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TEOLOGISK TANKE

“Bogstavet slår ihjel, men ånden gør levende”, samt: ”Det
samme slør bliver ved med at ligge over oplæsningen af den
gamle pagt, uden at det tages bort, for det fjernes først i
Kristus”. Det er nemlig ikke det gamle testamente, men dets
slør, der fjernes i Kristus, for at det ved Kristus kan blive
forståeligt og ligesom afklædt, som uden Kristus er dunkelt
og tilhyllet.” – Augustin

MARIBO DOMSOGN

Kirkestræde 4

Maribo Domsogn har den 1. juni i år
erhvervet ejendommen Kirkestræde
nr. 4. der er nabo til Sognets Hus.
Ejendommen, der ligger op til
Domkirkens areal og med få meters
afstand til Sognets Hus, kommer til
at fremstå som en integreret del af
den øvrige bygningsmasse og dermed
som en længe ønsket udvidelse af
Sognets Hus, der blev opført og taget
i brug i 1982.
Der har gennem mange år været et
stort ønske om at samle og etablere
nye kontorfaciliteter bl.a. for vores
sognepræst, domorganist og
hjælpepræst.

Et stort behov for køkkenudvidelse
løses i løbet af sommeren ved
etablering af et nyt og større køkken
i Sognets Hus med inddragelse af
noget gangareal og et mindre
opbevaringsrum.
Anne Koppelgaard

Kirkegårdens gamle lindetræer

I december 2019 bragte Folketidende
en artikel om sikkerhedsrisikoen ved
de 35 meter høje lindetræer foran
Domkirkens hovedindgang. Mange
af de gamle træer er fældet, men de
tilbageværende mister nu visnede
grene i toppen, som kan falde ned
under storm til fare for de mennesker, der færdes i området. Rødderne
skyder op gennem asfalten flere
steder, hvor rustvognene færdes på
vej til og fra Domkirken.
Sagen har været drøftet flere gange i

menighedsrådet og midt i marts
måned var stiftets nye
kirkegårdskonsulent , Anne Galmar,
inviteret til en besigtigelse af
området. En foreløbig vurdering
afventes snarest. Der er ingen tvivl
om, at et projekt for området og
træerne både kræver diverse tilladelser, ikke mindst fra Slots- og
kulturstyrelsen. Tillige byder
projektet på store økonomiske
udfordringer. Planerne kunne evt.
også af den grund tænkes udført over
en periode på to til tre år. Foreløbig
afhjælpes problemerne ved
regelmæssig soignering af træerne.
Anne Koppelgaard

Der er skilte med parkeringsregler
foran kirkebygningen, foran parkeringsbåsene ud for Pilgrimshusets
have og ved gavlen hen mod Sognets
Hus.
Domkirkens hjemmeside og kirkens
Facebook-side oplyser om parkeringsforholdene.
Det er menighedsrådets håb, at alle
tager godt imod de nye tiltag.
Maribo Domsogns Menighedsråd
Anne Koppelgaard

Parkeringsforholdene på
kirkepladsen ved Maribo
Domkirke

Tirsdag den 11. august kl. 19.30

I foråret blev der opsat nye P-skilte
på pladsen ved Maribo Domkirke.
Domsognets menighedsråd har i en
længere periode ønsket at få orden på
parkeringen på pladsen især i
perioder med stor aktivitet i og ved
Domkirken.
Rigtig mange mennesker færdes i
området, og vi må derfor sørge for, at
det er et rart og sikkert sted at
færdes. Vi skal også passe på hele
stiftets smukke kirkebygning og
undgå parkering tæt på denne.
Skulle uheldet være ude, er det
menighedsrådets ansvar, at redningskøretøjer kan komme frem til
området, til Domkirken, domprovstegården, turbåden, “Anemonen” og
det store område ned mod
Klostersøen.
Der er nu etableret otte parkeringspladser, deraf én invalideparkering.
Det er muligt både for busser og
privatbiler at køre op til kirken og
sætte passagerer af og afhente igen.
Parkering uden for parkeringsbåsene
er ikke tilladt. Det har det ikke været
siden foråret 2019.
Fra 1. april har et privat parkeringsfirma kunnet udstede parkeringsafgifter i henhold til stedets tydelige
skiltning.
For enden af Klostergade ved
indkørslen til kirkepladsen informerer et adgangsskilt om parkering.

