.

Den stille uge og 
påsken i kirkerne

Fællesgudstjeneste Palmesøndag,
den 1. april, kl. 14.00 
i Bregninge Kirke og Sognegård

Prædikant og foredragsholder er Jørgen
Carlsen, foredragets titel er: »Forun-
dringsparathed«.
Jørgen Carlsen er forstander for Te -

strup Højskole og medlem af Etisk
Råd. 
Han er mag. art i idéhistorie og blev

derefter ansat på Aarhus Universitet og
Danmarks Lærerhøjskole, indtil han i
1986 blev forstander for Testrup Høj -
skole.
Jørgen Carlsen er klummeskribent i

Kristeligt Dagblad og medredaktør af
Højskolesangbogen. 
Medarrangør er også Bregninge Sog -

negård og Lokalrådet.

Skærtorsdag den 5. april
Altergang med nybagt alterbrød og le -
vende lys.

Bregninge Kirke kl. 16.00

Søby Kirke kl. 19.00
Søbykoret medvirker, menighedsrådet
serverer et let traktement med kom-
menskringler i Sognehuset bagefter.

Fællesgudstjeneste
Langfredag i Bregninge Kirke 
den 6. april kl. 11.00
De Ni Påskelæsninger
De fleste kender De Ni Læsninger i de-
cember måned. 
Sidste år prøvede vi De Ni Læs-

ninger til påske efter inspiration fra
Domkirken i København. 
Vi er nu enige om at gøre det skifte-

vis i kirkerne, og læserne er ni fra
menigheden.
Imellem læsningerne synges salmer,

en enkelt solo eller et orgelstykke.
Læsningerne er alle fra Jesu Lidel-

seshistorie, og de leder frem til den
store påskefests opstandelsesbudskab.
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Sprudlende kammerkor
gæster Ærø
Allerede nu kan man glæde sig til en
festlig eftermiddag, når vokalensemblet
Oktetten giver koncert i Bregninge
Kirke søndag den 15. april kl. 15. Gen-
nem ti år har ensemblet optrådt ved en
række koncerter i forskellige dele af
landet, deltaget i Roskildenatten og ved
generalforsamlinger samt underholdt
på gader og stræder ved juletid.
Som navnet antyder, består Oktet-

ten af otte sangere, hvortil kommer en
dirigent. Foruden en enkelt profes-
sionel sanger er der tale om rutinerede
korsangere, organister og korledere,
som ganske enkelt er glade for at synge
sammen. To af Oktettens medlemmer
har endvidere hjemme på Ærø, nemlig
organist og korleder Gitte Jørgensen og
advokat Helge Taggatz.
Korsangen bliver krydret med et par

soloafdelinger leveret af Oktettens 1.
sopran og solist Helle Romdal og kgl.
operasanger Erik Harbo, gift med et af
Oktettens medlemmer. I solosangene
er det foråret og kærligheden, der fin -
der udtryk igennem komponister som
blandt andre Edvard Grieg og P. E.
Lange-Müller. Solisterne bliver akkom-
pagneret af Bente Harbo og Gitte Jør-
gensen, og koret af Birte Kristiansen.

Torben Vind Knudsen, som har skrevet
nogle af Oktettens arrangementer, er
ensemblets dirigent.
I øvrigt byder koncerten på en

farverig buket af klassiske korsatser,
danske og svenske folke- og forårssange
samt amerikanske spirituals i spæn-
dende og finurlige arrangementer. Der
er fri entré til koncerten, og alle er
hjertelig velkomne.

Jazz Salmer i Bregninge Kirke

Den Danske Salmeduo kommer til
Ærø søndag den 29. april og giver kon-
cert i Bregninge Kirke kl. 15.30.
Den Danske Salmeduo består af

Christian Vuust, saxofon, klarinet og
Hans Esbjerg, klaver.
Duoen spiller instrumentale nyfor-

tolkninger af DANSKE SALMER på
en måde, der ikke er hørt før. Mu -
sikken er inspireret af amerikansk jazz,
klassisk musik og nordisk folkemusik.

Menighedsrådene på Ærø

Større reparationsarbejde 
på Bregninge Kirke
Da en alvorlig rådskade i spiret blev
konstateret i forbindelse med en på-
tænkt udskiftning af ødelagte træspå-
ner og tjæring af hele spiret, blev
arkitekt og ingeniør tilkaldt for at be-
sigtige skaden. Ved besigtigelsen kon-
staterede ingeniøren, at der yderligere
er kritiske revnedannelser i murværket,
og at trækonstruktionen, hvor klok-
kerne hænger, er ved at miste fæstet i
murværket, således at klokkerne kan
ende med at styrte ned.
Spirets konstruktion blev midler-

tidigt sikret, og arkitekt og ingeniør gik
herefter i gang med at udarbejde det
omfattende projekt. Det er nu sket, og
projektet kan sættes i gang i foråret
2012. Bregninge Kirkes tårn vil så i
sommeren 2012 være iklædt stillads, og
der vil formentlig være en del hånd-
værkermateriale omkring tårnet. Det
håber vi, at vores forhåbentlig mange
kirkegængere og gæster i øvrigt kan
affinde sig med.

Annette Finnerup, kirkeværge

Tranderup Sogn

Siden sidst...
Siden sidst – er et indlæg fra Tranderup
Menighedsråd, hvor der kort bliver
beskrevet om afholdte arrangementer,
beslutninger og nye tiltag fra menig -
hedsrådet.
– – –
Det er en stor glæde, at være medlem af
et menighedsråd, hvor så store ting,
som anskaffelse af en ny klokke, men
nu også indvielsen af ny belysning til
vores lille kirke i Tranderup kan ske.
Processen omkring klokken var over -

vældende, men også forløbet omkring
belysningen har været enestående.
Med kyndig hjælp fra arkitekt Stef-

fen Pedersen, som kunne videreformid-
le kontakten til belysningsdesigner og
ingeniør Ole Steen Andersen, Tønder.

Ole S. Andersen er med respekt for
de smukke kalkmalerier, der findes i
kirken, kommet med en belysnings
ide, som fremstår med enkelthed, har-
moni og er tidssvarende. Det skal be-
mærkes, hvor smukt belysningen falder
i koret, så altertavlen kommer til sin
værdig hed. Lamperne er udført af fir-
maet Ok holm Lighting A/S, Tønder.
Der har i mange år været et stort

ønske om ny belysning til kirken, og
det havde heller ikke været muligt, hvis
ikke Tranderups tidl. sognebarn Lau-
rits Fabricius Eriksen i sit testamente
havde tiltænkt midler til ud smykning
og istandsættelse af Tranderup Kirke.
Derfor kan menighedsrådet i dag takke
Laurits Fabricius Eriksens familie for
denne påskønnelse.
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Det er menighedsrådets håb, at sognets
beboere vil føle lige så stor glæde ved
lamperne som rådet.
– – –
Der har været travlhed på kirkegården,
i mens frosten har haft sit favntag i 
jorden. Der er blevet stynet træer 
ved hjælp af Ærø Redningskorps. Det
skul le have været udført tidligere, men
grundet alt det regnvand vi har fået,
har det været umuligt at få fodfæste for
maskinerne.
– – –
Årets første sogneeftermiddag, hvor
professor Jens Frøslev Christensen talte
om emnet: »Livet på Rødkærgård i
Voderup«, blev så stort et tilløbs stykke,
at menighedsrådet desværre var nødt
til afvise tilhørere, da det lille sognehus
var fyldt til bristepunktet. Det håber
menighedsrådet at kunne rette op på
ved at gentage arrangementet. 
Den endelige dato er endnu ikke

fastlagt, men vil blive annonceret i Ærø
Ugeavis. Tranderup menighedsråd

Lissi Anneberg

Sogneeftermiddag 
i Tranderup sognehus
Torsdage kl. 14.30 til 16.30
Pris: kaffe og kage kr. 25,-
Der kommer yderligere annonce og

omtale ved hvert enkelt arrangement i
Ærø Ugeavis.
Alle er hjertelig velkommen!

