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Præstens 
ord

Kirken er Guds hus 
– dit, mit og vores hus.

»Kirken den er et gammelt hus, bygget
af levende stene«, lyder to centrale sæt-
ninger i en af de mest kendte salmer af
Grundtvig om kirken før og nu.
Og Grundtvig, han var aktiv i den

debat, der også den gang var gang i, om
hvad det er at være kirke i en nutidig
sammenhæng, og hvad kirkens rolle er. 
Ja, Grundtvig var også en aktiv delta -

ger i og igangsætter af debatten om,
hvad det er at være et kristent menneske:
»Menneske først – kristen så«, bliver
netop han citeret for at have udtalt.
Og i 2012 er det så aktuelt som no-

gensinde at tænke over, hvad det er at
være kirke, og hvad det er at være kri sten.
I år har vi endda både bispevalg i

Fyens Stift, og menighedsrådsvalg i hele
landet.
Derfor er der gang i debatten om,

hvad det er at være Kirke – i det store og
i det små.
Vi kan nok, langt hen ad vejen, blive

enige om, at kirken har en vigtig rolle i
menneskelivet. Til årets høje tider vil
mange nødig undvære kirken. Når der
er høstgudstjeneste, når det er Alle Hel-
gen, når det er Jul – Påske og Pinse.
Og endnu vigtigere synes kirken at

være for os til livets høje tider. Når vi
samles til dåb, konfirmation, bryllup og
begravelse, så er det, det betyder noget
for os at kunne samles i kirken, ikke
alene af tradition, men også fordi troens,
håbets og kærlighedens hus har noget at
give os, som vi ikke finder andre steder.
Så er der søndagsgudstjenesten. Den

fylder ikke så meget i folks bevidsthed,
som vi ofte mener, den har gjort tidli ge -
re, men dog, så er det som om søndags -
gudstjenesten holder det hele i gang, er

som en slags fundament under det hele,
som holder kirken levende.
Kirken er også begyndt at få en større

rolle som »pauserum« i hverdagen. Vi
har fundet ud af, at Gudstjenester på en
helt almindelig hverdag kan have stor
berettigelse, ikke mindst når vi holder
Gudstjenester for en særlig målgruppe,
småbørn, unge, ældre, eller måske en
helt anden gruppe, som har glæde af at
samles i kirken og fejre Gudstjeneste 
et eller andet vilkårligt sted midt i en
hver dag, hvor det gør godt med et lille
»pauserum«.
Jo, kirken, den er et gammelt hus,

men vi er dens levende stene, og det er vi
også, når vi, i hvert fald én gang om året,
rykker Gudstjenesten ud i naturen, og
holder kirke dér, nemlig til Pinse.
Jo at være kirke, og at være menneske

i kontakt med kirken, er ikke det samme
alle årets og livets dage, men der er dog
en fællesnævner: troen. Det er troen, der
så at sige er den mørtel, der holder kir -
kens levende stene sammen, trods stene -
nes forskellighed.
Og når vi så går fra at tale om, hvad

det er at være kirke, til, hvad det er at
tro, så er der også en fællesnævner, men
troen har samtidig mange forskellige an-
sigter.
For hvad er det at tro, og hvordan –

eller på hvilken måde – tror man »rig -
tigt«?
Vi har nok en eller anden fælles be -

vidsthed om, at troen den på en eller an -
den måde defineres af Trosbeken del sen,
og at et af troens udtryksformer er bøn-
nen »Fader Vor«, såvel som andre bøn-
ner.
Men vi ved også godt, at der ikke,

gives en formel for, hvad det er at tro, og
hvordan man tror.
For nogen er det væsentligste ved at

være kristen, det at man føler sig som del
af en historie, en tradition, som man er
sig stærkt bevidst om.
For andre er det måske snarere den

mere udadrettede form for tro, der tæl -
ler. Det med at gå ud i alverden, at gøre
godt andre steder i verden, eller andre
steder i samfundet, på troens funda-
ment.
For andre igen er det mere den spiri -

tuelle del af troslivet, der vægter. Det at
trække sig tilbage fra livet i verden og
dyrke sin tro, sammen med ligesindede
eller helt for sig selv. Inden for dén gren
af troens univers er jo f.eks. pilgrims van-
dringer og retræter meget oppe i tiden.
Endnu andre ser mere troen som en

drejebog for, hvordan man lever liv på
den ene eller den anden måde, men som
jeg ser det, er troen dog mest af alt for
denne gruppe en udfoldelse af det dob -
belte kærlighedsbud; »Du skal elske Her-
ren din Gud, og du skal elske din næste
som dig selv«.
Troen har mange ansigter, og det er

heller ikke nødvendigvis alle, der er lige
åbne over for andre omkring deres tro.
Nogen vil godt have troen for sig selv,

mens andre gerne taler om troens betyd-
ning for dem, hver gang der er nogen,
der vil lytte.
Endelig skal vi jo ikke glemme, at tro

for nogen også giver sig udslag i, at man
har nogle grundholdninger til livet, som
man ser som udsprungne af troen. 
Jo, de stene kirken er bygget af, det er

levende stene, en mangfoldighed af le -
vende stene er Guds hus bygget af, eller
rettere: der er mange rum i dét, vi kalder
Guds hus.
Jeg tænker tit i den forbindelse på et

skriftord fra Johannesevangeliet (14,2):
»I min faders hus er der mange boli -
ger…«, for det skriftord, synes jeg, er et
godt udgangspunkt for at glæde sig over
en kirke, bygget af alle mulige forskellige
stene, måske det nogen kalder en rum-
melig folkekirke, der både rummer vari-
ationer i måden vi tror på, og måden vi
så at sige praktiserer vores tro på.
Kirken den er et gammelt hus, et hus

med mange boliger i, bygget af levende
stene.
At være en del af den kristne kirke, er

ikke at få alle svarene på livets dybe eller
mere praktiske spørgsmål, men det er at
være med i et fællesskab, der tør stille de
spørgsmål, som kun Gud kan svare på.
Det er spændende at være en del af

kirken, både om søndagen – og i hverda-
gen, kirken har noget at gi os alle – og vi
har noget at give den.

Sognepræst 
Lars Peter Wandsøe Kristiansen

Forsidebilledet:
I forbindelse med renoveringen af Bregninge Kirkes tårn, hvor tagbeklædningen af egespåner er repareret og tjæret, enkelte bærende bjælker øverst i
tårnet udskiftet og tårnmuren kalket, har der for enkelte modige, ad det store stillads, været en unik mulighed for at komme helt op til spiret og vejr-
hanen. Her er en fantastisk udsigt over Bregninge, Tværby og markerne helt ud til Østersøen.  Det var ikke bare af interesse for vejret, at man satte
vejrhaner op. Vejrhaner eller »Vindfløje« var den naturlige og nødvendige afslutning på et spir. Hanen kendes tilbage fra oldtiden som de onde mag-
ters fjende, der når den galer ved morgengry, får mørkets magter til at vige. Foto: Ingolf Andersen



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

Samtale på toppen af tårnet
– eller hvordan man overvinder sin højdeskræk 
og oveni får en stor oplevelse!

Af Ingolf Andersen

Jeg har i lang tid haft en aftale med Peder Luntang om en tur op i stilladset og en
snak om arbejdet, men det dårlige vejr udskyder hele tiden tidspunktet. Endelig
oprinder en dag, hvor der ikke er udsigt til regn hele dagen. Jeg har mange gange
kørt forbi Bregninge Kirke, med tårnet pakket helt ind i stillads, og har gjort mig
mange tanker om, hvordan det må være at arbejde helt deroppe. 

Efter en sidste formaning fra Fruen: »Du understår dig i at falde ned fra det tårn!«
tager jeg afsted. Det er en usædvanlig dejlig julidag med enkelte skyer på en klar
blå himmel, sol og fuglesang.

Oppe i tårnet arbejder Peders sjak. Der er ham selv og en svend, og en mand til
at tjære. Allerede nede på kirkegården kan man lugte den liflige duft af trætjære
og høre lyden af flittige hamre.

Jeg vælger at gå op igennem tårnet, da jeg gerne vil se den imponerende trækon-
struktion, der bærer spiret. Ad snoede forvitrede vindeltrapper og hønsetrapper
når jeg op i tårnets øverste etage, hvor der er frit udsyn til kongestolpen i midten,
der bærer hele spiret. Jeg kravler med et lille gys gennem en af tårnlugerne ud på
stilladset. Nu er jeg på stilladsets 7. etage 2 etager under skørtet på spiret, hvor
Peder og svenden er ved at sømme de sidste spåner på. Jeg entrer op ad endnu 2
trapper og er nu i godt 20 m højde. Der er en fantastisk udsigt til alle sider, da vi
er over trætophøjde. Gravene og menneskene nede på jorden ser betænkeligt små
ud.
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Er I ved at lægge sidste hånd på arbejdet?

