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Forsidebilledet:
»Der ser i haven du livets træ og himlens fugle i lun og læ, du hører liflig sjunge...« skriver Grundtvig i sin salme »Rejs
op dit hoved al kristenhed«.

Præstegårdshaven ved Bregninge Kirke er naturens egen smukke kommentar til salmens lyriske budskab. I den store park-
lignende have rejser den imponerende Kinesiske Vandgran sig solitært og meterhøjt op. Den er plantet i 1963, hvor den
haveinteresserede Thyge Jensen var sognepræst i Bregninge.
Haven dannede på smukkeste vis ramme om den traditionsrige friluftsgudstjenste for alle de ærøske sogne 2. pinsedag
i år med et imponerende fremmøde fra hele øen. (Tekst og foto: Peter Nielsen)

I skrivende stund er det højsommer, og
for ærøboer og meget andet godtfolk er
det blevet sommerferietid. Det be ty der
liv og turister, aktiviteter og glade dage
både til lands og til vands. Og det
betyder mange mennesker på indkøb
efter sommermad og drikke. Det giver
kø ved kassen. Kan I ikke åbne en kasse
mere? spørger vi hurtigt den travle
ekspedient. Og sker der ikke noget
med det samme, begynder vi at trippe
utålmodigt.

Spanske kassedamers 
fornemmelse for tid
Jeg tænkte på det, da jeg var på ferie i
Spanien sidste sommer. Der var der
også kø ved kasserne, lange endda.
Men indimellem skulle kassedamerne
også lige have tid til at råbe til hinan -
den, grine, sludre og gestikulere. Når
noget drillede, og der var ventetid, så
de ikke spor stressede ud. Det tog bare
den tid, det gjorde. Som det selvfølge -
ligste i verden. Ingen skyndede på dem.
Og tydeligvis faldt det overhovedet
ikke kassedamerne ind, at nogen i køen
kunne have travlt. 

Nu kunne man selvfølgelig ind -
vende, at med dén indstilling er der vel
ikke noget at sige til, at spanierne er så
krise- og konkursramte! Man må jo
holde sig ajour og følge med. Men
spørgsmålet er, om det hele er så sort/
hvidt. Det er sikkert effektivt at have
travlt og udnytte tiden optimalt. Men
der er også ting i livet, der ikke kom -
mer flyvende, bare vi knipser med fing-
 rene. Livet kræver fordybelse. Lang -
somhed og god tid. 

Internettet og sociale medier
Den amerikanske forfatter Jonathan
Franzen skriver og taler meget om,

hvor dan vores tid på nettet og på de
sociale medier stjæler tid fra vigtigere
ting. Det kan umiddelbart lyde kede -
ligt moraliserende og bagstræbe risk.
Men han sætter alligevel fingeren på
noget. For vi bliver afbrudt, vi bliver
holdt travlt beskæftiget, så vi ikke når
at fordybe os. Vores mobiler bipper
hele tiden. Der er nye opdateringer, der
skal læses. Nye billeder at kigge på. Du
modtager en SMS, en e-mail eller
andet, der tager din opmærksomhed.
Og som du forventes at forholde dig til
hurtigt. 

Ifølge Franzen er det en løgn at på -
stå, at ny teknologi har bragt menne -
sker tættere sammen. Internettet har
ganske rigtigt fået os til at kommu ni -
kere mere, siger han. Men måden, det
sker på, har sjældent særlig stor følel -
sesmæssig og identitetsmæssig værdi.
For der er en afstand indbygget i de
sociale medier. Det kan godt give os et
sus, når nogen synes godt om det, vi
lægger ud på nettet af opdateringer og
fotos, og det kan give os en bekræftelse

på, at vi er til stede, set og i live. Men
det er et lidt »kunstigt« sus. Der er
noget fjernt over det. Vi er mennesker
med andre sanser end blot syn og hø -
relse. For hvad tiltrækker vores krop?
Hvad får vores hjerte til at slå? Hvad er
det bange for? For Franzen er det at
være menneske først og fremmest tæt
forbundet med det at have krop, have
hjerte, dybe følelser og længsler. 

Efteråret som fordybelsens tid
Der er fulgt meget godt med internet -
tet og den teknologiske udvikling, 
in gen tvivl om det. Internettet giver
men neskers verden en ny åbenhed,
lettilgængelighed og mulighed for ud -
veksling af synspunkter og erfaringer.
Det kan man håbe vil bane vej for mere
demokrati og forståelse. Men efter min
mening er der noget rigtigt i, at vi også
risikerer at miste noget. At være men -
neske er uløseligt forbundet med at
kunne fordybe sig. Give sig tid. Vokse.
Øve sig. Udvikle sig. Mærke efter, hvad
der rører sig i ens inderste. Vi er ikke
kun syn og hørelse. Vi er også krop,
som Franzen siger. Og vi er ånd, vil jeg
føje til. Hastigheden på nettet, nuan -
cerne der går tabt i vores kom mu -
ni kation, den beskyttende skærm bag
hvilken vi er til stede og så alligevel ikke
rigtigt til stede, understøtter ikke
ligefrem den dybere, eksistentielle side
af at være menneske. 

Efteråret er netop en årstid, der er
oplagt til fordybelse og eftertænk som -
hed. Det er modenhedens og høstens
tid. En tid, hvor vi kan fundere over,
hvad der var, og hvad der skal komme.
Hvor vi er, og hvad vi gerne vil nå. 

Så lad os hive stikket ud en gang
imellem. Og give os god tid. 

Janet Ligaard

Travl tid – god tid?



Hvad gør man?
Ved FØDSEL
En fødsel registreres på baggrund af
jordemoderens anmeldelse til kirke -
kontoret. 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 bar-
nets person-nr, 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 stændig-
heder til kirkekontoret, hvor man vil
være behjælpelig med at udfylde de
fornødne pa pirer. (Herfra sørger man
des  uden for an meldelse til folkeregi-
ster, skif  teret og social ud val get – af
hensyn til udbetaling af be gravelses-
hjælpen.)

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

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 lukket.
Tirsdag, torsdag, fredag og 
lørdag kl. 9.30-11.30.
Onsdag kl. 9.30-11.30 og 
15.30-17.30.

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:
Inge Christensen, Ommel.

Inge Christensen, Ommel.
Janet Ligaard, Rise.
Peter Nielsen, Bregninge.
Anne Røndal, Ærøskøbing.
Ingolf Andersen, Søby.
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Da jeg begiver mig ind på pleje hjem-
met Søkilden for at få en snak med
Fredy, som han helst vil kaldes, er det
med en lidt beklemt følelse. Det viser
sig med det samme, at det er der ab -
solut ingen grund til. Plejehjemmet er
indbydende og moderne. Det første,
der møder den besøgende, er en in -
vitation til postkortkonkurrence, og
lidt længere fremme er der en spæn -
dende udstilling af beklædning. Fredy
dukker op og hilser muntert, han er en
moderne plejehjemsleder med en af -
slappet stil. Anledningen til mit besøg
er at interviewe Fredy til kirkebladets
læsere, da han er et af de nye medlem -
mer af det ødækkende menighedsråd.

Fredy, jeg ved, at du kommer fra
Schweiz. Fortæl lidt om din baggrund, og
hvordan du er havnet her.

