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Bandholm - Askø sogne

Konfirmandindskrivning
Vi har konfirmandindskrivning onsdag den 7. januar. Indskrivningen foregår efter gudstjeneste for begyndere
kl. 18.30 i Bandholm Kirke.
Der bliver undervisning på følgende
dage: Torsdag kl. 08.00 i ugerne 2, 3, 4,
5 og 6. Torsdag kl. 14.30 i ugerne 8, 9, 11,
12 og 13.
Yderligere undervises hele dage: 19.
februar, 5. marts og 19. marts.

Bandholm Kirke 140 år
Vi kan i år fejre Bandholm Kirkes 140
års jubilæum. Det gør vi ved festgudstjenesten den 14. december kl. 16.00, hvor
biskop Steen Skovsgaard prædiker.
Den 16. december 1874 blev Bandholm
kirke indviet under pomp og pragt ved
biskop Monrad.
Begivenheden blev udførligt refereret
i Lollands Posten, og her kunne man
læse, at biskoppen undrede sig såre
over, at selvom det var århundreder
siden, at man sidst havde indviet en
kirke på Lolland, var der ikke mange
fremmødte.
Det lagde dog ikke en dæmper på festlighederne, for som man kan læse i Lollands Posten: »Efter endt gustjeneste
afholdtes kl. 2 et festmåltid på Gæstgivergården i Bandholm, hvor biskop
Monrad åbnede skålernes række med
et smukt og anerkendende leve for
kongen;
pastor Sidenius for Stifsøvrigheden;
biskop Monrad for komiteen;
handelsbestyrer Faber for de bidragsydende;
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pastor Bechmann et mindebæger for
grev Knuth;
pastor Sidenius for enkegrevinde
Knuth;
forvalter Fr. Hansen for jernstøber
Paulsen som komiteens formand;
pastor Sidenius for provst Blume;
kammerråd, toldforvalter Holst for
enighed, hvorpå dette foretagende
havde været et godt eksempel;
provst Blume for biskop Monrad;
pastor Blicher for menigheden;
pastor Paludan for sømanden som den
bedste del af menigheden;
provst Blume for bygmestrene;
tømmermester Jørgensen for jernstøber
Paulsen som den virkelig sagkyndige;
kammerråd Holst for kræfterne Sidenius og Koch;
jernstøber Paulsen for arkitekt Sibbern
og tømmermester Jørgensen for kvinden.«
Indvielsen blev en dejlig dag, og vi
håber i Bandholm menighedsråd, at
vi kan gøre kirkens 140 års jubilæum
bare lidt efter.

Vejviser:
Sognepræst: Jeanette Strømsted Braun,
Havnegade 29, 4941 Bandholm.
Tlf. 54 78 81 60. Mail: jsb@km.dk
Træffetid: Tirsdag-fredag kl. 10.00-11.00.
Mandag er fridag. Henvendelse på fridage og i
ferier sker til sognepræst Gitte Sylvest Larsen,
Hunseby. Tlf. 54 78 05 48.
Bandholm kirke:
Formand for menighedsrådet:
Tina Skytt, Plantagevej 17, 4941 Bandholm.
Tlf. 21 28 48 64.
Mail: shskytt@mail.tele.dk
Kirkeværge: Nils Rasmussen, Birketvej 68,
4941 Bandholm. Tlf. 54 78 82 00 / 24 83 17 84.
Mail: ras@smilemail.dk
Kontaktperson: Tina Skytt, Plantagevej 17,
4941 Bandholm. Tlf. 23 23 97 90.
Mail: shskytt@mail.tele.dk
Graver: Martin Nielsen, Skovlængevej 27,
4920 Søllested. Tlf. 25 54 67 67.
Mail: bandholmkirke@gmail.com
Organist: Vasily Malysh.
Mail: vasily.malysh@gmail.com
Kirkesanger: Anne Marie Raft.
Mail: raft@live.dk
Askø kirke:
Formand for menighedsrådet:
Ejvind Sørensen, Konemadevej 15,
4930 Maribo. Tlf. 54 71 00 01.
Kirkeværge: Peter Larsen, Lilleøvej 17,
4930 Maribo. Tlf. 54 71 03 99.
Graver: Jørgen Gosmer, Øster
Hovedvej 22, 4930 Maribo. Tlf. 54 71 00 38.
Privat 27 29 43 38. Mandag er fridag.
Organist: Anni Sørensen, Konemadevej 15,
Askø, 4930 Maribo. Tlf. 54 71 00 01.
Kirkesanger: Vakant.