Ja, med spånerne, men det indvendige
er et helt andet kapitel.

Det var dig, der opdagede det med den
store bjælke fra starten.

Ja. Jeg så det, da jeg var oppe og tilse
tårnet indvendigt fra. Det er hvid tøm-
mersvamp, der har været i.

Er det almindelig fugt, eller hvad skyldes
det?

Ja, det er manglende vedligehold. Det
skal ha’ skiftet spåner og smøres med
trætjære jævnligt, så det er tæt. Men
der har boet nogle duer, og alt det skidt
de samler kan jo godt være god næring
for svamp og råd.

Det er vel ikke ret tit, du får lov til at lave
sådan noget, hvor du skal bruge de gamle
metoder?

Nej, der længe imellem. Jeg var med til
det i 2005 også, som svend. Der skif t-
ede vi noget ovre på den anden side.
Det var så godt nok fra bomlift. Hvert
tiende år cirka er der stillads på.

Der har vel været spåntag på tårnet altid?

Der er nogle der siger, at der i begyn-
delsen var glaseret tegl. Men det kunne
ikke holde.

Hvor gammel vil du så tro de gamle
spåner er, altså dem du lige har pillet af
her.

Det ved jeg faktisk ikke. De lodrette
holder jo rigtigt længe, for der løber
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vandet hurtigt af. Her på trekanten vil
jeg skyde på, at de er ca. tyve år gamle.
Men dem deroppe på det lodrette
stykke har siddet der længe, for mange
steder er sømmene rustet over, man
kan lige trække spånerne ud.

Ja, der mangler også en hist og her.

Ja, men det gør ikke så meget, for der
er hele tiden mindst 2 spåner under.
Sømmet går faktisk igennem tre spå -
ner.

Du er egentlig ikke født og opvokset her i
Bregninge.

Nej, jeg er fra Rise. Der, hvor jeg bor
nu, hører med til Bregninge, det var
mine forældres sommerhus.

Hvem bestemmer, hvem der skal lave et
stykke arbejde på kirken?

Det er jo menighedsrådet, men Steffen
og Nationalmuseet er jo altid inde over,
da det er en fredet middelalderkirke.
Jeg tror, at grunden til, at jeg fik lov

til at lave det er, fordi jeg har lavet en
del andre ting for kirken. Vinduer og
døren, og andet. Og jeg kan jo godt
lide at lave noget, hvor man skal bruge
de gamle metoder.

Hvordan foregår det. Afgiver du et tilbud
på arbejdet eller hvad?

Nej vi har lavet et løst overslag. Man
kan aldrig vide, hvad der opstår under-
vejs. Der er ikke meget erfaring inden-
for området.
Det er jo noget pebret noget sådan

noget vedligeholdelse. Det ville jo være
meget billigere med noget bly eller
kob ber. Men det vil Nationalmuseet
aldrig gå med til.
I Rise er det kobber. Der er ikke ret

mange blytækkede kirker her, det er

mest oppe i Nord- og Vestjylland. Jeg
tror kun, der er en enkelt blytækker
tilbage.

Hvor er du udlært henne?

I Hvide Sande Skibs- og bådebyggeri.

Så de gamle metoder er noget du har lært
senere?

Ja, men der er mange gamle metoder i
bådebyggeri også. Det er med det ene
øje lukket.

Hvad er det?

Med det ene øje lukket. Der er ingen
rette linjer eller faste mål og vinkler,
man bygger på klamp. Det er noget,
man bruger en hel del inden for både-
byggeri og i gamle bygninger.

Det er altså i virkeligheden fint at kunne
klamphugge?

Ja, det kan man godt sige. Og Jens,
min svend, er møbelsnedker. Det er
hel ler ingen skade til.

Hvad synes I så om at lave sådan noget
arbejde.

Det passer mig fint, og der kommer
ikke så mange og kloger i det. Sådan
noget som det her, det er jo rigtigt
håndværk. Der er ikke mange genveje.
Det eneste nye i det her, er de for-

bandede rustfri stålsøm, der bøjer så let
som ingenting. Men de holder jo noget
længere. De øverste skød vi i med pi -
stol, men når man skal slå dem i, så
bøjer de let.

Hvor mange spåner har I så lavet klar
her?

Jeg tror, vi har lavet en 4000 stykker. Vi
har lavet 2200 til det flade stykke her.

Er det så frisk egetræ, de laves af?

Nej, det er lagret træ. Jeg har fået af-
skær ude fra Bonavista og så har jeg
også hentet noget ovre ved dansk 
skibs træ i Åbenrå. Det er også lagret.

Det er en fantastisk udsigt I har, mens I
arbejder.

Det er fantastisk smukt. Pludselig en
dag så jeg Dannebrog komme sejlende
forbi. Det var flot.
Det kan være, du vil med en tur op

til toppen?

Jooooo – tak.

Vi begiver os op ad trapperne til etagerne
ovenover. Et par etager oppe stopper vi
ved et parti, hvor spånerne er tydeligt ska-
dede og slidte.

Der kan du se, de har ikke sorteret så
meget i træet. Det var dengang, da ma-
terialet var dyrere end lønnen.

De ser godt nok noget møre ud, og der
mangler også nogle hist og her.

De her er meget gamle, men der er
skiftet her og der.
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Vi fortsætter vor bestigning af stilladset.
Peder sludrer muntert.

Det var meget skægt. Helt oppe i top-
pen var der spættehuller. Jeg har taget
billeder af det. Her er et parti, vi har
skiftet helt.

Vi stopper et sted, hvor der på alle spir-
fladerne hele vejen rundt er monteret
kraftige jernkroge.

Nu går vi på det fine stillads, men de her
er fra, da der var mandfolk til. Så firede
de sig op og ned ad spiret, når det skulle
tjæres, eller der skulle skiftes spåner.
Der er et hold kroge næsten helt

oppe i toppen ved det lille vindue. Det
var anderledes arbejdsforhold.

Nu skifter det fra rigtige trapper med ge-
lænder til små hønsestiger op gennem et
hul i dækket ovenover. 

Her er det næste hold kroge. og ved det
lille vindue er der et vindue også på den
anden side. Så var det bare et bræt ud
igennem vinduerne og så en stige
ovenpå, så kunne man nå helt op.

Jeg skulle ikke nyde noget.

Nej, fy for pokker. Du kan se stilladset
er slet ikke gjort fast her foroven i tår-
net. Der er lige den der og den der.
Hvis der kommer en kraftig østenvind,
så står det og svajer noget.

For at demonstrere skubber Peder til spi-
ret, og hele den øverste del af stilladset
svajer heftigt.

Der er blevet lavet nyt blyarbejde her.
Det er rigtigt lavet på gammeldaws
facon. Det er bukket sammen i tre lag.

Vi er nu nået til næstøverste dæk, og ud-
sigten er fantastisk. Øhavet til den ene
side og Østersøen til den anden og Ærø
der imellem. Men kommer man til at
kigge nedad, suger det fælt i maven.

De har ikke været kede af det de gamle
håndværkere, der er godt nok langt
ned. Jeg har målt herfra og ned til
knækket. Der er 17,7 m. Jeg tror, jeg
målte det til 41 m. 42,5 m oppe ved
hanen.

Jeg har lovet mig selv, at jeg vil have et
billede af vejrhanen øverst oppe, så jeg
klatrer op ad den sidste stige til stilladsets
19. etage; mens Peder med raske skridt
spurter ned og arbejder videre.

Efter et øjebliks panik slapper jeg af, suget
i maven afløses af en overvældelse af ste-

dets skønhed. Den flotte udsigt over land-
skabet, landsbyens huse, folkene i haver -
ne, fuglenes sang i træerne, lydene og lug-
ten af trætjære gør et usigeligt indtryk på

mig, og jeg sidder under hanen på øver-
ste platform og frydes over livet en stund,
inden jeg begiver mig den lange vej ned
igen.

Sognepræstens ferie
Ferie 13. – 21. oktober 2012
Telefonsvarer henviser til anden præst.

Menighedsrådsmøder
Dagsorden kan læses tre hverdage for -
ud formødet: 
I Bregninge Kirkes våbenhus i den grå
mappe.

