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Velkommen til Foreningsvejviseren  

Det glæder os, at du interesserer dig for det frivillige foreningsliv i Langeland Kommune. 
 
Foreningsvejviseren beskriver de frivillige foreninger, grupper og netværk der arbejder indenfor det sociale, 
humanitære, kulturelle og folkeoplysende område i kommunen.  
 
Vi håber, at vejviseren vil informere, skabe overblik og inspirere dig til at kaste dig over nogle af de mange 
spændende tilbud - enten som bruger, medlem eller frivillig. 
 
De mange frivillige, der dagligt yder en indsats, belønnes ikke med penge, men med glæde, taknemmelighed, 
gode oplevelser og meget andet. Det kan ikke beskrives, men skal opleves! 
  
God fornøjelse, 
Med venlig hilsen  
Folkeoplysningsudvalget Langeland og Frivilligcenter Langeland 
April 2021 

 

Foreningsvejviseren opdateres så vidt muligt løbende efter henvendelse om rettelser. 
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Frivilligcenter Langeland 
Vi er dit lokale frivilligcenter, som har til formål at fremme, støtte og udvikle den lokale frivillighed og 
foreningslivet i Langeland Kommune. 
 
Vi kan vejlede dig, som vil: 
 

• Deltage i foreningslivets aktiviteter og støttetilbud 
• Være frivillig i et lokalt fællesskab 
• Drive forening på Langeland og starte nye initiativer 
• Samarbejde på tværs af foreninger, kommune og andre aktører 
• Vide mere om frivillighed og civilsamfund generelt eller i dit lokalområde 

 
Frivilligcenter Langeland er en selvstændig forening med egen bestyrelse. Vi arbejder for at skabe de bedste 
forhold og muligheder for frivillighed og det lokale foreningsliv i Langeland Kommune. Bestyrelsen består af 
repræsentanter fra frivillige foreninger, en politisk - samt en kommunal repræsentant. 

Vi har et særligt fokus på udvikling af nye områder inden for frivilligt socialt arbejde, men er et åbent center, 
hvor alle er velkommen enten som privatperson, forening eller fagperson med henvendelser omkring 
frivillighed og civilsamfund. 

Ring, mail eller kig forbi vores medarbejdere i centeret. Vi glæder os til at se dig. Vi har træffetid mandag – 
torsdag kl. 09.00 – 15.00 og efter aftale. 
Se mere på www.frivilligcenterlangeland.dk eller find os på facebook/frivilligcenterlangeland 

Fredensvej 1 
5900 Rudkøbing 

Tlf. 2234 4533 
Mail: kontakt@fcll.dk 

 

Folkeoplysningsudvalget 
Folkeoplysningsområdet er reguleret og beskrevet i Folkeoplysningsloven. Derudover er der politisk 
besluttet en Folkeoplysningspolitik samt en Folkeoplysningsvedtægt i Langeland Kommune. 

Folkeoplysningsudvalget består af tre repræsentanter for idrætsforeningerne, tre repræsentanter for 
aftenskolerne samt to repræsentanter for andre foreninger. Derudover vælger Handicaprådet en 
repræsentant og kommunalbestyrelsen udpeger to kommunalbestyrelsesmedlemmer til udvalget.  

Det er de godkendte folkeoplysende foreninger, der kan opstilles og vælges til udvalget.  

Folkeoplysningsudvalget har møde hver måned undtagen i juli og har kompetencen til at godkende 
foreninger som folkeoplysende, godkende tilskud, fordele kommunale lokaler, udarbejde 
folkeoplysningspolitik og være talerør i det politiske system for de folkeoplysende foreninger. 

Folkeoplysningsudvalget arrangerer to temadage om året, hvor de tager emner op, som har interesse for 
foreningerne, og som er oppe i tiden. På temadagen i januar bliver der også uddelt en Ildsjælepris til en 
person fra de folkeoplysende foreninger, som foreningerne har indstillet. 

Se mere på www.langelandkommune.dk under kultur og fritid. 

http://www.frivilligcenterlangeland.dk/
mailto:k
mailto:ontakt@fcll.dk
http://www.langelandkommune.dk/
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AOF Center Fyn 
 

Foreningens formål: AOF Center Fyn er                                                  
en alsidig oplysnings- og kursusvirksomhed.  

Målgruppe: Hovedaktiviteterne er 
aftenskolekurser, forberedende voksenundervisning 
(FVU), ordblindeundervisning (OBU) samt Job- og 
Uddannelsesrettede forløb for unge og voksne med 
fysiske, psykiske, sociale eller faglige udfordringer, 
samt særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).  

Åbningstider: Administrationen har åbent mandag-torsdag kl. 09.00-15.00 og fredag 09.00-12.00 

 

Art2Change 
 

Foreningens formål: Forandring gennem kunst. 
Vi arbejder for at fremme kreativitet og at bruge 
kunst som et middel til forandring. 

Målgruppe: Alle   

  

 

Asperger Langeland 
 

Foreningens formål: Asperger Langeland tilbyder 
en mulighed for at komme ind i et velfungerende 
netværk, der består af børn og unge med Aspergers 
syndrom eller lignende diagnoser. 

Målgruppe: Børn og unge med Aspergers syndrom 
eller lignende diagnose. Forældre er velkomne til at 
deltage sammen med deres barn, da vi har et velfungerende forældre netværk. Familier fra Svendborg og 
omegn er også velkomne. 

Aktiviteter: Vi spiller spil, computer, stikbold, laver smykker og hvad vi ellers kan finde på. Vi laver også 
weekendarrangementer. 

  

Kontakt Aftenskoleleder: Lone Dreyer 
Telefon 6221 7373 
Mail aftenskole@aofcenterfyn.dk 
Hjemmeside 
Facebook 

https://centerfyn.aof.dk/ 
AOF Center Fyn 

Find os her Ørstedskolen og Borgerhuset, 
Rudkøbing 

Kontakt Hans Kjær og Henriette Lorentz 
Telefon - 
Mail hanskjaer@email.dk 
Hjemmeside www.art2change.com 
Foreningens 
adresse 

Bellevue 72, Rudkøbing  
 

Kontakt Heidi Larsen 
Telefon 2056 4723 
Mail aspergerlangeland@gmail.com 
Hjemmeside www.aspergerlangeland.dk 
Find os her Frivilligcenter Langeland, 

Fredensvej 1, Rudkøbing 

https://centerfyn.aof.dk/
http://www.art2change.com/
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Bagenkop Bådelaug 
 

Foreningens formål: At fremme interessen for 
søsport. 

Målgruppe: Alle kan optages som medlem. Der 
kan tegnes et aktivt eller passivt medlemskab. 

Aktiviteter: Vi fremmer interessen for søsport gennem forskellige arrangementer bl.a. fælles sejlads og 
foredrag. Vi mødes også til ”havnehygge”, hvor vi griller og hygger os sammen, derudover afholder vi fester 
ved standerhejsning- og strygning. Vi er en forening, som går meget op i socialt fællesskab og samvær. 

 

Bagenkop Idrætsforening 
 

Foreningens formål: Idræt, motion og fællesskab. 

Målgruppe: Hele familien. Fra 0-100 år 

Aktiviteter: Vi tilbyder motion og bevægelse både 
indendørs og udendørs året rundt samt forskellige 
sociale arrangementer.  

 

Bagenkop Petanque 
 

Foreningens formål: At spille petanque. 

Målgruppe: Primært 60+ men alle er velkomne til 
at deltage. 

Aktiviteter: Der spilles mandag og torsdag 
eftermiddage kl. 13:30. Vi mødes ved banerne bag 
Bagenkophallen. 

  

Kontakt Inga Dröscher 
Telefon 5092 6381 
Mail bagenkop.baadelaug@gmail.com 
Hjemmeside www.bagenkop.baadelaug.dk 
Find os her Bagenkop 

Kontakt Ivan Nielsen 
Telefon 2977 3406 
Mail ivanbagenkop@gmail.com 
Facebook Bagenkop-info 
Find os her Bagenkop Hallen 

Kontakt Kirsten Nielsen 
Telefon 6256 1008 
Mail hen1@mail.dk 
Hjemmeside Ingen 
Find os her Bagenkop, petanquebanerne bag 

hallen 

mailto:bagenkop.baadelaug@gmail.com
mailto:.baadelaug@gmail.com
http://www.bagenkop.baadelaug.dk/
mailto:hen1@mail.dk
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Bagenkop Skytteforening 
 

Foreningens formål: Socialt samvær for alle som 
har lyst til at prøve at skyde med riffel og pistol. 

Målgruppe: Alle aldre. 

Åbningstider: Torsdag kl. 19:00 – 21:00.  

 

Bagenkop/Søndenbro Hjertestarterforening 
 

Foreningens formål: At sørge for, at der er en 
hjertestarter i lokalområdet. 

Målgruppe: Alle. 

 

Bedre Psykiatri Sydfyn                   
 

Foreningens formål: Vi arbejder for bedre vilkår 
for pårørende til psykisk syge og for at hjælpe 
pårørende til en lettere hverdag.  Og vi kæmper for 
flere ressourcer og bedre behandling i alle grene af 
psykiatrien. 

Aktiviteter: Samtalegrupper, rådgivning og 
oplysning.  

Målgruppe: Pårørende til psykisk syge 

 

Besøgstjenesten Langeland (Ældresagen Langeland/Røde Kors Langeland) 
 
  
Foreningens formål: Besøgstjenesten er en 
tjeneste for ensomme ældre, som ønsker en 
frivillig besøgsven. Besøgsmodtager og ven aftaler 
hvor ofte, de vil mødes, og om de vil drikke en kop 
kaffe, gå en tur eller lignende. Besøgsvennen kan 
også ledsage til læge eller sygehus. 

Målgruppe: Ensomme ældre. 

Kontakt Dorthe Grabentinn 
Telefon 2381 9533 
Mail dg@brevison.dk 
 Ingen 
Find os her Stationsvej 6A, 5935 Bagenkop 

Kontakt John Criddle 
Telefon 2491 5269 
Mail Criddle1950@gmail.com 
Hjemmeside Ingen 
Find os her Bagenkop og Søndenbro 

Kontakt Sara Koch 
Telefon 4074 1402  
Mail sydfyn@bedrepsykiatri.dk 
Hjemmeside www.bedrepsykiatri.dk/lokalafdeling  

/sydfyn/  
Find os her Facebook: Bedre Psykiatri Sydfyn 

Kontakt Bodil Skriver 
Telefon 2236 5799 
Mail bodilskriverp@gmail.com 
Hjemmeside Ingen 
Find os her www.aeldresagen.dk/ 

lokalafdelinger/Langeland 
www.rodekors.dk/afdelinger/langeland 

http://www.bedrepsykiatri.dk/lokalafdeling%20%20/sydfyn/
http://www.bedrepsykiatri.dk/lokalafdeling%20%20/sydfyn/
mailto:bodilskriverp@gmail.com
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Bevaringsforeningen for Langeland og Strynø 
 
  
Foreningens formål: I foreningen arbejder vi for 
bevaring af de kulturværdier, som efter vores 
mening bør videregives til de næste generationer. 

Målgruppe: Medlemmerne har vidt forskellig 
baggrund, men med det tilfælles, at vi alle 
interesserer os for de bygnings- og landskabsmæssige værdier, vi har i vores område. 

Aktiviteter: Vi deltager i debatten med de offentlige myndigheder. Vi sidder med i udvalg m.v. Vi kan tilbyde 
rådgivning omkring bygningsrenovering, eller henvise til god rådgivning og gode håndværkere. En til to gange 
årligt afholdes foredrag eller udflugt for medlemmerne. 

 

Bio Langeland – Langelands Biografforening 
 

Foreningens formål: Langelands Biografforening 
ejer og driver Bio Langeland som en kulturel 
institution på Langeland, hvis formål er at vise et 
bredt udsnit af film for Langelands befolkning. 

Biografen drives udelukkende ved frivillig 
arbejdskraft og uden offentlige driftstilskud. 

Målgruppe: Alle er velkomne 

 

Bogbylangeland.dk                
 

Foreningens formål: Foreningen er en 
nonprofit, almennyttig forening med det formål at 
drive læsesal, bogsalg og indsamling af brugte 
bøger og indbo mm. Salget heraf skal stå som 
grundlag for udvikling og oplysning om kunst og 
kultur på Langeland, samt at afholde kultur- og 
kunst-events på Lejbøllegaard og Langeland. 

Målgruppe: Alle 

Aktiviteter: Frivillige driver Cafe, Bibliotek, Genbrug, Marked 

Åbningstider: Se hjemmeside 

 

Kontakt Peter Dragsbo 
Telefon 6250 1441 
Mail peter@dragsbo.dk 
Hjemmeside www.bevaring.mono.net/ 
Find os her  

Kontakt Joan Madsen-Østerby 
Telefon 4037 1206 
Mail mail@biolangeland.dk 
Hjemmeside www.biolangeland.dk 
Find os her Rudkøbing, Grønnegården 9 

Kontakt Søren Cilla 
Telefon 3024 0592 
Mail bogby@bogbylangeland.dk 
Hjemmeside 
Facebook 

www.bogbylangeland.dk 
bogbylangeland.dk 

Find os her Lejbøllegaard,   
Lejbøllegårdvej 23, Lejbølle 

mailto:mail@biolangeland.dk
http://www.biolangeland.dk/
http://www.bogbylangeland.dk/
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Bowling Langeland                   
 

Foreningens formål/aktivitet: Spille bowling 

Målgruppe: Alle 

Åbningstider: Tidsbestilling pr. telefon 

 

Børns Voksenvenner Langeland 
 

Foreningens formål: Vi arbejder for at skaffe 
voksenvenner til børn med spinkel voksenkontakt 
– voksenvenner, som er børnenes helt egne. 
Barnet kan mangle en forælder, have en syg 
forælder eller søskende, som gør, at barnet ikke 
får sine behov for voksenkontakt dækket. Der kan 
også være andre årsager. 