Min baggrund er, at jeg kommer fra
den franske del af Schweiz, men mine
forældre kom fra den tyske del, så jeg er
vokset op med det tyske sprog. Dog er
jeg nu fuldstændig integreret i Dan -
mark og taler udelukkende dansk til
hverdag. Det gør så, at når jeg snakker
med mine forældre i telefonen, f.eks.
en gang om ugen, kan jeg nogle gange
have svært ved at finde den rigtige
glose, så jeg må lede lidt efter den. 
Jeg er uddannet som sygeplejerske i
Schweiz, og der har jeg haft et lederjob
indenfor faget i tre år. Efterhånden har
jeg været i Danmark i seks år, og jeg har
lært dansk her i landet, især gennem
mit arbejde som sygeplejerske, men jeg
har også gået på skole en overgang og
modtaget danskundervisning. Det in -
teresserer mig at omgås og arbejde med
mennesker, især gamle mennesker. Det
fascinerer mig, at de har så lang en
livshistorie og derigennem har fået
megen erfaring. Det kan vi lære af og
bruge igen i vores arbejde, for den
erfaring, gamle mennesker har høstet
gennem deres praktiske virke gennem
et langt liv og kan give videre til os
yngre, kan ikke læres gennem en bog.

Hvordan gik det til, at du kom ind i
menighedsrådet?

Jeg blev simpelthen opfordret til det og
bestemte mig hurtigt til at sige ja, for

jeg er troende. Jeg er vokset op i et
kristent hjem og er strengt evangelisk
opdraget. Troen betyder meget for mig.
For mig er troen noget direkte mellem
Gud og det enkelte menneske, kirken
er kun en ydre ramme.

Du er med i menighedsrådets stående
udvalg. Hvad er et stående udvalg?

Det kaldes også forretningsudvalget, 
og vi tager os af de løbende ting og 
op stiller dagsordenen. Nogle sager 
be handler vi i det stående udvalg og af -
slutter dem der, inden de når at kom -
me på menighedsrådets dagsorden. 

Hvad har overrasket dig i menigheds -
rådets arbejde?

At alt er så stift og reglementeret. Der
er regler for alt, som vi må følge.

Hvad vil du arbejde for i menigheds -
rådet?

Jeg vil gerne have en mere åben kirke,
en mere glad kirke. Der skal være liv,
og vi skal leve med i gudstjenesten og
inddrages mere i fællesskabet. Noget
kan gøres ganske enkelt, f.eks. ville jeg
gerne, at Fadervor blev bedt hver gang
i fællesskab af alle under gudstjenesten
og ikke kun fremsagt af præsten. Guds -
tjenestens ritualer virker gammeldags
og stive og siger ikke unge mennesker
ret meget. De bør moderniseres efter -
hånden. Kirken skal bevæges, så den
bliver mere synlig. Præsterne skal mere
ud og besøge folk i deres hjem, også
uden for de runde fødselsdage, når folk

Interview med Fredy Zurfluh
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Bregninge-Søby
Kirker

kommer op i alderen. Der skal nok
komme noget godt ud af det nye store
menighedsråd, det tror jeg, for idet vi
kommer fra hele øen og skal arbejde
sammen, opstår der noget positiv
energi, der gavner os alle og gør, at vi
får nemmere ved at acceptere vores
forskelligheder og finde hinanden. Vi

ses til møderne på skift i Marstal, Rise,
Ærøskøbing, Tranderup, Bregninge og
Søby i de forskellige sognehuse, hvad
der i sig selv virker inspirerende.

Jeg siger tak til Fredy for samtalen, der
også har bevæget og inspireret mig.

Anne Røndal

Et af de nye medlemmer af menigheds -
rådet er Berit Woy. Jeg har aftalt at
møde hende i hendes hjem i Marstal,
så hun kan fortælle kirkebladets læsere
lidt om sin baggrund. I Berits hjem og
gårdhave er der en hyggelig atmosfære,
og Berits kælne røde kat kommer straks
hen og vil have opmærksomhed og
forlader mig først, da jeg skal gå.

Berit fortæller, at hun altid er kom -
met meget i Marstal og Ommel, da
hendes mor stammer fra Ommel. Hun
er opvokset i København, men har nu
boet mange år i Marstal. Hun ejer et
hus centralt i Marstal by og kan færdes
på cykel, når hun skal handle. Hun har
et alsidigt job på VUC som receptio -
nist og blæksprutte, passer telefon,
modtager gæster og tager sig af de unge
kursister, som der er ca. 200 af om året.
Skolen har blå HF og almindelig HF.
Hun er meget glad for de unge
mennesker, og det ender altid med, at
hun kommer til at omgås nogle af dem
privat. Så der er sorg, når de skal rejse.
Berit er nylig fyldt 60, men tænker slet
ikke på at holde op med jobbet, så ville
hun savne ungerne.

Berit har en datter, som bor i Basel,
Schweiz, med mand og tre børn, og
dem ser hun tit. Hun rejser meget, også
udover Basel, og var i påsken i Jordan
med sin familie, en meget stor op -
levelse. Vi kommer til at snakke om
det, da der over Berits sofa hænger en
indrammet plakat fra Petra, Jordan,
med motiv af den pragtfulde udhug -
gede klippekirke. Der ønsker hun sig
hen igen på ferie om et par år. I øvrigt
læser og strikker hun en del i fritiden. 

Det sjældne efternavn Woy vil jeg
også gerne høre lidt om. Jo, navnet
stammer såmænd fra Ommel, får jeg at
vide. Hun skulle egentlig døbes Larsen.
Imidlertid foreslog præsten forældrene,
at barnet som mellemnavn skulle have

familiens kaldenavn, der lød som »voj«.
Men moderen svarede, om præsten da
ikke var klar over, at navnet »voj« var
en slags øgenavn, da familien var
fiskere og fiskede med vod, derfor blev
de kaldt det. Præsten, Krarup Hansen,
sagde så, at det var et godt navn, der
burde fortsætte i familien, og at det for
øvrigt kunne staves på flere måder,
f.eks. Woy. Og således gik det til, at
Berit fik navnet Woy, som hun bærer
den dag i dag. Hun nævner som ku -
riosum, at den forrige pave Johannes
Paul var fra Polen og egentlig hed
Woytyla, hvad der minder stærkt om,
men dog næppe har noget med vod
eller Woy i Ommel at gøre.

Berit ser det som en stor udfordring
at få de unge mere i kirke. Hun har
altid været interesseret i kirkeligt ar -
bejde, men er derimod ikke aktiv i
politik. Egentlig ville hun gerne være
sognemedhjælper, men fik at vide, at
det ikke kunne lade sig gøre, da det
krævede en læreruddannelse. Hun er
med i menighedsrådets præstegårds -
udvalg og aktivitetsudvalg. Der har
end nu ikke været så meget at se til i

præstegårdsudvalget, men der foregår
meget i aktivitetsudvalget, bl.a. med
tilrettelæggelse af kirkekoncerter.

Tak for den hyggelige stund, jeg
tilbragte i Berits hjem, og tak for sam -
talen. Anne Røndal 

Præsentation af Berit Woy

Sognepræstens ferie
12.-20. oktober

Telefonsvarer og mail henviser til an -
den præst.

Henvendelse vedr. attester til kirke -
kontoret for hele Ærø, Ommelsvejen
24, 5960 Marstal, tlf. 62 53 10 38.
Mail: sjw@km.dk

Kirkelige handlinger
Søby Kirke 
Kirkelig velsignelse 
Maria og Chris Skjærbæk-Larsen, Ene -
bærvej 5, 5550 Langeskov.

Bregninge Kirke
Vielse
Astrid Cecilie Dantzer og Thomas Ge -
rard O’Donoghue, Slangerupgade 18,
2.th, 2200 København N.

Høstgudstjenester
Søndag d. 22. september 
i begge kirker

Søby Kirke kl. 9.30 – Søbykoret
medvirker.

Bregninge Kirke kl. 11.00 – spejderne
står fanevagt.