I Søby Kirke på opslagstavlen ved vå -
benhuset.
Dag: Tirsdage
Tid og sted: Kl. 19.00 på skift mellem
Søby Sognehus og Bregninge Præste -
gårds konfirmandstue.
Datoer: 
Søby d. 11. september kl. 16.30 ordi -
nært møde, derefter kl. 19.30 menig -
heds- og orienteringsmøder i Søby og i
Bregninge (menighedsrådsvalg d. 13.
november). 
Bregninge d. 23. oktober.
Søby d. 20. november.

Døbte
Bregninge
Fiona Marie Fejerskov Hansen,
Køben havn.

Begravede
Søby
Verner Kock, Søby Tværvej 4.

Bregninge
Anna Marie Kristiansen,Søkilden, tidl.
Vester Bregninge.

Konfirmationer 2013
Bregninge Kirke søndag d. 21. april kl.
9.30.
Søby Kirke søndag d. 12. maj, kl. 9.30.

Forberedelsen til konfirmationerne fo -
regår i samlet flok i Bregninge Præste -
gårds konfirmandstue. 

Efter jul flyttes forberedelsen til Sogne-
huset i Søby på Søbakkevej.

Starttidspunktet meddeles i klasserne på
Marstal Skole og Friskolen i forbin del -
se med uddeling af tilmeldingssedler.

Høstgudstjenester
Søndag d. 9. september
Søbykoret medvirker ved begge guds -
tjenesterne.

Søby Kirke kl. 11.00.
Bregninge Kirke kl. 9.30, spejderne
står fanevagt.

Begge vores kirker vil blive smukt pyn-
tet af vore gravere.
Traditionen tro samler vi ind til

Folkekirkens Nødhjælp og KFUM/K�s
sociale arbejde blandt de mest udsatte
befolkningsgrupper i Danmark. I Breg-
ninge ligeledes til de lokale spejdere.
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Tekstet gudstjeneste 
på storskærm
Bregninge Kirke 
søndag d. 23. september kl. 11.00 
og kirkefrokost

Prædikant og liturg Søren Skov Johan -
sen.
Skov Johansen er landsdelspræst for

hørehæmmede, og for at tilgodese den -
ne del af menigheden vil vi, ligesom
sidste år, tekste alt i gudstjenesten lige
fra salmerne til altergang og prædiken.
De fleste, der har prøvet at være til ope -
ra har oplevet, at al tekst bliver skre vet
op over scenen, så tilskuerne bedre kan
følge med i handlingen. Det kan også
sagtens lade sig gøre i kirken uden at
forstyrre det hellige rum.
Konfirmanderne vil blive indbudt til

gudstjenesten for at opleve, at den mo -
derne teknik også kan høre hjemme i
kirken under en gudstjeneste.
Efter gudstjenesten serveres en let

frokost i konfirmandstuen, og der vil
blive lejlighed til uddybning og spørgs -
mål. Søren Skov Johansen vil fortælle
om funktionen »Landsdelspræst for Hø-
 rehæmmede« samt fremvise den nye  ste
teknik på området.

Alle Helgen
Søndag d. 4. november
Søby Kirke kl. 14.00 – Søbykoret med-
virker.
Bregninge Kirke kl. 16.00.

Alle pårørende, der i årets løb har mis-
tet, vil få tilsendt en invitation til den -
ne gudstjeneste, hvor de afdødes navne
vil blive oplæst fra prædikestolen.

Sogne-søndage 
I oktober og november holder vi igen
Sogne-søndage. Den korte gudstjeneste
kl. 14.00 vil foregå i Sognehuset på
Søbakkevej 6.
Gudstjenesten bliver efterfulgt sam -

me sted af sammenkomst med kaffe og
kage á 20 kr.

Søndag d. 7. oktober kl. 14.00
Peter Nielsen, der er medlem af Breg-
ninge-Søby Menighedsråd, har udgivet
flere bøger, og han vil fortælle os om
»Et liv som tegner.«

Søndag d. 25. nov. kl. 14.00
John Larsen vil fortælle om Jeppe
Aakjær og hans liv. Desuden skal vi
synge nogle af Jeppe Aakjærs sange.

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.

Kirsten Langdill

Fondstildeling til 
Bregninge Kirke
Det var med stor glæde, at menigheds-
rådet i maj måned fik meddelelse fra
»A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-
Kinney Møllers Fond til almene For-
maal« om, at man har imødekommet

vores ansøgning om tildeling af midler
– i alt kr. 385.000 – til restaurering af
kirkens historiske inventar. Det drejer
sig primært om vores uerstattelige
Claus Berg altertavle, som for snart to
år siden blev undersøgt af en konserva-
tor fra Nationalmuseet og anbefalet til
restaurering. Men også prædikestolen,
præstetavlerne i våbenhuset og Kristus-
figuren »Smertensmanden« skal gås
efter.
Vi håber, at restaureringsarbejdet

kommer til at foregå vinter/forår 2013.
Annette Finnerup (kirkeværge)

Lang Linken i Bregninge Kirke
Det er ikke så ofte, man hører folkemusik i kirkerummet. Det bliver der 
imid lertid rig anledning til, når det fynske folkemusikorkester Lang Linken
gæster Bregninge Kirke ved en utraditionel og farverig koncert torsdag den
22. november kl. 19.
Musikken, vi skal høre, tager afsæt i den danske folkemusik fra middel -

alderen op til nutiden. Melodierne og sangene bliver, med Lang Linkens
karakteristiske lune, glæde og nærvær, ledsaget af fortællinger fra livet i Dan-
mark. Således føres publikum i ord og toner igennem livets glæder og livets
alvor under hele koncerten. 
En lang række spændende instrumenter betjenes af Lang Linkens tre

medlemmer, som hedder Keld Nørgaard, Poul Lendal og Carl Erik
Lundgaard. Drejelire, sækkepibe, skovtromme, humle, jødeharpe og selje-
fløjte (ja endda sorte affaldssække!) hører til blandt de mindre kendte og
mere eksotiske. Naturligvis indgår også mere traditionelle folkemusikinstru-
menter som violin og harmonika. 
Vi får lejlighed til at opleve nogle særdeles erfarne og velanskrevne herrer

ved koncerten i Bregninge Kirke. Lang Linken blev dannet i 1970, hvor
gruppen voksede op af det fynske folkemusikmiljø. I over 40 år har orkestrets
tre medlemmer spillet til utallige koncerter såvel i Danmark som i udlandet,
og i årenes løb har de modtaget flere æresbevisninger. Blandt andre priser
blev det til to Danish Music Awards i 2001 og 2007 og Fyns Amts Musikpris
i 1995. Alle gruppens medlemmer har været fast tilknyttet Det Fynske
Musikkonservatorium som undervisere, siden folkemusiklinien blev opret-
tet der i 1998.
Uden tvivl bliver det en ganske stor og dejlig oplevelse at høre Lang Linken

på Ærø til efteråret! Som sædvanlig er der gratis adgang til koncerten med
mulighed for at bidrage med en kollekt ved udgangen. Alle skal være hjertelig
velkomne!
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Tranderup Sogn

Orientering vedr. 
menighedsrådsvalget i 
Bregninge Sogn 
d. 13. november 2012
Som foreskrevet er der ved Bregninge
Kirke udpeget en valgbestyrelse på tre
medlemmer, som er: Annette Finne -
rup, Lebymarksvej 9, 5985 Søby, tlf.
62 58 22 44, e-mail: aogo@mail.dk,
Marietta Larsen og Peter Nielsen.
Reglerne for opstilling af kandidater

og indgivelse af kandidatlister vil blive
bekendtgjort ved gudstjenesterne d. 2.
og 9. sept. samt i Ugeavisen d. 4. sept.
Desuden følger en kort opsummering
her efter denne artikel.

Herudover kan oplyses følgende:

1. Til Ærø Menighedsråd, som Breg-
ninge Sogn indgår i efter vedtagelse
på et offentligt menighedsmøde d.
23. april 2012, skal der fra sognet
for næste periode vælges 2 medlem-
mer + 2-3 stedfortrædere.

2. Sognets medlemmer indbydes til et
orienteringsmøde i Bregninge Kon-
firmandstue tirsdag d. 11. septem -
ber kl. 19.30 efterfulgt af et opstil -
lingsmøde (herom senere).

3. Kandidatlister skal indleveres på den
af Kirkeministeriet godkendte blan-
ket til enten Hanne Thomsen, Leby -
vej 7, 5985 Søby, tlf. 62 58 11 85
el. Tange Rasmussen, Tværbymark 8,
5970 Ærøskøbing, tlf. 62 58 19 95,
på hverdage fra og med onsdag d.
26. sept. til og med tirsdag d. 2.
okt., mellem kl. 17.30 og 18.00.
Blanketter findes på eller vil kun -

ne udleveres ved mødet d. 11. sept.
samt ved henvendelse til Annette
Finnerup på tlf. 62 58 22 44.