Målgruppe: Almindelige, ikke behandlingskrævende børn i alderen 6-13 år med spinkel voksenkontakt. 
Ressourcestærke voksne med tid og personligt overskud til at være noget for et barn. 

Aktiviteter: Den voksne gennemfører efter et hjemmebesøg af foreningens matchere et 
godkendelsesforløb i BVV’s regi, som dels afklarer egnetheden og dels klæder den voksne på til opgaven 
som voksenven. 

 

Bøstrup Idrætsforening 
 

Foreningens formål: At tilbyde et fleksibelt 
idrætstilbud eksempelvis gymnastik, svømning, 
badminton, påskeløb og hundetræning. 

Målgruppe: Alle er velkomne. 

  

Kontakt John Jensen 
Telefon 2175 3920 
Hjemmeside Nordlangeland.dk 
Find os her Snødevej 140 b, 5953 Tranekær 

Kontakt  
Telefon  
Mail svendborg-

langeland@voksenven.dk 
Hjemmeside www.voksenven.dk/langeland 
Find os her Langeland 

Kontakt Gitta Fredskov     
Jane Madsen 

Telefon 2096 0931 / 2927 5680 
Mail jane-helgemadsen@mail.dk 
Hjemmeside www.boeif.dk 
Adresse Hesselbjergvej 6, 5953 Tranekær 

mailto:svendborg-langeland@voksenven.dk
mailto:svendborg-langeland@voksenven.dk
http://www.voksenven.dk/langeland
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Café Langeland 
 

Foreningens formål: Café Langeland er en 
social café for folk, der har lyst til at mødes for at 
snakke, drikke en kop kaffe og lave mad sammen.  

Målgruppe: Alle er velkomne. Det koster 30 
kr./årligt at være medlem. 

Åbningstider: Mandag 16:00 - 20:00. 

Aktiviteter: Vi mødes hver mandag i Frivilligcenter Langeland kl. 16:00 - 20:00. Kig forbi med 30 kr. på 
lommen til maden og vær med. Vi arrangerer også løbende ture for foreningens medlemmer – fx til revy, 
minigolf, cirkus og hvad vi ellers finder på. 

 

Cafe Morgenstjerne 
 

Formål: At skabe et hyggeligt samlingssted for alle 
som går hjemme i dagtimerne.  

Målgruppe: Alle er velkomne. Tilmelding er ikke 
nødvendig – bare mød op. 

Aktiviteter: Vi mødes i Frivilligcenter Langeland hver tirsdag kl. 10 – 12. Her serveres kaffe og te og vi 
skiftes til at medbringe brød til kaffen. 

 

Danahus’ Venner 
 

Foreningens formål: Vi laver underholdning og 
fællesspisning for beboerne på Danahus og 
medlemmer af foreningen. 

Målgruppe: Alle kan blive medlemmer af 
Danahus’ venner. 

 

 

  

Kontakt Elvi Madsen 
Telefon 2212 5568 
Mail  
Hjemmeside facebook.com/cafelangeland 
Find os her Frivilligcenter Langeland, 

Fredensvej 1, Rudkøbing 

Kontakt Frivilligcenter Langeland 
Telefon 2234 4533 
Mail kontakt@fcll.dk 
Hjemmeside www.frivilligcenterlangeland.dk 
Find os her Fredensvej 1, Rudkøbing 

Kontakt Hanne Andersen 
Telefon 6251 2263 
Mail Ingen 
Hjemmeside Ingen 
Find os her Danahus 



14 
 

Datastuen Tryggelev 
 

Foreningens formål: IT-vejledning til seniorer. 

Målgruppe: Seniorer. 

Åbningstider: Mandag og onsdag formiddag. 

 

Datastuen Langeland 
 

Foreningens formål: At udstyre vores kursister 
med viden om den digitale verden. 

Målgruppe: Pensionister og førtidspensionister.  

Åbningstider: Mandag kl. 9:00 – 12:00 

Aktiviteter: Vi kører et forårs – og et 
efterårshold a 12 mødegange med vejledere. 

 

Det Danske Spejderkorps, Magleby Spejderne 
 

Foreningens formål: Hos Magleby Spejderne 
arbejder vi efter nøgleordene kammeratskab, 
ansvar, friluftsliv, sjov og udfordring. 

Målgruppe: Børn og unge mellem 6 og 23 år 

Aktiviteter: Spejder er, når du ligger i bivuakken, og et græsstrå kilder dig i næsen. Når du føler et kick, 
mens du rappeller ned af klippen. Når dig og vennerne kommer over målstregen i et natløb. Kom og vær 
med, for de oplevelser vil du da ikke gå glip af! 

 

Det Danske Spejderkorps, Rudkøbinggruppen 
 

Foreningens formål: At udvikle børn og unge til 
vågne og selvstændige mennesker 

Målgruppe: Fra 0. klasse og op efter. 

Aktiviteter: Som blå spejder får du mange 
oplevelser; et godt kammeratskab og en masse frisk luft. Vi er ofte ude i naturen for at dyrke friluftsliv. 
Vi leger, synger, sover i telt, laver mad over bål og meget andet. 

Kontakt Jan Hansen 
Telefon 2341 9140 
Mail jghansen@post10.tele.dk 
Hjemmeside www.tryggelevdata.dk 
Adresse Tryggelev 31, 5932 Humble 

Kontakt Jens-Ole Hansen 
Telefon 2240 5923 
Mail jensole.hansen@outlook.dk 
Hjemmeside www.datastuen-langeland.dk 
Find os her Frivilligcenter Langeland, 

Fredensvej 1, Rudkøbing 

Kontakt Martin Pihl 
Mail info@maglebyspejderne.dk 
Hjemmeside www.maglebyspejderne.dk 
Find os her Landevejen 21. Bagenkop 

Kontakt Claus Thorsted 
Telefon 2984 1094 
Mail vald_j@post7.tele.dk 
Hjemmeside www.rudkøbing.gruppe.dds.dk 
Adresse Rudkøbing, Ellehaven 2 

mailto:jghansen@post10.tele.dk
mailto:jensole.hansen@outlook.dk
mailto:.hansen@outlook.dk
http://www.datastuen-langeland.dk/
mailto:info@maglebyspejderne.dk
http://www.maglebyspejderne.dk/
mailto:vald_j@post7.tele.dk
http://www.rudk%C3%B8bing.gruppe.dds.dk/
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Åbningstider: Vi mødes til et ugentligt møde og er inddelt i grupperne; mikro, mini, juniorer, storspejder, 
søspejder og seniorer, efter alder. 

 

Det Danske Spejderkorps, Tullebølle 
 

Foreningens formål: Spejderaktiviteter. At 
udvikle børn og unge til vågne og selvstændige 
mennesker. 

Målgruppe: Børn i alle aldre 

Åbningstider: Mandag og weekend. 

Aktiviteter: Alle former for outdoor udeliv. 

 

Det Muntre Hjørne 
 

Formål: Vi muntrer os over brætspil, kortspil og 
andet sjov. Her er ingen krav til erfaring – det 
handler blot om at være med og hyggeligt samvær.  

Målgruppe: Alle er velkomne. 

Aktiviteter: Vi mødes hver mandag kl. 14 – 16.30 i Frivilligcenter Langeland. Det er gratis og kræver ingen 
tilmelding. 

 

Europaforum                  
 

Foreningens formål: Vi formidler og diskuterer 
europæisk politik ud fra vinklen ”EU som 
demokratisk kampplads”. Vi vil især gerne oplyse 
om forskellen mellem de politiske strømninger i 
Europa-Parlamentet og sætte ansigter på dem. 

Målgruppe: Podcastere, skribenter, personer 
med                                                                                        
særlig interesse for EU og international politik 

Aktiviteter: Vores forening/redaktion laver podcasts, artikler, interviews og andet materiale om EU-
politik. 

Åbningstider: Efter aftale 

Kontakt Kristian Dansted 
Telefon 3150 9789 
Mail tulleboellespejderne@gmail.com 
Hjemmeside ingen 
Adresse Industrivej 5, Tranekær 

Kontakt Connie Hansen 
Telefon 6251 3366 
Mail fejerpch@gmail.com 
Hjemmeside ingen 
Adresse Fredensvej 1, Rudkøbing 

Kontakt Rasmus Skov Larsen 
Telefon 2585 2912 
Mail redaktion@europaforum.dk 
Hjemmeside www.europaforum.dk 

Facebook: Europaforum 
Find os her Redaktionslokaler på Langøvej 13, 

5900 Rudkøbing samt på             
Astrupvej 35, 5000 Odense C. 

http://www.europaforum.dk/
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Fiskeriets Hus, Bagenkop 
 

Foreningens formål: Museums aktivitet. 
Gennem effekter (bl.a. skibsmotorer, 
fiskeredskaber, skibsmodeller, fiskerhuse, læsestof 
m.m.) at fortælle fiskeriets historie i Bagenkop 
igennem mere end 100 år.  

Målgruppe: Alle  

Åbningstider: Vi henviser til vores hjemmeside. 

Museet har installeret elevatorlift til 1. sal således, at der er tilgængelighed for alle, uanset om man er 
kørestolsbruger eller gangbesværet. 

 

Fitness Nord 
 

Foreningens formål: Give medlemmer 
motionstilbud med fitness, spinning og andet 
holdtræning. 

Målgruppe: Alle over 15 år. 

Åbningstider: Alle ugens dage 05:00 – 22:00 

Aktiviteter: Alle er velkomne og du vil blive 
mødt med et smil. Vi har de nyeste maskiner og alt det udstyr, du får brug for. Høre nærmere eller 
book gratis instruktion på telefon. 

 

FFF Folkekirkens Folkeoplysnings Forbund 
 
Foreningens formål: 
Fritidsundervisning/primært foredrag til gavn og 
oplysning for menneskelivet. 

Målgruppe: Alle er velkomne. 

Åbningstider: Der afholdes otte foredrag årligt, 
som foregår fra 19:30 til ca. 22:00. Der kan købes 
kaffe/te og kage 

 

  

Kontakt Steffen Rasmussen 
Telefon 4015 3466 
Mail Fiskeriet.hus@gmail.com 
Hjemmeside Fiskeriets-hus-bagenkop.dk 

Facebook/fiskerietshus 
Find os her Havnegade 2, Bagenkop 

Kontakt Lone Engedal Rasmussen 
Telefon 3020 7428 
Mail fitnessnord@live.dk 
Hjemmeside www.nordlangeland.dk/fitness 

facebook/fitnessnordlangeland 
Find os her Snødevej 104 B, Multihuset 

Nordlangelandshallen 

Kontakt Else Svendstrup Holm 
Tove Petersen 

Telefon 6259 1465 
Mail Else.svendstrup@hotmail.com 
Hjemmeside www.pastoratet.dk/foredrag 
Find os her Dageløkkevej 22, Tranekær 

http://www.nordlangeland.dk/fitness
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Foreningen Hou Skole 
 

Foreningens formål: At administrere tidligere 
Hou Skoles bygninger og sportsplads, drive 
lejrskole, etablere bogcafé, formidle IT- service for 
borgere samt tilbyde fysiske udfoldelser og 
aktiviteter f.eks. krolf, samt arrangere aftenskole, 
fritids – og kulturaktiviteter, og i øvrigt anvende området til sociale og almennyttige formål.  

Målgruppe: Alle.   

Åbningstider: Da vi har mange aktiviteter henvises til hjemmesiden.  

Aktiviteter: Udlejning til spisning og overnatning. Stedet tilbyder markeder, bogcafe, butik, husflid, krolf, 
skak, datastue, fællesspisning.  

 

Foreningen Lindelse Sognegård 
 

Foreningens formål: At skabe et hyggeligt sted 
at være for alle borgere på øen. Enlige såvel som 
par. Trænger du til hyggeligt samvær med andre, 
så kom til os. 

Målgruppen: Alle som ønsker kontakt med 
andre mennesker. 

Aktiviteter: Fællesspisning en gang i måneden. Se mere på vores hjemmeside. 