Sommerfestival i Maribo
Domkirke
Prædebut- koncert med Amanda
Marie
Mortensen.
En generalprøve på den
talentfulde
unge solists
afsluttende
program fra
Det
Kongelige
Danske Musikkonservatoriums
solistklasse. Amanda spiller allerede
nu mange koncerter på orgel og som
continuospiller.

Hun har fået undervisning hos Hans
Davidsson, Hans Fagius og Søren
Chr Vestergaard.
Fri entré.

Tirsdag den 18. august kl. 19.30

Den britiske stjerneorganist Henry

MARIBO DOMSOGN

Fairs gæster os. Fairs er professor ved
konservatorierne i Birmingham og
Leipzig. Han har vundet talrige
priser ved orgelkonkurrencer og har
indspillet flere cd’er.
Fri entré.

Tirsdag den 25. august kl. 19.30
Endnu en
international
stjerneorganist:
Suzanne
Ozorak. Født i
Canada. Hun
er en hyppigt
brugt koncertorganist og har
indspillet flere cd’er. Fungerer til
daglig som domorganist i Ottawa.
Fri entré.

Domorganist Vibeke Vanggaard

Landemode

Det åbne landemode med gudstjeneste i Domkirken og efterfølgende
beretning ved biskop Marianne
Gaarden om forhold i
Lolland-Falsters stift finder i år ikke
sted i juni måned som sædvanligt.
Mødet flyttes frem til lørdag den 3.
oktober.
Se nærmere information i næste
nummer af kirkebladet.

Menighedsrådets sensommerudﬂugt

Udflugten finder sted den 16.
september og går til Vestlolland,
hvor vi bl.a. skal besøge Vindeby
Kirke. Det endelige program samt
deltagerpris vil blive meddelt i næste
kirkeblad. Der vil være bindende
tilmelding til turen fra den 1.
september til den 10. september på
kirkekontoret i Sognets Hus eller på
tlf. 54 78 03 92.
Nanna Petersen

Valg til menighedsråd

Orienteringsmødet i forbindelse med
menighedsrådsvalget er flyttet fra
foråret til tirsdag den 19. august kl.
19.00 i Sognets Hus.
Arbejdet i menighedsrådet er

interessant. Opgaverne og ansvarsområdet omfatter vedligeholdelse af
kirken, bygninger, kirkegård,
gudstjenester, musik, kirkelige
arrangementer, personale, økonomi,
ledelse, ansættelse af præster med
mere.
Kunne nogle af disse opgaver have
din interesse er orienteringsmødet
noget for dig. Alle er velkomne.
Anne Koppelgaard.

Velkommen til ny kirkegårdsleder

Mit navn er Anne Katrine Rasmussen. Jeg er 38 år gammel og opvokset
i Rødbyhavn. Siden har jeg boet i
København, Odense, Århus,
Kortrijk (Belgien) og Almere
(Holland). For 10 år siden flyttede
jeg sammen med min datter til
Nagelsti ved Nykøbing F. efter at
være blevet ansat på kirkegårdene i
Nykøbing, hvor jeg de første syv år
stod for driften af kirkegårdsgartneriet.
Jeg er oprindeligt uddannet væksthusgartner. I 2016 begyndte jeg på
en række amu-kurser i Slagelse og
kvalificerede mig til at gå til svendeprøve som grøn anlægsgartner i
2018.
En af mine store passioner er
blomster. Både som almindelige
blomster, buske træer og stauder. Jeg
går meget højt op i biodiversitet, da
det er vigtigt at passe på vores miljø
og vores bier.

