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Præstens ord

At tro på opstandelsen
Jeg læste engang i Kristeligt Dagblad, at
50% af de adspurgte i en undersøgelse
tror på, at Jesus blev korsfæstet; men
kun 25% tror på, at han også op stod
fra de døde. Blandt præster skulle beg -
ge tal naturligvis gerne være 100%(!).
Mens disse linjer skrives, ver serer nem-
lig – også i Kristeligt Dagblad – en
debat om præsters tro eller mangel på
samme. Jeg kan forsikre jer, at jeg tror
både på korsfæstelsen og opstan delsen
og alt det andet, som Gud har gennem -
gået for vores skyld.
Undersøgelsen går måske helt galt i

byen, når den spørger: tror du på dit
eller dat (korsfæstelse og/eller opstan -
delse)? Som kristen må man »tage det
hele med«, ligesom der i ethvert men-
neskes liv findes både lidelse og glæde.
Ved dåb i kirken bliver den, der skal
døbes (eller mor, far, gudmor eller gud-
far), spurgt om trosbekendelsen led for
led: »Tror du på…?« Men selv om man
bliver spurgt om troen i små bidder,
kan man ikke sige ja til noget af den og
nej til en anden del af den. »Vil du
døbes på denne tro?« indbefatter så at
sige »hele pakken«. Denne hele pakke
gør, tror jeg, at nogle mennesker væl-
ger at blive præster. Ethvert præste-
hjerte, tror jeg, banker for, at troen ikke
bare bliver et reservat i vores liv eller en
personlig ejendel, men bliver sandhe-
den om vores liv. Intet mindre og til
fælles bedste.
Troen kan man ikke tale om, som

man taler om sin bil eller sit hus eller
andre ejendele. Tro er egentlig ikke
noget, man har, men noget man kan
vælge at være. Jeg er dig tro, fordi jeg
har fået troen som gave fra Gud. Troen
er noget, der gives os, en helhed. Det
giver ingen mening at undersøge den i
fragmentariske bidder.
Når det er sagt, er det nu alligevel

interessant, hvorfor en gruppe men-
nesker står af, når undersøgelsen, jeg
nævnte, går fra at spørge »Tror du på,
at Jesus blev korsfæstet?« til at spørge

»Tror du, at Jesus opstod fra de døde?«
Hvorfor er opstandelsen så meget svæ -
rere at tro på end korsfæstelsen?
I de perioder af livet, hvor glæden

har trange kår, kan det være ekstra
vanskeligt at komme op om morgenen.
Det er som om, der ligger en stor, tung
sten oven på mig i sengen og tynger
mig ned. Der lå også en meget stor og
tung sten for Jesu grav; den grav, som
kvinderne i påskeevangeliet (Markus
16,1-8) – tidligt om morgenen – har
begivet sig ud til, fordi de ville bal-
samere hans lig. Men der møder dem
en tom grav. Stenen er væltet fra, og
inde i graven sidder der bare en ung
mand og siger, at de ikke skal være
bange. Men de bliver bange. Og de 
flygter fra graven, ude af sig selv og
dybt rystede; og de sagde ikke noget til
no gen, netop fordi de var bange.
Når vi ikke kan komme op om mor-

genen, tror jeg også, det er fordi, vi er
bange. Bange for, at fortidens spøgelser
skal plage os, bange for at den nye dag,
som knap er begyndt, slet ikke har
noget glædeligt til os. Vi stivner i vores
frygt og holder os til den viden, som er
bygget op af bitre erfaringer livet igen-
nem. Frygten er som en stor, tung sten,
der ikke lader sig rokke.
Men vi skal ikke påskemorgen (eller

nogen som helst anden morgen i løbet
af livet) lade os nøje med vores golde
viden om de bitre erfaringer. Vi skal
ikke blive i de samme, dumme gamle
tankemønstre. Nej, påskedag er om
nogen en dag for at få renset ud: »Rens
den gamle surdej ud, for at I kan være
ny dej«, hørte vi i epistlen (1.Kor.5,7).
Det er dog ikke alt, vi selv magter at
rense ud. Det ville da være skønt, hvis
vi egenhændigt kunne erstatte al fryg -
ten med glæde, al sorgen med kærlig -
hed. Men dertil behøver vi Guds hjælp.
Dertil behøver vi at tro på opstandelsen
fra de døde.
Men det her med at komme op, det

kan i perioder være noget så svært. Der -
imod er det meget lettere at komme
ned! Vores viden og bitre erfaring kan
så let få os ned med nakken og gøre, at

vi stivner i frygt. Den frygt stivnede
kvinderne også i, da de så Jesu tomme
grav. De havde en viden om, at der
fandtes gravskændere og gravrøvere og
alt muligt andet ondt i denne verden.
Men vovede de at tro på kødets op-
standelse? Den var mindst lige så svær
for kvinderne at tro på, som for de
75% af de adspurgte i undersøgelsen,
jeg nævnte i begyndelsen.
Og deres (og vores) besværlige for -

hold til opstandelsestroen er en meget
rammende skildring af, hvordan vi men -
nesker alt for tit reagerer med frygt, in-
stinktivt, i stedet for (refleksivt) at kaste
os ud i troen. I stedet for at tro, vil vi
meget hellere vide, at sådan og sådan
forholder det sig. »Du skal ikke tro, du
skal vide!« er et motto, ud fra hvilket
man har opdraget børn! Frygteligt!
Men hvad kan vi dog bruge viden

til? I hvert fald ikke til at forklare eller
argumentere for en legemlig opstan -
delse fra de døde. Den sikre viden kan
paradoksalt nok fremkalde mere frygt;
troen på opstandelsen kan derimod
skabe glæde og fremkalde lys i mørket.
Stenen var væltet fra, allerede inden
kvinderne nåede ud til graven. Dermed
blev de ikke bare sparet for bekymrin-
gen om, hvem de skulle få til at vælte
stenen fra indgangen til graven; de blev
også samtidig tildelt troens mulighed:
Hvis de troede, at Jesus virkelig var op-
stået fra de døde, fik de her en ene -
stående mulighed for at tro på, at også
deres egne grave engang skulle blive
tomme. Nu nærmer påskebudskabet
sig noget, »vi kan bruge til noget«. For
Jesu opstandelse betyder, at også vi har
fået troen på, at vi slet ikke når at blive
spærret inde i graven, før vi opstår til
evigt liv. Stenen er væltet fra, og vi kan
gå ud i en ny forårsmorgen med troen
på, at al sygdom og al død engang skal
overtrumfes af lys og glæde og af et
evigt liv, en oprejsning af hele vores 
legeme med alt hvad dertil hører.
Kristus er opstanden, ja, han er san -

delig opstanden. 
Glædelig påske!

Jeppe Sørensen

Forsidebilledet:
Marstal Kirkes klokkespil har sin oprindelse i 1987 – hvor de første 10 klokker blev skænket anonymt. I dag består spil-
let af 48 klokker. Det komplette klokkespil blev indviet 25. november sidste år. Læs mere om klokkespillet på side 15.

(Tekst/foto: Peter Nielsen)



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 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 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:
Inge Christensen, Ommel.

Inge Christensen, Ommel.
Janet Ligaard, Rise.
Peter Nielsen, Bregninge.
Anne Røndal, Ærøskøbing.
Ingolf Andersen, Søby.

Det Nye Menighedsråd
Vi har jo som bekendt fået et nyt, samlet menighedsråd på Ærø. 

Menighedsrådet blev præsenteret i sidste kirkeblad. Nu prøver vi at sætte ansigter
på navnene.

Vi lader galant de nyvalgte komme til først. 

Andre tilknyttede personer, ikke rådsmedlemmer:
Bygningssagkyndig: Steffen Pedersen
Kirkeværge: Bjarne Møller.
Redaktionsudvalg: Peter Nielsen, Anne Røndal Andersen, Ingolf Andersen.