 

Foreningen Norden, Svendborg/Langeland 
 

Foreningens formål: Foreningen arbejder for at 
styrke det nordiske fællesskab og nordiske 
borgere. Vi arbejder for at fremme nordisk kultur 
og politisk samarbejde netop nu, hvor den 
internationale dagsorden præges af mange 
interesser. Vi er medlem af Foreningen NORDEN 
Danmark, der er en folkelig forening oprettet i 1919 

Målgruppe: Folk med interesse for det nordiske samarbejde 

 

  

Kontakt Maja Kristensen 
Telefon 2048 0792 
Mail foreningenhouskole@gmail.com 
Hjemmeside www.foreningenhouskole.dk 
Find os her Houvej 49, Lohals 

Kontakt Tina Nielsen 
Telefon 2192 4392 
Mail tnfilt@gmail.com 
Hjemmeside www.lindelsesognegaard.dk 
Find os her Illebøllevej 3, 5900 Rudkøbing 

Kontakt Carsten Winther 
Telefon 2398 5199 
Mail carstenoganni@gmail.com 
Hjemmeside www.svendborg.foreningen-

norden.dk 

http://www.svendborg.foreningen-norden.dk/
http://www.svendborg.foreningen-norden.dk/
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Foreningen Tickons venner             
 

Foreningens formål: Vedligeholdelse af 
Slotsparken i Tranekær 

Målgruppe: alle med interesse i kunst og natur 

Aktiviteter: Frivillige vedligeholder Slotsparken i 
Tranekær og hjælper kunstnere med ad.hoc. 
arbejdsprojekter. 

Der er to årlige arbejdsdage. Særarrangementer og medlemsture. 

 

Foto Langeland 
 

Foreningens formål: Formålet med klubben er 
primært at fremme interessen for god 
fotografering, men også at vi kan lære af hinanden 
med hensyn til billedredigering, fototeknik m.v. 

Målgruppe: Vi er en fotoklub, hvor alle - både 
professionelle og amatører - er velkomne. Køn, 
alder, erfaring og udstyr er ligegyldigt her.. det 
handler om at komme ud sammen, nyde naturen, og ikke mindst at tage en masse billeder. 

Aktiviteter: Klubben mødes hver onsdag kl. 19.  

 

Fællessang i frivilligcenteret 
 

Formål: At synge i et fællesskab uden krav til 
teknik eller niveau. Her handler det kun om lysten 
til at synge. 

Målgruppe: Alle er velkomne – tilmelding er ikke 
nødvendig 

Aktiviteter: Vi mødes hver onsdag kl. 10 – 12 i Frivilligcenter Langeland. Der leveres musikalsk 
akkompagnement i form af keyboardspil, og der er kaffe og te på kanden. 

 

  

Kontakt Ole Johnsen 
Telefon 5091 0203 
Mail ole56@gmail.com 
Hjemmeside 
Facebook 

www.tickon.dk 
Tickon -Tranekær Internationale 
Center fort Kunst og Natur 

Find os her Botofte Strandvej 4. 5953 
Tranekær 

Kontakt Jan Pihl 
Telefon 3074 0730 
Mail webmaster@fotolangeland.dk 
Hjemmeside Facebook.com/fotolangeland 

www.fotolangeland.dk 
Find os her Frivilligcenter Langeland, 

Fredensvej 1, Rudkøbing 

Kontakt Frivilligcenter Langeland 
Telefon 2234 4533 
Mail kontakt@fcll.dk 
Hjemmesid
e 

www.frivilligcenterlangeland.dk 

Find os her Fredensvej 1, Rudkøbing 

http://www.tickon.dk/
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GUS -Gymnastik og Ungdom Sydlangeland 
 

Foreningens formål: Vores formål i vores 
gymnastikteam er at udvikle og stimulere børn, 
unge og voksne bevægelsesglæde, at give dem gode 
oplevelser ved brug af kroppen, så de bevarer 
lysten og glæden ved at bevæge sig, styrke 
motorikken og skabe grundlag for livslang idræt 

Målgruppe: 0-99 år 

Aktiviteter: Jumping fitness, Herre gymnastik, 
Motionsdamer, Springgymnastik fra 3 år, Mor og 
barn gymnastik, Jumping fitness børn og Cross Fit 

Årlige gymnastik ture til Ærø, Natgymnastik og diskotek for små og store 

Åbningstider: Træffes bedst efter kl. 14 

 

Gå-holdet i Frivilligcenteret 
 

Formål: Gå-holdet kombinerer sundhed, socialt 
samvær og frisk luft.  

Målgruppe: Alle uanset alder og form er meget 
velkomne – og tilmelding er ikke nødvendigt 

Aktiviteter: Hver mandag kl. 10 går vi fra Frivilligcenter Langeland - kom og vær med. Vi har fokus på det 
sociale, og turene afsluttes i frivilligcenteret under hyggelige rammer og selvfølgelig med kaffe at varme sig 
på. 

 

Haveselskabet Langeland 
 

Foreningens formål: At udbrede haveglæde 
gennem udflugter, udstillinger og havebesøg. 

Målgruppe: Alle haveinteresserede. 

 
 

  

Kontakt Poul-Egon Jensen 
Lonny Hartmann 

 6047 0477  
2962 9505 

Mail pekjensen@live.dk  
hartmannlonny@gmail.com 

Hjemmeside 
Facebook 

Humblehallen.dk 
GUS 

Find os her Hallinggade 25B. 5932 
Humble 

Kontakt Frivilligcenter Langeland 
Telefon 2234 4533 
Mail kontakt@fcll.dk 
Hjemmeside www.frivilligcenterlangeland.dk 
Find os her Fredensvej 1, Rudkøbing 

Kontakt Lene Sjørup 
Telefon 5099 2208 
Mail  
Hjemmeside www.haveselskabet.dk 

mailto:pekjensen@live.dk
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H.C. Ørsted Selskabet 
 

Foreningens formål: Selskabets formål er at 
tage initiativer til at fremme børns og unges 
interesse for naturvidenskab og at nedbryde 
barrierer mellem naturvidenskab og humaniora. 

 

 

 

HEKOB – Humble Egnens Kultur og Borgerforening 
 

Foreningens formål: At støtte bevarelsen og 
udbygningen af lokalsamfundet for indbyggere, 
virksomheder, foreninger og institutioner m.v. i og 
omkring bysamfundet i Humble 

Målgruppe: Alle er velkomne til at støtte foreningen 

Aktiviteter: Foreningen udvikler og støtter arrangementer og tiltag, der kan skabe trivsel, vækst, 
samarbejde og samhørighed i området. 

 

Historisk Årbog for Langeland og Strynø 
 

Foreningens formål: At udgive den historiske 
årbog Øboer I et samarbejde mellem de fire 
lokalarkiver på Langeland/Strynø og 
Støtteforeningen for Rudkøbing Byhistoriske 
Arkiv. 

 

Hjernesagen Sydvestfyn 
 

i Assens, Faaborg-Midtfyn, Langeland, Middelfart, 
Svendborg og Ærø. 

Foreningens formål: Aktiviteter for personer 
med erhvervet hjerneskade og deres pårørende. 

Aktiviteter: Fællesspisninger med foredrag, 
Udflugter, Madlavning for finere mænd, Fisketure, 
Pårørende netværk- og samtalegruppe m.m. 

Kontakt Troels Krøyer 
Telefon 5123 2052 
Mail troels@kroyer.net 
Hjemmeside www.hcoersted.dk 

Kontakt Verner Hansen 
Telefon 2019 5270 
Mail kohavevej2@gmail.com 
Hjemmeside www.hekob.dk 

Kontakt Mogens Christensen 
Telefon 2345 5117 
Mail hist.aarbog.langeland@gmail.com 
Hjemmeside Ingen  

Kontakt Flemming Frederiksen 
Telefon 2160 0828 
Mail sydfyn@hjernesagen.dk 
Hjemmeside www.hjernesagen.dk/assens-

faaborg-midtfyn og 
www.facebook.com/ 
hjernesagenvestogsydfyn  

 

http://www.hjernesagen.dk/assens-faaborg-midtfyn
http://www.hjernesagen.dk/assens-faaborg-midtfyn
http://www.facebook.com/hjernesagenvestogsydfyn
http://www.facebook.com/hjernesagenvestogsydfyn
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Målgruppe: Mennesker ramt af blodprop/hjerneblødning samt anden erhvervet hjerneskade samt 
pårørende. 

 

Hjerneskadeforeningen Lokalafdeling Sydfyn 
 

Foreningens formål: At forebygge og bekæmpe 
følgerne af erhvervede (dvs. ikke medfødte) 
hjerneskader samt at yde støtte til skadede og 
deres pårørende.  

Målgruppe: Alle indenfor hjerneskadeområdet 
hvad enten man er ramt af en erhvervet 
hjerneskade, er pårørende, fagperson eller har 
interesse for området.  

Aktiviteter: Vi tilbyder råd og vejledning samt socialt samvær. Vi tilbyder bisidderhjælp og sociale 
arrangementer med foredrag. Vi tilbyder informationsmøder, hvor vi fortæller om foreningen og de tilbud 
foreningen har både på landsplan og i nærområdet. 

 

Hjerteforeningens Lokalkomite Langeland 
 

Foreningens formål: At støtte mennesker, som 
er berørt af problemer med hjertet.  

Målgruppe: Alle som har problemer med hjertet 
eller er pårørende til en hjertepatient. 

Aktiviteter: Vi laver oplysende, forbyggende, genoptrænende og sociale arrangementer. Bl.a. arrangerer vi 
”Hjertemotion” og gåture på vores ”hjertesti” i Rudkøbing. Vi arrangerer også besøg af ”Hjertebilen”, hvor 
man kan få målt sit blodtryk. 

 

Humble Boldklub 
 

Foreningens formål: At fremme kendskabet til 
fodboldspillet. 

Målgruppe: Alle er velkomne. 

Aktiviteter: Fodbold for drenge og piger, som 
gennem leg og træning lærer fodboldspillets glæder. 

 

Kontakt Lonnie Braagaard 
Telefon 2020 4080 (mandag til fredag kl. 

10-12) 
Mail mail@hjsf-sydfyn.dk 
Hjemmeside www.hjsf-sydfyn.dk 

www.hjerneskadet.dk 
Find os her Frivilligcenter Langeland  

Kontakt Kirsten Jungsgaard 
Telefon 2065 6257 
Mail kju@live.dk 
Hjemmeside www.langeland.hjerteforening.dk 
Find os her Frivilligcenter Langeland  

Kontakt Per Dam 
Telefon 2449 6127 
Mail perdam@privat.dk 
Hjemmeside www.humble-info.dk 
Find os her Humblehallen 

mailto:mail@hjsf-sydfyn.dk
http://www.hjsf-sydfyn.dk/
http://www.hjerneskadet.dk/
mailto:kju@live.dk
mailto:perdam@privat.dk
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Humble, Lindelse, Tryggelev-Fodslette Lokalhistoriske arkiv 
 

Foreningens formål: De lokalhistoriske arkiver 
opbevarer indleverede og indsamlede billeder, 
protokoller, dokumenter, slægtshistorier o.a. som 
vedrører folk og ejendomme i lokalarkiverne 
respektive områder. 

Åbningstider: Kontakt arkivet  

. 

Humble Motion og Fitness               
 

Foreningens formål: Motionstilbud til 
medlemmer 

Målgruppe: Alle over 15 år + 13-15 årige kan 
deltage med en voksen 

Aktiviteter: Fitness og spinning + junior-og 
seniorfitness på hold 

Åbningstider: Alle dage kl. 6-22 

 

Humble Skytteforening 
   

Foreningens formål:  At udbrede kendskabet til 
skydning med riffel og pistol. 

Målgruppe: Alle personer fra 6 år og opefter. 
Skydning er en idræt, der kan dyrkes af alle også 
personer med handicap kan deltage. 
 

Åbningstider: Mandag fra kl. 19 til ca. 21:00 

 

  

Kontakt  
Telefon 2061 9309 
Mail lindelsearkiv@gmail.com 
Hjemmeside  
Find os her Hovedgaden 64. 5932 Humble 

Kontakt Vita Rasmussen 
Telefon 2924 2449 
Mail vitabruus@gmail.com 
Hjemmeside/ 
Facebook 

www.motionogfitness.dk 
Facebook motionogfitnesshumble 

Find os her Hallinggade 25B 5932 Humble 
Humblehallen 

Kontakt Bent O. Hansen 
Telefon 2210 8364 
Mail rudkoebing@jubii.dk 
Hjemmeside Ingen 
Find os her 50/25 Meter baner: Kohavevej 7A, 

5932 Humble 
15 Meter bane = Kælderen under 
Humble Skole, Hovedgaden 64, 
indgang i fløjen mod hallen 
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Kajak Langeland 
 

Foreningens formål: Vores formål er at 
fremme muligheden for at drive kajaksport på 
Langeland og skabe et fællesskab omkring denne 
aktivitet. 

Målgruppe: Alle er velkomne. 

Aktiviteter: Hav-Kajak og SUP (Stand Up 
paddle)  

Åbningstider: Onsdag klokken 18.00 samt efter aftale 

 

Koldkrigsmuseum Langelandsfort Venneforening 
 
Foreningens formål: At yde støtte til 
Koldkrigsmuseum Langelandsfort. Støtten kan 
ydes i kontante midler, som frivillig eller blot som 
moralsk støtte. 

Målgruppe: Alle er velkomne. 

Aktiviteter: Vi har et fast team, der hjælper ved 
børnedage, Sankt Hans samt diverse andre arrangementer. Vi har også et team, der arbejder med 
renovering af fortets remedier, kanoer, skibe, ubåd med mere. 