Jeg glæder mig meget til at lære
Maribo kirkegård og sogn bedre at
kende, og til arbejdet for at bevare
Maribo kirkegård som en smuk oase
fyld med historie.
Anne Katrine Rasmussen

Coronapandemi.

På Domkirkens hjemmeside kan du
se betydningen for gudstjenester og
arrangementer i forhold til de
aktuelle retningslinjer, der bliver
udmeldt fra myndighederne.

VEJVISER
Maribo Domkirke, Klostergade 33
Hjemmeside: www.maribodomkirke.dk
Åbningstider: Daglig fra kl. 9 – 17.
Rundvisning: fra den 1. april til den 1.
november: tirsdag – lørdag kl. 14.00
Biskop: Marianne Gaarden, Østre Allé 2, 4800
Nykøbing F. Tlf.: 54 85 02 11
Domprovst: Anne Birgitte Reiter, Klostergade
35, 4930 Maribo
Tlf.: 30 24 97 80 E-mail: abre@km.dk.
Fredag er fridag.
Sognepræst: Per Møller, Kontor, Klostergade
2A, 4930 Maribo
Tlf.: 54 78 44 21 / 26 19 46 23
E-mail: pmoe@km.dk
Bopæl: Vestergade 6, 4990 Sakskøbing
Mandag er fridag.
Sognepræst - pilgrimspræst: Anne Louise
Lindström Hanson, Refshalevej 28, 4930
Maribo. Tlf. 20 14 50 23 E-mail: anlh@km.dk
Mandag er fridag.
Bistandspræst: Laura Håkansson
Tjennemarkevej 6, 4952 Stokkemarke.
Tlf.: 54 71 10 76 E-mail: laha@km.dk
Domorganist: Vibeke Vanggaard
Skovmarksvej 20, 4672 Klippinge
Tlf. 23 20 12 76 E-mail: vanggaard@doks.dk
Mandag er fridag.
Kirkekontoret: Sognets Hus, Kirkestræde 6,
4930 Maribo. Tlf.: 54 78 03 92
E-mail: maribodom.sogn@km.dk
Kontortid: mandag til fredag kl. 10.00 – 13.00
onsdag tillige kl. 15.00 - 17.00
Kordegn: Anne-Mette Overgaard
E-mail: amov@km.dk
Kirkegårdskontor: Søndersøvej 2, 4930
Maribo. mandag til torsdag kl. 11.00 - 12.00
samt kl. 14.00 - 15.00
fredag kl. 11.00 - 12.00 Tlf.: 54 78 03 51
E-mail: kontor@maribokirkegaard.dk
Kirkegårdsleder: Anne Katrine Rasmussen.
Træffes på kirkegården i arbejdstiden og på
kirkegårdskontoret mandag til torsdag
kl. 10.00 - 12.00 og kl. 14.00 - 15.00, samt
fredag kl. 11.00 - 12.00
Tlf. 23 30 03 51 / 54 78 03 51.
Regnskabsfører: Søren Lysgaard. Træffes på
kirkegårdskontoret i kontorets åbningstid.
Tlf. 54 94 38 12 E-mail: soel@km.dk
Kirketjener: Vakant.
Formand for menighedsrådet: Anne
Koppelgaard, Refshalevej 65, 4930 Maribo
Tlf. 54 78 90 23
E-mail: ac.koppelgaard@gmail.com
Næstformand: Bodil Lindsten, Nystedvej 34,
4930 Maribo. Tlf.:54 78 26 70 / 40 89 50 96
E-mail: bolindsten@hotmail.com
Kirkeværge: John Nymand, Sdr. Boulevard
111, 1., 4930 Maribo. Tlf.: 20 29 26 50
E-mail: nymand.john@gmail.com
Kasserer og kontaktperson: Tommy
Lindebjerg Nielsen, Søvænget 34, 4930 Maribo
Tlf.: 54 78 04 19 / 40 14 04 27
E-mail: tln@lindebjerg.com
Ældrearbejdets kontaktudvalg:
Nanna Petersen, Tlf. 53 28 89 96
E-mail: nannakirkpetersen@hotmail.com
Kirkebil: Bestilles hos kordegnen.
Tlf. 54 78 03 92
Redaktion: Anne Koppelgaard, Nanna
Petersen og Per Møller (ansvarsh.)
Graﬁsk udformning: ARos Illustration / Per
Møller
Oplag: 2500 stk. Tryket af Flyer Alarm
Deadline for næste nummer af kirkebladet:
fredag den 10. juli.