Vi fem Bregninge-valgte medlemmer i
Bregninge-Søby Menighedsråd glæder
os til at se rigtig mange af sognets be-
boere til orienterings- og opstillings -
mødet d. 11. september. Det er et me -
get vigtigt møde, dels fordi det er en
mulighed for os, der har siddet i me -
nighedsrådet i mange år, for at fortælle
lidt om, hvad der optager os, og hvad
arbejdet indebærer, og dels fordi enhver,
der føler: »Bregninge Kirke, det er min
kirke!«, bør føle sig kaldet til på den ene
eller anden måde at yde sin skærv.
Vi skal fra Bregninge som nævnt 

ind vælge 2 medlemmer i det nye Ærø
Me nighedsråd. Derudover skal der

også findes navne på 2-3 stedfortræ -
dere. Det bliver et spændende ø-samar-
bejde, man som nyvalgt menigheds -
råds med lem bliver en del af. Megen ad-
ministration, som vi i sognene hidtil
hver især har siddet med, vil givetvis
blive forenklet og »kørt« sammen. I det
hele taget tror vi, man kan se frem til
en stadig bedre sammenbinding af
øens befolkning, så vi alle – fra Marstal
til Skjoldnæs – arbejder for de bedst
mulige vilkår for folkekirkens liv og
trivsel her på Ærø.

Programmet for orienterings- 
og opstillingsmødet i Bregninge 
d. 11. september byder på:
– Kaffe og kage.
– Kort orientering om de forskellige
arbejdsområder i menighedsrådet og
om kirkens økonomi.

– Herefter følger opstillingsdelen af
mødet med gennemgang af reglerne
for opstilling af kandidater og ind-
givelse af kandidatlister. 

– Til slut nedsættelse af et lokalt sog-
neudvalg (vedtaget på det offentlige
menighedsmøde d. 23. april) til den
fortsatte varetagelse af de lokale ak-
tiviteter i Bregninge Sogn. Dette ud-
valg vil fungere som en krumtap for
det lokale engagement og vil via tæt
kontakt til det ene af de to valgte
medlemmer i Ærø Menighedsråd
udgøre den varme linie til det ø-
dækkende råd.

Mødet forventes at slutte senest kl.
22.00.

Vel mødt d. 11. september kl. 19.30 –
og husk, at vi alle via vores aktive
medleven har et ansvar for, at der fort-
sat er noget, der hedder Bregninge
Sogn! Annette Finnerup

Menighedsmøde i Søby om
menighedsrådsvalget 2012
Der holdes møde i Søby Sognehus tirs-
dag, den 11. september 2012 kl. 19.30.
Vi vil orientere om kirkens forhold og
om valget.
På mødet vil der blive udarbejdet en

kandidatliste. Se venligst reglerne her-
for under orientering fra Bregninge.
Vi byder på kaffe og kage. Vi håber,

at I vil møde frem, så vi kan få en frugt-
bar og forhåbentlig hyggelig samtale
om det fremtidige menighedsråd for
Ærø. Søby Menighedsråd

Børne- og ungdomskor 
i Bregninge
Lørdag d. 27.oktober kl.16.00 er der
en farverig koncert med Tersløse Børne
– og ungdomskor under ledelse af Lea
Daescu. De vil synge et varieret pro-
gram af danske sange fra før og nu.
Man kan se en fyldig omtale af koret
på Ærøskøbing-siden i dette kirkeblad.
Koncerten er støttet af Vo de rupfonden,
og der er gratis adgang.

Så nærmer menighedsrådsvalget sig ha -
stigt... og Tranderup Menighedsråd hol -
der et Orienteringsmøde den 11. sept. kl.
19.00 i Tranderup Sognehus, hvor rådet
vil redegøre for sidste 4 års periode, og
hvordan valget i praksis vil foregå.

Tranderup Menighedsråds 5 medlem-
mer har hver for sig skrevet et kort ind -
l æg om rådets arbejde, og med en opfor -
dring til sognets menighed om overvejelse
til at stille op til valg for Tranderup. Som
tidl igere beskrevet, skal der vælges 2 med -
lemmer og 2 suppleanter til den kom-
mende 4 års periode i Ærø Pastoratsråd
fra Tranderup. 

Efter 3 perioder i Tranderup Menig -
hedsråd har jeg valgt at udtræde efter

denne periode. Det har været spæn-
dende år. 
I Tranderup Menighedsråd har vi

været med til mange spændende ting:
Ansætte præst, vælge ny kirkeklokke

og belysning i kirken. I det daglige er
vores arbejde som menighedsrådsmed -
lemmer ikke så synligt for sognet, men
vi arbejder hårdt på at holde liv i vores
sogn og bevare den aktivitet, der er
omkring Tranderup Kirke. Jeg vil byde
de nye medlemmer fra Tranderup vel -
komne i det nye Øråd og håber, de får
ligeså megen glæde af arbejdet i me -
nighedsrådet, som jeg har haft de sidste
12 år.

Dagny Lyngborg (Næstformand)
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Jeg har deltaget i menighedsrådet i
snart 4 år som kasserer. Det har været
interessant, da et kirkeregnskab afviger
en del fra et »almindeligt« regnskab.
Derudover har det været sjovt at være
med til planlægning af diverse under-
holdning og sogneeftermiddage. Det
giver også et vist ansvar over for sognets
beboere at finde foredrag m.v., som
falder i deres smag og interesse, hvilket
vist nok er lykkedes helt fint.
At være medlem af menighedsrådet

er absolut ikke kedeligt. I de sidste 4 år
er der også sket en hel del. Der er blevet
ansat ny præst, ny kirkesanger og ny
provst.
Det kan varmt anbefales andre at

være med, men da jeg ikke har den
fornødne tid til det, er jeg desværre
nødt til at trække mig ved valget.

Inga Ludvigsen (Kasserer)

Som menighedsrådsmedlem i den sid-
ste periode i Tranderup Sogn vil jeg give
nogle tanker videre. Jeg kan kun opfor-
dre andre til det, for det er inspirerende
– udfordrende og en lærerig proces at
arbejde sammen med andre råd på øen.
Som tilflytter er det også en positiv 
ind gangsvinkel til lokalsamfundet og
skaber megen glæde og positivitet. Efter
valget forsætter jeg i ak tivitetsudvalget,
og jeg synes, det er vigtigt at holde
»gang« i vores Sognehus med nye og
gamle aktiviteter, så hvis nogle sidder
inde med nye ideer m.v. vil jeg gerne
høre fra jer. Godt valg!

Conny Larsen (Aktivitetsudvalget)

Da jeg har været i Tranderup menig -
hedsråd i 8 år til november og er fraflyt -
tet sognet, vælger jeg at gå ud ved næste
valg til november.
Det har været nogle gode og lære-

rige år, med mange spændende opga-
ver.
Såsom ansættelse af nyt personale

ved kirken (organist, kirkesanger), med
til at vælge ny præst, og nu med til at
vælge en ny biskop. Der er også en del
administrative opgaver, f.eks. indkøb af
nye ting, reparationer og vedligehol -
delse til kirke, sognehus, præstegård
m.m. Arbejde med at arrangere sogne -
eftermiddage, kirkelig legestue m.m.
Håber der er nogle i Tranderup Sogn,

som brænder for at påvirke kirkens ar-
bejde fremover.

Ulla Beiskjær (Kontaktperson)

I sidste kirkeblad, havde jeg et længere
indlæg om de 3 perioder, jeg har siddet
i Tranderup Menighedsråd. Det er mit
håb, at der er nogle i sognet, som vil
være med til at videreføre Tranderup
sogns kultur og traditioner, så sognet
vil beholde det nære miljø og sam-
menhold omkring kirken. 
Jeg har valgt ikke at opstille til næste

menighedsrådsvalg, men har været me -
get glad for arbejdet i Tranderup me -
nighedsråd. Det har været utroligt lære -
rigt, og jeg har fået en stor forstå else og
indsigt i det kirkelige arbejde. Jeg vil
ønske alt godt for det nye me nigheds -
råd i Tranderup. Lissi Anneberg 

(Formand og kirkeværge)

Menighedsrådsmøde 
for år 2012
afholdes i Tranderup Sognehus,
Tranderupgade 56

Tirsdag den 11. september kl. 19.00,
Menighedsmøde.
Torsdag den 27. september kl. 16.30.
Torsdag den 18. oktober kl. 16.30.
Torsdag den 1. november kl. 16.30.