 

Kræftens Bekæmpelse, Lokalafdeling Langeland 
 

Foreningens formål: Lokalforeningen på 
Langeland er Kræftens Bekæmpelses lokale 
talerør. Det overordnede mål er, at 
kræftpatienter får bedre vilkår og de rigtige tilbud 
samt at færre borgere får kræft. 

Målgruppe: Alle er velkomne til at blive 
medlemmer. 

Aktiviteter: Vi løfter en lang række opgaver indenfor indsamling, forebyggelse, patientstøtte og lokalt 
kræftpolitisk arbejde. Dette gør vi ved bl.a. at oprette støttegrupper, tilbyde samtaler og arrangere 
oplysende foredrag. En vigtig opgave for foreningen er også at skaffe økonomiske midler til rådighed for 
kræftsagen. 

 

Kontakt Martin Bendix 
Telefon 2018 3848 
Mail martin@platanvej19.dk 
Hjemmeside www.kajaklangeland.dk 

facebook/ SUP Kajak-Langeland 
Find os her Rudkøbing Gl. Lystbådhavn, Grå 

bygning ved slæbested 

Kontakt John Criddle 
Telefon 2491 5269 
Mail Criddle1950@gmail.com 
Hjemmeside 
Facebook 

Langelandsfortet.dk 
Koldkrigsmuseum Langelandsfort 

Find os her Vognsbjergvej 4B, 5935 Bagenkop 

Kontakt Susanne B. Søndergaard 
Telefon 2380 3685 
Mail susthuroe@gmail.com 
Hjemmeside www.cancer.dk 
Find os her Frivilligcenter Langeland  

http://www.kajaklangeland.dk/
mailto:susthur
mailto:oe@gmail.com
http://www.cancer.dk/
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Langeland civile Hundeførerforening/Danmarks civile Hundeførerforening 
 

Foreningens formål: Lokalforeningens formål er 
at samle hundeinteresserede personer og arbejde 
på at uddanne det enkelte medlem i at forstå 
hunde og få glæde ved samarbejde og samvær med 
sin hund. Foreningen skal formidle trænings- og 
konkurrencetilbud, der kan give hunde et aktivt og indholdsrigt liv og tilgodese hundens behov. 

Målgruppe: Alle hundeejere på Langeland, Siø, Strynø og Tåsinge 

Aktiviteter: Ugentlige hold på forskellige niveauer. Begynder/hvalpetræning, C til A lydighedstræning samt 
agility- og rally-træning.  

Mødetidspunkter: se hjemmeside 

Langeland Traktor og Maskinsamling 
 

Foreningens formål: At bevare og reparere 
gamle traktorer, mejetærsker, landbrugsmaskiner 
og motorer som repræsenterer en svunden tid i 
landbrugets udvikling. Før år 1900. 

Målgruppe: Alle er er interesseret i bevaring af 
gamle traktorer og landbrugsmaskiner 

Åbningstider: Udstilling åbent på Skovsgaard 
Gods. Fra 1. maj til 15. oktober. Kl. 09.00 til 16.00 

Aktiviteter: Udstille maskinerne ved arrangementer. Deltage med traktorer og maskinerne i diverse 
markarbejde 

 

Langelands Biavlerforening 
 

Foreningens formål: At samle biavlere og andre 
med interesse for biavl i en lokalforening, der skal 
virke for biavlens fremme på foreningens 
hjemsted. Dette kan gøres ved at arrangere eller 
deltage i åbne arrangementer som f.eks. 
undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed 
og udstillinger eller at afholde medlemsmøder, 
som giver medlemmerne mulighed for 
erfaringsudveksling og samarbejde. 
   

Målgruppe: Alle naturinteresserede.  

Kontakt Tommy Sørensen 
Telefon 2258 1965 
Mail planken6@youmail.dk  
Hjemmeside https://dchlangeland.klub-modul.dk/ 
Find os her Voldstien 7, Rudkøbing 

Kontakt Arne Egelund 
Telefon 4040 7288 
Mail arne.egelund@hotmail.com 
Hjemmeside Facebook/Langelands traktor & 

maskinsamling 
Adresse Lærkevej 4, 5932 Humble  
Find os her Udstilling på Skovsgaard Gods. 

Kågårdsvej 12, 5900 Rudkøbing 

Kontakt Aage Sørensen 
Jens C. Borg Jensen 

Telefon 2325 1096 
2174 7715 

Mail post@abildlund.dk 
jens.borg@gmail.com  

Hjemmeside www.LLBF.dk 
Adresse Besøgsbigård, Slotsgade 95, 

Tranekær 

mailto:planken6@youmail.dk
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Åbningstider: Forår og sommer fra 1 april til 1 sep. Kursus for nye biavlere hvert år i marts/april 
    

Langelands Body og Motions klub 
 

Foreningens formål: At skabe et moderne 
foreningsbaseret fitnesscenter. 

Målgruppe: Alle fra 15 år og opefter.  

Aktiviteter: Vi er et foreningsbaseret 
træningscenter, der holder til i flotte og 
nyrenoverede lokaler, med moderne og gode 
faciliteter. Vi har masser af muligheder for træning med maskiner og med frie vægte. Vi har billige priser, og 
medlemmerne har adgang fra kl. 04-23. Her er en helt særlig atmosfære og stemning, som skal opleves. 

Har du lyst til at komme i form så se nærmere på vores side og kom gerne forbi til et besøg. Her er altid 
mulighed for en gratis prøvetime til nye medlemmer. 

 

Langelands Brassband  
 

Foreningens formål: Spille Brassband musik i 
vort orkester på 25 mand! 

Målgruppe: Alle er velkomne.  

Aktiviteter: Vi er en blandet gruppe bestående af 
25 medlemmer i alderen 14-72 år, der øver mandage kl. 19-22 med en professionel dirigent.  

Vi stiller op, når der er brug for musik ved alle former for arrangementer. Hvert år arrangerer vi en 
forårskoncert og en julekoncert samt en musikrejse hvert andet år. Orkesteret er altid på jagt efter nye 
medlemmer. Alder er underordnet, men et vist kendskab til spil på messinginstrument er en fordel. 
Formålet med orkesteret er at skabe et godt socialt fællesskab til glæde for medlemmerne og at kunne 
levere musik af høj kvalitet.  

 

Langelands Bridgeklub 
 

Foreningens formål: Udover socialt samvær er 
vores formål at samle bridgeinteresserede til 
regelmæssige spilleaftener for igennem træning, 
undervisning og turneringsspil at dygtiggøre 
medlemmerne og fremme kendskabet til og 
interessen for bridge. Langeland Bridgeklub er 
medlem af Danmarks Bridgeforbund. 

Målgruppe: Alle er velkomne. 

Kontakt David Jørgensen 
Telefon 6251 2930 
Mail info@bodyogmotion.dk 
Hjemmeside 
Facebook 

www.bodyogmotion.dk 
Langelands body- og motionsklub 

Adresse Rudkøbing, Strandbakken 17 

Kontakt Merete Andersen 
Telefon 6251 2470 
Mail - 
Hjemmes www.langelandsbrassband.dk 
Adresse Borgerhuset i Rudkøbing 

Kontakt Jann Larsen 
Telefon 4248 0055 
Mail jann@5953.dk 
Hjemmeside www.bridge.dk/4528 
Find os her Borgerhuset i Ahlefeldtsgade, 

Rudkøbing.  

http://www.bodyogmotion.dk/
mailto:jann@5953.dk
http://www.bridge.dk/4528
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Åbningstider: Faste klubaftener: Mandage kl. 12.30; Tirsdage kl. 18.30; Undervisning: Torsdage kl. 19.00 

 

Langelands Cykel og Løb 
 

Foreningens formål: At øge interessen for 
motionscykling og løb. 

Målgruppe: Løbe- og cykelmotionister. 

Aktiviteter:  

Løb: Det er altid muligt at finde en løbegruppe, som 
løber i lige netop dit tempo. Distancerne spænder 
helt fra 3 - 14 km. På lørdage arrangeres ofte ture 
rundt på øen med hygge bagefter. Du kan også deltage på et begynderhold,    som opstartes 1-2 gange årligt. 

Cykling: I sommerhalvåret er der fællestræning 3 gange om ugen. Der deles op i grupper inden start efter 
behov, så alle får en god tur. Fra oktober til marts køres der på mountainbike. 

 

Langelands Dykkerklub 
 

Foreningens formål: At fremme dykningen som 
en fritidsbeskæftigelse blandt såvel unge som voksne 
på og omkring Langeland. Sikre medlemmerne gode 
dykkeroplevelser, et godt fællesskab, samt et højt 
sikkerhedsniveau omkring sporten. Udforske og 
beskytte kulturspor og natur under vandet - 
herunder specielt skibsvragene samt, for så vidt muligt, at støtte undervandsaktiviteter af kulturel og 
videnskabelig art. Udbrede kendskabet til miljøet under vandet specielt med fokus på farvandet omkring 
Langeland. 

Målgruppe: Alle vandsportsinteresserede. 

Aktiviteter: Vi er Langelands eneste og dermed også største dykkerklub. 

Vi har klublokaler i Rudkøbing med havnen som nærmeste nabo omringet af det fornemste dykkervand i 
Danmark. Klubben består af en skønsom blanding af UV-jægere med bred erfaring og helt nye dykkere med 
ganske få dyk og - faktisk også folk helt uden certifikat, så der er plads til alle. 

 

  

Kontakt Palle Melchoirsen 
John ”Strit” Sørensen 

Telefon 6170 5968 
2121 1115 

Mail formand@llcl.dk 
Hjemmeside www.llcl.dk 

facebook/langeland cykel & løb 
Find os her Frivilligcenter Langeland 

Kontakt Kim Rasmussen 
Telefon 2121 2368 
Mail Langelands.dykkerklub@gmail.com 
Hjemmeside www.langelands-dykkerklub.dk 
Adresse Rudkøbing, Havnepladsen 39 

 

mailto:formand@llcl.dk
mailto:ormand@llcl.dk
http://www.llcl.dk/
mailto:Langelands.dykkerklub@gmail.com
mailto:erklub@gmail.com
http://www.langelands-dykkerklub.dk/
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Langelands Golf Klub 
 

Foreningens formål: At udbrede og fremme 
kendskabet til golf. 

Målgruppe: Alle aldre og alle samfundsgrupper 

Aktiviteter: Langeland Gold Klub råder over to 
golfbaner: 
En ’par 3-bane’, som kan/må spilles af alle mod betaling. 
En ’18-hullers’ golfbane af høj standard. Banen er spilbar hele året.Klubben modtager hele sommerhalvåret 
nybegyndere, som undervises både praktisk og teoretisk. (Klubben udlejer jern og køller). 

Åbningstider: Alle dage - Åben hele dagen 

 

Langelands Harmonikaklub                 
 

Foreningens formål: Musikalsk samvær. Deltage 
i arrangementer på Langeland og Fyn og spiller 
gerne på lokale plejehjem 

Målgruppe: Aktive harmonikaspillere på 
amatørplan 

Mødetidspunkt: Mandage kl. 19-21.30 

 

Langelands Hjertestarter Forening                 
 

Foreningens formål: Langelands Hjertestarter 
Forening har til formål at varetage 
medlemmernes interesser, især for så vidt angår: 
- Udbredelsen af kendskabet til hjertestartere 
- Hjælp til stiftelse af lokale 
hjertestarterforeninger 
- Rådgivning ved anskaffelse af hjertestartere 
- Kontakt til mulige leverandører, herunder indhentelse af tilbud 
- At være medlemmernes repræsentant over for kommunale, regionale og andre offentlige 
myndigheder 
- Planlægning og gennemførelse af førstehjælpskurser 

Målgruppe: Alle kan blive akuthjælpere. Har du lyst til at være akuthjælper, skal du kontakte formand 
Henrik Schakow eller en fra bestyrelsen. 

  

Kontakt Kurt Petersen 
Telefon 6356 0099 
Mail info@langelands-golf.dk 
Hjemmeside www.langelands-golf.dk 

facebook/Langelands Golf Klub 
Find os her Østerskovvej 49C, Østerskov, 

5932 Humble 

Kontakt Vagn Jensen  
Telefon 5120 0039 
Mail vaki@os.dk 
Hjemmeside www.langelandsharmonikaklub.dk 
Find os her Solhjem, Lejbøllevej 26. Lejbølle 

Kontakt Henrik Schakow 
Telefon 2991 4445 
Mail info@lhf-hjerte.dk 

hs@firstaed.com 
Hjemmeside www.langelandshjertestarterforening.dk 
Find os her Bygaden 76B, Tullebølle 

mailto:info@langelands-golf.dk
http://www.langelands-golf.dk/
mailto:info@lhf-hjerte.dk
mailto:hs@firstaed.com
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Langelands Husflidsforening 
 

Foreningens formål: Vores formål er at styrke 
kreativt håndværk på Langeland. 

Vi har åbne værksteder i vinterhalvåret med træ- 
og håndarbejde. Derudover udbyder vi en del 
kreative kurser. 

Målgruppe: Alle interesserede langelændere.  

 

 

Langelands modeltog klub 
 

Foreningens formål:  At bygge et stort digital 
modelanlæg, hvor der kan køre flere tog samtidig 
og med flere kørekontroller. At køre med lange 
togstammer, som det sker i virkeligheden. At 
opbygge landskaber, byer, stationer, havne og 
hvad medlemmerne ellers har af ideer og ønsker. 
Det digitale styresystem i dag er under hurtig 
udvikling – så kun fantasien sætter grænser. 