Vi vil opfordre de enkelte medlemmer, der skulle have lyst, til at præsentere sig selv
og de bevæggrunde, der ligger til grund for deres opstilling. 
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Anne Folting
Haase
Aktivitetsudvalg

Thomas Bay
Estrup
Kontaktperson
Regnskabsudvalg
Præstegårdsudvalg
Kirkegårdsudvalg
Personaleudvalg

Carsten Jessen
Hansen 
Præstegårdsudvalg
Valgbestyrelse

Mona Madsen
Sekretær
Kirkeværge
Stående udvalg

Fredy Zurfluh
Stående udvalg

Inge Christensen
Valgbestyrelse
Redaktionsudvalg

Kirsten Clausen
Kirkegårdsudvalg
Personaleudvalg

Birgit Annette 
Jensen 

Randi Skinner
Kirkeværge
Aktivitetsudvalg

Berit Elena Woy
Kirkegårdsudvalg
Aktivitetsudvalg
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Åse Moritzen
Kirkegårdsudvalg
Valgbestyrelse

Else Emilie 
Madsen
Kirkeværge
Præstegårdsudvalg
Aktivitetsudvalg

Conny Larsen
Kirkegårdsudvalg
Aktivitetsudvalg

Johan Knudsen
Kirkeværge
Aktivitetsudvalg

Kirsten Langdill
Kirkeværge
Aktivitetsudvalg

Jens Hebsgaard
Næstformand

Aksel K. Larsen
Stående udvalg
Regnskabsudvalg
Kirkegårdsudvalg

Hanne Fynbo
Kasserer
Regnskabsudvalg
Kirkegårdsudvalg
Personaleudvalg

Kirsten Svane
Formand
Stående udvalg
Regnskabsudvalg

Jeppe Sørensen
Præst
Aktivitetsudvalg

Janet Ligaard
Præst
Redaktionsudvalg

Lars Peter W. 
Kristiansen
Præst 
Stående udvalg

Agnes Haugaard
Præst
Regnskabsudvalg

Anne Folting Haase 
har som den første ordet:

Nyt medlem af 
Ærø Menighedsråd
Som nyt medlem af Ærø Menigheds -
råd, har jeg valgt at arbejde i aktivitets -
udvalget. Når jeg er udenøs, går jeg
gerne i kirke. Det er dejligt at opleve
andre kirkerum, høre kirkernes præster
prædike, og så er jeg nogle gange heldig
at kunne læse de forskellige kirkers
kirkeblade.
Jeg synes at en af menighedsrådets

for nemste opgaver er at fremme kir -
kens liv og kirkens vækst, og måske kan
følgende ide, som er til glæde i andre
kirker, blive til glæde i vores kir ker, så
her kommer følgende: 
At være frivillig medarbejder.
I nogle kirker, bl.a. Abildgård Kirke

i Frederikshavn, har de en opslagstavle
i forbindelse med kirken. Her skriver
menighedsrådet opslag på de små og
store frivillige arbejder, kirken ønsker
nogle af kirkens brugere vil påtage sig.
På samme opslagstavle kan brugerne af
kirken også hænge deres opslag og til -
byde deres hjælp inden for områder,
der interesserer de pågældende, eller
bede om hjælp i forbindelse med deres
brug af kirken.
F.eks. kan menighedsrådet spørge

kirkens brugere, om nogle vil påtage sig
jobbet som den, der hjælper f.eks. kirke -
gængerne der er kørestolsbrugere og
gangbesværede både før, under og efter
gudstjenesten. 
Et andet frivilligt medarbejderjob i

kirken kunne være at påtage sig jobbet
som fotograf i kirken. En person der
kunne tænke sig at fotografere ved kir -
kens forskellige arrangementer.
Rikke Balck, Frederikshavn, skriver 

i Abildgårds Kirkeblad Salt, at hun 
som frivillig medarbejder har hjulpet
ved børnegudstjenesterne »Gud og
spaghetti«. Som frivillig medarbejder
ved kirken har hun hjulpet med i både
planlægningen og det praktiske arbejde
omkring disse gudstjenester. Hun synes
hendes frivillige arbejde er en salt-
vands indsprøjtning, fordi hun både
yder og nyder. De opgaver, der udde-
les i det frivillige arbejde, er opgaver,
der er tilpasset den enkelte, så man al -
tid kan klare opgaven og få noget po -
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sitivt ud af det. Rikke synes, at det at
være inddraget i gudstjenesterne giver
en ny dimension i fællesskabet, fordi
der knyttes bånd og kontakter som
giver samhørighed i og omkring det at
være i kirke. 
Måske kunne du tænke dig at være

aktiv i kirkens liv, og måske har du selv
ideer til, hvad du kunne tænke dig 
at tilbyde din hjælp til, eller få hjælp
til?
Hvis du synes ideen er god, kan 

du kontakte vores menighedsråds for-
mand Kirsten Svane, tlf. 62 53 38 87.
Når jeg for øvrigt ser på de forskel-

lige arrangementer der afholdes i vores
kirker, er kirken rammen om mange
forskellige arrangementer af meget
forskellig karakter. Al den mang-
foldighed giver mulighed for liv i og
omkring vores kirker, og des mere vi
som kirkens brugere møder op og del -
tager, des mere vil kirken blive et leven -
de og vedkommende sted. Så lad os
fylde kirkerummet med musik, glæde
og fordybelse.

Anne Folting Haase

Bregninge-Søby
Kirker
Menighedsrådsmøder fælles for hele
øen læses på siden med det fælles stof.

Sognepræstens fridage
Telefonsvarer og mail henviser til
anden præst i ferie og på fridage!

Døbte
Søby:
Stacie Thygesen, Østerbro 19.

Bregninge:
Rasmus Thygesen, Godthåb 7. 

Begravede
Søby:
Ellen Jeppe, Præstevænget 3.
Marianne Werner, Buevej 12.
Jørn Peder Jørgensen, Nørrebro 3.
Ruth Nørmark, Langebro 17.

Bregninge:
Ejvind Nissen, Tværby 3.

Konfirmationer

Bregninge Kirke
søndag den 21. april kl. 9.30
Victor Dalsgaard Christensen, 
Øster Bregninge 69.

Jonas Franklin Kock, Lebyvej 14.
Mads Laurits Klausen, 
Øster Bregninge 18.

Rasmus Emil Pedersen, Godthåb 3.
Magnus Grydehøj Mikkelsen, 
Kulebjergvej 3.

Tobias Hauris Sørensen, Godthåb 7.
Emil Grydehøj Mikkelsen, 
Kulebjergvej 3.

Anders Bo Rasmussen, Lebyvej 34.
Kathrine Kajhøj Hansen, Tværby 19.
Miriam Camilla Hansen, 
Tværbymark 1.

Augusta Egidia Jensen, 
Bregninge Møllevej 3.

Søby Kirke
Søndag den 12. maj kl. 9.30
Gustav Jørbæk Hansen, Ellehøjvej 27.
Freja Cecilie Kock Christlieb, 
Stenagre 3.

Petra Davidsen, Østerbro 23.
Lærke Holm Lauth Nielsen, 
Minesvej 1.

Frederikke Jørbæk Hansen, 
Ellehøjvej 27.

Konfirmandlejr 15.-17. marts
i Bregninge Kirke, konfirmandstue og
præstegård.

Konfirmandernes gudstjeneste 
i Bregninge Kirke 
lørdag den 16. marts kl. 19.30

Vi får besøg af konfirmanderne fra
Hald-Kærby nord for Randers og deres
præst Lone Nyeng, samt spejderne der-
fra.
Årets tema bliver »Luther«, der skal

udfolde sig under overskriften »Liv,
Lyd, Lys« i hjemmedigtede salmer, syn-
gende fakkeltog, brød bagt over åben
ild, kirkedrama og på film. 
Hele lejrens arbejde foreviges i en

gudstjeneste lørdag aften, hvor alle er
velkomne – og selvfølgelig især foræl-
dre og familie.

Fællesgudstjeneste 
Palmesøndag i Bregninge kl. 14.00

Prædiken og efterfølgende foredrag af
Martin Herbst (se omtale under arran -
ge menter).

Skærtorsdag den 28. marts
Altergang i begge kirker med nybagt al-
terbrød – bagt efter de fineste op-
skrifter.

Bregninge Kirke kl. 16.00

Søby Kirke kl. 19.00 
– Søbykoret medvirker og efter guds -
tjenesten vil der være et let traktement
i Sognehuset på Søbakkevej.