Torsdag den 1. marts.
Fællessang med gamle, som nye salmer.
Sognepræst Jeppe Sørensen og orga nist
Gitte Jørgensen

Afslutning på Sogneeftermiddage,
søndag den 25. marts kl. 16.00
Traditionen tro holder vi afslutning på
sogneeftermiddage med en gudstje -
neste kl. 16.00 og går derefter i sogne-
huset for at spise og hygge os sammen.
I år vil menighedsrådet forsøge at

finde foredragsholdere eller musikalsk
underholdning, dette vil blive annon-
ceret i Ærø Ugeavis.
Kaffe, kage og Smørrebrød koster

70,- kr pr. person. Tilmelding senest
tirsdag den 20. marts til Dagny på tlf.
62 52 16 40.
Alle er hjertelig velkommen.

»Kreative eftermiddage« 
i Tranderup Sognehus
Lørdag den 3. marts kl. 13.00 
til 16.30.
Pris: kaffe og kage 20,-. Kontaktper-
son: Anette Nielsen, tlf. 62 52 16 35.
Laver du håndarbejde? Syr, strikker,

maler eller andet håndarbejde er du
velkommen i sognehuset på neden-
stående datoer. Vi mødes en gang om
måneden i vinterhalvåret. Her hjælper
og inspirerer vi hinanden.

Menighedsrådsmøde 
for år 2012
afholdes i Tranderup sognehus,
Tranderupgade 56.
Torsdag den 22. marts kl. 16.30
Torsdag den 19. april kl. 19.30
Torsdag den 24. maj kl. 16.30
Torsdag den 16. august kl. 16.30
Torsdag den 27. september kl. 16.30
Torsdag den 18. oktober kl. 16.30
Torsdag den 1. november kl. 16.30

Stor musik på lille orgel
Der er ikke noget at sige til, at flere har
fattet kærlighed til Tranderup Kirkes
lille, men meget klart og fint klingende
orgel! Dette instrument på blot fire
stemmer bliver der lejlighed til at høre
udfoldet, når organist Mats Larsson
spiller i Tranderup Kirke torsdag den
24. maj kl. 19.30.
For at demonstrere orglets store po-

tentiale fremfører Mats Larsson en al-
sidig og farverig vifte af musik fra
baroktiden frem til vor tid, hvor kom-
ponister fra flere lande er repræsenteret.
Fra 1600- og 1700-tallet skal vi høre
såvel J. S. Bachs alvorlige og storslåede
kompositioner som Antonio Vivaldis
sprudlende toner og Isfrid Kaysers iøre-

faldende og livsglade musik. Endvidere
spilles der en spændende fantasi over et
norsk tema, som kan tilskrives den
kendte franske orgelkomponist Jean
Langlais. Og fra vor egen tid skal der
lyde toner af Tore Bjørn Larsen, som
ud over at være komponist, tillige er or-
ganist i Svendborg.
Flere på Ærø kender allerede orga -

nisten Mats Larsson, idet han fungerer
som sekretær i Foreningen Nordens
lokalafdeling i Eksjö, Ærøs venskabsby.
Mats Larsson er uddannet på Musik -
högskolan i sin hjemby Stockholm fra
1969-1975. Siden hen har han i ad-
skillige år virket som organist i byen
Eksjö, hvorfra han modtog et kul-
turstipendium i 1992. Og i 1997 blev
det desuden til Biskop Martin Lönne-
bos Kulturpris. Mats Larsson har givet
solokoncerter i flere europæiske lande.
Det er således en dygtig og erfaren

herre, man har mulighed for at høre
ved forårskoncerten i Tranderup Kirke
den 24. maj. Der er gratis adgang til
koncerten, og alle er naturligvis vel -
komne.

Konfirmander 
i Tranderup Kirke 
fredag 4.maj (Bededag)
Louise Lærke Nielsen, 
Vindeballegade 41

Emma Østergaard Hansen,
Borgnæsvej 12

Oliver Selmer Pedersen, 
Tranderupvej 23

Magnus Albert Christensen, 
Oldegade 12
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Sognepræstens friweekender
Sognepræsten skal på obligatorisk efteruddannelse en uge i marts (12.-16.
marts) på Liselund i Slagelse og har friweekend den følgende weekend (17.-
18. marts). Desuden friweekend 21.-22. april. Jeppe Sørensen

Kom med
Studiekredsen om Markusevangeliet er godt i gang. Vi er en mindre flok, der
mødes en tirsdag hver måned i et privat hjem og stille og roligt gennemgår
Markusevangeliet under ledelse af Helge Taggatz. Der bliver også tid til at
drikke kaffe og te. Skulle du have lyst til at være med, kan du stadig nå det,
og enhver er hjertelig velkommen. De næste mødedatoer er 13. marts, 10.
april og 8. maj. Næste gang mødes vi på adressen
Søkildevej 10 den 13. marts kl. 19.30. Tilmelding ufornøden. Tag bibel og

salmebog med. Anne Røndal

TRanDeRup-ÆRøSKøBinG SoGne

Konfirmander 
i Ærøskøbing Kirke 
søndag 6. maj
Nadia Lynge Gøsby Stoor, Søtoften 7.
Gustav Jarl Halstensgård Andersen,
Baggavle 4.

Rasmus Groth Nørhart, Nyvej 11.
Rasmus Ejbye Formann Madsen, 
Thorupvej 1.