Renovering af vinduerne 
i Tranderup Kirke
Der er sikkert mange, som har bemær-
ket, at der er sat plader for en del vin-
duer på Tranderup Kirke. Vi er i gang
med en større renovering af vinduerne,
og tømrermester Bjarne Holm står for
det store arbejde, hvor ruderne skal

tages ud for at kunne komme til at ud-
skifte det dårligste af træarbejdet. Ma -
lermester Frank Nilsson sørger for,
vin duerne fremstår som nye.

»Kreative eftermiddage« 
i Tranderup sognehus
Lørdage kl. 13.00 til 16.30.
Pris: kaffe og kage 20,-.

Kontaktperson: 
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. 

Lørdag den 1. september.
Lørdag den 6. oktober.
Lørdag den 3. november.
Fredag den 23. november 
(Her binder vi adventskranse m.m.).

Sogneeftermiddag 
i Tranderup Sognehus

Torsdage kl. 14.30 til 16.30
Pris: kaffe og kage kr. 25,-
Der vil yderligere blive annonceret og
omtale ved hvert enkelt arrangement i
Ærø Ugeavis.
Alle er hjertelig velkomne!

Torsdag den 6. september:
»Fællessang og hyggeligt samvær«.
Torsdag den 4. oktober.
Torsdag den 1. november.

Ærøskøbing Sogn

Døbte
Sebastian Nacionales Yinthang 
(døbt 29. april).
Ellen Vikkelsø Rasmussen 
(døbt Bededag 4. maj).
Jonas Kaiser 
(døbt Kristi Himmelfartsdag 17. maj).

Viede
Millissa Lumakin Albior & Johan
Madsen (viet 4. april).

Bisatte/begravede
Anna Marie Kristiansen 
(bisat 22. maj).
Lis Inge Madsen (bisat 29. maj).

Ærøskøbing Menighedsråds
mødedatoer 
i sidste halvdel af 2012
På menighedsrådets møde den 30. maj
2012 blev der fastlagt mødedatoer for
rådets møder i sidste halvdel af 2012,
som også er sidste del af det nuværende
råds funktionsperiode:

9. august, 6. september, 9. oktober og
1. november. Lars Danquart

Løgstrupkursus i Ærøskøbing
På vores møde i menighedsrådet ons-
dag den 30. maj 2012 besluttede vi at
yde tilskud til et kursus i Folkeuniver-
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sitets regi under ledelse af Viggo Mor -
tensen. Kursusdagene vil blive på man -
dage og blive placeret den 5/11, 12/11,
19/11 og 26/11. Til den tid vil vi være
færdige med at indrette vores kapel til
et menighedshus, hvor vi bl.a. vil have
undervisning af konfirmander. Det vil
være en helt naturlig ting, at Løgstrup-
kurset også vil blive holdt her.

Lars Danquart

Ting tager tid...

– men efter et par uforudsete proble-
mer – bl.a. Nationalmuseets og Øhavs-
museet Langelands arkæologiske un -
dersøgelser – er det nu endelig lykkedes
at påbegynde indretning af konfir-
mandstue og mødelokale m.v. i kapel-
let. Dette medfører, at ombygningen
ikke som forventet bliver afsluttet
inden udgangen af juli måned, men
først forventes afsluttet i sidst i sep-
tember måned 2012.
Af skitsen fremgår det, hvorledes 

indretningen bliver.
Når ombygningen er tilendebragt,

er det naturligvis fortsat planen, at
menigheden vil blive inviteret til bese
lokalerne, som vi håber ikke alene
bliver til glæde og gavn for konfirman-
derne, men for hele menigheden.

Einer Sillemann

Vigtige informationer 
i forbindelse med 
menighedsrådsvalget
Ifølge paragraf 1, stk. 2, i lov om valg
til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse
nr. 145 af 24. februar 2012, skal der
afholdes ordinært valg til menigheds -

råd tirsdag den 13. november 2012.
Der skal vælges 3 nye medlemmer fra
Ærøskøbing til det nye fælles menig -
hedsråd for hele Ærø. Valget ledes og
forberedes af en valgbestyrelse. Til valg -
bestyrelsen i Ærøskøbing har me nig -
hedsrådet udpeget formand Lars Dan -
quart, næstformand Karen Kristiansen
og kontaktperson Einer Sillemann.
Valgbestyrelsen skal senest den 18. sep-
tember holde et offentligt orienterings -
møde, hvor der redegøres for menig -
hedsrådets arbejde i den forløbne pe -
riode, og for kommende opgaver. Ori-
enteringsmødet er offentligt og valg -
bestyrelsen bekendtgør tid og sted for
mødet i den lokale presse. Menigheds -
rådet i Ærøskøbing har fastlagt orien-
teringsmødet til onsdag den 12. sep -

tember 2012. Menighedsrådet har
end videre besluttet at afholde et op-
stillingsmøde i forlængelse af oriente -
ringsmødet. Det er dog ikke en be -
tingelse for udfærdigelse af en kandi-
datliste, at kandidaterne eller stillerne
har deltaget i orienteringsmødet. Valg -
bestyrelsen skal foranledige at reglerne
for opstilling og indgivelse af kandi-
datlister bekendtgøres ved de regel -
mæssige gudstjenester i menigheds -
rådskredsen den 2. og 9. september
2012. Kandidatlister kan tidligst ind -
leveres til Lars Danquart eller Karen
Kristiansen fra valgbestyrelsen den 25.
september 2012 kl. 19.00 og senest den
2. oktober 2012 kl. 19.00. Kandi-
datlisterne skal indleveres på den af
Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Strygende strygerkoncert

Fredag 13. juli blev 55 begejstrede tilhørere i Ærøskøbing Kirke en stor
oplevelse rigere.Violinist Henrik Tom-Petersen og cellist Maria Minculescu,
som sammen driver »Hillerød Junior Strygere« fremførte en fin og profes-
sionel koncert med 8 dygtige unge mennesker, som kommer fra alle mulige
forskellige steder i Nordsjælland.
Programmet var afvekslende og dirigenten Henrik T-P fortalte levende og

vittigt om de forskellige numre.
Maria M. dirigerede et af numrene, og så spillede Henrik T-P violin.

Vi hørte:
A. Corelli’s: Sonate I.
J. S. Bach’s: Koncert for 2 violiner og orkester.
G. P. Telemann’s: Koncert for bratsch og orkester.
J. S. Bach’s: Solosuite nr 2 for cello.
A. Corelli’s: Sonate III.
Beatles’: Yesterday og Hello Goodbye.
Til slut hørte vi B. Bartók’s: 4 stykker – ( som orkestret for øvrigt prøvede at
spille ved sidste års koncert her på Ærø, hvor det ikke lykkedes. Henrik T-P
fortalte os, at dengang tænkte folk: »Hvad var det ???« ). »Nu forsøger vi
igen«, sagde Henrik T-P, og det – og hele koncerten var en rigtig god
oplevelse, og det gik strygende.  - - Susanne Tholle
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godkendte formular. Hver kandidat -
liste skal være underskrevet af mindst
5 og højst 15 af menighedsrådskred-
sens vælgere som stillere. Valgret har
ethvert medlem af folkekirken, der er
fyldt 18 år og har dansk indfødsret.
Valgbar er enhver, som har valgret.

Lars Danquart

Bibelstudiekreds 
i Ærøskøbing
Studiekredsen over Markus-evangeliet
fortsætter endnu en sæson og starter op
tirsdag den 11. september kl. 19.30 på
adressen Søkildevej 10 under ledelse af
Helge Taggatz. Kredsen mødes en gang
om måneden i et privat hjem. Aften-
erne er hyggelige og uformelle. Tag bibel
og salmebog med. Ingen del tagerfor -
ud sætninger. Enhver er hjertelig vel -
kommen. Tilmelding ikke nødvendig.
Har du spørgsmål, kan henvendelse ret -
tes til Helge Taggatz på tlf. 43 71 76 70
(kontor) eller 44 49 41 04 (hjemme).