Langfredag i Søby Kirke 
Den 29. marts kl. 11.00

DE NI PÅSKELÆSNINGER

De fleste kender De Ni Læsninger i de-
cember måned. 
Sidste år prøvede vi De Ni Læsnin -

ger til påske efter inspiration fra Dom -
kir ken i København. 
Vi er nu enige om at gøre det skifte-

vis i kirkerne, og læserne er ni fra me -
nigheden.
Imellem læsningerne synges salmer,

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

historie og de leder frem til den store
påskefests opstandelsesbudskab.

Cubansk musik i Søby Kirke 
Tirsdag den 9. april kl. 19.00 
(se omtale under arrangementer)

Sognesøndage
På grund af renovering af Sognehuset
holdes der ikke Sognesøndage igen før
til september. Kirsten Langdill
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Tranderup 
Kirke

Ærøskøbing
Kirke

Konfirmander 
i Tranderup Kirke 
Bededag, fredag 26. april 2013 
kl. 9.30
Nicolai Jørgensen,
Nørregade 11, Ærøskøbing.

Signe Johanne Berner Johansen,
Oldevej 5, Olde.

Ida Josefine Hansen,
Vindeballegade 44.

Freja Damholt Josefsen,
Tranderupgade 12.

Sommerkoncert 
med Øhavskoret 

i Tranderup Kirke, 
onsdag den 29. maj kl. 19.30.
(Se omtale under arrangementer).

Sogneeftermiddage
Tak for denne sæson.
Sidste gang er torsdag den 7. marts,
hvor vi holder sæsonafslutning.
Her vil vi synge, drikke kaffe og tage
en snak om, hvilke foredragsholdere
der kan komme til næste sæson, eller
hvis der er andre ønsker hertil.
Næste sæson starter torsdag den 5.

september.
Afslutningsvis vil vi gerne sige en

stor tak til det tidligere menighedsråd
og de frivillige hjælpere.

Conny og Mona

Nordea forærer 
Tranderup Menighed 
akvareller af Karlin
I forbindelse med lukningen af Fionia
Bank i Tranderup år 2004 blev diverse
inventar, heriblandt billeder pakket ned
og gemt væk.
Tranderup Kirkes graver, Hans, har i

sin tid ofte besøgt den lille sparekasse og
huskede især den flotte akvarel med mo -
tiv fra Vindeballegade malet af Karlin, og
han dristede sig en dag til at for høre sig
om, hvad der var blevet af denne.
Billedet befandt sig godt nok i Nor -

deas afdeling i Marstal, og billedet blev
overbragt til afgående formand for
menighedsrådet, Lissi Anneberg, der
sammen med Hans tog imod på kirke -
årets sidste dag i 2012.
Poul Erik Therkelsen, som i mange

år var Amtssparekassens og senere Fio-
nia Banks mand i Tranderup, kunne
fortælle, at maleriet er lavet på bestil -
ling til sparekassen.
Først i firserne blev afdelingen fri -

sket op og den daværende direktør H.P.
Mikkelsen godkendte køb af to stk. nye
malerier til afdelingen. 
Karlin kunne fremvise mange for -

skellige billeder fra lager, men det endte
med, at han malede to billeder på
bestilling, da Poul Erik gerne ville have
bi l le der med motiv fra Tranderup/Vin -
deballe. 
Billedet med motiv fra Vindeballe-

gade hang i Sparekassens ekspeditions -
lokale og det andet med motiv ud over
det Sydfynske Øhav prydede væggen i
det lille kontor. De 2 akvareller kom-
mer fremover til at hænge i Tranderup
Sognehus, skænket af Nordea. 

Jytte Clausen

Smukke malerier skænket 
af Nordea, 
til Tranderup sognehus

På årets næstsidste dag (28.12.12),
hav de jeg og Hans (Graver) på Tran-
derup menighedsråds vegne den store
fornøjelse at være de glade modtagere
af en smuk akvarel, malet af én af øens
store kunstnere, Karlin. Gaven var do -
neret af Nordea. Billedet afspejler gade-
miljøet fra Vindeballe hen imod Tran -
derup Kirke. Mange vil nok nikke gen -
kendende til det, da det har hængt i
Tranderup sparekasse. Maleriet blev
overrakt af Nordeas medarbejder Jytte
Clausen, og menig hedsrådet er meget
taknemlig for den ne gave, som hænger
i Tranderup sogne hus.

Efter overdragelsen af det første ma-
leri har Tranderup menighedsråd mod -
taget endnu et maleri af Karlin, som
Jytte beskriver i sit indlæg. En stor tak
til Nordea for de to smukke malerier,
som vil komme til ære og værdighed i
Tranderup sognehus.

Tidl. formand for 
Tranderup menighedsråd 

Lissi Anneberg 

Døbte

Freja Mae Petkho (døbt 16. december).
Karla Johanne Voigt Eriksen (døbt 26.
december)

Begravede/bisatte

Philip Sommer Thomsen 
(begravet 9. oktober)

Inge Rahn Svarer 
(begravet 24. november)

Grethe Mumm Christensen 
(bisat 18. december)

Konfirmander 
i Ærøskøbing Kirke 
Søndag 5. maj kl. 9.30
Sofus Johannes Koba, Kildehaven 12.
Rebecca Viberg Frans, Søndergade 53.
Caroline Degn Dahlquist, 
Vesterbro 26.

Alberte Søndermark Matthiesen, 
Byagervej 6.

Marlene Grube, Moseager 6.
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Rise Kirke

Siden sidst...

Døbte
Mads Hansen, 
søn af Krista Ingeborg Hansen og
Bent Arne Hansen, Oldevej 26.

Valdemar Lynggård Hansen, 
søn af Loui se Lynggård Hansen og
Claus Han sen, Bremen, Tyskland.

Begravede
Niels Westphal Pedersen, Lykkevej 11.
Else Margrete Pedersen, 
De gamles Hjem, Rise. 
Tidligere »Højlund«, Dunkærmark.

Meddelelser

Kaffe i det nye sognehus
Det nyistandsatte sognehus står fær-
 digt, og vi håber, at stedet bliver en god
ramme omkring aktiviteter, møder og
hyggeligt samvær. Vi vil gerne invitere
menigheden til at komme at se det og
være med til at tage det i brug. Der -
for serveres der kaf fe og rundstykker/
hjemmebag i sognehuset hver søndag i
marts måned efter gudstjenesten. En-
hver er hjertelig vel kommen.

Gud og spaghetti
Vi vil rigtig gerne arrangere »Gud og
spaghetti« her i foråret – tid og sted vil
blive annonceret. 
Efter en kort, børnevenlig gudstje-

neste i kirken samles vi alle til fælles af-
tensmad og hyggeligt samvær. 
Enhver er hjertelig velkommen.

Stille-gudstjenester
En stille-gudstjeneste er en gudstjene-
 ste, hvor der er ro og plads til person-
lig fordybelse, til at hvile og være i
Guds nærvær. Der er ingen prædiken,
som man skal følge med i og forholde
sig til. I stedet taler musik, lys, stilhed,
bøn og læsninger direkte til den en-
 kelte. 
Stille-gudstjenesterne vil finde sted 

i Rise kirke en hverdagsaften i maj må -
ned samt et par gange hen over somme-
ren og vil blive annonceret nær mere.

Gospelworkshop og koncert 

Lørdag d. 9. marts i Rise Kirke.
(Se omtalen under arrangementer)

Konfirmation
Søndag den 28. april kl. 9.30 
konfirmeres følgende unge:
Casper Høj Hansen, 
St. Rise Landevej 16.

Gustav Juul Østergaard, 
Dunkærgyde 13.

Jacob Fomsgaard Larsen, Thorupvej 7.
Josephine Amalie Husted Olsen, 
Dunkærgade 14.

Linnea Skovsted Hansen, 
Østermarksvej 18.

Theis Anton Kajhøj, Oldegade 18. 
Trine Lund Petersen, Oldevej 7.