Kirkerne vil blive pyntet smukt med
årstidens afgrøder, og der er kollekt til
Folkekirkens Nødhjælp, spejderne lo -
kalt, samt KFUM/K’s sociale arbej de. 

Alle Helgens Dag
Søndag d. 3. november

Søby Kirke kl. 14.00 – Søbykoret
medvirker.

Bregninge Kirke kl. 16.00 – kirkekaffe.

Traditionen tro vil alle pårørende, der
har mistet i årets løb, få tilsendt en
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Ærøskøbing og
Tranderup Kirker

invitation til denne gudstjeneste, hvor
både salmer, læsninger og prædiken, vil
bære præg af dagens karakter. 

De afdødes navne vil blive læst højt
fra prædikestolen.

Sognesøndage
I oktober og november holder vi igen
Sognesøndage.

Der er en kort gudstjeneste i Søby
Kirke kl. 14.00. Derefter er der kaffe
og kage à 20 kr. i Sognehuset på Sø -
bakkevej 6.

Søndag d. 13. oktober
Benedicte og John Busk-Jepsen un -
derholder med sang og oplæsning.

Søndag d. 10. november
Sognepræst Agnes fortæller...

Vi kan tilbyde kirkebil fra Bregninge
Sogn til Søby Sognehus.

Kontakt sognepræst Agnes Haugaard
på tlf. 62 58 14 31 eller Kirsten Lang -
dill på tlf. 60 47 37 47.

Kirsten Langdill

Sognevandring fra
Ærøskøbing til Rise
Vi har de sidste to år lavet sogne van -
dring imellem Tranderup og Ærøs kø -
bing. Første gang gik vi fra Tranderup
til Ærøskøbing, og anden gang den
modsatte vej. Begge gange med besøg
undervejs.

Vi har ikke været så mange, men har
haft nogle rigtig hyggelige dage

I år skal vi prøve en ny rute. Vi skal
starte med gudstjeneste i Ærøskøbing
den 8. september kl. 9.30, og derefter
går vi ad den nye cyklevej langs stran -
den mod Rise. Vi går op gennem
Grøn næs, hvor vi besøger Johan Knud -
sen. Vi skal spise vores medbragte mad
i hans have. Derfra går vi gennem
Thorup mod Rise kirke, hvor der skal
være en andagt kl. 14.30. Vi får kaffe i
menighedshuset før eller efter andagten
– afhængigt af, hvor hurtigt vi går.

Man har selv madpakke med. Me -
nighedsrådet sørger for drikkevarer og
kaffe.

Der vil være kirkebil, så man kan
komme hjem igen fra Rise.

Vi håber, at rigtig mange har lyst til
at være med. Else Emilie Madsen

Rise Kirke

Døbte
Felix Ursal Vejsnæs Larsen, søn af Mary
Ann Ursal Larsen og Christen Vejsnæs
Larsen, Kirkeballevej 7.

Karen Nymann Ravn, datter af Anne
Mette Nymann Pedersen og Kim Filip
Ravn, Stokkeby Hovedgade 32.

Begravede
Maria Madsen, Søkilden, 

Sygehusvejen 22, 
tidligere Thorup, Rise.

Egon Thomsen, Kirkeballevej 24.

Meddelelser:

Høstgudstjeneste
Vi fejrer årets høst og synger årstidens
salmer i en smukt pyntet kirke søndag
den 15. september kl.11. Vi går offer -
gang, og spejderne står fanevagt.

Gud og spaghetti
Vi vil rigtig gerne arrangere »Gud og
spaghetti« her i efteråret – tid og sted
vil blive annonceret. Efter en kort,
børnevenlig gudstjeneste i kirken sam -
les vi alle til fælles aftensmad og hyg -
geligt samvær i sognehuset. Enhver er
hjertelig velkommen.

Allehelgen med Øhavskoret
Ved Allehelgensgudstjenesten søndag
den 3. november kl. 19.30 vil vi min -
des sognets døde og begravede i årets
løb. Deres navne vil blive nævnt, og
musik, læsninger og levende lys vil 
un derstrege den særlige dag, det er.
Øhavskoret medvirker, og efter guds -
tjenesten er der kirkekaffe. 

Julekrybbespil
I mange år har vi haft fornøjelsen af et
fint julekrybbespil i kirken, hvor både

små og store synger og optræder, og
hvor kirken i dagens anledning er lavet
om til Betlehem med stald og hyrder
på marken. Vi håber at kunne arran -
gere julekrybbespil i kirken igen i år 1.
søndag i advent, den 1. december.

Konfirmander
Jeg glæder mig til at se et nyt hold kon -
firmander, som begynder undervis nin -
gen i konfirmandstuen, Rise Præste -
gård, den første uge i september. Kon -
firmationen i Rise bliver søndag den
27. april 2014.

Minikonfirmander
Præsterne vil igen i det nye skoleår
tilbyde minikonfirmandundervisning
for børn i 3. klasse. Efter jul vil der
være en fælles udflugt for alle øens
mini  konfirmander, hvor vi tager med
Jesper Bus til Odense og bl.a. ser Dom -
kirken. Efterårsholdet afslutter under -
visningen med julekrybbespillet 1. søn -
dag i advent i Rise Kirke. 

Kirkekaffe
Efter den første gudstjeneste i hver
måned er der mulighed for en god kop
kirkekaffe i våbenhuset: søndagene 1.
september, 6. oktober samt 3. no vem -
ber. 

Marstal og Ommel
Kirker
Koncerter
Lørdag den 7. september kl. 16 
i Marstal Kirke:
MADSENS MOZART
Se omtalen under arrangementer.

Lørdag den 21. september kl. 16 
i Marstal Kirke:
Gospelkoret OLD STARS
under ledelse af BIRTHE PAULSEN
Se omtalen under arrangementer.

Lørdag den 19. oktober kl. 16 
i Marstal Kirke:
LENE SIEL
Se omtalen under arrangementer.
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Lørdag den 23. november kl. 16 
i Ommel Kirke:
EDDA MEYER, sopran
BJARNE FINNERUP, trompet
KARSTEN HERMANSEN, orgel
Se omtalen under arrangementer.

Musikgudstjeneste
Søndag den 1. september kl. 16 er der
musikgudstjeneste i Marstal Kirke.
Sopran Edda Meyer synger arier af
blandt andre Mozart ved gudstjene -
sten, som forrettes af sognepræst Agnes
Haugaard.

Ældregudstjeneste 
i Ommel Kirke – »Høsttema«
I Ommel Kirke er der torsdag den 5.
september kl. 10 ældregudstjeneste
med altergang. Det bliver også i år en
gudstjeneste med »høst-tema« – en
rigtig høstgudstjeneste. Lars Peter Kri -
stiansen prædiker. 

Rockgudstjeneste 
i Marstal Kirke
I Marstal Kirke er der fredag den 27.
september kl. 19 rockgudstjeneste med
bandet Lys og Liv, som tidligere har
fyldt Marstal Kirke. Gudstjenesten er
bygget op om andre sange og melodier,
end dem vi normalt hører i en guds -
tjeneste, og henvender sig især til den
yngre del af kirkegængerne, fra kon -
firmander til søfartselever, men vi an -
dre kan heldigvis også være med – og
glæder os! Medvirkende i gudstjenesten
er bl.a. sognepræst Jesper Hougaard
Larsen og organist Povl Christian Bal s -
lev, som det også bliver muligt at snak -
ke med efter gudstjenesten om tekster -
ne og musikken.

Studiekreds – Film med
Kristendommen som tema
med i arrangementsoversigt
I efteråret byder Marstal Filmstudie -
kreds på tre filmaftner, med troen som
tema.