Anne Røndal

Tersløse Kirkes børne- og
ungdomskor synger i 
Bregninge og Ærøskøbing
kirker 27.-28. oktober
Sidste sommer gæstede Tersløse Kirkes
børne- og ungdomskor Søby Kirke
med temakoncerten »Skabelsen«. Nu
er koret igen på Ærø og ved koncerten
i Bregninge Kirke lørdag d. 27. okto-
ber kl. 16 er det dansk sang gennem
700 år, der står på programmet som en
markering af den netop nyligt over-
ståede Spil Dansk Dag. Et afvekslende
program med gamle folkeviser og nyere
dansk kormusik.
Bevægelse er kendetegnende for ko -

ret, og ved alle koncerter, og således
også i Bregninge Kirke, forsøges det at
integrere det enkelte kirkerum og dets
unikke karakter i selve musikoplevel -
sen.
Bevægelse er igen nøgleordet, når

man ved familiegudstjenesten i Ærøs -
købing Kirke søndag d. 28. oktober kl.
11 kan opleve korets opførelse af den
norske komponist Egil Hovlands kir -
ke spil »Manden i træet«, der handler
om den lille mand Zakæus og hans
store, skelsættende møde med Jesus.
Spillet, som varer ca. 15 minutter, går
i stedet for prædiken, men sognepræst
Jeppe Sørensen kommer med en intro-

duktion til spillet og om, hvad der sker
med os, når vi bliver set på med kær -
lighedens øjne.
Tersløse Kirkes børne- og ungdom-

skor blev stiftet i 2002 af sanger og or-
ganist Lea Schmidt Daescu og kan
således i år fejre 10 års jubilæum. Koret
har i de 10 år udviklet sig til en vigtig
faktor i kulturlivet i Dianalund og om -
egn, og i særdeleshed er det blevet en
vigtig og uundværlig del af musiklivet
og gudstjenestefejringen i Tersløse og
Skellebjerg Kirker, hvor koret gør tje -
neste. Koret består af ca. 25 sangere i

alderen 8-18 år og ledes af Lea Schmidt
Daescu.
I korets repertoire er det naturligt

nok kirkemusikken, som er omdrej -
ningspunktet. Her tilstræbes det, at
mu sikken altid er »Ordets« tjener og
medspiller. De danske salmer er selv -
sagt en del af dette, og koret udgav for
et par år siden cd-en »Bliv lys!« med
nye salmer af Tersløse Kirkes sogne -
præst, Frederik Berggren Smidt.
Ved koncerterne i Bregninge og

Ærøskøbing Kirker akkompagneres
ko ret af Paul Nedergaard.

Rise Sogn

Begravede
Der er ingen begravede siden sidste
kirkeblad.

Døbte
Casper Martin Albertsen, 
Lammehusene 2.

Hjalte Peder Christiansen, 
Østermarksvej 13.

Hans Weber Groth Pedersen, Oldevej 2.
Silke Lykke Agerled Harris, Frydendal 8.
Kristian Nymark Kølleskov, 
Kirkeballevej 5.

Malte Haugaard Jørgensen, 
Nevre 21, st. tv.

Høstgudstjeneste
Vi fejrer årets høst og synger årstidens
salmer i en smukt pyntet kirke søndag
den 16. september kl.11.00. Vi går of-
fergang, 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. 
Enhver er hjertelig velkommen.

Allehelgen
Ved Allehelgensgudstjenesten søndag
den 4. 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. Efter
gudstjenesten er der kirkekaffe.

Julekrybbespil
I de senere 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
arrangere julekrybbespil i kirken igen i
år 1. søndag i advent, den 2. december.

Konfirmander
Vi glæder os til at se de nye konfir-
mander, som begynder undervisningen
onsdag den 5. september. I forbindelse
med høstgudstjenesten vil der blive et
lille arrangement for forældre og kon-
firmander. Konfirmationen bliver søn -
dag den 28. april 2013.

Minikonfirmander
Fra torsdag 20. september og en række
eftermiddage frem har børn fra 3.
klasse mulighed for at gå til minikon-
firmand. 
Vi synger i kirken, leger i haven,

hører fortællinger fra Bibelen og hyg-
ger os. En lørdag i november er der en
fælles udflugt for minikonfirmander,
hvor vi tager med Jesper Bus til Odense
og bl.a. ser Domkirken. Undervisnin-
gen afsluttes med julekrybbespillet 1.
s. i advent.

Kirkekaffe
Efter den første gudstjeneste i hver
måned er der mulighed for en god kop
kirkekaffe i våbenhuset: søndagene 2.
sept., 7. okt. samt 4. nov.
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Gudstjenester på Marstal Ældrecenter
6. september Ommel Kirke kl. 10.00 Kristiansen
13. september Orange kl. 14.30 Ligaard
20. september Centersal kl. 10.00 Haugaard
27. september Ingen
4. oktober Centersal kl. 10.00 Sørensen
11. oktober Ingen
18. oktober Centersal kl. 10.00 Kristiansen
25. oktober Rød kl. 14.30 Kristiansen
1. november Centersal kl. 10.00 Ligaard
8. november.
Aften-Gudstjeneste Centersal kl. 16.00 Kristiansen
15. november Centersal kl.10.00 Haugaard
22. november Grøn kl. 14.30 Ligaard
29. november Centersal kl. 10.00 Kristiansen
6. december Blå kl. kl. 14.30 Haugaard

Marstal Sogn

Hverdagsgudstjeneste
I Ommel Kirke er der torsdag den 6.
september kl. 10 ældre-gudstjeneste
med altergang. Lars Peter Kristiansen
prædiker, og menighedsrådet byder på
en bolle og en kop kaffe efter guds tje -
nesten.

Børnegudstjeneste
Den 15. november kl. 17.30 er der
børne-gudstjeneste i Marstal Kirke ved
Lars Peter Kristiansen. Som vanligt en
kort gudstjeneste i børnehøjde.
Man kan tilmelde sig fællesspisning

efter gudstjenesten pr. mail LPWK@
km.dk eller ved at ringe til Kirsten
Svane (62 53 38 87) eller Kirsten
Thøttrup (62 53 38 39).

Alle Helgensgudstjeneste
I år bliver Alle Helgens Gudstjenesten
i Marstal en aftensgudstjeneste.
Gudstjenesten afholdes i Kirkegårds-

 kapellet kl. 19.30. En Gudstjeneste,
hvor navnene også bliver læst op på
dem, vi har mistet i det forgangne år,
og vi derudover vil mindes de døde
med tekstlæsninger, en kort prædiken,
sal mesang og musik.
Der vil være tændt levende lys på

kirkegården på vejen til Kapellet.
Lars Peter Kristiansen 

Sogneaften i Marstal Kirke
Den 7. november kl. 19.30 får vi i
Marstal Konfirmandstue lejlighed til at
høre dét spændende foredrag, vi des -
værre måtte aflyse i foråret pga. arran -
ge mentssammenfald.
Det er Kathrine Østergaard-Jensen

(tidligere præst i Søby), der holder bil -
ledforedrag. En ferie i Moskva og in-
teresse for russiske ikoner er Kathrines
inspiration. Hun fortæller om ikoner
som kunst, men også som billeder, der
er med til at fortælle om Ruslands hi -
storie. Ikoner er hellige billeder, religiøs
brugskunst, til andagtsbrug i kirke og
hjem, og i processioner, men også
spændende formidlere af Bibelen og
kirkehistorien. Kathrine binder med sit
foredrag fortid og nutid sammen i et
foredrag, der ikke kan undgå at vække
tilhørerens/beskuerens interesse og sans
for ikoner.

Minikonfirmander
Af forskellige praktiske årsager er der
ikke minikonfirmander i efteråret, men
til gengæld starter der et hold Mini -
konfirmander først i 2013, for hele 
årgan  gen, til et forløb der slutter
Palmesøndag.

Koncerter
Lørdag den 20. oktober kl. 15 
i Marstal Kirke

ANN-METTE ELTEN

Gamle salmer som pop og rock – det
er noget af dét, vi kommer til at høre i
Marstal Kirke d. 20. oktober kl. 15.
Ann-Mette Elten er nok mest kendt

fra På slaget 12 med f.eks. »Hjem til
Århus«, men hun har i de senere år
også haft stor succes med andre mu -

sikalske udtryk, herunder traditionelle
salmer i »pop-version«.
Måske nogen har hørt hende synge

f.eks. »Vær velkommen« eller »Den sig -
nede dag«, så tror jeg allerede, I glæder
jer, for der er lagt op til en koncert på
linje med de tidligeres års store Efter -
årskoncert i Marstal Kirke.
Entreen til koncerten koster kr. 125,-

for voksne og kr. 60,- for børn. Billet-
terne sælges i konfirmandstuen i Strand -
stræde d. 12. samt d. 18. og 19. okto-
ber mellem kl. 15.00 og 17.00.

Lars Peter Kristiansen

Torsdag den 22. november kl. 19.30
i Ommel Kirke
EDDA MEYER, sopran
BJARNE FINNERUP, trompet
KARSTEN HERMANSEN, orgel
Midt i det tiltagende efterårsmørke
lyser det af og til op med lidt musik.
Tiden midt mellem Allehelgen og Ad-
vent giver mulighed for at se tilbage og
skue frem mod det kommende, og det
vil musikken afspejle.
Edda Meyers smukke sopran kræver

ingen præsentation på Ærø, hvor hun
efterhånden har glædet mange med et
bredt repertoire spændende fra barok
til blues. Bjarne Finnerup er ligeledes
et kendt navn på øen, og i selskab med
sin trompet har han ofte fået kirkerne
til at gjalde af festlige toner. Det vil han
også give prøver på ved koncerten i
Ommel Kirke.