Marstal og Ommel
Kirker
Ældregudstjeneste
torsdag den 16. maj kl. 10.00
Marstal Ældre Centers beboere og dag-
centergæster er vant til at holde guds-
tjenester i den store sal på MÆC, men
to gange om året tager alle i kirke enten
til Marstal eller Ommel Kirke. Her
midt i maj holder vi en Pinselig guds-
tjeneste med altergang i Marstal Kirke.
Ældregudstjenesten er ikke forbeholdt
folk med tilknytning til Marstal Ældre
Center, men er åben for enhver, der har
tid og lyst. 

Filmstudiekreds
Filmstudiekredsen i Marstal konfir-
mandstue byder på en film i hver
måned fra marts til maj. Filmene foku-
serer på den etik – eller mangel på
samme, der kan florere i et skole- eller
kostskolemiljø. 

Den 13. marts
»Die Welle« en tysk film fra 2008.
Den 22. april
»Klassen« (»Entre les murs«) Fransk
film af Laurent Cantet. 
Den 13. maj
slutter vi af med Niels Arden Oplevs
»Drømmen«. 

(For nærmere omtale – se under arrange-
menter).

Filmene kan sagtens ses uafhængigt af
hinanden, og det er muligt at deltage i
aftenerne enkeltvis. 

Alle aftener mødes vi i Marstal konfir-
mandstue kl. 19.00.

Alle er velkomne. – Gratis entre. 

Lars Peter Wandsøe Kristiansen

Kl. 16-gudstjenesterne 
i Marstal Kirke
Forårets eftermiddagsgudstjenester i
Marstal Kirke har som sædvanligt et
lidt anderledes indhold end formid-
dagsgudstjenesterne. Denne gang ser
det sådan ud:

Søndag den 24. marts kl. 16.00:
Palmesøndagsgudstjeneste. Minikon-
firmanderne opfører deres påskespil
under gudstjenesten

Fredag den 26. april kl. 16.00:
Andagt som afslutning på sognevan-
dring. Liturg: Agnes Haugaard

Der er kaffe umiddelbart inden guds-
tjenesten

Søndag den 12. maj kl. 16.00:
Konfirmandaltergang med forældre-
deltagelse.

Kirkekaffe/sodavand.

Konfirmation i Ommel Kirke 
den 5. maj 2013 kl. 10.30
Jeppe Helmann, Vesterskovvej 21.
Jonas Marker Thylkjær Larsen, 
Nyvej 3, Ommel.

Oliver Kim Hansen, Strandbyvejen 4.
Therkel Borre Kisby, 
Midtvejen 6, Ronæs.

Gudstjenester på 
Marstal Ældrecenter

7/3: Orange kl. 14.30 Haugaard
14/3: Centersal kl. 10.00 Kristiansen

Altergang 
21/3 Centersal kl. 16.00 Kristiansen

Aftengudstjeneste
4/4: Strandstuen kl. 14.30 Haugaard
11/4 Centersal kl. 10.00 Kristiansen
18/4: Rød kl. 14.30 Kristiansen
25/4: Centersal kl. 10.00 Ligaard
2/5: Grøn kl. 14.30 Kristiansen
16/5: Marstal Kirke kl. 10.00 Kristiansen

Pinsegudstjeneste
23/5: Blå kl. 14.30 Haugaard
30/5: Ingen
6/6: Orange kl. 14.30 Kristiansen
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Konfirmation i Marstal Kirke
den 9. maj 2013 kl. 10.30 – 
Kristi Himmelfartsdag

Anders Christian Ejsing Ørsnæs,
Vinkelstræde 24.

Andreas Boye Henriksen, Barkvej 8.
Andreas Friis Grydehøj, 
Marstalsvejen 38.

Anne Frida Juul Kieler, Kirkevejen 52.
Annika Møller Hansen, 
Rolighedsvej 13.

Casper Morsø, Vestergade 68.
Cecilie Terkelsen, Tulipanvej 1.
Emilie Wedel Leonharder Hansen,
Primulavej 3.

Emma Grabow, Skonnertvej 8.
Frederikke Godskesen, Kirkevejen 56.
Ida Linde Harboe Nielsen,
Møllevejen 33.

Jacob Holleris Petersen,
Ommel Hovedgade 46

Jannik Morsø Filipsen, Primulavej 8.
Jens Faurskov, Kirkestræde 33.
Jeppe Pape Møller, Rolighedsvej 24.
Julie Alves Larsen, Strandstræde 9.
Kamilla Friis Johansen, 
Ny Møllergade 13.

Katrine Boye Kromann, Skolegade 2.
Lasse Morsø Hansen, Syrenvej 11.
Malene Neergaard Jacobsen, 
Syrenvej 13.

Maria Dreymann Terkelsen,
Græsvængevej 12.

Mathias Faurby Pietraszek, 
Solkrogen 4.

Mathias Oliver Ravn, Syrenvej 1 A.
Mette Winther Larsen, 
Færgevej 3, Kragnæs.

Mie Mathea Stærke, Ommelsvejen 28.
Mikkel Jensen, Færgevej 16, Kragenæs.
Mikkel Nørgaard, Teglgade 39.
Oliver Svejdal Bernsen, 
Græsvængevej 8.

Oliver Theill Meyer, Barkvej 12.
Regitze Svejdal Bernsen, 
Græsvængevej 8

Sara Andersen, Østergade 16 A.
Theis Brandborg Madsen, 
Skonnertvej 33.

Trine Nymann Kristensen, 
Møllevejen 70.

Victor Theill Meyer, Barkvej 12.

Workshop – Gospel for alle
– der indbydes til gospelworkshop,
lørdag den 9. marts. kl. 10.00 
i Rise Kirke.

Sangglade mennesker i alle aldre fra og
med 10 år kan se frem til en god og
festlig dag lørdag den 9. marts, hvor
Rise aktivitetsudvalg indbyder til gos-
pelworkshop i kirken. De erfarne gos-
pel-instruktører Peter Steinvig og Trine
Halse leder dette kursus, som begynder
allerede kl. 10 om formiddagen. 
Trine og Peter vil undervise i en god

blanding af livlige sange og smukke,
rolige ballader. Dagen rundes af med
en koncert kl. 19, som er gratis og åben
for publikum. Dog vil der blive op-
krævet et deltagergebyr for workshop-
deltagere på 80 kr. for voksne og 40 kr.
for børn og unge op til 16 år.
Trine Halse er uddannet fra Com-

plete Voice Institute i København, og
har desuden studeret sang i USA. Trine
er både en dygtig sangsolist og en erfa-
ren dirigent, med stor personlig ud-
stråling og en fin pædagogisk sans.
Peter Steinvig er klassisk uddannet or-
ganist og en stor ildsjæl inden for gos-
pelmusikken. Han er selv den faste
leder af hele tre gospelkor. 
Det er således to kompetente og

meget engagerede mennesker, som le -
der workshoppen og gospelkoncerten
den 9. marts. Det kræver ingen særlige
forudsætninger at deltage, og interesse-
rede kan tilmelde sig hos Gitte Jørgen-
sen på tlf. nr. 51 34 65 75 eller på
e-mail annebirgitte@privat.dk

Koncert
Sprudlende gospelkoncert 
i Rise Kirke, 
lørdag den 9. marts kl. 19.00

Gospelinteresserede i alle aldre kan se
frem til en oplevelsesrig aften lørdag
den 9. marts kl. 19, hvor deltagere fra
hele Ærø optræder som korsangere og
solister. 
Programmet er alsidigt og indehol-

der såvel livlige sange som smuk ke, ro-
lige ballader. 
De erfarne gospel- instruktører Peter

Steinvig og Trine Halse, som i dagens
løb har indstuderet sangene med de 
lokale deltagere, medvirker selv ved
koncerten som hhv. pianist og solosan-
ger. 
Peter Steinvig er klassisk uddannet

og til daglig organist i Karlslunde
Strand kirke. 
Hans store passion er dog gospel-

musikken, hvilket afspejler sig i de
mange opgaver, han i årenes løb har
påtaget sig inden for denne genre. Peter
er den faste leder af tre gospelkor og
har desuden i over tyve år arrangeret
store gospelfestivaler, bl.a. Copenhagen
Gospel Festival.
Trine Halse gjorde, med sin vældige

energi og smittende charme, et stort
indtryk på gospeldeltagere og koncert-
publikum i Rise Kirke for to år siden.
Nu får vi muligheden for at opleve
hende igen, idet hun ledsager Peter til
Ærø den 9. marts. 
Trine er såvel en dygtig sangsolist

som en erfaren dirigent, med en ud-

Koncerter og arrangementer
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dannelse fra Complete Voice Institute i
København og supplerende sangstudier
i USA. 
Peter og Trine har til fælles glæde

haft et musikalsk parløb gennem flere
år, og begge glæder sig meget til at
komme her til marts. 
Mød selv op og oplev disse to dyg-

tige gospelentusiaster samt venner, fa-
miliemedlemmer og naboer optræde til
gospelkoncerten i Rise Kirke! 
Der er gratis adgang, og alle er na-

turligvis velkomne. 