Barselsorlov til kirkesanger
Fra begyndelsen af december 2011 har
vores kirkesanger Amena Lauritsen haft
barselsorlov. Hun var berammet til at
skulle føde den 21. januar 2012, og nø-
jagtig på denne dato fødte hun i
Odense en pige. I barselsperioden har
vi fået Ruth Nøjgaard til at være afløser
som kirkesanger. 
Vi byder Ruth velkommen og siger

hende tak, fordi hun vil hjælpe os.
Lars Danquart

Menighedsrådsmøder
Datoer for første halvdel af 2012 for
Ærøskøbing Menighedsråd:

1. marts
29. marts (regnskab 2011)
19. april
30. maj (budget 2013)
14. juni

Ovenstående mødedatoer er besluttet
af menighedsrådet for møder i første
halvdel af 2012. Lars Danquart

Sogneindsamling
Vi samler ind søndag den 4. marts til
Folkekirkens Nødhjælp. Pengene går
til bekæmpelse af sult og fattigdom i
verdens fattigste lande. Hvis man gerne
vil samle ind i Ærøskøbing sogn, kan
man henvende sig til undertegnede på
tlf. 62 52 25 32. Lis Gundtoft

Ændring af sammensætning
af Ærøskøbing Menighedsråd
Den 1. december 2011, hvor det nye
kirkeår startede, blev det nødvendigt at
ændre i sammensætningen af medlem-

mer i vores menighedsråd for den sid-
ste periode af rådets virke, inden der
om et år skal vælges et nyt menigheds -
råd. 
Vores kasserer Margrethe Mikkelsen

anmodede om at måtte udtræde af me -
nighedsrådet, idet hun af arbejdsmæs-
sige grunde ikke så sig i stand til at
fortsætte. Derfor blev vores næstfor-
mand Karen Kristiansen også valgt til
kasserer.
Vi vil gerne sige Margrethe Mikkel -

sen tak for det store arbejde, hun har
gjort i menighedsrådet i de 15 år, hun
har været med som rådets kasserer. Hun
var godt inde i sagerne og havde et
overblik over vores økonomi og den
samlede økonomi blandt øens menig -
hedsråd, som kom provstirådet til gode,
idet hun var vores repræsentant her.
Som nyt medlem i menighedsrådet 
indtræder suppleant Lothar Voigt. Vi
byder Lothar velkommen til arbejdet i
menighedsrådet.
Ved samme lejlighed blev der også

taget stilling til en henvendelse fra Su-
sanne Tholle, som er suppleant til me -
nighedsrådet, og som ønskede at fra -
træde som suppleant af helbredsmæs-
sige grunde. Menighedsrådet vil sige
Susanne tak for hendes interesse for ar-
bejdet i menighedsrådet, idet Susanne
var med ved alle rådets møder, og be -
klager, at hun ikke længere ser sig i
stand til at deltage. 
For det sidste år i menighedsrådet er

Lis Jørgensen rådets sidste suppleant.
Lars Danquart

Ærøskøbing Sogn

Rise Sogn

Siden sidst

Døbte
Justin Ulrich Birk Pheiffer, 
Nevadasmindevej 2.

Michella Engelstoft Strandberg, 
Kirkeballevej 1.

Begravede
Rikke Edith Cathrine Wilmoes 
Johansen, Oldevej 38.

Paul Urban Hansen, 
Kirkeballevej 18.

Gud og spaghetti
Vi vil rigtig gerne arrangere »Gud og
spaghetti« her i foråret – tid og sted vil
blive annonceret. Efter en kort, børne -
venlig gudstjeneste i kirken samles vi alle
til fælles aftensmad og hyggeligt samvær.
Enhver er hjertelig velkommen.

Kirkekaffe
Der serveres kirkekaffe i våbenhuset
efter gudstjenesterne søndag den 4.
marts, Palmesøndag den 1. april samt
søndag den 6. maj.
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Konfirmation
Søndag den 29. april kl. 9.30 
konfirmeres følgende unge:
Mette Svanberg Thomsen, 
Langeagre 4.

Cecilie Lykkeager Aagaard Thomsen,
Dunkærvej 12.

Camilla Nøttrup, Vestballevej 12.
Thilde Kisby Jørgensen, 
Dunkærgyde 12.

Rikke Schou Nielsen, Eskevej 1.
Jens Fredrik Krogenlund Larsen,
Brovej 3.

Tilmelding til gospelworkshop
i Rise Kirke
Nu er der mulighed for at tilmelde sig
gos pelworkshop i Rise Kirke, som fin -
der sted lørdag den 10. marts 2012 fra
kl. 11.00 til ca. kl. 17.00. Workshop-
pen mun der ud i en koncert samme
aften kl. 19.00.
Dagen begynder med indskrivning i

kirken mellem kl. 10.30 og kl. 11.00,
hvorefter der tages fat på opvarmning
og indstudering af en række gospel-
satser. Deltagere fra sidste år kan glæde
sig til nyt og inspirerende repertoire, og
enkelte vil få lejlighed til at synge en
solo med resten af koret som ledsagere.
Interesserede kan melde sig til hos

organist Gitte Jørgensen, på telefon 
51 34 65 75 eller e-mail annebirgitte
@privat.dk. Det kræver ingen særlige
forudsætninger at være med, blot glæ-
den ved at synge gospelsange! I øvrigt
kan det varmt anbefales, at også unge
deltagere fra og med 10 år sætter dagen
af til denne festlige begivenhed, med
eller uden forældrene.
Der vil blive opkrævet et deltager -

gebyr på 80 kr. for voksne og 40 kr. for
børn til og med 16 år, som betales i
forbindelse med indskrivningen. Vel
mødt til en dejlig og livsbekræftende
oplevelse i Rise Kirke!

Gitte Jørgensen

Gospelkoncert i Rise Kirke
Gospelinteresserede i alle aldre kan se
frem til en oplevelsesrig aften lørdag
den 10. marts kl. 19, hvor deltagere fra
hele Ærø optræder som korsangere og
solister. Programmet er alsidigt og in-
deholder såvel livlige sange som smuk -
ke, rolige ballader. De erfarne gospel-
instruktører Peter Steinvig og Jacob As-
mussen, som i dagens løb har indstu -
deret sangene med de lokale deltagere,

medvirker selv ved koncerten som hhv.
akkompagnatør og solosan ger.
Peter Steinvig, som sidder ved kla -

veret til koncerten, er klassisk uddan-
net og til daglig organist i Karlslunde
Strandkirke. Hans store passion er dog
gospelmusikken, hvilket afspejler sig i
de mange opgaver, han i årenes løb har
påtaget sig inden for denne genre. Peter
er den faste leder af tre gospelkor og
har desuden i snart tyve år arrangeret
store gospelfestivaler, bl.a. Copenhagen
Gospel Festival.
Jacob Asmussen er uddannet som

dirigent fra Vestjysk Musikkonservato-
rium og tillige som rytmisk sanger.
Ligesom Peter er han bidt af gospel, og
det kendte gospelkor Kefas er blot et af
de kor, han leder. Han kan høres som

solist i en nylig udgivet CD med Gun-
nertoft Gospel Singers.
Peter og Jacob har til fælles glæde

haft et musikalsk parløb gennem ad-
skillige år, og begge glæder sig meget til
at komme her til marts. Mød selv op
og oplev disse to dygtige herrer samt
venner, familiemedlemmer og naboer
optræde til gospelkoncerten i Rise
Kirke! Der er gratis adgang, og alle er
naturligvis velkomne. Gitte Jørgensen

Marstal Sogn

Hverdagsgudstjenester 
i Marstal Kirke

Passionsgudstjeneste 
onsdag den 21. marts kl. 19.30
Fastetiden kaldes også passionstiden og
varer fra fastelavn til Palmesøndag. Det
er en eftertankens tid, men måske når
vi ikke at tænke efter, når vi står midt i
hverdagslivet. Derfor holder vi pas-
sionsgudstjeneste i Marstal Kirke, så vi
kan få tid til eftertanke og tanke op til
hverdagen, der venter lige uden for.