KONFIRMATION I MARIBO DOMKIRKE
Coronapandemien i foråret gjorde
det nødvendigt at aflyse forårets
konfirmationer, der var planlagt til
afholdelse henholdsvis den 19. april,
8. maj og 9. maj.
Konfirmationerne er nu flyttet til
henholdsvis:

Silje Berner Rasmussen
Storm Sørensen
Tilde Samson Schlüter
Tobias Nørby Nielsen

abre@km.dk
Senest tirsdag den 12. juni.

Søndag den 30. august

Per Møller – Sognepræst
Tlf. 54 78 44 21 / 26 19 46 23

Lørdag den 29. august

Freja Lindrup Jensen
Gry Engelhard

Alexander Martin Schumacher
Andrea Foged Madsen
Andrea Fremming Lohse
Benjamin Waldemar Klarskov Jensen
Cecilie Schau Andersen
Elias Malling Back Johansen
Emil Kristian Nørregaard Winther
Emma Sofie Gertsen
Esther Marie Lystrup
Karoline Harkjær Hare
Laurits Hladka Jensen
Matilde Adelfest Christiansen
Melanie Zingenberg Salewski
Mikkel Krarup Jensen
Rebecca Bohn Frederiksen

Lørdag den 19. september

kl. 10.00 ved sognepræst Per Møller

kl. 10.00 ved sognepræst Per Møller

Med venlig hilsen

kl. 10.00 ved domprovst Anne Reiter
Er der nogen der endnu ikke har
tilmeldt sig til konfirmation vil jeg
bede jer tilmelde jer med fulde navn,
adresse og den dag I ønsker konfirmation i Maribo Domkirke.
I der ønsker konfirmation den 29.
eller 30. august tilmelder jer til Per
Møller på mail:
pmoe@km.dk
I der ønsker konfirmation den 19.
september tilmelder jer til Anne
Reiter på mail:

GUDSTJENESTER
JUNI

Mandag den 1. — Anden pinsedag
kl. 10.00 — Anne Louise Hanson
Søndag den 7. — Trinitatis søndag
kl. 10.00 — Anne Reiter (kirkebil)
Søndag den 14. — 1. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 — Per Møller
Søndag den 21. — 2. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 — Anne Reiter
Søndag den 28. — 3. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 — Per Møller

JULI

Søndag den 5. — 4. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 — Per Møller (kirkebil)
Søndag den 12. — 5. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 — Anne Reiter
Søndag den 19. — 6. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 — Per Møller
Søndag den 26. — 7. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 — Anne Louise Hanson

AUGUST

Søndag den 2. — 8. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 — Anne Louise Hanson (kirkebil)
Søndag den 9. — 9. søndag efter trinitatis
kl. 10.00 — Birgitte Flensburg
Søndag den 16. — 10. søndag efter
trinitatis
kl. 10.00 — Anne Reiter
Søndag den 23. — 11. søndag efter
trinitatis
kl. 10.00 — Per Møller
Lørdag den 29.
kl. 10.00 — Per Møller (Konfirmation)
Søndag den 30. — 12. søndag efter
trinitatis
kl. 10.00 — Per Møller (Konfirmation)

Morgensang

Hver onsdag kl. 09.00 er der morgensang i
Domkirken.