Organist Gitte Jørgensen

Filmstudiekreds
Onsdag den 13. marts kl. 19.00 
i Marstal Konfirmandstue
er den tyske film »Bølgen« – »Die
Welle« en tysk film fra 2008 af Dennis
Gansel på programmet. Det er en film
som viser os ondskab – som noget man
lærer, og her er det ikke primært ele-
verne, men også en lærer, der starter
ondskabens spiral. 
Alle er velkommen.

Koncert
Torsdag den 14. marts kl. 19.30 
i Marstal Kirke

EDDA MEYER, sang
KARSTEN HERMANSEN, orgel

Koncerten har fået overskriften »Orge-
let swinger«, og det skal tages helt bog-
staveligt. Programmet består nemlig af
jazzmelodier, som Edda Meyer vil syn -
ge til orgelakkompagnement. Det er en
usædvanlig sammenstilling, men det
kan måske bringe noget nyt til gamle,
velkendte jazznumre såsom »Moon-
light in Vermont«, »Night and Day«,
»The Shadow of your Smile« og mange
andre.
Edda Meyer er uddannet på konser-

vatoriet i Rostock med Siegfried Lo-
renz som hovedfagslærer. 
Siden ankomsten til Ærø for syv år

siden har Edda Meyer optrådt man ge
gange med et klassisk repertoire, men
nu er tiden inde til at prøve noget nyt,
så sangen og orgelet kan swinge!
Der er fri entré – kollekt ved udgan-

gen

Foredrag
Fællesgudstjeneste Palmesøndag 
i Bregninge, den 24. marts kl. 14.00

Prædiken og efterfølgende foredrag af
Martin Herbst. 
Foredragsholder Martin Herbst,

født 1960, var 39 år, da han flygtede
fra Moon-bevægelsen i USA hjem til
Danmark. 
Han indledte siden et teologistu-

dium, som han fuldendte på mindre
end tre år og med et karaktergennem-
snit på 13. 
I dag bor han i København, hvor

han er præst i folke kirken.

Koncert
Cubansk musik i Søby Kirke, 
tirsdag den 9. april kl. 19.00

En livlig og anderledes kirkekoncert
med et stærkt rytmisk præg – det er det
publikum inviteres til at komme og
høre i Søby Kirke tirsdag d. 9. april
kl.19.00. 
Eric Mendez vil synge en række af

sine meget personlige sange, akkom-
pagneret af sig selv på guitar og af Ni-
kolai Banke på percussion.
Efter koncerten er der kaffe i Sogne-

huset, hvor Nikolai Banke vil fortælle
om cubansk musik.
Eric Mendez er en fantastisk dygtig

musiker og sanger, og en vigtig stemme
i musiklivet i Caribien. Specielt for
ham er at sangteksterne er præget af
hans kristne tro. Hans musik har som
al cubansk musik et stærkt drive, iblan-
det iørefaldende melodier. Han pluk-
ker ivrigt af forskellige genrer og er
inspireret af både blues, funk, jazz, bra-
siliansk og reggae-musik, men det hele
har et umiskendeligt cubansk præg.
Eric Mendez’ tekster blev for to år si -

den udgivet i en antologi over moderne
sangskrivere i Cuba. 
Nikolai Banke huserede i de tidlige

90-ere som trommeslager og percus-
sionist i det rytmiske musikmiljø i
Århus, hvor han spillede sammen med
mange forskellige jazz- og popmusi-
kere.
Han er uddannet i idehistorie på

universitetet og var derefter i en del år
lærer på Vestjyllands Højskole ved
Ring købing, hvor han underviste i ryt-
misk sammenspil og filosofi. Det var i
denne periode, at han foretog flere stu-
dieture til Cuba sammen med højsko-
leelever, og bl.a. lærte Eric Mendez at
kende. For tiden er Nikolai Banke mu-
siklærer på Rødding Højskole.
Der er gratis adgang til koncerten,

men mulighed for at give kollekt.
Organist Paul Nedergaard

Koncert
Torsdag den 18. april kl. 19.30 
i Marstal Kirke

INGER ALLAN, obo
KARSTEN HERMANSEN, orgel

Oboisten Inger Allan bor i Svendborg,
men har en lang karriere bag sig som
docent på Det Kgl. Danske Musik-
konservatorium, underviser på Stock-
holms Kungl. Musikaliska Akademi og
Edsberg Musikinstitut i Sverige, mu-
sikchef for Randers Byorkester og en-
delig rektor for Det Fynske Musik -
konservatorium. Nu er hun freelance
oboist, men er også stærkt involveret i
mange andre musikalske sammenhæn -
ge – ikke mindst i det sydfynske om-
råde.
Ved koncerten spiller Inger Allan

musik af Georg Philipp Telemann,
Carl Nielsen og Jean Langlais og ak-
kompagneres af kirkens organist.
Der er fri entré – kollekt ved udgan-

gen

Filmstudiekreds
Mandag den 22. april kl. 19.00 
i Marstal konfirmandstue
tager vi en tur til Frankrig, med filmen
»Klassen« (»Entre les murs«) af Laurent
Cantet. Denne film giver absolut også
stof til eftertanke, da den, kort fortalt,
beskriver teenagekulturen i et klasse-
værelse, hvor moderne pædagogik, og
forskellige kulturer mødes. Alle er vel-
komne.



10

flere anledninger over hele øen. Heraf
kan nævnes kortræf i Kulturladen i Rise,
Grundlovsmøder, optræden på Ærøs -
købing Torv, gudstjenester og kirke-
koncerter ved flere af øens kirker. Som
kirkekor er Øhavskoret naturligvis vel-
bevandret i den gejstlige musik, men
den verdslige har også en ganske stor
plads i kormedlemmernes hjerter! 
Kom og syng med på årstidens sange

og oplev kormusik med dens mange fa-
cetter! 
Der er gratis adgang til sommerkon-

Filmstudiekreds
Mandag den 13. maj kl. 19.00 i Mar-
stal konfirmandstue slutter vi af med
Niels Arden Oplevs »Drømmen« –
Sommeren 69 – baseret på en sand hi-
storie – og så er den optaget på Ærø.
Alle er velkomne.

Friluftsgudstjeneste
2. pinsedag, den 20. maj 2013 
kl. 14.30

Traditionen tro fejres 2. pinsedags
gudstjeneste i det fri. I år kommer bi-
skop Tine Lindhardt og prædiker.
Friluftsgudstjenesten holdes i præ-

stegårdshaven i Bregninge. I tilfælde af
regn rykker vi ind i Bregninge Kirke.
Søbykoret og Øhavskoret medvir-

ker.