Ældregudstjeneste 
torsdag den 10. maj kl. 10.00
Marstal Ældre Centers beboere og dag-
centergæster er vant til at holde guds -
tjenester i den store sal på MÆC, men
to gange om året tager alle i kirke enten
i Marstal eller Ommel Kirke. Æl-
dregudstjenesten er dog ikke forbe-
holdt folk med tilknytning til Marstal
Ældre Center, men er derimod åben
for enhver, der har tid og lyst. Vi slut-
ter af med en kop kaffe og brød.

Småbørnsgudstjeneste 
torsdag den 10. maj kl. 17.30
Søndagsgudstjenesten kan være svær at
forstå for de små. Ved småbørnsguds -
tjenesten er indholdet tilrettelagt efter
de 0-6 årige, men større børn og vok-
sne er naturligvis altid velkomne til

denne gudstjeneste, som altid plejer at
være meget hyggelig og samler børne-
familierne til et lidt anderledes samvær.

Sogneaftner i Marstal kirke
I foråret 2012 har vi i Marstal konfir-
mandstue to sogneaftener af interesse
for både kunst- og kirkefolk. 
Den første aften holder Kathrine

Østergaard-Jensen (tidligere præst i
Søby) billedforedrag. En ferie i Moskva
og interesse for russiske ikoner er
Kathrines inspiration. Hun fortæller
om ikoner som kunst, men også som
billeder, der er med til at fortælle om
Ruslands historie. Ikoner er hellige bil -
leder, religiøs brugskunst, til andagts-
brug i kirke og hjem, og i processioner,
men også spændende formidlere af
Bibelen og kirkehistorien. Kathrine
bin der med sit foredrag fortid og nutid
sammen i et foredrag, der ikke kan
undgå at vække tilhørerens/beskuerens
interesse og sans for ikoner. Foredraget
finder sted onsdag d. 28. marts.
Foredraget på forårets anden sogne-

aften holdes af Olaf Havsteen-Mik kel -
sen, som også vil give os en ople velse i
både ord og billeder. Olaf fortæller om
sin far, maleren Sven Havsteen-Mik -
kel sens liv og virke, og supplerer sit
fore drag med medbragte genstande.
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Sven Havsteen-Mikkelsen ville i år
have fyldt 100 år, Han levede sine sene
år på Ærø, hvor han også malede. Stor
betydning for ham havde også de
mange perioder han tilbragte på Fær -
øerne, hvor han fandt et landskab, som
kom til at betyde meget for ham.
Sven Havsteen-Mikkelsen har bl.a.

lavet altertavler til kirker, både her-
hjemme og på Færøerne.
Olaf Havsteen-Mikkelsen kommer

til Marstal mandag d. 14. maj.
Begge foredragsaftenerne finder sted

i Marstal konfirmandstue kl. 19.30. –
Og alle – fra hele øen – er naturligvis
velkomne.
På menighedsrådets vegne.

Lars Peter Wandsøe Kristiansen

Filmstudiekreds
Da det har vist sig, at der er en bred 
interesse for »Kirke og Film«-studie-
kredsen, bliver der et arrangement både
i marts og i april.

Mandag d. 12. marts tager vi en aften
med en af Nordisk Films klassikere,
nemlig Nils Malmros-filmen »Barbara«
efter roman af Jørgen Frantz Jacobsen.
En film fra 1997, der udspiller sig på
Færøerne sidst i 1700-tallet. Barbara er
en kvinde med et eget syn på livets
mening, og »Barbara« giver via hendes
historie en gribende beskrivelse af 
da tidens færøske samfund på godt og
ondt.

Mandag d. 23. april er det en nutidig
dansk kvindeskikkelse, vi stifter be -
kendtskab med i »Dansen med Re-
gitze«. Måske husker I Ghita Nørby og
Frits Helmuth fra denne film fra 1989?
»Dansen med Regitze« handler om
livsmod og håb, og om det at huske at
leve, mens man gør det.
Begge aftener mødes vi i Marstal

konfirmandstue kl. 19.00.
Alle er velkomne.

Lars Peter Wandsøe Kristiansen

Sognevandring
Store bededag i Marstal
Den 4. maj har vi sognevandring i
Marstal. Vi begynder med Gudstje -
neste i Marstal kl. 10.00, og afslutter
kl. 16 med gudstjeneste i Ommel. Her-
imellem vandrer vi sognet rundt, og
der er indlagt en frokostpause, hvor
man spiser sin medbragte mad. Me -

nighedsrådet giver kaffe/the/vand. Fra
Ommel vil der være kirkebil, hvis man
ikke ønsker at gå vejen tilbage til Mar -
stal. Også i år deltager pilgrimspræst
Elisabeth Lidell, der selv, som præste-
datter, er født og opvokset her, med 
en gruppe vandrere. Elisabeth med-
virker også ved Gudstjenesterne denne
dag.
Alle er velkommen til at deltage. Det

er en dag, hvor der både er plads til 
fordybelse og fællesskab.

Lars Peter Wandsøe Kristiansen

Koncerter
Torsdag den 19. april kl. 19.30 
i Marstal Kirke
KONCERT
Karsten Hermansen, orgel

På randen af foråret vil musikken være
glad, eftertænksom og sprudlende. Pro-
grammet vil bevæge sig fra en munter
triosonate af Johann Sebastian Bach
over den velkendte »Greensleeves« til
Maurice Duruflés storladne præludium
og fuga over navnet Alain til minde om
den unge organist Jehan Alain, som
faldt i Anden Verdenskrig. Kort sagt et
program med mange stemninger, spil -
let af kirkens organist.

Torsdag den 31. maj kl. 19.30 
i Marstal Kirke
KONCERT
Odd Arne Halaas, sang og harmonika
og Reidar Dahle, guitar i selskab med
Tunnbybälgarna

Det er ved at udvikle sig til en tradi-

tion, at Harmonikafestivalens første
koncert finder sted i Marstal Kirke.
Odd Arne Halaas og Reidar Dahle op-
trådte også i kirken sidste år, men i år
suppleres de med Tunnbybälgarna,
som er et kendt og eftertragtet indslag
ved mange tidligere harmonikafesti-
valer i Marstal. 
Det kan ikke undgå at blive en stem -

ningsfuld aften.

Der er fri entré til begge koncerter –
kollekt ved udgangen

Kl. 16-gudstjenesterne 
i Marstal Kirke

Forårets eftermiddagsgudstjenester i
Marstal Kirke har som sædvanligt et
lidt anderledes indhold end højmes -
serne om formiddagen. Denne gang ser
det sådan ud:

Søndag den 4. marts kl. 16.00:
Musikgudstjeneste. Janet Ligaard præ -
di ker og Marstal Kirkekor synger.

Søndag den 1. april kl. 16.00:
Palmesøndagsgudstjeneste. Minikon-
firmanderne opfører deres påskespil
un der ledelse af Lars Peter Kristiansen.