At være et sted hvor vi kan udveksle/udvikle 
ideer, erfaringer og teknikker til fælles glæde og gavn.  

Klubben skal også være et sted, hvor man kan få socialt samvær i seniorlivet.  

Målgruppe: Alle der har lyst til lege med modeltog. 

Åbningstider: Onsdag fra kl.19:00 - 22:00 

 

Langelands Museumsforening   
 

Foreningens formål: At styrke interessen for 
samt støtte og udvikle museumsarbejdet i 
Langeland Kommune. At engagere borgerne i den 
lokale historie og kulturhistorie i samarbejde med 
Langelands Museum samt bistå med information 
mellem museet og borgerne.  

Målgruppe: Borgerne i Langeland Kommune 

Aktiviteter: Foredrag, guidede ture, desuden at bistå med information mellem Langelands Museum og 
borgerne.    

Kontakt Hans Espensen 
Telefon 30 72 43 26 
Mail langeland@husflid.dk 
Hjemmeside www.langeland.husflid.dk 
Adresse Jens Winthersvej 16, Rudkøbing 
Find os her Rundt om i Rudkøbing bl.a. 

Værkstedgården, Borgerhuset og 
Ørstedskolen 

Kontakt Sten Hansen              
Kim Fagerli-Schmidt     
Per Frederiksen 

Telefon 5141 7164 
2343 3055 
3065 3047  

Mail info@langelandsmodeltog.dk 
Hjemmeside www.langelandsmodeltogklub.dk 
Find os her Hovedgaden 64, 5932 Humble 

Kontakt Knud Pedersen 
Mail info@langelandsmuseumsforening.dk 
Telefon 6168 1172 

6256 1298 
Hjemmeside www.langelandsmuseumsforening.dk 
Find os her Dæmningen 1, Bagenkop 

http://www.langeland.husflid.dk/
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Langelands Racefjerkræklub 
 

Foreningens formål: At højne standarden på alt 
racefjerkræ. At lave fjerkræ til udstillingsbrug 

Målgruppe: Unge såvel som ældre 

Aktiviteter: Vi arbejder med fjerkræ og 
formidler gerne kontakt såfremt man er 
interesseret i udstillingsdyr eller havehøns. Vi er en klub der arbejder for racefjerkræs udbredelse: gæs, 
ænder, kalkuner, høns, duer og sir-fjerkræ 

 

Langelands Rideklub                    

 

Foreningens formål: At tilbyde ridning til 
borgere på Langeland, Tåsinge og Sydfyn 

Målgruppe: Alle er velkomne fra 3 år og opefter.  

Hensyntagende ridning/Handicapridning: 
Undervisning tilrettelægges så borgere med 
særlige behov tilgodeses. 

Aktiviteter: Dressur, Spring, Stævner, Samt en masse aktiviteter så som ridelejr, fastelavnsfest, julefest, 
ringridning m.m. 

 

Langelands Sti-venner                
 

Foreningens formål: At fremme udvikling, 
etablering, vedligehold og brug af stier og spor til 
friluftsformål på Langeland, Strynø og Siø 

Målgruppe: Alle der er interesserede i at opleve 
Langeland, Strynø og Siø 

Aktiviteter: Vandring, cykling, ridning m.v. 

Mødetidspunkter/steder: Ad hoc – se Facebook side og hjemmeside 

 
  

Kontakt Ib F. Thomsen 
Telefon 2978 4098 
Mail ibfogedthomsen@gmail.com 
Hjemmeside www.langelands-fjerkræklub.dk 
Adresse Simmerbølle Kirkebej 15, 5900 

Rudkøbing 

Kontakt Formand: Simone Holmsted Thomsen 
Underviser: Rasmus Kold Jørgensen 

Telefon 2878 2362  /  2964 2197 
Mail Simoneholmstedthomsen@gmail.com    

Hjemmeside www.langelandsrideklub.dk          
Adresse Spodsbjergvej 173, 5900 

Rudkøbing  

Kontakt Jesper Ansbæk (formand) 
Telefon 2764 8810 
Mail jansbaek@gmail.com 
Hjemmeside www.langelands-stivenner.dk 

Facebook: Langelands stivenner 

http://www.langelands-stivenner.dk/
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LaSK – Langelands Selvbestaltede Kulturforsyning  
 

Foreningens formål: At udbyde professionelt 
teater til mennesker på Langeland.  

Målgruppe: Voksne, unge og børn  

Man kan støtte LaSK's arbejde ved at blive medlem 
(50 kr. pr. år), men alle (også ikke-medlemmer) kan 
købe billetter til de forestillinger som LaSK udbyder.  

 

Lejbølle Hjortebane               
 

Foreningens formål: Jagtrelateret skydning med 
faste og bevægelige mål 

Aktiviteter/mødetidspunkt: Åben skydning 
tirsdage kl. 16-18 i sommerhalvåret. Og Lørdage kl 
13-15 i vinterhalvåret. Se i øvrigt hjemmeside. 

 

Lejbølle Sommerfuglepark                  
 

Foreningens formål: Vedligehold og pasning af 
parken 

Målgruppe: Alle haveinteresserede. 

 

 

Lindelse og omegns Sogneforening 
 

Foreningens formål: Vores formål er at skabe et 
socialt fællesskab i nærområdet. 

Målgruppe: Primært beboere i Lindelse og omegn 
– men også gerne folk fra andre områder.  

Aktiviteter: Vi arrangerer forskellige tilbud i løbet af året, som spænder fra fællesspisning, syng-sammen-
aften, foredragsaftener til grundlovsmøder i anlægget bag Lindelse Kirke og historiske udflugter i området. 

Kontakt Klaus Eggert 
Carsten Wittrock 

Mail klauseggert@gmail.com  
cw@nrt.dk 

Hjemmeside facebook.com/LaSK 
Adresse Kædeby Has 1, 5932 Humble  

Kontakt Jørn Langelund 
Telefon 5132 0721 
Hjemmeside 
Facebook 

www.hjortebanen.dk 
Lejbølle Hjortebane 

Find os her Søndre Strandvej 4. 5953 Tranekær 

Kontakt Søren Cilla 
Telefon 3024 0592 
Mail bogby@bogbylangeland.dk 
Hjemmeside www.bogbylangeland.dk 
Find os her Lejbøllegårdsvej 23, Lejbølle 

Kontakt  
Telefon  
Mail  
Hjemmeside www.lindelsesogneforening.dk 
Adresse Lindelse Sogn 

mailto:klauseggert@gmail.com
http://www.hjortebanen.dk/
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LOF Langeland 
 

Foreningens formål: Aftenskole 

Målgruppe: Alle er velkomne. 

Aktiviteter/tider: Udbyder kurser og foredrag.   Se 
hjemmeside. 

 

Lohals havn/Banjen               
 

Foreningens formål: Frivillige afholder åbne       
arrangementer samt vedligeholder havnen. 

Målgruppe: Alle 

Aktiviteter: Åbne arrangementer med musik og 
markeder, hvor alle er velkomne. 

I Banjen kan man komme til Live-streaming foredrag fra Aarhus Universitet (Offentlige foredrag i 
Naturvidenskab) se program på ofn.au.dk. Alle er velkomne, man møder bare op. 

 

Lohals sejlklub              
 

Foreningens formål: Lohals sejlklub tilbyder et 
billigt familiemedlemsskab, som giver medlemmerne 
fri adgang til at benytte klubbens optimistjoller, 
havkajakker, motorjoller og sejlbåden Marie. 

Målgruppe: Alle 

Aktiviteter:  Generalforsamling i maj. Instruktion i sejlads hen over sommeren.   

Åbningstider/mødetidspunkter: Fra ca. 1.maj til 1.oktober 

 
 
  

Kontakt Anna Elnegaard 
Telefon 2940 8774 
Mail tranekaer@lof.dk 
Hjemmeside Lof.dk/langeland 
Find os her Pederstrupvej 17, 5900 Rudkøbing 

Kontakt Birger Printz 
Telefon 3034 4914 
Email havnen@lohalshavn.dk 
Hjemmeside www.lohalshavn.dk 

www.banjen.dk 
Find os her Havnen 5, Lohals 

Kontakt Flemming Gräs 
Telefon 2078 7086 
Email flemminggras@gmail.com 
Hjemmeside Lohalssejlklub.dk 
Find os her Lohals Havn, med klubhus i 

Banjen 

mailto:tranekaer@lof.dk
http://www.lohalshavn.dk/
http://www.banjen.dk/
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Longelse Sportsforening 
 

Foreningens formål: Vores formål er at tilbyde 
muligheden for et aktivt fritidsliv. 

Målgruppe: Alle er velkomne. 

Aktiviteter: Udendørs gør vi os gældende på 
fodboldbanerne med senior-hold og micro-putter. 
Indendørs tilbyder vi badminton på Ørstedsskolen, 
og i Tullebøllehallen har vi hold i indendørs-fodbold. 
Petanque har helt sin egen afdeling i Longelse Sportsforening med petanquebane ved Longelse Beboerhus.  

Vi har også egen banko-klub med bankospil hver tirsdag i ulige uger året rundt (undtaget i 
sommermånederne). Til bankospillene mødes man i beboerhuset til en snak, en bankoaften og måske en 
kop kaffe i pausen. Det sociale er livsnerven i lokalforankringen og sportsforeningen. Der er plads til flere, 
kom og vær med! 

 

Magleby Forsamlingshus                   
 

Foreningens formål: Drift og udlejning af 
forsamlingshuset, afvikling af div. arrangementer 

Målgruppe: Folk i lokalområde (alle kan blive 
medlem).  

Aktiviteter: Bankospil, suppegilde, dilettant, 
loppemarked. 
Udlejning til private og mindre virksomheder 

 

Magleby-Bagenkop Lokalhistorisk Forening 
 

Foreningens formål: At indsamle og bevare 
oplysninger om Magleby Sogn. 

Målgruppe: Alle. 

Åbningstider:  1. tirsdag i måneden kl. 15 – 17 og 1. 
og 3. torsdag i måneden mellem kl. 19 – 21, eller efter 
aftale. 

 

Kontakt Mikael Petersen   
Niels Petersen 

Telefon 2047 3909 
6250 1443 / 2381 6856 

Mail heidi1973@jubii.dk  
nmp.48@yahoo.dk 

Hjemmeside www.langeland-midt.dk 
Find os her Longelsevej 10A. Longelse 

Kontakt Benny Sørensen 
Jytte Christiansen 

Telefon 2032 6676 
3056 3187 

Mail jyttech@post11.tele.dk 
Facebook Magleby Forsamlingshus 
Find os her Kirkeby 26, 5935 Bagenkop 

Kontakt Anni Vinding             
Ejgil Larsen 

Telefon 6256 1363 
2019 8381 

Mail arkiv.m1@gmail.com 
Hjemmeside www.magleby-bagenkop-arkiv.dk 
Adresse Stationsvej 6, 5935 Bagenkop 

mailto:heidi1973@jubii.dk
mailto:nmp.48@yahoo.dk
http://www.langeland-midt.dk/
mailto:arkiv.m1@gmail.com
http://www.magleby-bagenkop-arkiv.dk/
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Medicinhaverne i Tranekær    
   

Foreningens formål: At fremme udvikling 
af aktiviteter inden for medicinplanteområdet. 
Fremme etablering af et formidlingscenter for 
medicinplanter og plantemedicin, herunder en 
medicinplantesamling. Koordinere arrangementer for 
medlemmerne samt forskningssamarbejde med 
relevante forskningsinstitutioner. Fungere som 
informations- og inspirationskilde samt en turistattraktion. 

Målgruppe: Alle kan være med. Et medlemskab dækker husstanden og giver gratis adgang hele året og 
rabat til foredrag, kurser mm. 

Åbningstider: Solopgang til solnedgang.  

Aktiviteter: Medicinhaverne er en botanisk park eller forevisningshave, hvor vi viser en lang række 
planter, som bliver brugt eller er blevet brugt medicinsk. Medicinhaverne består af fire tematiske haver på 
hver 800 m2 med i alt omkring 550 forskellige plantesorter og knapt 100 træsorter. Havegruppen (cirka 30 
personer) mødes hver tirsdag kl.10.00 - 14.00 fra marts til november. Havegruppen driver Haverne, og der 
er plads til alle, som vil yde et arbejde – stort eller lille. Der er en fantastisk stemning og sammenhold i 
Havegruppen. 

 

Menighedsplejen Langeland 
 

Foreningens formål: Foreningens formål er at 
udføre socialt arbejde til gavn for udsatte borgere 
bosiddende på Langeland – enkeltpersoner såvel som 
grupper 

Målgruppe: Udsatte borgere på Langeland 

Aktiviteter: Uddeling af julehjælp, organisering af  
udflugter o.a. for familier og økonomisk støtte i særlige situationer 

 

Midtlangelands Husholdningsforening 
 

Foreningens formål: Midtlangelands 
Husholdningsforening er en forening, som tidligere   
gav husmødre mulighed for at mødes og udvikle deres 
færdigheder indenfor diverse husholdningsopgaver. 

Aktiviteter: Socialt og hyggeligt samvær. 