Koncert
Sommerkoncert i Tranderup Kirke
onsdag den 29. maj kl. 19.30

Festligt må det blive, når Øhavskoret
holder sin årlige sommerkoncert i Tran -
derup Kirke onsdag den 29. maj kl.
19.30! Der bydes på et blandet pro-
gram af spirituals, klassisk kormusik og
sommersange samt fællessange fra Høj-
skolesangbogen i forårets og somme-
rens tegn. 
Øhavskoret er et blandet fire-stem-

migt kor med et alsidigt repertoire og
et aktivt virke. I løbet af sin forholdsvis
korte levetid har koret markeret sig ved

certen i Tranderup, og alle er hjertelig
velkomne. Organist Gitte Jørgensen

Koncert
Torsdag den 30. maj kl. 19.30 i 
Marstal Kirke
TUNNBYBÄLGARNA,
KJELL HARALD LANGHAUG og
ERNA FAGERLI
Det er blevet en fin tradition, at Ærø
Harmonikafestival indleder dagene med
en kirkekoncert. Sådan bliver det også
i år, hvor Tunnbybälgarna, som vi hør -

Koncert
Lørdag den 11. maj kl. 16.00 
i Marstal Kirke

STILLINGKORET
Stillingkoret, der tæller omkring 40
medlemmer, besøger Marstal Kirke
under korets forårstur til Ærø. Koret
har eksisteret siden 1980 og har et
bredt repertoire af nyere nordisk kor-
musik, men har også sunget større vær-
ker, f.eks. Händels »Messias« og Verdis
»Requiem« sammen med Randers
Kammerorkester.
Koncerten i Marstal vil markere

overgangen fra forår til sommer med
sange fra dansk og svensk kormusik af
bl.a. Gade, Otto Mortensen og Evert
Taube. Herudover vil man kunne høre
om engelske bamser på udflugt samt
Max Regers Marialieder.

Korets dirigent, Niels Bo Emgren, er
uddannet som solist (baryton) fra Det
jyske Musikkonservatorium og har des-
uden dirigentuddannelse fra Syddansk

Universitet i Odense samt organistud-
dannelsen fra Vestervig.
Der er fri entré – kollekt ved udgan-

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

Dag Dato Tid Sted/Kirke

Lørdag 9. marts kl. 10.00-17.00 Rise Kirke Gospelworkshop.
Lørdag 9. marts kl. 19.00 Rise Kirke Gospelkoncert.
Onsdag 13. marts kl. 19.00 Marstal konfirmandstue Filmaften »Bølgen«.
Torsdag 14. marts kl. 19.30 Marstal Kirke Koncert med Edda Meyer og 

Karsten Hermansen, »Orgelet Swinger«.
Søndag 24. marts kl. 14.00 Bregninge Kirke Gudstjeneste med prædiken og 

efterfølgende foredrag ved Martin Herbst.
Tirsdag 9. april kl. 19.00 Søby Kirke Cubansk musik ved Eric Mendez og 

Nikolai Banke.
Torsdag 18. april kl. 19.30 Marstal Kirke Koncert med Inger Allan, obo og 

Karsten Hermansen, orgel.
Mandag 22. april kl. 19.00 Marstal konfirmandstue Filmaften »Klassen«.
Fredag 26. april kl. 11.00 Ommel Kirke Store bededags sognevandring.
Lørdag 11. maj kl. 16.00 Marstal Kirke Koncert med Stillingkoret under ledelse af

Niels Bo Emgren.
Mandag 13. maj kl. 19.00 Marstal konfirmandstue Filmaften. »Drømmen«.
Torsdag 16. maj kl. 10.00 Marstal Kirke Ældregudstjeneste ved Lars Peter Kristiansen.
Pinsedag 20. maj kl. 14.30 Bregninge præstegårdshave. Friluftsgudstjeneste.
Onsdag 29. maj kl. 19.30 Tranderup Kirke Sommerkoncert med Øhavskoret.
Torsdag 30. maj kl. 19.30 Marstal Kirke Koncert med Tunnbybälgarna.

Se nærmere omtale af de enkelte arrangementer på sognesiderne og under »Koncerter og arrangementer«.

te sidste år, spiller til glæde for alle, der
holder af harmonikamusik i bredeste
forstand. Der er noget storslået over,
når et helt orkester af harmonikaspil-
lere trakterer instrumenterne på én
gang.

Men harmonikaorkesteret kommer
ikke til at stå alene, for Kjell Harald
Langhaug og Erna Fagerli fra Norge
deltager også i koncerten. 
Repertoiret er umuligt at gætte, for

mulighederne er uanede for parret,

som mestrer alt fra klassisk musik til
viser.
Under alle omstændigheder skal det

nok blive en stemningsfuld oplevelse!
Der er fri entré til koncerten og kol-

lekt ved udgangen

Fælles for de ærøske sogne
Den bibelske have 
i Bregninge
Tværby 15 

Haven åbner i år den 24. marts, 
Palmesøndag. 

Den første sæson gik over al forvent-
ning. 

Vi har hilst på mere end 500 glade
mennesker. Til jer, her fra Ærø, siger
vi tak for besøget, for samtaler, gaver
og dejlige hilsener i gæstebogen. Til
jer, der endnu ikke har vandret i
haven, siger vi: Kom!
Vi ses.
Kirsten Hornbeck og Søren Busch
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Fælles for de ærøske sogne

Facts om projektet
Klima- og miljøgruppen under Dan-
ske kirkers Råd har som led i Grøn
kirke projektet fået bevilget støtte fra
EU’s Grundtvigs fond til et toårigt in-
ternationalt projekt om bæredygtig-
hed i landområder. Det er et euro -
pæisk samarbejde mellem kirker i
Danmark, Sverige, Letland, Slovakiet
og Tyskland. Fra Danmark medvir-
kede repræsentanter fra Rise sogn i
Sønderjylland, fra sognene på Ærø og
fra Roskilde stift var der repræsentan-
ter fra Kvislemark, Fyrendal og Før-
slev sogne ved Næstved, og fra Sæby,
Gershøj, Kirke Hyllinge og Lyndby
sogne i Lejre provsti. Projektet er
planlagt til at forløbe over to år, hvor
der vil blive holdt tre konferencer for
repræsentanter fra de fem lande.
Projektet er et læringsprojekt, hvor

de medvirkende kirker på den ene
side udveksler viden, ideer og erfarin-
ger om deres arbejde med klima og
bæredygtighed med hinanden, og på
den anden side reflekterer over, hvor-
for vi som kirker skal og bør involvere
og engagere os i klimaspørgsmålet.

Første internationale konference 
i Tollarp
Den første konference blev afholdt fra
den 8. til den 12. november i Tollarp,
nær Kristiansstad i Sverige, med i alt
52 deltagere. Deltagerne fik i disse
dage forskellig inspiration til at ar-
bejde med det grønne. Der var fore-
drag, gruppearbejde, ekskursioner og
socialt samvær.
Henrik Grape og Anders Nylander

holdt to gode foredrag om klimafor-
andringer og teologi, hvor der også
blev lagt vægt på menneskets rolle
som forvaltere. En af dagene bød på
en ekskursion til en kirke fra 1100-
tallet, der havde installeret jordvarme
og sparede en masse ved det. Herefter
besøgte gruppen naturområdet Vat-
tenriket i Kristiansstad. I byen ople-
ver de at blive truet af klimaforan-
dringer og havvandsstigninger, så de

gør en aktiv indsats for at nedbringe
deres CO2-udslip. Søndag eftermid-
dag var deltagerne til gudstjeneste
med klimastafetten og gik bagefter en
lang tur gennem de smukke svenske
efterårsskove.

Grøn Kirke er til inspiration 
for andre
Der var også mulighed for at gå på
opdagelse i de forskellige landes ma-
terialer. Den danske gruppe havde
materiale med om Grøn Kirke, Ska-
belsestiden, Klimastafetten og TRO-
økologisk kirkefestival.
Flere personer fra de andre lande i

projektet synes godt om det danske
materiale. Det er konkret og lige til at
gå i gang med. Den tyske gruppe var
meget interesseret i at lave noget, der
svarer til Klimastafetten.
Konferencen var også en øjenåbner

for andre landes grønne arbejde.
Gruppen fra Letland og Slovakiet gav
udtryk for at være langt bagud. Deres
grønne arbejde handler om at rydde
op omkring kirken. Man har været
vant til bare at smide affaldet. Det er
der, de starter. Til gengæld er energi-
besparelser ikke en udfordring – for de
varmer ganske enkelt ikke kirkerne op.