Søndag den 20. maj kl. 16.00:
Konfirmandaltergang med forældre -
del tagelse.

Søndag den 3. juni kl. 16.00:
Jazzgudstjeneste. Orgelet udskiftes af
Ærø Swing Orkester, som ledsager sal -
mesangen og spiller præ- og post -
ludium i svingende jazzstil. Lars Peter
Kri stiansen prædiker.

Gudstjenester på Marstal Ældrecenter
1. marts Centersalen (altergang) kl. 10.00
8. marts Strandstuen kl. 14.30
15. marts Centersal kl. 16.00
22. marts Rød kl. 14.30
29. marts Centersal kl. 10.00
12. april Centersal kl. 10.00
19. april Grøn kl. 14.30
26. april Centersal kl. 10.00
3. maj Blå kl. 14.30
10. maj (Marstal Kirke) kl. 10.00
24. maj Orange kl. 14.30
31. maj (aflyst)
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Konfirmation i Marstal Kirke 
d. 17. maj kl. 10.30,
Kristi Himmelfartsdag
Andreas Lyngsø Rosendahl, 
Skonnertvej 5 C.

Andreas Rueskov Nielsen, 
Klavsenskovvej 1.

Carl Andersen, Østergade 16 A.
Emil Kildegaard Andersen, 
Toftevejen 19.

Frederik Peter Kristensen, 
Marstalsvejen 43.

Johan Esmar Weber Fjallstein,
Pilevænget 5.

Jonathan Carl Jørgensen, 
Havnegade 3 1.th.

Magnus Ellingsgaard Sibbesen, 
Grønnegade 10.

Michael Stryn van Nes Olsen,
Pilevænget 13.

Amalie Boye Thygesen, Syrenvej 7.
Anja Witzell, Tordenskjoldsgade 19.
Kathrine Riis Bækmark, 
Møllevejen 35.

Louise Busch Melchiorsen, Barkvej 28.
Maria Louise Juul, Hovedgaden 37.

Sarah Svane Jacobsen, Lærkegade 15.
Sascha Sara Vahl Olsen, 
Vinkelstræde 7.

Simone Skovshoved Christophersen,
Danmarksgade 7.

Stella Conny Luz Rossen Sørensen,
Tordenskjoldsgade 14.

ole Boas fastansat
Ole Boas begyndte som gravervikar d.
1. juni 2011. Ole er nu fastansat og 
arbej der ligeledes som kirketjener ved
Om mel Kirke. Ole er 34 år, født på
Sjælland men har som barn boet på
Ærø i en periode på 8 år. Ole vendte
tilbage til øen, da han mødte ærøboen
Karin. De er bosat i Marstal, og har
sammen 3 årige Mollie. Ole er udlært
slagter i Super Brugsen Marstal, men
valgte kort efter uddannelsens afslut-
ning at skifte branche. Ole stortrives
med skif tet og glæder sig til at dygtig-
gøre sig i den kommende tid, hvor han
skal deltage i adskillige kurser. Ole er
pt. ene mand på skansen, men får sel-
skab af to gravermedhjælpere i løbet af

foråret. Ole er frivillig brandmand ved
Marstal Brandvæsen, og nyder i sin
fritid at se amerikansk fodbold på TV. 

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

arrangementoversigt (En del af arrangementerne kan også findes på Kirku.dk)

Dag Dato Tid Sted/Kirke

Torsdag 1. marts 14.30-16.30 Sogneeftermiddag, Tranderup sognehus.
Lørdag 3. marts 13.00-17.00 Kreativ lørdag, Tranderup sognehus.
Lørdag 10. marts 11.00-17.00 Rise Kirke. Gospelworkshop.
Lørdag 10. marts 19.00 Rise Kirke. Gospelkoncert.
Mandag 12. marts 19.00 Marstal konfirmandstue. Filmaften »Barbara«.
Tirsdag 13. marts 19.30 Søkildevej 10. Studiekreds.
Onsdag 21. marts 19.30 Marstal. Passionsgudstjeneste ved Lars Peter Kristiansen.
Søndag 25. marts 16.00 Afslutning på sogneeftermiddag, Tranderup.
Onsdag 28. marts 19.30 Marstal konfirmandstue. Foredrag Ikoner v. Kathrine Østergaard Jensen.
Tirsdag 10. april 19.30 Søkildevej 10. Studiekreds.
Søndag 15. april 15.00 Bregninge Kirke. Koncert med »Oktetten«.
Torsdag 19. april 19.30 Marstal. Koncert med Karsten Hermansen, orgel.
Mandag 23. april 19.00 Marstal konfirmandstue. Filmaften »Dansen med Regitze«.
Søndag 29. april 15.30. Bregninge Kirke. Koncert med Salmeduoen. 
Fredag 4. maj 10.00 Marstal. Sognevandring.
Tirsdag 8. maj 19.30 Søkildevej 10. Studiekreds.
Torsdag 10. maj 10.00 Marstal. Ældregudstjeneste ved Lars Peter Kristiansen.
Torsdag 10. maj 17.30 Marstal. Småbørnsgudstjeneste ved Lars Peter Kristiansen.
Mandag 14. maj 19.30 Marstal konfirmandstue Foredrag. Om Sven Havsteen-Mikkelsen 

v. Olaf Havsteen-Mikkelsen. 
Torsdag 24. maj 19.30 Tranderup Kirke. Orgelkoncert med Mats Larsson.
Mandag 28. maj 14.30 Fælles Friluftsgudstjeneste i Egehovedskoven.
Torsdag 31. maj 19.30 Marstal. Koncert med Odd Arne Halaas, Reidar Dahle og Tunnbybälgarna.
Onsdag 13. juni 19.30 Tranderup Kirke. Sommerkoncert med Øhavskoret. 
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Marstal Kirke

Sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen
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 og torsdag lukket.
Tirsdag, fredag og lørdag kl. 9.30-11.30.
Onsdag kl. 9.30-11.30 og 15.30-17.30.

Organist Karsten Hermansen.
Tlf. 62 53 15 62.
E-mail: khermansen@mail.dk

Kirketjener, Marstal Kirke
Helge Nygaard Hansen.
Tlf. 40 16 90 12. 

Kirketjener, Ommel Kirke
Ole Boas
Tlf. 40 47 78 44
E-mail: oleboas@hotmail.com

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

Graver, Ole Boas
Tlf. 40 47 78 44
E-mail: oleboas@hotmail.com

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. 
E-mail: jcl@km.dk

Graver  John Groth Nørgaard.
Tlf. 23 65 09 70.
Træffetid 8.00-16.00.

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.

Tranderup Kirke
Sognepræst Jeppe Sørensen,
Præstegården i Ærøskøbing, Søndergade 43
Tlf. 62 52 11 72 / 26 65 26 42
E-mail: JEPSO@KM.DK
Træffes bedst kl. 11.00-12.00. Mand. fridag.

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 Lissi Anneberg.

Ærøskøbing Kirke

Sognepræst Jeppe Sørensen,
Præstegården i Ærøskøbing,
Søndergade 43
Tlf. 62 52 11 72 / 26 65 26 42
E-mail: JEPSO@KM.DK
Træffes bedst kl. 11.00-12.00. 
Mand. fridag.