Vi vil beskæftige os med film, der
bygger over evangeliet og kirkehisto -
rien. I september handler det om 
den legendariske Scenemusical »Jesus
Christ Superstar« – med tekster af Tim
Rice og musik af Andrew Lloyd Web -
ber, – et af 70’ernes store og meget
omtalte hit.

I november er det Frans af Assisi,
den kendte munk, der levede i pagt

med naturen, som er på lærredet. »Bro -
der sol, søster måne« er en oscarnomi -
neret film fra 1972 med manuskript af
Zeffirelli. En film, der både leder tan -
ken hen på et liv i pagt med naturen og
på spiritua litet.

I december er det Luther, vi møder i
Joseph Fiennes film af samme navn fra
2003. »Hans vision ændrede verden«,
er filmens undertitel, og det er en film,
der på, efter min mening, meget lødig
og gribende vis beskriver Luthers liv og
levned i en større sammenhæng.

Datoerne for aftnerne er: 
23. September: 
»Jesus Christ Superstar«.

4. November: 
»Broder sol og søster måne« 
(om Frans af Assisi) og 

2. December: 
»Luther« 
Alle gange kl. 19.00.

Alle er velkomne til disse aftner, der
som udgangspunkt finder sted i Mar -
stal konfirmandstue – men bliver
måske flyttet pga. ombygning. Even-
tuelle ændringer bringes i pressen og
ved opslag på døren til konfirmand -
stuen.

5/9 kl. 10.00 Ommel Kirke, 
høstgudstjeneste

12/9 kl. 14.30 Orange
19/9 kl. 10.00 Centersal
26/9 kl. 14.30 Rød (sammen med blå) 
3/10 kl. 10.00 Centersal
10/10 kl. 14.30 Grøn
17/10 kl. 10.00 Centersal
24/10 (aflyst)
31/10 kl. 10.00 Centersal
7/11 kl. 16.00 Centersal, aftenandagt
14/11 kl. 14.30 Orange
21/11 kl. 10.00 Centersal
28/11 kl. 14.30 Blå (sammen med rød)

Gudstjenester på 
Marstal Ældrecenter

Småbørns-
gudstjeneste

Familiegudstjeneste ved fyr-
aftenstid er blevet en god og
hyggelig tradition i Marstal.
Gudstjenesten henvender sig
især til børn før skolealderen 
– men søskende, forældre og
bedsteforældre er naturligvis
velkomne også.

Vi starter med en gudstjeneste
med salmer, fortælling og leg,
og derefter er der pizza. 

Tilmelding til spisning er nød -
vendig.

Tid: 
d. 13. november kl. 17.30.

Sted: 
Marstal Kirke.

Tilmelding til spisning hos
Lars Peter Wand søe

Kristiansen, lpwk@km.dk

På glædeligt gensyn!



7

Fælles for de ærøske sogne

Kirketælling i Fyens Stift
Biskop Tine Lindhardt ønsker et 
mere fuldstændigt billede af folks brug af kirken

Sidste år var der mange historier i medierne om
Folkekirkens krise og de manglende kirkegængere.
Debatten var præget af negative tal – tal om messe -
fald og de gange, hvor der var få kirkegængere om
søndagen. Det skyldtes bl.a., at det var dét, der var
indsamlet tal på. 

Ifølge biskoppen skal man ikke alene se på høj -
messen, men på alle gudstjenester og kirkelige hand -
linger, hvis man skal have et mere fuldstændigt bil -
le de af, om kirken bruges. Derfor er menighedsråde-
ne blevet anmodet om at tælle, hvor mange der
kom mer til alle gudstjenester, d.v.s også familieguds-
 tjene ster, ældre gudstjenester, musikgudstjenester
o.lign. samt kirkelige handlinger. På den måde kan
vi være med til at gøre det synligt, hvor meget der
foregår i kirken og hvor mange mennesker, der
deltager i det. 

Det er klart, at hverken kirken eller evangeliet kan
gøres op i tal. Det er derfor ikke i sig selv et »succes -
kriterium« at være mange. På den anden side har
kirken et godt budskab, som vi må være interesseret
i, at mange hører og får kendskab til.

Resultatet af kirketællingen skal indsendes til
biskop pen i maj 2014. Janet Ligaard

Rasmus
Den 17. november 2011 forandredes vores liv for
altid. Den dag valgte vores søn Rasmus livet fra i en
alder af 16 år. 

Fra vi fik beskeden af betjenten en sen aften, efter
at vi var gået i seng, til der hvor vi er nu, har det
været en lang vej at gå. Vi bliver aldrig de samme,
som vi var før. Vi kommer aldrig over det, men vi
kommer videre.

Kampen for at komme videre startede for mit
ved kommende med en recept på beroligende piller.
Jeg fik seks piller om dagen i den første tid. Det blev
efter hånden sat ned til fire, og efter et år trappede
jeg ud af dem.

Vi blev kontaktet af psykologen allerede dagen
efter Rasmus’ død. Hun kom hjem til os. Hvad der
blev sagt, kan jeg ikke huske. Men hun var der. Vores
læge kom også. Der var så mange mennesker. Bede -
manden og præsten var der også. Vi skulle jo
arrangere begravelse og alt muligt midt i sorgen. Det

står lidt som en tåge for mig. Men alle var så søde til
at hjælpe, for eksempel med de specielle ønsker vi
havde til sange og salmer i kirken. Organisten
spillede så smukt.

Da begravelsen var »overstået«, blev det »hverdag«
igen. Både min mand og jeg var sygemeldte. Og nu
begyndte vores arbejde med at komme videre.
Samtidig skulle vi også være der for vores datter,
Camilla, som jo havde mistet sin bror og ven. Vi gik
sammen til sam taler hos psykologen til at begynde
med. Efter nogle gange valgte min mand psykologen
fra. Han mente ikke, det var ham. Jeg fortsatte med
samtalerne alene. Præsten var også forbi nogle gange.

Midt i det hele blev vi kontaktet af NEFOS, som
var på øen for at holde foredrag om selvmord. 

De gør et kæmpestort arbejde for efterladte, og
det har vi haft rigtig meget glæde af. Jeg rejste til
Svendborg til samtaler alene, og bagefter deltog jeg
i et gruppe forløb med tre andre kvinder i samme
situation. 

Kort efter nytår startede jeg med at arbejde igen,
i første omgang på nedsat tid. Det var en god
beslutning. Man bliver tvunget til at have tankerne
andetsteds.

Efter den første kaotiske tid hjemme blev der lige
pludselig ret stille. Der kom ikke så mange på besøg,
og vi skulle lige så stille finde os til rette i en ny
hverdag. Bare det at tage ud at handle krævede virke -
lig stor overvindelse. Alle vidste, hvad der var sket,
men mange var bange for at tage kontakt. Sikkert
på grund af berøringsangst. Det var svært. Men vi
blev rigtig glade, hver gang der var nogen, der sagde
noget til os.

Gravstedet på Tranderup Kirkegård er meget
vigtigt for os. Vi er der hver dag. Holder det pænt og
rent og sørger for, at der er lys hele tiden. Det er rart
at have et sted at tage hen, når savnet bliver for stort.
Rasmus mangler jo altid, når familien er samlet, eller
ved andre lejligheder.

Man bliver et andet menneske efter den oplevelse.
Midt i det store savn, der er efter dødsfaldet, får man
et andet syn på livet og det, der kommer bagefter.
Vi er begge helt sikre på, at vi skal mødes med Ras -
mus igen.