Der er fri entré og alle er velkomne!
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Fælles for de ærøske sogne
Der skal være valg til 
menighedsråd tirsdag 
d. 13. november 2012
• Den helt store forskel på Ærø fra
tidligere er, at alle menighedsråde -
ne bliver sammenlagt til ét ø-dæk -
kende fælles menighedsråd fra 1.
søndag i advent 2012.
• Der skal dog stadigvæk være valg i
de enkelte sogne – de valgte skal så
indgå i det fælles menighedsråd.
• Der skal vælges 2 i Søby, 2 i Breg-
ninge, 2 i Tranderup, 3 i Ærøs kø -
bing, 3 i Rise og 7 i Marstal. Ialt 19
valgte medlemmer.
• Der vil blive annonceret i dagspres -
sen, når der afholdes orienterings -
møde om valgproceduren. 
• Orienteringsmøderne vil blive af -
holdt i hvert sogn. Sidste frist er 18.
sept. 2012.
• Aftalevalg eller afstemningsvalg af -
gøres efter orienteringsmøderne, på
efterfølgende møder. 
• Det er stadigvæk helt op til bor -
gerne i sognene, hvor mange lister/
kandidater der opstilles. 
• Lister skal være indleveret senest
16. okt. 2012 kl 19.00.

Menighedsrådene på Ærø

Regler vedr. opstilling af 
kandidater til menighedrådsvalget 
d. 13. november 2012

Valgret har enhver, som
– er medlem af folkekirken,
– er over 18 år på valgdagen,
– har dansk indfødsret eller har haft
fast bopæl i riget uafbrudt i et år
før valgdagen,

– er optaget på en valgliste,
– bor i sognet, eller
1. har løst sognebånd til sognets
præst og har valgt at udøve sine
parlamentariske rettigheder i dette
sogn, eller
2. er indenpastoratsflytter og har
valgt at udøve de parlamentariske
rettigheder i det tidligere sogn,

– ikke er under værgemål med fra -
tagelse af den retlige handleevne.

Valgbar er enhver, 
– som har valgret, undtagen
1. præster, der er ansat i folke kir -
ken

2. kirkefunktionærer ansat med
tjenestested i sognet med et an-
sættelsesforhold af en varighed
på over en måned og et gen-
nemsnitligt omfang på over 8
timer pr. uge

– som ikke samtidig er stiller for li -
sten eller kandidat på en anden
liste (man må godt samtidig være
stiller for en anden liste).

Det er ikke en betingelse for udfær -
digelse af en kandidatliste, at kandi-
da terne eller stillerne har deltaget i
orienteringsmødet.

Kandidatlister kan tidligst indleveres
d. 25. september kl. 19.00 og senest
d. 2. oktober kl. 19.00, på den af
Ministeriet for Ligestilling og Kir ke
godkendte formular.

Er der d. 16. oktober 2012 kl. 19.00
kun indleveret én gyldig liste, aflyses
afstemningen.

Annette Finnerup

Samarbejde 
mellem præsterne
Siden sognepræst i Marstal Anders
Hauges afgang først på året har øens
tilbageværende fire præster mødtes en
del gange med henblik på at drøfte
arbejdsopgavers fordeling og mulig-
heder for samarbejde i fremtiden.
Som forsøgsordning er f.eks. indført
en begravelsesturnus, hvor de enkelte
præster (to og to) har bestemte dage
(f.eks. tirs,tors,fre eller ons,lør), hvor
de kan tage begravelser/bisættelser.
Bedemænd og kordegnekontor er na-
turligvis informeret om forsøgsord-
ningen. Det er indtil videre vores
indtryk, at de pårørende til et døds-
fald har fået opfyldt deres ønsker,
både hvad angår tidspunkt, kirke/
kapel og præst. Formålet med ord-
ningen er, at vi som præstekolleger
kan aflaste hinanden bedre og dække
øen mere jævnt, end tilfældet var,
hvis vi skulle forblive i hver vores små

sogne/pastorater. Folkekirkens med-
lemmer i de enkelte ærøske sogne kan
dog fortsat regne med deres lokale
sognepræst; men de skal samtidig
være indstillede på at dele ham/hende
med resten af øen. Det er, hvad den
nye situation uundgåeligt medfører.
Også på undervisningsområdet

eksperimenteres der. Forud for en
rundringning til øens skoler beslut-
tede præsterne, at den præst, som så
ud til at få det mindste hold konfir-
mander i skoleåret 2012-13, skulle
slå følge med et af de større hold. Det
blev undertegnede. Konkret betyder
det, at Lars Peter Kristiansen og jeg
går sammen om undervisningen af
konfirmander fra Ærøskøbing, Tran-
derup og Marstal sogne fra og med
onsdag 5. september, hvor vi begyn-
der i Marstal Kirke. I løbet af året vil
vi naturligvis også gøre brug af kirker
og konfirmandlokaler i Ærøskøbing
og Tranderup. Vi må se, hvordan bus -
planen bliver pr. 1. september.
Alle disse tiltag er ikke en følge af,

at »der skal spares«, som der åbenbart
skal overalt i samfundet! Jo, på en
måde er det jo, for der er sparet en
fuldtidspræstestilling (Anders Hauges
tidligere stilling) væk; men det er jo
stadig det samme antal pastorale ar-
bejdsopgaver, der skal løses på Ærø
som helhed, og det er det, præsterne
arbejder ud fra allerede den dag i dag.
Det bliver derudover spændende at
følge dannelsen af et samlet Ærø Pa-
storatsråd (ét ø-dækkende menig-
hedsråd) fra næste menighedsrådsvalg
i november og de muligheder, det
giver for Ærøs kirkelige liv i fremti-
den. Jeppe Sørensen

To tilbud til hele 
Ærø Pastorat
1. Studiekreds: 

Samtidsreligion som udfordring
til kristendommen

I et samarbejde mellem Marstal Me -
nighedsråd og Folkeuniversitetet på
Ærø indbydes der til fire aftner om
det religiøse landskab netop nu.
Samtidsreligion er den nutidige re-
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ligion, der lever blandt mennesker.
Den forandrer sig dramatisk i disse
år. Sommetider erklæres Gud for død
og hans kirker beskrives som tomme.
Andre gange ses religionen at spille
en stærkere rolle; det kan gælde stor-
politisk eller på det individuelle plan,
hvor det viser sig i en interesse for en
ny spiritualitet. Det man i hvert fald
kan konstatere er, at under indtryk af
faktorer som modernisering, glo bali -
sering, sekularisering og individuali -
sering udvikler samtidsreligionen sig
til at blive langt mere kompleks. Kri-
stendommen er ikke længere ale ne på
markedet og er derfor udfordret til at
gentænke såvel sit indhold som sin
fremtrædelsesform.
På baggrund af bogen Samtidsreli-

gion. Levende religion i en foranderlig
verden. Red. af Jørn Borup og Marie
Thomsen. Univers 2012 vil der blive
givet et indblik i de kræfter, der i øje-
blikket er med til at forandre det re-
ligiøse landskab.

Tid: 19.00-21.30 følgende aftner i
Marstal Konfirmandstue:

3. september kl. 19.00: 
Samtidsreligion. Den religiøse mang-
foldighed som udfordring til
Folkekirken.

10. september kl. 19.00: 
Samtidsreligion. Globalisering, seku-
larisering og individualisering som
forklaring på den religiøse pluralisme.

1. oktober kl. 19.00: 
Samtidsreligion. Den religiøse ud-
vikling globalt.

8. oktober kl. 19.00: 
Samtidsreligion. Kristendommen
som global og lokal religion udfor-
dret af pluraliseringen.

Underviser: Viggo Mortensen

Man tilmelder sig første aften og be-
taler for alle fire aftner kr. 300. For
det beløb får man 4 aftners undervis-
ning + et eksemplar af bogen Sam-
tidsreligion, der i boghandelen koster
199 kr. 