Graver Christian Petersen. 
Tlf. 20 44 79 56. Træffes bedst på 
kirkegården, kl. 10-11, undt. mandag.

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

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: Annette Finnerup

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

Langeland-Ærø provsti

Provst Trille B. Westergaard, Lindelse
Provstisekretær Birgit Pedersen
Bellevue 3C, 5900 Rudkøbing
Telf. 62 50 11 88
Mail: langeland-aeroe.provsti@km.dk 

Oplysning om provstiudvalgsmøder kan findes 
på www.provsti.dk/Langeland-Ærø Provsti
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Fælles for de ærøske sogne

Ser det ikke hyggeligt ud? Specielt de lidt
ældre kan genkende tegningen af Dan-
marks sogne, som de så ud engang, ledet
af et sogneråd.

Her fødtes man, blev passet hjemme
hos mor, legede, gik i skole, på arbej -
de, handlede, havde sine foreninger og
sit fritidsliv. Størstedelen af befolknin-
gen levede sit liv inden for sognet.
Kirken var det naturlige centrum, og
det gav mening, at hvert sogn havde
sin sognepræst, der delte livet og
hverdagen med sine sognebørn.
Sådan er det ikke mere. De fleste

sog ne ser nu sådan ud: 

Kirken er der stadig. Men de færrreste
sognebørn tilbringer hverdagen i det
sogn, hvor de bor. Børnene går i dag-
pleje et sted, i børnehave et andet, i

skole et tredje, til sport eller fritidsak-
tiviteter et fjerde, forældrene arbejder
et femte sted, køber ind et sjette o.s.v.
Vi bevæger os dagligt ind og ud af
mange sogne – uden at tænke over
det. Det, vi deltager i, vælges efter lyst
og interesse, ikke efter sognegrænser. 
De større sogne med en by ligner

stadig de »gamle« sogne. Og alligevel
ikke. De mennesker, der befolker bør -
nehaver, skoler, arbejdspladser og 
plejehjem, dem, vi møder i butikker
o.s.v., hører i virkeligheden til i andre
sogne. 
Men sognepræsten er stadig præst i

sit eget sogn, og det rejser spørgsmålet:
Hvordan kan man være præst for
sognebørn, der ikke lever i sognet?
Hvordan kan man dele livet med dem,
når de lever en stor del af livet uden
for sognet? Og hvad med den præst,
der har skole, plejehjem, butikker m.v.
i sognet: Er præsten kun præst for 1/3
af dem, han/hun støder ind i sognet?
Der er sket store ændringer i må -

den, vi indretter vores liv på. Vi flytter
os som aldrig før. Men præsten er
stadig i sit sogn. Det er der heldigvis
mange, der er glade for. »Vi vil gerne
have vores egen præst, f.eks. ved dåb,
bryllup eller begravelse«. For sådan har
det altid været. Man overser, at sådan
er det faktisk ikke, selv om man har en
sognepræst. Ærøs præster er utroligt
fleksible og i høj grad til rådighed,
men de er også ansat på ret almin-
delige arbejdsmarkedsvilkår. Hvis man
lægger ferier, fridage og kurser sam-
men, så er sognepræsten reelt væk fra
sit embede i mindst 18 uger om året,
3½ måned. Hvis der kommer 5 dages
arbejdsuge, bliver det mere end 4½
måned.
I al den tid varetages sognet af en

vikar, der givetvis gør det godt, passer
gudstjenester, kirkelige handlinger og
kontorarbejde, men ikke engagerer sig,
ikke sætter i værk – for det er sogne -
præstens ansvar. Og vikaren opfattes
ikke som »vores sognepræst«.
Ærø har mistet en præstestilling.

Noget skal altså ændres. Biskoppen
har bedt mig komme med forslag til,
hvordan det gøres bedst. 
På baggrund af det, jeg har beskre -

vet ovenfor, har jeg indstillet, at Ærø
omdannes til ét pastorat med fire
præster. De skal fortsat bo i deres nu-
værende præstegårde, men har et fælles
ansvar for den gejstlige betjening af
Ærø.
Der er meget, der i vore dage skal

samarbejdes om henover sognegræn -
serne, fordi hvert sogn ikke har sit
eget: Børnehaver, skoler, plejehjem,
sygehus, samarbejde med foreninger
o.s.v. 
Jamen, kunne præsterne ikke bare

blive i hvert sit sogn og så samarbejde?
Jo, det gør de allerede i vidt omfang.
Men når man når dertil, at fælles op-
gaver mere er reglen end undtagelsen,
så er man også nået dertil, at struk-
turen bør indrettes efter det, der sam-
ler, og ikke det, der deler.
Forslaget betyder, at alle på Ærø har

fire sognepræster – og ingen vikarer!
Det er et antal, der er til at overskue,
og det burde være en glæde. Det giver
en større spændvidde for menighe -
derne. Det giver en stor fleksibilitet for
præsterne, der i fællesskab kan se på,
hvilke opgaver, der skal løses, og på-
tage sig netop dem, som hver enkelt
brænder for. Man kan f.eks. forestille
sig, at to præster i en periode foku serer
på den kirkelige undervisning, mens
andre kommer mere på plejehjem. Det
er op til præsterne selv at tilrette lægge.
Gudstjenester og kirkelige handlinger
vil alle have. Man kan ikke være præst
uden. 
Øens fire præster ønsker den nye

struktur. Fra at enhver skal dække det
hele, kan de nu koncentrere deres en-
gagement. Det er i vore dage almin-
deligt anerkendt, at fællesskab og sam -
arbejde øger arbejdsglæden.

Vil det sige, at præsterne nu skal flintre
og fare rundt på øen? Endnu en tegning
illustrerer det: 

Skal Ærø omdannes til ét pastorat med fire præster?

Arbejdspladser
Foreninger · Skole
Alderdomshjem

Forsamlingshus · Sogneråd 
Kirke

Mejeri · Læge · Smed
Mølle · Bager · Købmand

Husmødre/børn
Jordemoder

Plejehjem Børnehave

Læge Skole

?
?

Kirke

?

Indkøb Arbejde
Håndværk Foreningsliv/fritid
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Fælles for de ærøske sogne

Dette er et plejehjem med 4 afdelinger
og et fælles område. Det kunne også
være Ærø pastorat. Alle er ansat på
hele plejehjemmet (Det er tanke væk -
kende, at vi slet ikke kan forestille os
andet). Alt det, der er fælles for be-
boerne, er personalet også fælles om.
Man afløser hinanden og hjælpes ad
efter behov. Men i det daglige er man
tilknyttet én afdeling, f.eks. rød gang.
Det giver nærhed og tryghed for både
ansatte og beboere. 
Denne struktur er på mange måder

modellen for et fælles pastorat. Alt det
gode, lokale liv, der er i sognene, kan
fortsætte som hidtil, samlet om kirke
og præstegård. Men når sognebørnene
ikke er i sognet, så kan præsten fuldt
og helt være der, hvor de så er. For
kirken skal naturligvis være der, hvor
mennesker er.
De middelalderlige sognegrænser

bevares. Men de vil ikke længere be -

stemme over – og i et vist omfang be-
grænse – præsternes arbejde.
Indstillingen om at omdanne Ærø

til ét pastorat med fire præster blev de-
batteret med menighedsråd og præster
på et møde d. 19. januar. Her var der
meget stor opbakning til det. Det er
blevet meddelt biskoppen, der herefter
træffer sin afgørelse.