Kontakt Per Mansa 
Mail medicinhaverne@mail.dk  
Telefon 2612 7831 
Hjemmeside www.medicinhaverne.dk  

facebook/medicinhaverne 
Adresse Botofte Strandvej 2 a, 5953 

Tranekær 

Kontakt Hanne Davidsen 
Telefon 2936 6579 
Mail Hanne.pen20@outlook.dk 
Hjemmeside Ingen 
Find os her Møllevænget 3, 5900 Rudkøbing 

Kontakt Inga Hansen 
Telefon 2992 8900 
Mail Ingahansen22@gmail.com 
Hjemmeside Ingen 
Find os her Frivilligcenter Langeland, 

fredensvej 1, Rudkøbing 

http://www.medicinhaverne.dk/
http://www.facebook.com/medicinhaverne
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Midtlangelands Jagtforening 
 

Foreningens formål: Skydetræning og hyggeligt 
samvær 

Målgruppe: Alle 

Mødetidspunkter: Ses på Midtlangelands 
Jagtforenings hjemmeside 

Aktiviteter: Lerdueskydning og diverse 
arrangementer 

 

Mixdanserne på Langeland 
 

Foreningens formål: Som medlem af foreningen 
kan man lære de grundlæggende trin i de mest 
almindelige pardanse, så man kan begå sig på 
dansegulvet. 

Målgruppe: Alle der har lyst til at danse og more sig. 

Åbningstider: Vi danser torsdage kl. 19 - 21:30 

 

 

Møllehavehuset 
 

Foreningens formål: Foreningens formål er at 
formidle kulturelle aktiviteter med udgangspunkt i 
dansk litteratur, musik og dermed beslægtede 
kunstarter. 

Målgruppe: Alle. 

Aktiviteter: Salon med foredrag 

Åbningstider: Hver anden søndag kl. 14.30 - 16.30 

 

Natteravnene Langeland 
 

Kontakt Bo Østbjerg 
Telefon 6116 3145 
Mail oestbjerg@mail.dk 
Hjemmeside/ 
Facebook 

www.mljf.dk 
Midtlangelands Jagtforening 

Find os her Bogøbanen. Bogøvej 21b. 5900 
Rudkøbing 

Kontakt Peter Andersen  
Dirk Kastrup 

Telefon 5174 4704 
2219 5206 

Mail peter.d.andersen@hotmail.com 
Hjemmeside www.mixdanserne.dk 
Find os her Ørstedskolen 

Kontakt Gabriele Volf Andersen 
Telefon 2081 1891 
Mail kontakt@mollehavehuset.dk 
Hjemmeside  
Find os her Bøstrupvej 39, 5953 Tranekær 

mailto:peter.d.andersen@hotmail.com
mailto:.d.andersen@hotmail.com
http://www.mixdanserne.dk/


35 
 

Foreningens formål: At skabe lokal tryghed og 
livsglæde – især blandt børn og unge, der færdes i 
nattelivet/det offentlige rum. Gennem ansvarlig 
voksenkontakt er vi med til at skabe tryghed. Ofte 
hvor vi færdes falder forekomsten af vold og anden 
småkriminalitet. 

Målgruppe: Ansvarlige voksne som har lyst til at bytte lidt nattesøvn ud med en natteravntur og passe på 
de unge i nattelivet. Vil man være med, kan man helt uforpligtende kontakte Natteravnene og få en 
prøvetur. 

Aktiviteter: Natteravnene på Langeland er en forening af frivillige voksne, der går rundt i nattelivet i de 
kendte gule jakker. Altid i hold på tre personer, gerne blandet mænd, kvinder, etnisk baggrund osv. 

 

Netop – Netværk for Oplysning, Strynø 
 

Foreningens formål: Formålet med Netop er at 
gennemføre folkeoplysning inden for almene, 
bæredygtige, økonomiske, sociale, kulturelle og 
håndværksmæssige emner. Nogle aktiviteter er 
henlagt til weekender, så også personer fra Langeland 
har mulighed for at deltage. 

Målgruppe: Alle over 18 år (børn til visse aktiviteter) 

 

Nordlangelands idrætsforening NIF               
 

Foreningens formål: At bidrage lokal området til 
socialt samvær. 

Målgruppe: Børn, voksne og seniorer 

Aktiviteter: Bowling, Badminton, Karate og Banko 

Åbningstider/mødetidspunkter:  Badminton er 
torsdage imellem 18-21. Karate onsdage 17-18.   Bowling onsdag fra 18-20. Banko ca 4-6 gange årligt kl 
14.00 

 

Nordlangelands Lokalhistoriske Forening 

Kontakt Karina Jørgensen 
Telefon 2015 3412 
Mail langeland@natteravene.dk 
Hjemmeside www.langeland.natteravnene.dk 

facebook/NatteravneneLangeland 
Find os her Rudkøbing 

Kontakt Dorte Gregersen 
Telefon 6074 5068 
Mail dorteqg@hotmail.com 
Hjemmeside www.strynoe.dk/foreninger 
Find os her Strynø, Skippergade 6 

Kontakt Formand Anna-Karina Christensen 
Telefon 2845 5220 
Mail karinachristensen68@hotmail.com 
Facebook NIF-Nordlangelands Idrætsforening 
Find os her Nordlangelandshallen  

Snødevej 140 B, 5953 Tranekær 

Kontakt Tessa Clausen 
Telefon 3029 2876 

mailto:langeland@natteravene.dk
http://www.langeland.natteravnene.dk/
http://www.strynoe.dk/foreninger
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Foreningens formål: Vi er et meget aktivt arkiv, 
som laver en masse ting. Der bliver skrevet historie 
om alle husene og de mennesker, der bor og har boet 
her. Vi har et stort billedarkiv, men vi modtager gerne flere billeder - enten til kopiering eller ejendom. En 
del skoleprotokoller forefindes også på Arkivet. Vi har afskrevet en del folketællinger fra Nordlangeland, 
som gør det nemmere for ikke computerkyndige at finde deres aner. Kirkebøger på Mikrokort til 1891. 
Folketællingerne til 1921 har vi også. 

Målgruppe: Alle interesseret i lokalhistorie. 

 

  

Mail nordlangeland.arkiv@gmail.com 
Hjemmeside lokalarkiver.langelandkommune. 

dk/nordlangeland 
Find os her Lejbøllevej 26, Tranekær 

mailto:nordlangeland.arkiv@gmail.com
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Nordlangelands Seniorklub 
 

Foreningens formål: At tilbyde sociale aktiviteter 
for pensionister og seniorer. 

Målgruppe: Pensionister og +65. 

 

 

Nordlangelands Skytteforening                   
 

Foreningens formål: Skydning og billard 

Målgruppe: En sport for hele familien 

Tidspunkt: Skydeaftener tirsdage 19-21 

 

 

Nørkleklubben, Røde Kors 
 

Foreningens formål: Vi mødes i vinterhalvåret og 
strikker børnetøj for Røde Kors. Alle er velkomne til 
at tage del i det sociale samvær. 

Målgruppe: Alle som kan lide at nørkle og strikke - vi 
har garn og ekstra pinde, som man kan låne. 

Åbningstider: Vi mødes torsdage kl. 14:30.  

 

Parkinsonklubben, Langeland 
 

Foreningens formål: Vi er en klub på Langeland, 
som hører under Parkinsonforeningen. Alle med 
Parkinson eller deres pårørende er velkomne. Da man 
som parkinsonpatient har rigtig god gavn af bevægelse, 
sang og rytmik, planlægger vi primært arrangementer 
inden for denne kategori. Efter brugernes interesse 
kan foredrag, udflugter, socialt samvær eller andet også være en mulighed. 

Målgruppe: Alle som har Parkinson inde på livet enten som patient eller pårørende. 
 
Åbningstider: Vi mødes 1-2 gange om måneden. 

Kontakt Tom Blumow 
Telefon 4083 5670 
Mail blumow@privat.dk 
Hjemmeside Undervejs 
Find os her Borgerhuset i Tranekær 

Kontakt Charlotte Tved 
Telefon 2616 9063 
Mail tved@privat.dk 
Facebook Nordlangelands Skytteforening 
Find os her Skytternes hus,  

Østergade 77. Lohals 

Kontakt Birthe Andersen 
Telefon 2042 8386 
Mail birtheboerge@live.dk 
Hjemmeside www.langeland.drk.dk 
Find os her Rudkøbing, Borgerhuset 

Kontakt Inge Egmose 
Telefon 2057 3905 
Mail oesterskoverne@hotmail.com 
Hjemmeside  
Find os her Frivilligcenter Langeland, 

Rudkøbing 

mailto:blumow@privat.dk
mailto:birtheboerge@live.dk
http://www.langeland.drk.dk/
mailto:oesterskoverne@hotmail.com
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Red Barnet Langeland 
Foreningens formål: Vi arbejder for at give børn et 
bedre liv i Danmark 

Målgruppe: Børn i udsatte positioner og deres 
familier 

Aktiviteter: Vi driver en familieoplevelsesklub.Vores 
frivillige arrangerer oplevelser og aktiviteter for børn i lokalområdet. Udover de faste månedlige aktiviteter 
arrangerer vi fælles udflugter og lejrophold for familierne i det omfang, vi kan rejse midler nok til det.  

 

RC Biler Langeland 
Foreningens formål: Fritidsaktivitet for RC 
interesserede, hvor sammenhold, fællesskab, hygge og 
lavt kontingent vægtes højt. 

Målgruppe: For alle. Dog skal børn under 10 år 
følges med en voksen. 

Åbningstider: Søndag kl. 10:00 – 16:00 eller efter aftale. Kontakt os for en gratis prøve-dag. 

 

Rudkøbing Badmintonklub 
 

Foreningens formål: Under afslappede former og i 
trygge rammer at tilbyde deltagelse i træning og spil 
med badminton og floorball for børn, unge voksne og 
ældre. 

Målgruppe: Fra 6 år- 

Aktiviteter: Badminton og floorball 

Åbningstider: Badminton: Ungdomstræning mandage og onsdage 16-18, 60+ træning torsdag 10-11.30, 
Baneudlejning mandage 18-21 og onsdage 18-20. Floorball tirsdage 16-19 på Ørstedskolen  

 

Rudkøbing Boldklub 
 

Foreningens formål: Fodbold 

Målgruppe: Alle som har lyst til at spille fodbold 

Åbningstider: Se hjemmeside 

Kontakt John Toft 
Mail formandlangeland@redbarnet.dk 
Telefon 2825 0571 
Hjemmeside www.redbarnet.dk/vaer-

med/lokalforeninger/langeland-
lokalforening 

Kontakt Thomas Christensen 
Mail rcbilerlangeland@hotmail.com 
Hjemmeside Facebook/RC Biler Langeland 
Adresse Industrivej 2, 5953 Tranekær 

Kontakt Kim Heinrich 
Telefon 5090 5128 
Mail Kimx.heinrich@gmail.com 
Hjemmeside www.rudkøbingbadmintonklub.dk 
Find os her Rudkøbing, Langelandshallen, 

Engdraget 10. 5900 Rudkøbing 

Kontakt Finn Pedersen 
Telefon 2944 7917 
Mail info@r-b.dk 
Hjemmeside www.r-b.dk 
Find os her Rudkøbing, Rue Mark 9 

http://www.rudk%C3%B8bingbadmintonklub.dk/
mailto:info@r-b.dk
http://www.r-b.dk/
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Rudkøbing Gymnastik Forening 
 

Foreningens formål: At dyrke motion på et plan, 
hvor alle kan være med. 

Målgruppe: fra 1 til 90 år. 

Åbningstider: Vores sæson er fra september til 
marts. De fleste hold træner på ørstedskolen, dog er ældreidræt i langelandshallen onsdag formiddag. 

 

Rudkøbing Håndboldklub 
 

Foreningens formål: RHK er for alle i alderen 2 år 
og op efter. Vi kan byde på en masse god håndbold 
med motiverende trænere, og et sted hvor alle kan 
være med. Vi lægger vægt på fællesskab og udvikling. 
Vi spiller en masse håndbold rundt på Fyn og laver en 
årlig håndboldudflugt. 

Målgruppe: Alle er velkomne. 

 

Rudkøbing Krolfklub 
 

Foreningens formål: Krolf er en blanding mellem 
kroket og golf, hvor det gælder om at komme banen 
rundt med færrest mulige slag. Alle kan være med, da 
det foregår i et stille og roligt tempo, hvorfor det ikke 
er noget problem at være gangbesværet eller 
kørestolsbruger. For at deltage i aktiviteten skal man 
melde sig ind i foreningen. Inkluderet i medlemskabet 
er der kaffe, og vi skiftets til at tage kage med. 

Målgruppe: Fra 12 år og opefter. Her bliver der taget godt i mod alle. 

Åbningstider: Rudkøbing Krolf Klub mødes to gange om ugen. Sæsonen varer fra april til og med oktober, 
såfremt vejret tillader det. 