»Det gi’r jo ingen mening«, som der står på
Rasmus’ gravsten. Det er den følelse, der sidder i
kroppen. Og man finder ud af, at den eneste, der
kan hjælpe én videre, er én selv. Mit råd er: Opsøg
al den hjælp, du kan få. Hanne Kwiatek
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Koncerter og arrangementer
Koncert med panfløjte, 
orgel og klaver

Torsdag den 5. september kl. 19 
i Tranderup Kirke

Det er meget sjældent, man i Danmark
får lejlighed til at høre musik for pan -
fløjte, orgel og klaver. Efterårs koncer -
ten i Tranderup Kirke vil imidlertid
byde på denne spændende kombina -
tion af instrumenter, når Roar Engel -
berg og Dan Frunza gæster kirken.
Duoen vil fremføre festlig dansk og
rumænsk folkemusik, bl.a. udddrag 
fra den nye Spillemandsmesse af Ivan
Damgård og Michael Sommer. Nyere
klassiske stykker for panfløjte og klaver
vil også indgå i programmet, såvel som
enkelte orgelkoraler samt fællessange
og -salmer, akkompagneret af panfløj -
ten.

Roar Engelberg er fra Norge, og har
spillet panfløjte siden han var 12 år
gammel. Allerede som 11-årig hørte
han rumænsk folkemusik i radioen,
spillet af panfløjtenisten Gheorghe Zam -
fir, og drog fra hjemmet i Romedal til
hovedstaden Oslo for at forhøre sig
om, hvordan han kunne skaffe sig dette
instrument. Den lokale musikforhand -
ler hjalp Roar Engelberg med at tilveje -
bringe en panfløjte fra Latinamerika,
og efter ni måneder dukkede et meget
lille eksemplar af slagsen op i postkas -
sen. Den lettere skuffede unge mand
lærte sig at spille en del af de rumænske
folkemelodier, han havde hørt, på sin
lille souvenir-panfløjte. Med tiden lyk-
kedes det ham at skaffe et større og
mere velegnet instrument og kom til at
kende nogle erfarne rumænske folke -
musikere, som kunne give ham kyndig
vejledning og inspiration.

Roar Engelberg er nu en meget er -
faren solist med international karriere
og en uddannelse med højeste karak -
terer fra Amsterdaamse Hoeghschoole für
die Kunsten. Han har udgivet en lang
række CD’er og en lærebog i panfløjte -
spil.

Dan Frunza er af rumænsk afstam -
ning og trakterer orglet og klaveret.
Som rumæner er Dan, ligesom Roar
Engelberg, meget betaget af folke -
musik ken fra sit eget hjemland. Mange

forskellige musikgenrer har i det hele
taget hans interesse, og, ud over folke -
musikken og den klassiske musik,
holder han meget af at eksperimentere
med elektroniske musikprojekter og
rytmisk musik til aftengudstjenester.
Dan Frunza er nu bosat i Danmark og
er organist ved Ormslev og Kolt Kirker
syd for Aarhus. 

Der er gratis adgang til denne fest -
lige koncert, og alle skal være hjerteligt
velkomne! Gitte Jørgensen

Koncert med Madsens Mozart

Lørdag den 7. september kl. 16 i Marstal Kirke

Trio bestående af STEFANIE BARNER MADSEN, violin
STEFFEN HELMUTH MADSEN, cello
JESPER HELMUTH MADSEN, klarinet
Desuden medvirker Karsten Hermansen på orgel.

Trioen Madsens Mozart er et familie foretagende bestående af to brødre og den
enes kone. Men det er også en trio med marstalsk tilknytning, idet Steffen og
Jesper Madsen er sønner af nu afdøde Annie Madsen i Søndergade. De to brødre
spiller begge i Sjællands Symfoniorkester, der for nylig har fået navneforandring
til Copenhagen Phil. Stefanie Barner Madsen er violinist i Concerto Copenhagen.
Ved koncerten kan man blandt andet høre Händel og Halvorsens Passacaglia for
violin og cello, Händels orgelkoncert i g-mol, Rachmaninoffs Vocalise og meget
andet. Der er fri entré. Karsten Hermansen

Koncert med Gospelkoret OLD STARS

Lørdag den 21. september kl. 16 i Marstal Kirke

Gospelkoret OLD STARS
under ledelse af BIRTHE PAULSEN

Old Stars er et kor for seniorer. Alle sangere er fyldt 60 år, og den ældste er 88 år!
Koret blev etableret i 2009 og har på den korte tid udviklet sig meget positivt.
Derfor er det også ligefrem svært at komme med i koret, for der er ikke plads!
Koret ledes af Birthe Paul sen, som leder to andre gospelkor. Hun er oprindelig
sygeplejerske, men har siden 2010 levet af sin passion for gos pelmusikken. Knapt
50 sangere tager turen til Ærø den 21. september, når Old Stars fylder Marstal
Kirke med livsglade toner. Der er fri entré. Karsten Hermansen
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Koncert med Trio Melusine

Lørdag den 5. oktober kl. 15 
i Rise Kirke 

Det bliver uden tvivl en dejlig op -
le vel se, når de tre farverige kvinder 
Mi chaela Rams, Tessa Ranke og Ur -
sula Daues gæster Ærø til oktober!
Tilsammen danner de ensemblet Trio
Melusine, inspireret af en eventyr skik -
kelse fra middelalderen. Og netop det
eventyrlige tiltaler disse tre, som mød-
te hinanden på musikkonservatoriet
Hochschule für Musik und Theater i
Hannover. Den fælles interesse for
billedkunst, litteratur og musik var i
studietiden med til at knytte dem sam -
men som nære venner. Interessefælles -
skabet og venskabet førte siden hen til,
at Trio Melusine blev grundlagt i 2011.
Ensemblet har optrådt i adskillige kir -
ker i Danmark og Tyskland og sunget
ved åbningen af en række kunstudstil -
linger.

Melusinerne er ganske alsidige, og
repertoiret spænder fra tidlig barok- og
moderne klassisk musik til nyere ar -
rangementer af jazz-, pop- og folke -
sange. Da der findes ganske lidt musik
skrevet for tre damestemmer, står Ur -
sula Daues for flere af trioens arrange -
menter, og hun har desuden kompo-
neret en række sange specifikt til Trio
Melusine. 

Ved koncerten i Rise Kirke vil man
få lejlighed til at høre musik af blandt
andre G. F. Händel, Richard Strauss,
Ursula Daues samt kendte og populære
sange som Over the Rainbow og The
Rose. Kirkens organist akkompagnerer
ensemblet.

Alle er hjertelig velkomne til at høre
koncerten, og der er gratis adgang.

Gitte Jørgensen

Koncert med Lene Siel

Lørdag den 19. oktober kl. 16 
i Marstal Kirke

Lene Siel vil være kendt af de fleste for
sine populære sange i radio og fjernsyn.
Hun stammer fra en musikalsk familie
i Frederikshavn, hvor Radiopigekorets
daværende dirigent Tage Mortensen
hørte hende og fik hende med i en
radioudsendelse. Det førte til et en -
gagement i Tivoli og flere fulgte efter.
Lene Siel – der var inspireret af Barbara
Streisand, Bette Midler, Ella Fitzgerald
og flere andre – begyndte at realisere en
egentlig sangerkarriere og har i dag
solgt over en million cd’er i Danmark.