Jeg tror på, at ét pastorat på Ærø vil
blive til glæde og velsignelse for Ærø-
boerne. Hvor meget kirkeligt liv, der
skal være, både lokalt og fælles, er helt
op til menighederne selv. Brug jeres
kirker og præster, støt op, vær med, en-
gager jer! Det er trods alt ikke rammen,
men indholdet, der er det af gørende.

Trille Brink Westergaard

Fælles

oprettelsen af als-Ærø Bispedømme i 1819
I den historiske oversigt i Kirkebladet nr. 3, 2011 blev det lille Als-Ærø
Bispedømme kort omtalt. Da det er en lidt opsigtsvækkende administrativ kon-
struktion, som holdt i 45 år, skal historien om dets oprettelse fortælles lidt mere
detaljeret i det følgende.

Enhver ærøbo ved, at centralisering er
et onde, som staten med jævne mel -
lemrum forsøger at gøre brug af over
for øen. Vi kender alle sammen til den
iboende skræk for, at Ærøskøbing
Sygehus skal blive lukket, når nu al
hospitalsbehandling altid skal foregå
centralt på store fabrikshospitaler. Da
Marstal Navigationsskole senest blev

truet af lukning, stod hele øen sammen
om at bekæmpe de centraliserings-
be gejstrede politikere, som ikke for -
stod, at befolkningen i de danske ud-
kanter sagtens kan bidrage positivt til
det danske samfund, selv om der ikke
ligger en storby lige om hjørnet. Da
kommunalreformen trådte i kraft for
nogle år siden, manglede der ikke

udenøs trusler om, at en så lille kom-
mune som Ærø aldrig ville kunne klare
sig selv. Store enheder var sagen, men
man spør ger sig selv, om kommunal -
reformens fædre stadig vil sige det
samme nu, hvor de har set konse -
kvenserne? Administrationen er ikke
blevet mindre eller billigere, men vejen
mellem bor ger og kommune er na -
turligvis blevet længere, selv om det fra
officielt hold ellers hed sig, at det skulle
blive lige omvendt.
Centralisering er et åbenlyst pro -

blem for et øsamfund, som lever og

Bibelsk have åbner i Bregninge Tværby 15
Fra d. 1. april, i den stille uge op til påske, er vores Bibelske Have åben for alle
interesserede.
Haven er indrettet med tanke på VIA DOLOROSA (smertens vej) i Jeru -

salem,hvor man kan opleve den rute, som Jesus gik med sit kors, på vej til Gol-
gata. At gå i Jesu fodspor er betagende. De mange indtryk giver på forunderlig
vis mulighed for en indre rejse i sindets ukendte kroge og dyb.
Undervejs i vores have gøres ophold 15 steder, hvor man kan fordybe sig i

bibeltekster, meditation og bøn. Man vil også kunne se træer, planter og andre
symboler fra bibelen. Vandringen er på ca. 200 m, og det er muligt at færdes
med rollator såvel som barnevogn.
Vejledning og tekster forefindes ved havens indgang.
Haven er altid åben for besøgende, og der er gratis adgang.
Vi ønsker alle og enhver hjertelig velkommen.
Spørgsmål kan rettes til Søren og Kirsten på tlf. 32 52 72 15.

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag
De ærøske sogne holder i år den årlige fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag
28. maj kl. 14.30. I år bliver det ved Egehovedskoven, mellem badehusene og
stranden, hvor vi kan finde en grøn plet, med skoven og havet som baggrund. 
Prædikanten bliver i år vores provst Trille Brink Westergaard. Derud over

medvirker Øhavskoret og Søby koret. Me nighedsrådene vil sørge for kaffe og
kage efter gudstjenesten.

For dårligt gående vil der være mulighed for transport ved henvendelse til Jesper Bus.

I tilfælde af regnvejr flyttes Guds tje nesten til Marstal Kirke, med efterfølgende
kirkekaffe. Med venlig hilsen Menighedsrådene på Ærø



14

styrkes af det personlige kendskab, som
storbyens befolkning kun kan drømme
om. Derfor kan det være gavnligt at
blive mindet om historien om opret-
telsen af Als-Ærø Bispedømme.
Det er altid besværligt at ligge i en

gråzone, og det var netop Ærøs pro -
blem. Når det gjaldt kirken og skolen,
fulgte øen dansk lovgivning og var
knyttet til Fyens Stift, men når det
kom til al anden lovgivning, var Ærø
en fuldgyldig del af hertugdømmet
Slesvig. Sådan havde det været i mange,
mange år, og på de centrale områder
var Als i en tilsvarende situation, om
end det i en række detaljer var lidt
mere indviklet end på Ærø.
Der var mange, som godt kunne se

det ufornuftige i at have denne blan -
dede jurisdiktion, hvor et og samme
område fulgte to forskellige lovgiv nin -
ger, men hvordan skulle problemet lø -
ses? Man kunne selvfølgelig bare ændre
kirkelovgivningen på Als og Ærø, så
den fulgte den slesvigske. Man kunne
jo også gøre begge øer rent danske,
foreslog andre og trådte dermed hertu-
gen af Augustenborg over tæerne, for
så ville hans ret til at udnævne præster
og lærere i Als Sønderherreds syv sogne
blive begrænset. Men det var nu slet
ikke det værste. Det var nemlig meget
værre, at hvis Als blev et rent dansk
om råde, forsvandt Augustenborg-her-
tugens sidste særrettigheder, og dermed
ville han være forvandlet til en ordinær
adelig godsejer. Et sådant tab af indfly-
delse var selvsagt ikke hertugens livret,
og kongen ønskede ikke at skade for -
holdet til hertugen, som i forvejen var
konfliktfyldt nok endda på grund af de
hertugelige arverettigheder til den dan -
ske trone. Der skulle altså tages hensyn.
I begyndelsen af 1800-tallet blev det

stadig tydeligere, at Als og Ærø havde
et problem med den uklare placering
mellem kongerige og hertugdømme. I
1812 kom den fynske biskop Plum for
skade at ytre sig om skolevæsenets elen -
dige tilstand på øerne. Hertug Frederik
Christian var ømfindtlig og svarede
omgående, at han havde betalt for at
have elever på landets seminarier, så de
kunne undervise kvalificeret i Als Søn-
derherred, hvor hertugen havde ud-
nævnelsesretten af lærerne. Hertugen
følte sig krænket, og mon ikke denne
hertugelige fornærmelse spillede ind,

da biskop Plum nogle måneder senere
aflagde visitats i området og indså sin
fejltagelse. Det ville i hvert fald være
uklogt at fortsætte på en kollisionskurs,
når den politiske og dynastiske situa-
tion var, som den var.
I 1814 blev den nye skolelov ved-