 

 

  

Kontakt Louise Korfing Kieler 
Telefon 4071 7271 
Mail rgfgym@gmail.com 
Hjemmeside www.rudkøbinggymnastik.dk 
Find os her Pederstrupvej 22, 5900 Rudkøbing 

Kontakt Camilla Bjergsø (formand) 
Annie Beck (Kasserer) 

Telefon Camilla: 5073 0389 
Annie: 5123 7951 

Mail a.beck@live.dk 
Hjemmeside 
Facebook 

www.rhk1987.dk 
Rudkøbing HK 

Find os her Rudkøbing, Langelandshallen 

Kontakt Jens-Ole Hansen 
Telefon 2240 5923 
Mail jensole.hansen@outlook.dk 
Hjemmeside Ingen 
Find os her Rudkøbing, på plænen mellem 

frivilligcentret og FALCK 

mailto:jensole.hansen@outlook.dk
mailto:.hansen@outlook.dk


40 
 

Rudkøbing Pensionistforening 
 

Foreningens formål: Vi arrangerer tre busture om 
året; en forårs-, en efterårs- og en juletur. Vi 
arrangerer også modeopvisning samt julestue med 
underholdning, kaffe, julegodter og bankospil. Til vores 
årlige generalforsamling i januar er der ligeledes 
underholdning og her medbringes selv mad – 
foreningen giver øl, vand og snaps. Vi slutter af med et bankospil.  

Målgruppe: Seniorer og pensionister. Som medlem modtager man information om arrangementer samt 
seks blade om året fra Danske Seniorer. 

 

Rudkøbing Roklub 
 

Formål: At udbrede kendskabet til roning på 
Langeland.  

Rudkøbing Roklub er en af landets ældste roklubber.  

Målgruppe: Alle fra 12 år og opefter.  

Aktiviteter: Klubben ligger vægt på motionsroning. I 
april måned er der intro for nye roere.  

 

Rudkøbing Sangkreds 
 

Foreningens formål: Rudkøbing Sangkreds er en                                                                           
gammel forening, og vi kunne fejre vort 125 års 
jubilæum i 2007. Vi samles til øve-aften hver torsdag 
aften undtagen om sommeren. Vi synger for det meste 
firstemmigt. Ud over at samles omkring korsang, er 
der i sangkredsen en hyggelig stemning, som gør, at vi 
efter hver sangaften bliver i rigtig godt humør. For 
sangerne er det at skulle mødes til sangaften hver torsdag aften et af ugens højdepunkter. I løbet af året 
deltager vi i forskellige arrangementer. 

Målgruppe: Kun for mænd. 

 

  

Kontakt Lilli Kristensen 
Telefon 2484 7158 
Mail lilli5900@gmail.com 
Hjemmeside Ingen 
Find os her Rudkøbing 

Kontakt Karin Frost 
 3116 4466 
Mail RR.5900@hotmail.com 
Hjemmeside www.rudkøbingroklub.dk 

facebook/rudkøbing roklub 
Find os her Skudehavnen 2, 5900 Rudkøbing 

Kontakt Peder Bøje Larsen  
Arly Hansen 

Telefon 2449 0644 
Mail arly.hansen@dlgtele.dk 
Hjemmeside www.rudkoebing-sangkreds.dk 
Adresse Rudkøbing, Broløkken 13 

mailto:lilli5900@gmail
http://www.rudk%C3%B8bingroklub.dk/
mailto:arly.hansen@dlgtele.dk
http://www.rudkoebing-sangkreds.dk/
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Rudkøbing Sejlklub 
 

Foreningens formål: Klubbens formål er at fremme 
interessen – og deltagelse i sejlsport. Der er mulighed 
for deltagelse i sejlads med optimistjoller samt 
deltagelse i kapsejlads. Der laves tursejlads i 
sejlsæsonen og diverse arrangementer. Kontakt gerne 
klubben for mere information. 

Målgruppe: Alle er velkomne. 

 

Rudkøbing Skyttekreds 
 

Foreningens formål: At have det hyggeligt og skyde 
med riffel og pistol – både med og uden luft. 

Målgruppe: Alle er velkomne 

 
 
 
 

Rudkøbing – Strynø Bådelaug                  
 

Foreningens formål: Repræsentere ejere af joller og 
både 

Målgruppe: Bådejer og folk med interesse for vandet 

Aktiviteter/åbningstider: se hjemmeside 

 

 

Rudkøbing Tennisklub 
  

Foreningens formål/aktiviteter: At spille tennis og 
padel tennis 
Målgruppe: Alle 

 

 

 

Kontakt Finn Birger Hansen 
Telefon 2224 0126   
Mail Finn@Birgerhansen.dk 
Hjemmeside www.rudkobingsejlklub.dk 
Adresse Ørstedsgade 17, 5900 Rudkøbing 

Kontakt Flemming Petersen 
Telefon 4019 3568 
Mail fpaof8@gmail.com 
Hjemmeside www.rudkøbingskyttekreds.dk 
Adresse Nørrebro 75C, 5900 Rudkøbing 

Kontakt Claus Larsen 
Finn V. Petersen 

Telefon 2362 0044 
42461565 

Mail rs.baadelaug@gmail.com 
Hjemmeside 
Facebook: 

Fritidssejlads.dk /  
Rudkøbing-Strynø Bådlaug 

Find os her http://www.fritidssejlads.dk/find-
os/ 

Kontakt Jesper Laage Kjeldsen 
Telefon 2372 7080   
Mail jesperlaage@fastmail.com 
Hjemmeside www.rudtennis.dk 

Facebook: rudkøbingtennisklub 
Adresse Strandbakken 18, 5900 

Rudkøbing 

mailto:Finn@Birgerhansen.dk
http://www.rudk%C3%B8bingskyttekreds.dk/
http://www.rudtennis.dk/
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Røde Kors, Sprogcafé 
 

Foreningens formål: Vor café er stedet, hvor voksne 
herboende flygtninge mødes med frivillige i Røde Kors 
til hyggeligt samvær. Vi hjælper med at oversætte breve, 
lære dansk, og hvad der ellers er behov for. Her er der 
mulighed for at danne netværk. 

Målgruppe: Alle der har lyst til at møde mennesker 
med forskellige kulturelle baggrunde. 

 

Røde Kors, Langeland 
 

Foreningens formål: Vi sætter fokus på demokrati og 
aktivitets-udvikling gennem de mangfoldige aktiviteter,     
der foregår på Langeland i Røde Kors regi. Vi arbejder 
ud fra følgende principper; medmenneskelighed, 
upartiskhed, neutralitet, uafhængighed, frivillighed, enhed 
og almengyldighed. 

På Langeland har vi Besøgstjenesten, Nørklegruppen, 
Førstehjælp, tøjindsamling, ferielejre, julehjælp og 
flygtningearbejde herunder Sprogcafé. 

Målgruppe: Alle er velkomne. 

 

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Sydfyn 
 

Foreningens formål: Scleroseforeningen er en privat 
patientforening for mennesker med sclerose og deres 
pårørende. For indsamlede midler støtter 
Scleroseforeningen forskning i sclerose, yder 
patientstøtte fx psykologhjælp, formidler viden og 
information om sclerose og driver Dronningens Ferieby 
i Grenå, hvor husene er indrettet, så mennesker med handicap kan komme på ligeværdig ferie. 

Målgruppe: Alle som har Sclerose inde på livet. 

 

  

Kontakt Ann Jeppesen 
Telefon 4227 1300 
Mail ajeppesen826@gmail.com 
Hjemmeside Ingen 
Find os her Rudkøbing, Frivilligcenter 

Langeland 

Kontakt Hanne Østergaard  
Ann Jeppesen 

Telefon 6251 4014 
4227 1300 

Mail Nampundu59@gmai.com 
ajeppesen826@gmail.com 

Hjemmeside www.langeland.drk.dk 
Find os her Frivilligcenter Langeland 

Kontakt Karen Gehrt 
Telefon 2425 2026 
Mail karengehrt@gmail.com 
Hjemmeside www.scleroseforeningen.dk 
Find os her Sydfyn 

mailto:ajeppesen826@gmail.com
mailto:ajeppesen826@gmail.com
http://www.langeland.drk.dk/
mailto:karengehrt@gmail.com
mailto:t@gmail.com
http://www.scleroseforeningen.dk/
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Sejlskibs- og Pakhusforeningen, Rudkøbing    
 

Foreningens formål: Foreningen ejer og driver Det 
røde Pakhus på Søndre Mole i Rudkøbing Havn med 
værksted og oplagsrum for de gamle træskibe i havnen, 
samt opholdsstue for medlemmerne. Pakhuset er 
rammen om et levende og lærerigt skibsmiljø. 

Målgruppe: Alle som har interesse kan optages som 
medlemmer.  

Aktiviteter: Der afholdes i årets løb forskellige arrangementer i Pakhuset 

 

 

Skibslauget Mjølner 
 

Formål: At eje sejlskibet ”Mjølner” af Rudkøbing og 
bevare, vedligeholde og sejle med ”Mjølner” som et 
kulturhistorisk minde om småskibsfartens tidligere 
betydning for transport af gods og passagerer.  

Målgruppe: Alle 

Aktiviteter: Der er løbende vedligeholdelse og et 
årligt bedding ophold. Arbejdet udføres af medlemmerne. I sommersæsonen er der medlemsture rundt i 
Det Fynske Øhav.  

 

Sociale aktiviteter for demensramte og pårørende 
 

Formål: At skabe gode rammer for, at demensramte 
og pårørende kan skabe et netværk, hvor man kan 
møde forståelse og have gode oplevelser sammen.  

Målgruppe: Demensramte og pårørende 

Aktiviteter: Forkælelsesaften den sidste torsdag i 
måneden kl. 17 – 19:30: Et hyggeligt middagsselskab 
tilberedt af frivillige.  

Oplevelsescaféen den anden onsdag i måneden ca. kl. 14 - 16: Vi tager på forskellige ture ud af huset eller 
mødes i Frivilligcenteret til hyggeligt samvær. 

 

Kontakt Jørgen Bejerholm  
Nils Gotfredsen 

Telefon 2130 2548     
2324 2217 

Mail gotfredsen@webnetmail.dk 
Hjemmeside www.sejlskibogpakhus.dk 
Adresse Havnepladsen 9 A, 5900 

Rudkøbing 

Kontakt Niels Gotfredsen 
Telefon 2342 2217 
Mail post@skibslauget-mjoelner.dk 
Hjemmesi
de 

www.skiblauget-mjoelner.dk 
www.facebook.com/msmjoelner 

Find os 
her 

Ved det gule pakhus, 
Rudkøbing Havn 

Kontakt Frivilligcenter Langeland 
Telefon 2080 4533 

2234 4533 
Mail kontakt@fcll.dk 
Hjemmesi
de 

www.frivilligcenterlangeland.dk 

Find os 
her 

Fredensvej 1, Rudkøbing 

http://www.skiblauget-mjoelner.dk/
http://www.facebook.com/msmjoelner
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Stavdamerne i Tullebølle                 
 

Foreningens formål: Gåture med og uden stave 

Målgruppe: Der er plads til alle  

Aktiviteter: Der er tre gå-hold som varierer i længde 
og tempo. Der er fælles afslutning 

Mødetid: Tirsdage kl. 9-ca.11. Man møder bare op.  

 

Stigtebos Vennekreds   
 

Foreningens formål: At være til hjælp praktisk og 
økonomisk ved arrangementer for borgerne på Stigtebo.
   

Målgruppe: Alle.   

 

 

 

Strynø Lokalhistoriske Arkiv   
 

Foreningens formål: De lokalhistoriske arkiver 
opbevarer indleverede og indsamlede billeder, 
protokoller, dokumenter, slægtshistorier o.a. som 
vedrører folk og ejendomme i lokalarkiverne respektive 
områder. 

Åbningstider: Kontakt arkivet   

 

Strynø Spejdergruppe                  
 

Foreningens formål: Skæg og ballade 

Målgruppe: Alle 

Aktiviteter: Ud i det blå 

 

Kontakt - 
Telefon - 
Find os her Startsted: Skydehuset v. 

Tullebølle Hallen, Løkkebyvej 
2A. Tullebølle 

Kontakt Maja Kristensen 
Telefon 2048 0792 
Mail budeia@post.tele.dk 
Hjemmeside Ingen 
Adresse Stigtehaven 6 co/Skovvænget 7, 

Lohals 5953, Tranekær 

Kontakt  
Telefon 5195 8717 
Mail skjold@byskjold.dk 
Hjemmeside  
Adresse Nørrevej1,1.sal. 5943 Strynø 

Kontakt Kristine Møller 
Søren Sørensen 

Telefon 5195 9444, 
2339 6364 

Mail m0kristine@hotmail.com, 
soso@adr.dk 

Find os her Strynø 
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Støtteforeningen for Rudkøbing Byhistoriske Arkiv 
 
Foreningens formål: At støtte bevaringen og 
udbygningen af Rudkøbing Byhistoriske Arkiv samt at 
udbrede kendskab og interesse for arkivet. 

Målgruppe: Alle med interesse for slægtsforskning, 
lokalhistorie og ønske om at byarkivet skal bevares. 

 
 

 

Sydlangelands Badmintonklub 
 

Foreningens formål: Tilbyde badminton på Sydlangeland 
Målgruppe: Alle med interesse for badminton. 

Åbningstider: 

Torsdage kl. 10.00-12.00. Man behøver ikke have en 
makker, man møder og betaler fra gang til gang. 