Lene Siel kan opleves sammen med
sit orkester i Marstal Kirke. Billetsalget
foregår fra Marstal Konfirmandstue i
Strandstræde den 9., 10. og 18. ok -
tober kl. 15-17. Entré kr. 125 for voks -
ne. Børn op til 16 år: kr. 60. Reste ren -
de billetter sælges ved indgan gen på
dagen, hvor dørene åbnes en time in -
den koncerten. Karsten Hermansen

Koncert med Edda Meyer og
Karsten Hermansen

Torsdag den 31. oktober kl. 19.30 
i Bregninge Kirke

Der bliver rig lejlighed til at høre en
bred vifte af solosange og duetter, når
Edda Meyer og Karsten Hermansen

lægger vejen forbi Bregninge Kirke Alle
Helgens aften. Sange af Josef Haydn,
G. F. Händel samt enkelte Negro Spi -
rituals er blot noget af det, koncerten
vil byde på denne aften. 

Sopranen Edda Meyer er slet ikke
ukendt på Ærø, idet hun har medvirket
som solist ved flere koncerter og guds -
tjenester i Marstal og Ommel Kirker.
Edda er uddannet i Rostock hos Sieg -
fried Lorenz, og hun har bl.a. været
»førstedame« i Mozarts kendte og el -
skede opera Tryllefløjten. 

Basbarytonen Karsten Hermansen,
som til daglig er organist ved Marstal
og Ommel Kirker, har modtaget sang -
undervisning af Leif Lauritsen og
André Orlowitz og er derved godt
rustet til de sanglige udfordringer. I
Bregninge Kirke har han tidligere op -
trådt som solosanger ved en vel be søgt
koncert i efteråret 2010, samt ved
byens udnævnelse til årets Blomstrende
Landsby samme år, hvor Karsten sang
for et stort publikum med prinsesse
Marie som æresgæst.

Gitte Jørgensen, som akkompag ne -
rer aftenens program, er uddannet
både som pianist og organist. Begge
instrumenter vil blive taget i brug
under koncerten.

Der er gratis adgang til denne spæn -
dende og afvekslende koncert i Breg -
ninge Kirke, og alle er velkomne!

Gitte Jørgensen

Orgel fødselsdagskoncert

Lørdag den 23. november kl. 16 
i Ommel Kirke

EDDA MEYER, sopran
BJARNE FINNERUP, trompet
KARSTEN HERMANSEN, orgel

I juni kunne Marstal Kirkes orgel fejre
sin 40 års fødselsdag. Den 23.
november fylder Ommel Kirkes orgel
30 år. Til forskel fra orgelet i Marstal
var der i Ommel tale om genbrug af
det hidtidige orgels piber, men alt
andet var nyt. Fødselsdagen skal selv -
følgelig fejres med en koncert, som
udnytter, at vi både har en sanger og en
trompet til rådighed for et varieret
program.

Der er fri entré, og efter koncerten
er menighedsrådet vært ved en for -
friskning i anledning af fødselsdagen.

Karsten Hermansen



10

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

Dag Dato Tid Sted/Kirke

Søndag 1. september kl. 16.00 Marstal Kirke Musikgudstjeneste med Edda Meyer.
Torsdag 5. september kl. 19.00 Tranderup Kirke Koncert med Roar Engelberg,

panfløjte og Dan Frunza, 
orgel og klaver

Torsdag 5. september kl. 10.00  Ommel Kirke. Ældregudstjeneste.
Lørdag 7. september kl. 16.00 Marstal Kirke Koncert med Madsens Mozart.
Søndag 8. september kl.  9.30 Ærøskøbing Kirke Sognevandring til Rise Kirke.
Søndag 15. september kl. 11.00 Rise Kirke Høstgudstjeneste,

spejderne medvirker.
Lørdag 21. september kl. 16.00 Marstal Kirke Koncert med gospelkoret Old Stars.
Søndag 22. september kl.  9.30 Tranderup Kirke Høstgudstjeneste, 

Øhavskoret medvirker.
Søndag 22. september kl.  9.30 Søby Kirke Høstgudstjeneste, 

Søbykoret medvirker.
Søndag 22. september kl. 11.00 Bregninge Kirke Høstgudstjeneste, 

spejderne medvirker.
Mandag 23. september kl. 19.00  Marstal konfirmandstue Marstal Filmstudiekreds, 

»Jesus Christ Superstar«.
Fredag 27. september kl. 19.00 Marstal Kirke Rockgudstjeneste.
Lørdag 5. oktober kl. 15.00 Rise Kirke Koncert med Trio Melusine.
Søndag 13. oktober kl. 14.00 Søby sognehus Sognesøndag med Benedicte og

John Busk-Jepsen.
Lørdag 19. oktober kl. 16.00 Marstal Kirke. Koncert med Lene Siel.
Torsdag 31. oktober kl. 19.30 Bregninge Kirke Koncert med Edda Meyer og 

Karsten Hermansen.
Søndag 3. november kl. 19.30 Rise Kirke Alle Helgen-gudstjeneste, 

Øhavskoret medvirker.
Søndag 3. november kl. 14.00 Søby Kirke Alle Helgen-gudstjeneste, 

Søbykoret medvirker.
Mandag 4. november kl. 19.00 Marstal konfirmandstue Marstal Filmstudiekreds, 

»Broder sol og søster måne«.
Søndag 10. november kl. 14.00 Søby sognehus Sogne-søndag med Agnes Haugaard.
Onsdag 13. november kl. 17.30 Marstal Kirke Småbørnsgudstjeneste.
Lørdag 23. november kl. 16.00 Ommel Kirke Fødselsdagskoncert.
Mandag 2. december kl. 19.00 Marstal konfirmandstue Marstal Filmstudiekreds, »Luther«.

Gud og spaghetti I løbet af efteråret vil der være Gud og spaghetti 
i Rise Kirke og Sognehus kl. 17.

Datoen er endnu ikke fastlagt.
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Marstal Kirke

Sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen
Kirkestræde 14, 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 lukket.
Tirsdag, torsdag, fredag og lørdag 
kl. 9.30-11.30.
Onsdag kl. 9.30-11.30 og 15.30-17.30.

Kordegn: Simon Winberg.
Tlf. 6253 1038

Kordegnevikar Helge Taggatz.
E-mail: advokat@besked.com

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

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 mandag.
E-mail: jcl@km.dk

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

Kirkesanger: Linda Suszkiewicz.
Tlf. 63 52 70 63.

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.

Kirkesanger: Linda Suszkiewicz.
Tlf. 63 52 70 63.

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

Kirkeværge: Mona Madsen.

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.

Kirkesanger: Helge Taggatz.
Tlf. 44 49 41 04

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

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. 

Kirkeværge: Randi Skinner.

Kirkesanger: Birthe Henriksen.
Tlf. 23 24 12 63.

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

Graver Niels-Jørgen Bech.
Tlf: 24 27 65 51.

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.

Kirkesanger: Birthe Henriksen.
Tlf. 23 24 12 63.

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

Kirkeværge: Kirsten Langdill.

Indlæg til kirkebladet
Hvis man har et indlæg til kirkebladet, er man velkommen til at
henvende sig til et af menighedsrådet. 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 Joan Harding Gotfredsen
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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Ønsket om at foretage en pilgrimsrejse
ad den gamle pilgrimsvej »Camino de
Santiago« i Nordspanien gik i opfyl-
delse, da jeg trådte over i efterlønner-
nes rækker og fik mulighed for at rive
syv uger i maj og juni ud af kalenderen.

Det blev en rejse, jeg aldrig vil glem -
me, og som jeg igen og igen vender til-
bage til i tankerne, og som har justeret
mangt og meget i min tankegang. Kom -
binationen af smukke landskaber, gam -
le byer, lokale folk langs caminoen, sam -
været med andre pilgrimme, de enkle
forhold på herbergerne og de daglige
strabadser under vandringen har vævet
sig sammen til et billede, som jeg vil
prøve at tegne op. Turen til fods fra
Roncesvalles på den spanske side af 
Pyrenæerne til Santiago de Compostela
i det nordvestlige hjørne af Spanien var
på næsten 800 km. I Santiago befinder
sig apostlen Jakobs grav, der fra mid-
del alderen har været et kendt valfarts-
mål.