2. Studiekreds: 
Menneskets ondskab og livets
godhed. K. E. Løgstrups liv og
tænkning

I et samarbejde mellem Ærøskøbing
Menighedsråd og Folkeuniversitetet
på Ærø indbydes der til fire aftner
om K. E. Løgstrup som samtidsteo -
log.
K. E. Løgstrup (1905-1981) er

blandt det 20. århundredes mest be-
tydningsfulde teologer og filosoffer.
Hans tanker har ikke alene influeret
teologi og kirke indtil denne dag,
men også den videre samfundstænk -
ning. Hans tanker har vundet indpas
på så forskellige områder som kultur-
teori, etik, pædagogik og sygepleje.
På baggrund af bogen Menneskets

ondskab og livets godhed. Løgstrups
filosofi om tilværelsen, udgivet af Aar -
hus Universitet, vil Løgstrups tanker
inden for tilværelsesforståelse, litte -
ratur, etik og teologi blive gennem -
gået. Udover grundbogen vil vi læse
uddrag af Løgstrups egne tekster.

Tid: 19.00-21.30 følgende aftner i
Det nye Menighedshus, Ærøskøbing.

5. november kl. 19.00: 
K. E. Løgstrup. Manden og tiden.

12. november kl. 19.00: 
K. E. Løgstrup. Den etiske fordring.

19. november kl. 19.00: 
K. E. Løgstrup i filosofisk belysning.
Tillid, tydning og tolkning.

26. november kl. 19.00: 
K. E. Løgstrup i det 21. århundrede.

Underviser: Viggo Mortensen

Man tilmelder sig første aften ved at
betale 200 kr., der dækker 4 aftners
undervisning + et eksemplar af
grund bogen Menneskets ondskab og
livets godhed. 
Viggo Mortensen er dr. theol. og

var indtil 2012 professor i teologi på
Aarhus Universitet. Han er formand
for Folkeuniversitetet på Ærø og bor
på Gammelgaard i Bregninge. Øn -
sker man at have bøgerne før første
undervisningsaften eller ønsker man

yderligere oplysninger kan man hen-
vende sig til:

Viggo Mortensen, tel. 86 17 11 21
eller e-mail: vm@teo.au.dk

Kristendomskursus.dk
Velkommen til Kristendomskursus
på Aggershøj, Møllevejen 50, Marstal

Nogle af temaerne der vil blive berørt
er:

– Hvad er meningen med livet?
– Hvordan finder man svaret?
– Hvordan er vi havnet her på jorden?
– Hvordan kan man tro, at Gud er til?
– Hvad kan man lære af bibelen?
– Hvordan frelser Gud?

Kurset foregår over 10 formiddage,
der ligger fra oktober 2012 til januar
2013.

Vi begynder hver gang med rund-
stykker og kaffe og første kursus
afholdes:

Torsdag d. 25. oktober 2012
kl. 9.30-12.00

Kurset afholdes flg. torsdage kl. 9.30-
12.00:

25. okt. – 1. nov. – 8. nov. – 
15. nov. – 6. dec. – 13. dec. – 
20. dec. – 3. jan. – 10. jan. – 17. jan.

Pris pr. gang 20 kr. 
incl. formiddagskaffen

Tilmelding til: Simon Ambrosen
Mail: ssa@somandsmissionen.dk 
Tlf. 29 82 27 71

Mere information på:
www.kristendomskursus.dk

Kirkeskibe
»Hvorfor hænger der skibsmodeller i
mange danske kirker?«, har mange
kirkegængere og turister sikkert
spurgt sig selv. Døbefont, alter og
prædikestol har deres funktion i
gudstjenesten, men hvilken funktion
har kirkeskibet?
Der hænger ca. 1300 skibsmodel-

ler i danske kirker. Det ældste hæn-
ger i Ho kirke i Vestjylland, hvor det
blev ophængt i 1710. Der findes dog
skriftlige vidnesbyrd om kirkeskibe i
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Landskrona fra 1536, og fra 1560 i
Sct. Olai kirke i Helsingør. Om der
også har været ophængt kirkeskibe i
den katolske tid, ved man intet om i
dag.
De første kirkeskibe i Danmark

har været ophængt i kystbyerne, og
derfra har skikken bredt sig til kirker
inde i landet.
Årsagerne til at ophænge en skibs-

model i kirkerummet kan være:

• Standsgave givet af en kreds af sø-
folk eller fiskere til udsmykning af
kirkerummet.

• Mindegave givet til minde om en-
keltpersoner eller begivenheder.

• Taknemmelighedsgave givet af en
person, der har noget at sige Gud
tak for. Det kan f.eks. være en søfa-
rende, der er kommet godt tilbage
efter en måske årelang sørejse.

• Udsmykning af kirkerummet og den
symbolik, der er mellem skibet på
rejse i storm og stille, og menne-
skelivet på rejse mellem vugge og
grav.

Ovennævnte artikel er forfattet af Hen-
ning Thalund på www.kirkeskibe.dk
og bringes i dette kirkeblad med for-
fatterens tilladelse.

Elin Hald og Anne Røndal

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

Dag Dato Tid Sted/Kirke

Lørdag 1. sept. kl. 13.00-17.00 Tranderup Sognehus Kreativ lørdag.
Torsdag 6. sept. kl. 10.00 Ommel Kirke Ældregudstjeneste.
Torsdag 6. sept. kl. 14.30-16.30 Tranderup Sognehus Sogneeftermiddag.
Tirsdag 11. sept. kl. 19.00 Tranderup Sognehus Orienteringsmøde.
Tirsdag 11. sept. kl. 19.30 Søkildevej 10 Studiekreds.
Tirsdag 2. okt. kl. 19.00 Tranderup Kirke Koncert m. Tessa Ranke.
Torsdag 4. okt. kl. 14.30-16.30 Tranderup Sognehus Sogneeftermiddag.
Lørdag 6. okt. kl. 13.00-17.00 Tranderup Sognehus Kreativ lørdag.
Søndag 7. okt. kl. 14.00 Søby Sognehus Sognesøndag. Peter Nielsen.
Lørdag 20. okt. kl. 15.00 Marstal Kirke Koncert med Ann-Mette Elten.
Lørdag 27. okt. kl. 16.00 Bregninge Kirke Tersløse Børne-ungdomskor.
Søndag 28. okt. kl. 11.00 Ærøskøbing Kirke Musikgudstjeneste. Tersløsekoret.
Torsdag 1. nov. kl. 14.30-16.30 Tranderup Sognehus Sogneeftermiddag.
Lørdag 3. nov. kl. 13.00-17.00 Tranderup Sognehus Kreativ lørdag.
Onsdag 7. nov. kl. 19.30 Marstal Konfirmandstue Foredrag om Ikoner 

v. Kathrine Østergaard-Jensen.
Torsdag 15. nov. kl. 17.30 Marstal Kirke Børnegudstjeneste.
Torsdag 22. nov. kl. 19.00 Bregninge Kirke Koncert med Lang Linken.
Torsdag 22. nov. kl. 19.30 Ommel Kirke Koncert med Edda Meyer, sopran, 

Bjarne Finnerup, trompet, 
Karsten Hermansen, orgel.

Fredag 23. nov. kl. 13.00-17.00 Tranderup Sognehus Kreativ fredag.
Søndag 25. nov. kl. 14.00 Søby Sognehus Sognesøndag. John Larsen.

Se nærmere omtale af de enkelte arrangementer på sognesiderne.

Gensyn med Tessa Ranke 
Det er efterhånden blevet en fin tradition
at holde efterårskoncert i Tranderup Kir -
ke med efterfølgende fortælling, musik,
kaffe og kage i det nærliggende sognehus.
I år finder denne koncert sted tirsdag den
2. oktober kl. 19, hvor mezzosopran Tessa
Ranke og kirkens organist Gitte Jørgen-
sen byder på en spændende og afvek-
slende musikalsk aften.     

Tessa har en operauddannelse fra Han-
nover og har i en årrække været ansat som
solist på Landestheater Coburg. I 2005
flyttede hun til Danmark, hvor hun lej-
lighedsvis har optrådt som solist ved kon-
certer og musikgudstjenester.
Ved koncerten i Tranderup vil publi-

kum blive præsenteret for en farverig
blanding af arier, åndelige sange, kærlig-
hedssange og folkesange af komponister

fra flere lande og tidsaldre. Barokkompo-
nisterne Bach, Purcell og Händel samt
Mozart og Brahms indgår i aftenens kir-
kelige program. I sognehuset vil man stif -
te bekendtskab med den argentinske kom-
 ponist Carlos Gardel foruden at høre en-
kelte folkeviser og duetter. 
Der er gratis adgang til denne koncert,

og alle skal være hjertelig velkomne i såvel
sognehuset som i kirken!
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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 lukket.
Tirsdag, torsdag, 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

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

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 mandag.
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. 24 27 65 47.
E-mail: lissianneberg@gmail.com
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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