Derudover lejer vi banerne ud mandage i tidsrummet 17.00-21.00  

 

Sygehuskoret            
 

Foreningens formål: At skabe et socialt fællesskab 
med sangen som det centrale 

Målgruppe: Kvinder i alderen 50+ og opefter 

Aktiviteter: Fællessange under ledelse af dirigent Lone 
Norddal. Lejlighedsvise forestillinger og et årligt Kortræf. 

Mødetid: Torsdag fra klokken 14.30 - 17.00 

 

  

Kontakt Per Overgaard Rasmussen 
Mogens Christensen 

Telefon 2139 0232 
2345 5117 

Mail per.overgaard@post9.tele.dk 
frimmorgens@yahoo.dk 

Hjemmeside www.byarkivet.langelandkommune.dk 

Adresse Nørrebro168, 5900 Rudkøbing 

Kontakt Rasmus Thomsen 
Telefon 5329 1067 
Mail havethomsen@hotmail.com 
Hjemmeside www.humblehallen.dk 
Adresse Humble, Humblehallen 

Kontakt Kirsten Holme 
Telefon 2972 7658 
Mail kirstenholme@yahoo.dk 
Hjemmeside  
Find os her Borgerhusets store sal. 

Rudkøbing 

mailto:per.overgaard@post9.tele.dk
mailto:frimmorgens@yahoo.dk
http://www.byarkivet.langelandkom-/
mailto:havethomsen@hotmail.com
mailto:ethomsen@hotmail.com
http://www.humblehallen.dk/
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Telefonstjernen - tryghedsopkald 
 

Formål: At borgere kan få et dagligt opkald, som giver 
tryghed i hverdagen, når man bor alene. 

Målgruppe: Ældre som bor alene. 

Telefonstjernen er en fælles aktivitet under Røde Kors og 
Ældresagen 

 

Torsdagsklubben i Lindelse 
 

Foreningens formål: Vi mødes i perioden september 
til maj, hvor vi har hyggelige eftermiddage med sang, 
oplæsning, et par udflugter samt to omgange fælles- 
spisning i løbet af sæsonen. 

Målgruppe: Pensionister i Lindelse og omegn. 

 

Tranekær Slotsmøllelaug                 
 

Foreningens formål: At bevare Tranekær Slotsmølle 

Målgruppe: Alle med lyst til historie 

Aktiviteter: Oplev en gammel mølle med masser af 
boder 

 

Tranekær Sogns beboerforening                   
 

Foreningens formål: Socialt samvær. Vedligeholdelse 
og udlejning af beboerhuset 

Målgruppe: Alle medlemmer 

Aktiviteter: Kultur, Fællesspisning, Skt. Hans aften, 
Høstfest samt vedligeholdelse og forbedringer i 
arbejdsgrupper. 

 

 

Kontakt Lone Stenberg 
Telefon 2072 8776 
Mail Stenberg.lone@gmail.com 
Hjemmeside  ww.aeldresagen.dk 
Find os her Langeland 

Kontakt Else Hansen 
Telefon 6257 1494 
Mail Else.hansen1935@live.dk 
Hjemmeside Ingen 
Find os her Lindelse Sognegård 

Kontakt Joan Madsen-Østerbye 
Telefon 4037 1206 
Mail tranekaer@slotsmølle.dk 
Hjemmeside 
Facebook 

www.slotsmoelle.dk 
Tranekær Slotsmølle 

Find os her Lejbøllevej 3. 5953 Tranekær 

Kontakt - 
Telefon - 
Mail kontakt@tranekaerbeboerforening.dk 
Hjemme
side 

www.tranekaerbeboerforening.dk 

Find os 
her 

Stengade 2a. 5953 Tranekær 

mailto:Else.hansen1935@live.dk
http://www.slotsmoelle.dk/
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Tranekær Tulllebølle Idrætsforening          
 

Foreningens formål: Foreningens formål er, at glæde 
børn, unge og voksne med at dyrke en masse idræt samt 
have et godt fællesskab og en masse gode sociale 
arrangementer. 

Målgruppe: 0-99 år 

Aktiviteter: Fodbold, badminton og banko 

Åbningstider: Døgnet rundt 

 

Tullebølle borgerforening                  
 

Foreningens formål: Socialt samvær. Vedligeholdelse 
og udlejning af forsamlingshuset 

Målgruppe: Alle medlemmer 

Aktiviteter: Fællesspisning 4 gange årligt. Bridge hver 
torsdag og loppemarked første søndag i juli. 

 

 

Tullebølle Centrets Vennekreds               
 

Foreningens formål: Velgørenhed for beboerne på 
Tullebølle Plejecenter 

Målgruppe: Alle med interesse i Tullebølle Plejecenter 

Aktiviteter/tidspunkter: Frivillige afholder 
arrangementer: Busture, banko, og underholdning for 
medlemmer og velgørenhed for beboere på Tullebølle 
Plejecenter.  

 

  

Kontakt Kamilla Kjeldsen 
Telefon 2021 0263 
Mail Ttif.langeland@outlook.dk 
 
Facebook 

Tranekær Tullebølle 
Idrætsforening 

Find os 
her 

Tullebølle Hallen 

Kontakt Kurt Clausen (fællesspisning) 
Otto Arnsted (bridge)  

Telefon Kurt: 3025 5421 
Otto: 2320 1550 

Facebook Borgernes hus Tullebølle 
Find os her Skolevej 16 5953 Tullebølle 

Kontakt Alice Madsen 
Telefon 5123 3319 
Mail - 
Facebook Tullebølle Centrets vennekreds 

for beboerne på Tullebølle 
Plejecenter 

Find os her Tullebølle Plejecenter, 
Tullebølle Centret 2. Tullebølle 
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Tullebølle Fritidspark                  
      
Foreningens formål: Foreningen vedligeholder 
Fritidsparken, som er et grønt område med 
petanquebaner, udsigtstårn, shelter, 
grillhytte/madpakkehus, legeplads og toilet.                                                         

Målgruppe: Alle 

          

Tullebøllehallen og Hallens venner                  
 

Foreningens formål: Foreningens formål er at drive 
sportshal i Tullebølle, og at skaffe midler hertil 

Målgruppe: Beboere på, især midt og nord langeland. 

Aktiviteter: Udlejning af hallen til andre foreninger og 
private 

 

Vi Samler Enderne – Landsbyklyngen Langeland og Strynø 
 

Foreningens formål: Foreningens formål er at styrke 
frivilligt arbejde, samarbejde og netværk på tværs af 
hele Langeland, Siø og Strynø, for herved at bidrage til 
en positiv udvikling i Langeland Kommune. 

Målgruppe: Alle personer og grupper som har 
interesse i foreningens formål. 

Aktiviteter: Foreningen har forskellige indsatsområder og flere kan løbende komme til. 
Igangværende indsatser:  
Kalenderen ”det sker på Langeland”; En online og brugerdrevet kalender, som giver et samlet overblik over 
aktiviteter og events indenfor kommunens grænser.  
Fællesskabets Folkemøde; Et årligt event med fokus på aktiviteter og muligheder i foreningslivet. 
Langeland Blaffer; forskellige initiativer og events, som skal fremme uorganiseret samkørsel/blafferi på 
Langeland og Strynø. 

 

  

Kontakt Ib Christoffersen  
Telefon 2126 2086    
Mail tullebollefritidspark@gmail.com 
Hjemmeside www.fritidsparken.dk 
Find os her Bygaden 74 A, Tullebølle 

Kontakt Halbestyrer Kurt Clausen 
Telefon 3025 5421 
Mail formand.tullebollehallen@gmail.com 
Facebook Tullebølle Hallen og Hallens venner 
Find os 
her 

Løkkebyvej 2a. 5953 Tranekær 

Kontakt Jytte Frederiksen 
Telefon 2178 7476 
Mail brandt-kjaer@webspeed.dk 
Hjemmeside www.visamlerenderne.dk 
Find os her  

http://www.fritidsparken.dk/
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Vågetjenesten Langeland 
 
Formål: At være nærværende, at berolige og skabe 
ro og tryghed ved livets afslutning 

Aktivitet: Vågetjenesten kan træde til, når en døende 
borger er uden nære pårørende - enten i eget hjem 
eller når eget hjem er en del af et 
plejecenter/plejehjem. 

Vågetjenesten vil også gerne være til stede, hvis en pårørende har brug for aflastning. 

Målgruppe (frivillige): Modne personer, som har tid og overskud til at sidde hos en døende. 

Vågetjenesten er en aktivitet under Ældre Sagen Langeland 

                                                                 

Ældre Sagen Langeland 
 
Foreningens formål: En værdig allerdom for alle. 
Ældresagens Lokalafdeling har en lang række 
betydningsfulde aktiviteter. Det sociale samvær er i 
centrum og vi mødes om aktiviteter som foredrag, 
musikalsk underholdning, motion bl.a. stavgang. Vi har 
halv- og heldagsudflugter samt en udenlandsrejse på 5 
til 7 dage.  

Målgruppe: Alle over 18 år kan være medlem. 

 

Østerskov forsamlingshus                 
 

Foreningens formål: Vedligeholdelse, drift og 
administration af udlejning til private og offentlige 
arrangementer. 

Målgruppe: Alle aldre 

Aktiviteter: Fællesspisning (for herrer første onsdag i mrd. for damer første mandag i mrd.) og bankospil 

 

  

Kontakt Bodil Skriver 
Telefon 2236 5799 
Mail bodilskriverp@gmail.com 
Hjemmeside www.ældresagen.dk 
Find os her Langeland 

Kontakt Jette Benzon 
Telefon 6166 1943 
Mail jbj@jettebenzon.dk 
Hjemmeside www.ældresagen.dk 
Find os her Langeland 

Kontakt Poul Christiansen 
Telefon 2175 2034 
Mail pc.christiansen@gmail.com 
Hjemmeside Oesterskovforsamlingshus.dk 
Find os her Østerskovvej 7 5932 Humble 

mailto:bodilskriverp@gmail.com
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Frivillighedens Pris 
 

Prisen uddeles årligt af Langeland Kommune for at anerkende det frivillige arbejde, der foregår i socialt regi. 
Med prisen følger et beløb på 5.000 kr. 

Prisen tildeles en eller flere personer, som har gjort en ekstraordinær indsats. Det kan bl.a. være at skabe 
øget opmærksomhed omkring frivilligt socialt arbejde og/eller at medvirke til at styrke livskvalitet og trivsel 
for en gruppe af borgere på Langeland. 

Prisen uddeles hvert år på Frivillig Fredag den sidste fredag i september. Kandidater indstilles af borgere på 
Langeland. Langeland Kommune annoncerer i Øboen hvordan kandidater indstilles til prisen. 

 

Ildsjæleprisen 
 

Prisen gives af Folkeoplysningsudvalget i Langeland Kommune til en eller flere ildsjæle i en godkendt 
folkeoplysende forening, der i det daglige gør en forskel i det folkeoplysende arbejde på Langeland. Med 
prisen følger et beløb på 10.000 kr. 

En ildsjæl er en borger, der bl.a. skaber aktivitet på Langeland til glæde for andre, tænder en ild i andre, og 
får andre til at arbejde frivilligt. 

Ildsjæleprisen kan man ikke selv søge, men alle langelandske ildsjæle i godkendte folkeoplysende foreninger 
kan indstilles, og alle kan indstille. Prisen uddeles hvert år i januar måned. 

Forslag til årets Ildsjælepris skal være skriftlig og indeholde en begrundelse. Indstillingerne skal være 
modtaget af Folkeoplysningsudvalget senest 1. december. 

For at indstille en ildsjæl skal forslaget indeholde følgende: 

- Navn på kandidaten til prisen. 
- Begrundelse for indstillingen. 
- Navn og kontaktoplysninger på den, der indstiller kandidaten 
- Kontaktoplysninger på den indstillede kandidat. 

 

Vindere findes af Folkeoplysningsudvalget. Indstillinger sendes til kultur.fritid@langelandkommune.dk. 

Frivillig Fredag 

Da forhenværende socialminister Benedikte Kiær åbnede frivillighedsåret 2011, udnævnte hun samtidig den 
sidste fredag i september til national frivillighedsdag. Dagen har fået navnet Frivillig Fredag. På Frivillig 
Fredag fejres frivilligheden landet over med forskellige arrangementer. Dagen falder altid på den sidste 
fredag i september og skal markere og anerkende det frivillige arbejde i Langeland Kommune. 

Dagen arrangeres i samarbejde mellem Frivilligcenter Langeland og Folkeoplysningsudvalget. Har du lyst til 
at være med eller blot høre mere kan du kontakte frivilligcentret på: kontakt@fcll.dk.  

mailto:kultur.fritid@langelandkommune.dk
mailto:kontakt@fcll.dk
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Mangler din forening eller har du rettelser? 
 

Ønsker du, at jeres frivillige forening eller tilbud bliver præsenteret i Foreningsvejviseren? Eller har du 
tilføjelser eller ændringer til de oplysninger, der findes i denne udgave? Så kontakt Frivilligcenter Langeland: 

Frivilligcenter Langeland  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing 

Tlf.: 2234 4533 
Mail: kontakt@fcll.dk 

 

Eller kommunens kultur og fritidskonsulent: 

Mail: folkeoplysning@langelandkommune.dk 

 

 

 

 

mailto:kontakt@frivilligcenterlangeland.dk
mailto:ontakt@fcll.dk
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