Taxaen har bragt mig de sidste godt
40 km. nede fra Pamplonas lune sol-
skin og op til det kølige Roncesvalles,
og jeg står endelig med rygsæk på ryg-
gen og med tilgåede vandrestøvler på
fødderne i klosterbyen, hvorfra jeg skal

påbegynde pilgrimsvandringen næste
morgen. Helt alene i middagsstunden
er jeg, og meget lille føler jeg mig i det
fremmede land og i det store landskab
ca. 1000 m.o.h. Det er koldt, der ligger
sne på græsset langs klostermurene.
Det er ingen egentlig by med et nor-
malt byliv, men en samling store gamle
bygninger, som jeg må se at få rede på.
Jeg begynder at vandre rundt i områ-
det for at holde varmen og finder ef-
terhånden, hvad jeg har brug for, først
og fremmest herberget eller refugiet til
overnatning, restauranten og kloster-
kirken. Klostrets forhal er stedet, hvor
de udsteder pilgrimspas, der vil give ad-
gang til at bo på herbergerne langs ca-
minoen. I forhallen er der solide træ -
bænke, nøgne kalkede vægge og opslag
om, at kun pilgrimme har adgang, ikke
turister. Efterhånden ankommer der
pilgrimme fra den franske side, alle er
iført solide støvler og bærer dryppende
regnslag. Det har været en hård tur for
dem hen over passet. Jeg tænker på,
hvad jeg dog har indladt mig på – i
morgen vil også jeg få min sag for som
vandrende pilgrim. Her er nærmest 
køleskabstemperatur. Der er lige gået
en munk forbi i lang blå klædning, 

reb om livet og med et temmelig vildt
skæg. 

Jeg får udstedt et pilgrimspas med
det første stempel, der er attestation for
overnatning her. Herbergsværten er
hollænder og viser venligt til rette, jeg
er jo ny på et herberg. Der er et stort
rum med tre lange rækker af etage-
senge, ca. 20 senge i hver række. Gulv
og vægge er af sten, taget er hvælvet og
bæres af trækonstruktioner. Det er et
imponerende sted, selv om indretnin-
gen er særdeles spartansk. Jeg får anvist
en overkøje i midterste række. Ved ind-
gangen er der en hel afdeling med reo-
ler til pilgrimmenes støvler. Der står en
balje med sammenknuget avispapir til
at stoppe de våde støvler ud med. I
kælderen er der toiletter og vaskeplad-
ser. Middagen består af kartoffelsuppe
og friturestegt hel fisk med hoved og
gæller og det hele. Maden er varm og
smager godt. Det er meget hyggeligt
ved firemandsbordet. Mine bordfæller
her er en canadisk mand og en mor og
datter fra Australien.

Efter måltidet er der pilgrimsmesse i
klosterkirken. Kirkerummet er heldig-
vis opvarmet, og jeg er meget betaget
af det fremmedartede ritual, den dej-

Pilgrimsvandringer er oppe i tiden. 
Hvis nogle af kirkebladets læsere har foretaget en pilgrimsrejse 
og har lyst til at fortælle andre om den, opfordres man til at skrive et indlæg 
til kirkebladets spalter. Nedenstående pilgrimsfærd er foretaget i 2004.

Ad caminoen i Nordspanien
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lige varme, lyset og den eventyrlige
skønhed derinde, der danner skarp
kon trast til de ugæstfrie omgivelser
udenfor. Det er mørkt nu, nærmest
regntåge, og meget koldt og klamt.

Det går ganske godt med at sove i
den store sal, hvor lyset slukkes kl.
22.00, hvilket er kutyme på alle her-
berger. Jeg er tung i hovedet af dagens
mange indtryk og længes ærlig talt
hjem til min familie og min gode seng.
Men jeg ligger jo, som jeg har redt.
Sover lidt afbrudt blandt mine mange
medpilgrimme med jakken over sove-
posen for at holde lidt på varmen, og
jeg er bange for at falde ud over kanten
og ned på det hårde gulv, hvilket hel-
digvis ikke sker. Denne første overnat-
ning vil altid stå prentet i hukom mel-
sen. Det er i sig selv grænseoverskri-
dende at være tæt på andre døgnet
igennem for en forvænt dansker, der al-
drig har været spejder. Men man væn-
ner sig forbavsende hurtigt til det,
ligeså til de daglige strabadser under
vandringen og de enkle forhold på her-
bergerne.

De følgende dage er meget hårde fy-

sisk set, og i perioder nærmest plasker
regnen ned. Intet kan holde vandet
ude, selv om jeg allerede næste dag an-
skaffer mig et stort gult regnslag, en så-
kaldt poncho. Mit syn på regnen blev
dog vendt på et ganske lille herberg,
der blev passet af unge amerikanske

piger. En af dem bad bordbøn på en-
gelsk og spansk og takkede i sin bøn in-
derligt for regnen som en af himlens
gaver. Man går meget i bjergområder
med stejle op- og nedstigninger, hvil-
ket er overvældende for en pilgrim fra
et fladt land, selv om jeg forinden



14

havde vandret meget rundt derhjemme
med støvler og rygsæk for at træne,
men mest på plan asfaltvej. Leret fra de
mudrede skovstier på de første dages
etaper sætter sig fast på støvlerne og er
meget svært at fjerne, faktisk skal det
spules af.

På alle overnatningssteder er der fa-
ciliteter til, at pilgrimmene kan vaske
deres tøj og hænge det til tørre. Sæbe
har man selv med, også tøjklemmer.
Dagens højdepunkt gastronomisk set
er middagen om aftenen. Kun få her-
berger har spisesal, men pilgrimsmenu
kan altid fås på restaurant i nærheden
af herberget. Det er vigtigt at få noget
ordentligt at spise i hvert fald én gang
om dagen, altså om aftenen, og maden
om aftenen var alle steder rigelig og
god med rødvin og vand til.

Om dagen er det vigtigt at drikke
vand, vand og atter vand, for man sve-
der meget under vandringen. Man læ -
rer hurtigt at medbringe et eller andet
spiseligt i rygsækken, for de færreste
steder er der morgenmad at få, inden
vandringen påbegyndes. Morgenmad
indtages, når der er lejlighed til det
langs ruten, dvs. på den første åbne bar,
man passerer, og man kan sagtens
komme til at gå en halv eller hel time
eller mere forinden. Kaffe, juice, ristet
brød og madalenas (små portionssand-
kager) er det typiske morgenmåltid, og
alle barer sælger vand i plastflasker.

Et par dagsmarcher længere fremme
møder jeg igen »munken« i den blå
kutte fra Roncesvalles. Han viser sig at
være italiensk pilgrim. Samme sted
byder en ung pige jordbær rundt til
forsamlede pilgrimme, der venter på,
at herberget åbner. Hun viser sig at
være svensk pilgrim og er den første
skandinav, jeg møder undervejs. Nogle
af herbergerne ligger i tilknytning til et
kloster. Allerede på andendagens her-
berg er der gråklædte nonner, der fun-
gerer som herbergsværter. En af dem
velsigner mig ved afskeden næste mor-
gen, ønsker god rejse og beder om, at
den hellige jomfru må følge mig på
min vandring. Jeg er dybt rørt.