taget. Den danske lovgivning skulle være
gældende på Als og Ærø, men overin-
spektør Petersen på Augustenborg
ønskede i stedet at indføre hertugdøm-
mernes skolelov. Den ville nemlig give
mest administrativ enhed i forretnings -
gangen. Men det var jo imod reglerne,
så det krævede en ekstra overvejelse.
Indførelsen af en ny skoleordning blev
derfor udsat, og det skulle man nok
ikke have gjort, for hertug Frederik
Christian døde kort efter, og den nye
unge hertug Christian August var
bestemt ikke den danske lovgivning
mildere stemt end sin far. Christian
August brugte derfor meget energi på
at undgå enhver form for indflydelse til
kongelige embedsmænd, og som bek-
endt avler tryk modtryk.
Biskop Plums kommentar om skole -

væsenets elendighed i 1812 stammede
fra provsten i Als Nørreherred. Han
hed Frederik Ebbesen og var sogne -
præst i Svenstrup. Hans klare mål var
at sikre dansk som skole- og kirke-
sprog, og det gjorde man altså ikke ved
at rekruttere præster fra universitetet i
Kiel frem for i København. Fik øerne
tyske præster, blev der problemer med
forholdet til menigheden, som ikke for -
stod mere tysk end jyden og fynboen,

argumenterede Ebbesen og nævnte, at
situationen var præcis den samme med
skolelærerne. Kun en fortsat tilknyt-
ning til Fyens Stift kunne sikre rent
danske præster og skolelærere på øerne.
Sprog er naturligvis vigtigt, men det

der kan måles og vejes er nu en gang
lettere at forholde sig til. Det gjaldt
også for Als og Ærø. Præsterne havde
forskellige fordele ved at høre under
Fyens Stift. Den vigtigste var, at en
dansk præst kunne blive siddende i sit
embede lige til sin død, medens em -
bedet blev varetaget af en personlig
kapellan, hvorimod alderssvækkede
slesvigske præster måtte gå af og klare
sig bedst muligt. Als og Ærøs uklare
forhold skulle dog ikke afgøres af præ -
sternes fordele og ulemper. Langt vig -
tigere var det, at den ærøske jord  be -
skat ning ville blive næsten firedoblet,
hvis øen blev en fuldgyldig del af Dan-
mark. Det blev ganske enkelt for dyrt
for befolkningen.
Rent administrativt var det enkleste

at lægge både Als og Ærø under Slesvig
Stift, men amtmanden i Nordborg
men te, at man skulle dele øerne, så Als
blev rent slesvigsk og Ærø rent dansk.
Det havde mest med transport- og
kommunikationsforholdene at gøre.
Ærøs forbindelse gik via Fyn, selv om
afstanden til Als var den samme. Efter
at Ærø i 1773 havde fået egen em-
bedsmand og ret, var forbindelsen til
Nordborg Amt blevet yderligere svæk-
ket, og da hovedparten af Ærøs handel
foregik med Fyn, var der for amtman-
den ingen tvivl om det naturlige i at
bryde med Ærøs lange, lange tilhørs-
forhold til hertugdømmet Slesvig.
Hvad skulle man dog gøre?. Fyns

Guvernement opstillede nogle løsnin -
ger med en række særhensyn, der skulle
gøre de nye forhold tåleligere, men så
fik kong Frederik VI en idé. Forslaget
gik ud på at danne Als-Ærø Bispe døm -
me, som måske senere kunne udvides
med Langeland eller de dansk - talende
dele af Sønderjylland. Det blev der dog
aldrig noget af, men Als-Ærø Bispe -
dømme blev oprettet ved reskript af
21. april 1819.
Man spørger sig selv hvorfor? Og

svaret er, at det ville forenkle admini -
strationen, at de to slesvigske øer ikke
lå under Fyens Stift med en biskop i
Odense, men derimod hørte under en

Frederik VI.
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biskop i området, om end kirkelov-
givningen som hidtil var dansk. Det
åbnede trods alt for en større fleksi-
bilitet. Der var på forhånd lavet forslag,
der tog hensyn til alt, men blev øerne
delt mellem kongerige og hertug døm -
me, skulle det danske sprog på Als
alene overleve på befolkningens danske
loyalitet. Det kunne måske godt fun-
gere, men der var ingen garantier. Der-

for kan man roligt konkludere, at den
administrative løsning med det lille
Als-Ærø Bispedømme kun blev valgt af
hensyn til sproget. Det var vigtigt, at
alle hensyn blev tilgodeset, og så gjorde
det ingenting, at man skulle foretage en
decentralisering.
Den kendsgerning kan man så fun-

dere over, når man betragter nutidens
administrative virkelighed, hvor cen-

tralisering hyldes som løsningen på alt
– og sjældent med ret stort held.
Og så til sidst: hvordan gik det med

Als-Ærø Bispedømme? Jo, det fun-
gerede fint under to biskopper, som
begge boede på Als, lige indtil krigen
1864 skilte Als og Ærø fra hinanden.
Als kom under Slesvig Stift, og Ærø
vendte tilbage til Fyens Stift, hvor øen
har været siden. Karsten Hermansen

ny tradition i Bregninge Kirke: H3K Maske gudstjeneste

Til Maske-gudstjeneste i Bregninge Kirke
Det er første gang, jeg har været til Maske-gudstjeneste i
Bregninge, men det bliver bestemt ikke sidste.
Som tilflytter i Marstal har jeg jo ikke haft mange mu-

ligheder for at nyde Vestærøs tradition med at »gå maske« til
Hellig Tre Konger. Men i kirken har man altid lov at komme,
også fra den anden ende af øen. Og jeg opdagede da også
hurtigt, at jeg ikke var den eneste, der havde fundet
vejen helt til Bregninge den aften.
Og sikken en festlig gudstjeneste!
– Bare det at blive modtaget i kirkedøren med et »Glæde -

lig Hellig Tre Konger!«, det er man ikke forvænt med. – Men
hov! derefter gav det et gib i én, for dér midt på gulvet tro -
nede kong Herodes med hugtænder og Hitler ved sin side.

Jeg var helt ked af, at de ikke sagde noget, men det gør de
nok næste år. Hyrderne og kongerne sagde til gengæld en hel
masse, mens de ledte efter Jesusbarnet. Og vi, der ikke er så
gode til »Bregningsk«, forstod måske ikke det hele, men det
var tydeligt, at de forstod hinanden, og de fandt barnet, og
fårene sagde i hvert fald Mæh!
Og det mest forunderlige var måske, at det også blev en

gudstjeneste. Med en fyldt kirke, der sang julesalmer af fuld
hals, en kort, poetisk prædiken, fortællingen om Den 4. Vis-
mand, bønner, Fadervor og velsignelse.
Det er så fint, at vi også kan lege og le sammen i kirken i

vores tid. Og at det kan gøres, som jeg oplevede det her, uden
at det bliver til pjat. Ingrid Schrøder-Hansen

(Fotos: Thomas Bay Estrup, Fyns Amts Avis.)
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