Det europæiske samarbejde 
fortsætter
Deltagerne tog inspirerede fra konfe-
rencen. De har fået en masse gode
idéer til at gå i gang med eller fortsætte
det grønne arbejde i kirkerne. Det eu-
ropæiske samarbejde mellem kirker fra
Danmark, Sverige, Letland, Slovakiet
og Tyskland vil fortsætte de kom-
mende to år. Der er planlagt end nu to
konferencer, den ene i nærheden af
Wittenberg i Tyskland i sen sommeren
næste år og den anden i Slovakiet om
to år. Mellem konferencerne vil der

Ingolf Andersen fra Søby deltog i Grøn Kirke konferencen i Sverige som repræsen-
tant for de ærøske menigheder. Her er en lille beretning fra Konferencen.

Grøn konference skyder 
internationalt projekt i gang
I november mødtes kirker fra Danmark, Slovakiet, Sverige, 
Tyskland og Letland til en fælles konference om arbejdet med 
bæredygtighed i kirker i landområder.
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langt den største del af drivhusgasser.
Og man må stille sig selv det spørgs-
mål: Er det retfærdigt?
Der står på side 1 i Bibelen, at

men nesker er skabt lige i forhold til
hinanden, det kaldes i Bibelen »at
være skabt i Guds billede«, og der står
tillige, at Gud gav mennesker ansvaret
for at passe på og forvalte alt det, han
havde skabt. Mennesket er altså selv

en del af alt det, Gud har skabt. Og til
forskel fra andre levende væsner, har
mennesket fået forstand og fornuft.
Det betyder, at vi som mennesker har
en vis evne til at forudse, hvad der
kan ske, hvad der kan komme ud af
det, vi gør. Derfor har vi et særligt an-
svar over for Gud. Vi må derfor som
kirke arbejde for bæredygtighed ud af
et særligt ansvar over for Gud, og vi
må arbejde for en mere retfærdig for-
deling af goderne. Det er et etisk pro-
blem, at det er de fattigste, der ram -
mes først og hårdest af klimaforan-
dringerne. Som kirke må vi vise soli-
daritet med det, der er mest sårbart –
det var det, Jesus gjorde.

Citat: 
Helene Wonsbek Rasmussen er 
sognepræst i Sæby-Gershøj Pastorat
www.gronkirke.dk

være møder for deltagerne i de enkelte
lande, hvor der vil være mulighed for
at følge med i hinandens arbejde, og
for at hjælpe og inspirere hinanden til
at udvikle arbejdet for bæredygtighed
inden for kirken.

Notits fra Grøn Kirkes Hjemmeside.
www.gronkirke.dk

Hvad tror vi?
Man kan til stadighed opleve, at det
er et trosspørgsmål, om klimaforan-
dringer er menneskeskabte eller ikke
er det. Det har vi senest set i den ame-
rikanske præsidentvalgkamp, hvor
Mitt Romney udtalte, at klimaforan-
dringer intet har med mennesker at
gøre, og at vi derfor heller ikke som
mennesker kan stille noget op over
for dem. Forskerne i FN’s klimapanel
er på den anden side ikke i tvivl om,
at der sker større og voldsommere æn-
dringer i klimaet nu, end der har gjort
tidligere, og at årsagen skal findes i
menneskers livsstil. Selv i Danmark
har vi oplevet regnskyl og storme af
usædvanlig styrke, om end det, vi
kommer ud for, er i en langt mindre
målestok end i andre dele af verden,
og dertil kommer at vi i vores del af
verden har langt bedre muligheder for
at rydde op og få hverdagen til at fun-
gere igen efter kort tid. Sådan er det
ikke i de fattigste egne af verden.

Det handler om ansvar og 
retfærdighed
20% af verdens befolkning forbruger
80% af jordens ressourcer. Dvs. der er
80%, der må deles om de resterende
20% af ressourcerne. Samtidig er det
sådan, at det er forbruget fra de 20 %
af verdens befolkning, der fører til

Restaurering af 
altertavlen 
i Bregninge Kirke
Ved et besøg i Bregninge Kirke i sep-
tember 2010 kunne en konservator
fra Nationalmuseet konstatere, at
Claus Berg altertavlen og andet af det
historiske inventar trængte til restau-
rering. I maj 2012 faldt finansierin-
gen på plads takket være en meget
velkommen tildeling af fondsmidler
på kr. 385.000 fra A. P. Møller og
Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers
Fond til almene Formaal. 
Den 24. januar 2013 tog restaure-

ringsarbejdet så sin begyndelse. Far-
vekonservator Bent Jacobsen og hans 
erfarne folk kom til Bregninge, ned-
tog alle figurgrupperne i tavlens mid-
terfelt samt apostle og helgener fra
sidefløjene og tog alt med til værkste-
det i Korinth, hvor hovedparten af re-
staureringsarbejdet kommer til at
fore gå hen over foråret. Kristusfigu-
ren Smertensmanden og præstetav-
lerne i våbenhuset tog konservato -
rerne også med. 
For os få tilskuere til seancen var

det en fascinerende oplevelse at følge
nedtagningen og få lejlighed til at stu-

dere figurerne helt tæt på. Historiens
vingesus kunne ganske enkelt høres
over Claus Bergs snart 500 år gamle
altertavle. 
Det vides endnu ikke, hvor lang tid

restaureringsarbejdet vil stå på, men
konservatoren regner i hvert fald
med, at tavlen til konfirmationen d.
21. april vil fremstå på en måde, så
ingen kan se, at der stadig arbejdes på
den. Annette Finnerup
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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.

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

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.

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

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.

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.

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.

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 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 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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Den 25. november sidste år blev klok-
kespillet i Marstal Kirke indviet. Det
blev en stor og festlig dag med 170 del-
tagere til gudstjenesten i kirken og helt
nye og anderledes musikalske oplevelser. 
Den første del af Marstal Kirkes

klokkespil blev givet anonymt af en be-
boer i Marstal og de første 10 klokker
kom op i tårnet i 1987. Et par år senere
blev donationen øget lidt fra samme
giver, så der kunne tilføjes tre klokker. 
Endelig i 1991 kom klokke nummer

14 takket være en donation fra A. P.
Møller og Hustru Chastine Mc-Kin-
ney Møllers Fond til almene Formaal.
Med 14 klokker havde Marstal fået et
automatisk spil, som kunne spille en
del melodier, men der var trods alt
grænser for variationsmulighederne. 

Ingen spekulerede på, at klokkespil-
let kunne udvides yderligere, indtil
klokkenist og klokkekonsulent Per
Rasmus Møller foreslog at sende en an-
søgning til A. P. Møller Fonden. 
Ansøgningen blev afsendt i april

2010 og i maj det følgende år kom be-
villingen på 2,3 millioner kroner. Fir-
maet Thubalka i Vejle skulle stå for
arbejdet, men selve klokkerne skulle
støbes hos Eijsbouts i Asten i Holland.
For at gøre klokkespillet til et komplet
koncertspil skulle der tilføjes 34 klok-
ker. 
I slutningen af maj 2012 blev klok-

kerne godkendt af klokkekonsulent Per
Rasmus Møller ved et besøg hos Eijs-
bouts i Holland. 
Den 25. november 2012 blev klok-

kespillet så omsider indviet. De nye
klokker består af 5 store klokker og 29
mindre. De mellemliggende klokker
fandtes allerede. Tilsammen hænger
der nu fem tons klokker i tårnet. Her-
til kommer ophænget, der har medført
at tårnet er forstærket med stålspær. 
På etagen under er der bygget en 

spillekabine, så man kan spille på klok-
kerne i relativt gode omgivelser. 
Tilsammen giver udvidelsen til 48

klokker helt nye muligheder for en va-
rieret musik på de faste ringetider. 
De tre største af de nye klokker har

en inskription. På den første står, at: 
A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-
Kinney Møllers Fond til almene For-
maal har skænket midlerne til det nye
klokkespil.
På den næste står første vers fra sal-

men: »Se, nu stiger solen af havets
skød«, og på den sidste står et lokalt
vers. Peter Nielsen

Klokkerne i Marstal

Organist Karsten Hermansen ved »spilleautomaten« der er indrettet i etagen under
klokkerne

Frilufts-
gudstjeneste 
2. pinsedag den 20. maj kl. 14.30
Traditionen tro fejres 2. pinsedags
gudstjeneste i det fri. I år kommer bi-
skop Tine Lindhardt og prædiker.
Friluftsgudstjenesten holdes i præ-

stegårdshaven i Bregninge. I tilfælde
af regn rykker vi ind i Bregninge
Kirke.
Søbykoret og Øhavskoret medvir-

ker.