Det er betagende at vandre dag efter
dag i den store natur. Vejret bedrer sig
hurtigt, og de mellemste 3-4 uger er en
lang perlerække af strålende solskins-
dage i for det meste frodig natur. Især
husker jeg de store røde valmuer, som

kranser caminoen i dagevis i Navarra
og La Rioja, der er velkendt i Dan-
mark, da området er vinproducerende.
Der er mange storke. Den første stor-
kerede så jeg på toppen af en skorsten
i Puente La Reina, »Dronningens Bro«,
hvor to grene af caminoen støder sam-
men. Byen er kendt for sin særlig smuk -
ke romanske bro over floden Arga, an-
lagt i middelalderen af en dronning,
der ønskede at hjælpe pilgrimmene på
deres den gang møjsommelige og ikke
helt ufarlige færd mod Santiago. Selve
byens hovedgade er orienteret øst/vest,
anlagt på gammel pilgrimssti. Når man
selv går der, tænker man uvilkårligt på
de mange ukendte, der gennem år-
hundreder har gået ad den samme vej
med deres bylt på ryggen og deres stav
i hånden for at nå Santiago i det fjerne
vest, og man føler sig lille og ydmyg og
i nært slægtskab med alle disse forgæn-
gere, der har banet vejen for en selv. 
Således indser jeg, efterhånden som 
dagene går, og afstanden til Santiago
bliver kortere, at det er vigtigt at gå og
selv opleve vejen inden mødet med
Santiago, idet gule pile og muslinge-
skaller i forskellige udformninger langs
ruten viser vej.

På en måde svinder målet ind, efter-
hånden som det faktisk nærmer sig, og
jeg når selv at blive fuldblods pilgrim,
fortrolig med herbergerne, dets men-
nesker og dets lyde, og hører til på
vejen i vandringen i en bestandig ryt-
misk bevægelse, hele tiden undervejs
mod Santiago sammen med pilgrimme
fra mange lande, dannende et smalt
bølgende bånd af vandrere, alle på vej
mod vest. Faktisk møder jeg i alt to,
der gik »den forkerte vej«. Den ene har
allerede været i Santiago og viser med
stolthed sit pilgrimsbevis frem, han vil
nu til Lourdes i Sydfrankrig. Den an -
den er på vej til Jerusalem.

En morgen under morgenmad ser
jeg pludselig, at pilgrimmen over for
mig putter sin lommekniv i munden
for at åbne knivbladet, hvilket han
endda gør to gange. Jeg tænker mit, for
sådan gør man altså ikke. Da han rejser
sig, ser jeg, at hans ene arm er vissen og
hænger slapt ned. Senere på dagen
møder jeg ham igen i en bar. Han har
da sin rygsæk på ryggen og armen bun-
det op foran i en slags hængekøje. Flere
gange møder jeg to spanske piger, der

altid følges ad. Faktisk har de reddet
mig en dag, hvor jeg ingen mad havde
fået med, og hvor man skulle gå en
lang strækning uden faciliteter. Da
delte de som en selvfølge deres mad
med mig. Men de forekommer mig at
være vidt forskellige, den ene er tyde-
ligvis den svage og den anden den
stærke, og de går meget med hinanden
i hånden. Jeg tænker på, hvordan et så
umage par mon har fundet sammen,
og om de mon er lesbiske. Men da får
jeg endelig den ganske enkle forklaring,
at de faktisk er søstre. 

Mange pilgrimme cykler, endnu fle -
re vandrer, og der er ganske enkelte be-
redne pilgrimme. En af dem står med
sin lille mørke hest lige udenfor her-
berget i overnatningsbyen, da jeg selv
ankommer til fods. Hesten bærer både
sin egen og sin herres oppakning. Hest
og rytter har været undervejs i seks
dage fra Madrid. Sådan en hest skal
have 60-80 liter vand om dagen, får jeg
at vide. Da jeg fortæller, at jeg kommer
fra Danmark, siger han, at han en gang
har arbejdet sammen med en dansker,
der hed Jensen. Også en pilgrimshund
og dens herre har jeg mødt. De to 
var uadskillelige, og den meget lydige
hund havde seletøj på og ibskal på ryg-
gen. Ibskallen er en muslingeskal og
apostlen Jakobs symbol, og mange pil-
grimme bærer en sådan ibskal udenpå
deres rygsæk eller om halsen i en snor.
I en bar henter den kvindelige barvært
en stak postkort fra København og
viser dem frem. Hendes ven har haft
arbejde i København, og hun har gemt
postkortene.

Undervejs havde jeg kun et eneste
uheld, idet jeg faldt under en opstig-
ning og slog ansigtet og knæet. Hel-
digvis er der intet sket med tænderne.
Jeg er alene ved faldet, men får hurtigt
førstehjælp af en tysk cyklende pilgrim,
der har antiseptisk salve m.m. med. I
næste by bliver jeg vasket og forbundet
af to frivillige i en Spansk Røde Kors
campingvogn, der er posteret i skyggen
af et stort træ på byens torv. Det er en
aldeles fortrinlig hjælp under primitive
forhold, målt med danske alen. Der er
ikke andet lys i campingvognen end
dagslyset ind gennem det lille vindue,
og briksen er så kort, at støvlerne rager
ud over håndvasken. Jeg får sårene 
vasket og forbinding på knæet. Om af-
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tenen er jeg inde på en restaurant for
at få noget at spise, udstyret med sol-
briller for at dække øjet. En smuk ita-
liensk dame sidder der allerede, en
pilgrim med en vidunderlig fransk flet-
ning, som jeg har mødt flere gange og
har god kemi med og har kommunike-
ret ganske godt med, selv om hun kun
taler italiensk. Da jeg tager brillerne af
for at vise hende mine skader om det
blå øje, slår hun hænderne for ansigtet
i forskrækkelse. Men så giver hun mig
det bedste råd, hun ved: Jeg skal gå ind
i den nærliggende kirke og opsøge kir-
kens klenodie, en »miraklernes kalk«,
og der stå stille et øjeblik og mærke
kraften fra kalken, der vil hjælpe mig.
Dette gør jeg så. Kalken er et smukt
gyldent bæger fra 1200-tallet, fint op-
stillet på fløjl i en belyst montre. Kraf-
ten fra kalken, mine bønner og Røde

Kors folkenes behandling har tilsam-
men gjort, at jeg ikke fik mén fra fal-
det.

I en lille by på højsletten er her-
bergsværtinden en østrigsk dame, der
har skrevet bøger om caminoen og
hvert år med sin mand foretager en
vandring fra Roncesvalles til Santiago.
Jeg får på sovesalen øje på et firben i
min seng, men får at vide, at det intet
gør. I samme by sætter jeg mig på en
bænk og begynder at skrive dagbog.
Pludselig sidder der tre lokale damer på
samme bænk og en dame over for ved
brønden, og endnu to kommer til. Det
viser sig, at de fire af damerne er søstre,
og de to andre hører også til familien.
De spørger til mig og mine forhold 
på en venlig og åben måde, og en af
dem trækker et billede af den lokale
helgeninde op af tasken. Bag på bille-

det skriver de alle en hilsen og deres
navne og giver mig det med som sou-
venir.

Det føles selvfølgelig stort at nå frem
til den hellige by Santiago efter mere
end seks ugers vandring, få udstedt pil-
grimsbevis og gå til messe i katedralen,
hvor det bl.a. er obligatorisk at dvæle
ved apostlens sarkofag i krypten og gå
om bag højalteret for at omfavne den
gyldne apostel. Men den allerstørste
oplevelse ligger i selve vandringen mod
Santiago med dens udfordringer og
strabadser, i mødet med menneskene
på og langs caminoen og i den visse
fornemmelse af, at himlen rykker nær-
mere og åbner sig for en i det storslåede
spanske landskab. Man er ikke helt den
samme, når man kommer hjem, som
da man drog ud.

Anne Røndal
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