Sognevandring 
store bededag
Forårets fælles sognevandring ligger i
år på store bededag, den 26. april. Vi
indleder dagen med gudstjeneste i
Ommel kl. 11.00 v/ Kristiansen, og
afslutter kl. 16.00 med andagt i Mar-
stal v/ Agnes Haugaard. I de mellem-
liggende timer spiser vi sammen vores
medbragte mad og vandrer ad farbare
veje fra Ommel til Marstal. Menig-
hedsrådet giver kaffe/the/vand. Fra

Marstal vil der være kirkebil tilbage til
Ommel. 
Alle er velkomne til at deltage. Det

er en dag, hvor der både er plads til
fordybelse og fællesskab.
Vi har valgt at gøre turen lidt kor-

tere end de foregående år, for at så
mange som muligt får lyst til at del-
tage.
Husk lige madpakken!

På vegne af menighedsrådet og 
de ærøske præster

Lars Peter Wandsøe Kristiansen



M
A
R
K
 &
 S
T
O
R
M
 G
R
A
FI
SK
 A
/S
 · 
59
60
 M
A
R
ST
A
L

G
u

d
st

je
n

e
st

e
r

S
Ø

B
Y

B
R

E
G

N
IN

G
E

 
T

R
A

N
D

E
R

U
P

 
D

A
T

O
  
  
  

Æ
R

Ø
S

K
Ø

B
IN

G
 

R
IS

E
  
  
  
  
  

M
A

R
S

T
A

L 
  
  
  
  
  
 

O
M

M
E

L 
  
  
  
  

9.
30

16
.0
0

9.
30

3.
 m
ar
ts

11
.0
0

11
.0
0

9.
30
 L
ig
aa
rd

In
ge
n

(B
ør
ne
ki
rk
e 
kl
. 1
5.
45
)

3.
 s
. i
 fa
st
en

K
af
fe
 -
 n
yt
 s
og
ne
hu
s

In
ge
n

16
.0
0 
K
ri
st
ia
ns
en

14
.3
0 
Li
ga
ar
d

10
. m
ar
ts

11
.0
0 
Li
ga
ar
d

9.
30

11
.0
0

9.
30
 A
lte
rg
an
g

M
id
fa
st
e

K
af
fe
 -
 n
yt
 s
og
ne
hu
s

16
.0
0 
K
ri
st
ia
ns
en

In
ge
n

14
.3
0 
K
ri
st
ia
ns
en

17
. m
ar
ts

11
.0
0 
Li
ga
ar
d

9.
30

11
.0
0

In
ge
n

M
ar
iæ
 B
eb
ud
el
se
sd
ag

K
af
fe
 -
 n
yt
 s
og
ne
hu
s

In
ge
n

14
.0
0 
M
ar
ti
n 
H
er
bs
t

9.
30
 H
au
ga
ar
d

24
. m
ar
ts

9.
30
 L
ig
aa
rd

11
.0
0

16
.0
0 
Li
ga
ar
d

19
.0
0 

Pa
lm
es
øn
da
g

K
af
fe
 -
 n
yt
 s
og
ne
hu
s

K
ri
st
ia
ns
en

19
.0
0 
A
lte
rg
an
g

16
.0
0 
A
lte
rg
an
g

9.
30

28
. m
ar
ts

11
.0
0

11
.0
0 
K
ri
st
ia
ns
en

19
.0
0 
A
lte
rg
an
g

16
.0
0 
A
lte
rg
an
g

Sø
by
ko
re
t

Sk
æ
rt
or
sd
ag

11
.0
0

In
ge
n

11
.0
0

29
. m
ar
ts

9.
30

9.
30
 

9.
30
 

11
.0
0 

D
e 
ni
 L
æ
sn
in
ge
r

La
ng
fr
ed
ag

Li
tu
rg
is
k

Li
tu
rg
is
k

Li
tu
rg
is
k

9.
30

11
.0
0

9.
30

31
. m
ar
ts

11
.0
0

9.
30
 Ø
ha
vs
ko
re
t

11
.0
0

9.
30

Sø
by
ko
re
t

A
lte
rt
av
le
n 
åb
ne
s

På
sk
ed
ag

K
af
fe
 -
 n
yt
 s
og
ne
hu
s

9.
30

11
.0
0

11
.0
0

1.
 a
pr
il

19
.3
0

9.
30

11
.0
0 
Li
ga
ar
d

In
ge
n

2.
 p
ås
ke
da
g

In
ge
n

9.
30

In
ge
n

7.
 a
pr
il

11
.0
0 
H
au
ga
ar
d

11
.0
0

9.
30
 L
ig
aa
rd

In
ge
n

1.
 s
. e
. p
ås
ke

K
ir
ke
ka
ff
e

9.
30

11
.0
0

14
.3
0 
H
au
ga
ar
d

14
. a
pr
il

In
ge
n

9.
30
 K
ri
st
ia
ns
en

11
.0
0

19
.0
0

(B
ør
ne
ki
rk
e 
kl
. 1
0.
45
)

2.
 s
. e
. p
ås
ke

K
ir
ke
ka
ff
e

K
ir
ke
ka
ff
e

In
ge
n

9.
30

14
.3
0

21
. a
pr
il

9.
30

11
.0
0

11
.0
0

In
ge
n

K
on
fir
m
at
io
n

3.
 s
. e
. p
ås
ke

In
ge
n

In
ge
n

9.
30

26
. a
pr
il

In
ge
n

In
ge
n

16
.0
0 
H
au
ga
ar
d

11
.0
0

K
on
fir
m
at
io
n

B
ed
ed
ag

Li
tu
rg
is
k

So
gn
ev
an
dr
in
g 
Æ
rø

11
.0
0

19
.0
0

14
.3
0 
K
ri
st
ia
ns
en

28
. a
pr
il

9.
30
 H
au
ga
ar
d

9.
30

11
.0
0

In
ge
n

4.
 s
. e
. p
ås
ke

K
on
fir
m
at
io
n

11
.0
0

9.
30

In
ge
n

5.
 m
aj

9.
30

In
ge
n

16
.0
0 
H
au
ga
ar
d

10
.3
0

5.
 s
. e
. p
ås
ke

K
on
fir
m
at
io
n

K
on
fir
m
at
io
n

9.
30

11
.0
0

9.
30

9.
 m
aj

11
.0
0

14
.3
0 
H
au
ga
ar
d

10
.3
0

In
ge
n

(B
ør
ne
ki
rk
e 
kl
. 1
0.
45
)

K
ri
st
i H
im
m
el
fa
rt

K
on
fir
m
at
io
n

K
ir
ke
ka
ff
e

9.
30

9.
30
 L
ig
aa
rd

14
.3
0 
Li
ga
ar
d

12
. m
aj

19
.3
0 
K
ri
st
ia
ns
en

11
.0
0

16
.0
0

11
.0
0

K
on
fir
m
at
io
n

6.
 s
. e
. p
ås
ke

K
ir
ke
ka
ff
e

K
on
fir
m
an
da
lte
rg
an
g

A
lte
rg
an
g

9.
30

11
.0
0

9.
30

19
. m
aj

11
.0
0

11
.0
0

11
.0
0

9.
30

Pi
ns
ed
ag

In
ge
n

14
.3
0 
T
in
e 
Li
nd
ha
rd
t

In
ge
n

20
. m
aj

In
ge
n

In
ge
n

In
ge
n

In
ge
n

Pr
æ
st
eg
år
ds
ha
ve
n

2.
 p
in
se
da
g

11
.0
0

19
.0
0

11
.0
0

26
. m
aj

9.
30

9.
30
 K
ri
st
ia
ns
en

11
.0
0

In
ge
n

Tr
in
it
at
is
 s
øn
da
g

16
.0
0

9.
30

14
.3
0

2.
 ju
ni

11
.0
0

11
.0
0

9.
30
 L
ig
aa
rd

19
.0
0 
Li
ga
ar
d

1.
 s
. e
. t
ri
ni
ta
ti
s

K
ir
ke
ka
ff
e

K
ir
ke
ka
ff
e