Fuglse - Krønge - Torslunde sogne

Alting forandrer sig

Nye koncepter afprøves

Alting forandrer sig! Det er ikke kun
arbejdsmarkedet, der forandrer sig, og
derfor er det heller ikke kun de mennesker, der går på arbejde forundt at
skulle være omstillingsparate. Det gælder alle fra dagplejebørn til ældre.
Forholdene ændrer sig hele tiden, og
det går stærkt. Forholdene i Fuglse,
Krønge og Torslunde sogne har også
ændret sig. Da jeg blev præst her for
godt ni år siden, boede der lige omkring 1000 mennesker – i dag bor i
runde tal 700 mennesker i sognet. Det
er faktisk ret uhyggeligt at tænke på, at
ca. 1/3 af befolkningen enten er døde
eller flyttet fra vores pastorat. Men ser
vi os omkring, så ses det tydeligt. Huse
står tomme i årevis for til sidst at blive
revet ned.
For at undgå »tomme huse« har vi i
menighedsrådet ansøgt biskop Steen
Skovsgaard om tilladelse til at holde
færre gudstjenester. Vi har indtil nu
haft to gudstjenester hver søndag, men
fra og med dette kirkeblad har vi én
gudstjeneste på søn- og helligdage.
Vi har i den forbindelse indledt et samarbejde med Østofte menighedsråd
omkring ansættelsen af organist Max
Sydendal. Max er pr. 1. januar organist
både i Østofte og hos os. Det betyder,
at vi ikke kan have gudstjenester hver
søndag kl. 10.30, men skal skiftes med
Østofte. Det betyder, at der kan gå lang
tid imellem, at der er en højmesse i vanlig forstand, det vil sige søndag formiddag kl. 10.30 i netop din kirke.
Hver søndag er der gudstjeneste i en af
pastoratets kirker, men der veksles nu
mellem formiddags-, eftermiddags- og
aftengudstjenester.
Der vil fortsat være mulighed for dåb
om søndagen, men nu på andre tidspunkter. Man kan f.eks. slutte dåbsfesten af med en aftensgudstjeneste, hvor
dåben så finder sted. Det har man praktiseret i lang tid i netop Østofte Kirke.
Der er mulighed for lørdagsdåb, dog
kun én lørdag i kvartalet.

I godt 500 år har vi kørt med den samme gudstjenesteliturgi, og den fungerer på mange måder rigtig godt. Men
derfor kan vi også godt have lyst til at
prøve noget nyt. Se, hvad der sker, hvis
man nu drikker kaffe og spiser kage
samtidig.
Hvad sker der, hvis man undervejs i
gudstjenesten får lejlighed til selv at
sætte ord på det, man tror på? Menighedsrådet har besluttet at forsøge at
gøre brug af Torslunde Kirkes muligheder for at være kirkerum på en anden måde. Vi vil forsøge os med »cafégudstjenester.« Ideen er den, at vi
mødes i Torslunde Kirke, hvor kirkerummet er forandret. Der er i stedet for
de velkendte stolerækker indsat borde,
hvor der er dækket op til en kop kaffe.
Vi synger nogle salmer, vi læser evangeliet og taler om teksten, vi beder
sammen og får til sidst velsignelsen
med på vejen hjem. Herefter kan vi
sidde og nyde en kop kaffe og snakke
sammen. Der vil være plads til, at børnene kan sidde og tegne eller lege på
gulvet. Vi har fået tilladelse af biskop
Steen Skovsgaard til at afprøve dette
nye gudstjenestekoncept med én cafégudstjeneste i kvartalet i en forsøgsperiode over to år. Herefter skal konceptet evalueres.
Men her har vi en enestående chance
for at prøve noget nyt, at være kirke på
vor tids præmisser.
Den første cafégudstjeneste i Torslunde
Kirke er søndag den 2. marts kl. 14.00 –
sæt allerede nu kryds i kalenderen, så
du kan være med.
Caris Johansen

De lørdage, hvor det vil være muligt
at få lørdagsdåb, er følgende i første
halvår af 2015:
lørdag den 17. januar,
lørdag den 18. april,
lørdag den 20. juni.

De betroede talenter
Læser vi i Matthæusevangeliet kapitel
25 v. 31-46, da læser vi fortællingen om
de betroede talenter. Vi læser om de tre
tjenere, der hver i sær fik betroet nogle
talenter, som de skulle forvalte, mens
deres herre var borte. For to af dem gik
det godt, for én gik det mindre godt.
Moralen er, at vi alle skal huske at bruge de talenter, vi har fået i vuggegave,
til glæde og gavn for andre.
Torsdag den 4. december kl. 19.00 gæster
12 unge mennesker Fuglse Kirke. De

har alle fået et musisk talent, et talent
de vil dele med os. De kommer fra Talentakademi Storstrøm, og vi har to
lokale talenter med. Astrid Nielsen fra
Hillested og Søren Johansen fra Fuglse.
Talentakademi Storstrøm er et samarbejde mellem Storstrøms Kammerensemble og de 5 kommunale musikskoler i Faxe, Vordingborg, Næstved,
Lolland og Guldborgsund. Akademiet har i øjeblikket 12 elever i alderen
13 -19 år.
På programmet er en række kammermusikalske værker af bl.a. Grieg,
Boismortier, Rung og Bruch, samt to
tangoer af den argentinske mester,
Astor Piazzolla. Tangoerne er arrangeret for præcis den besætning, der er på
akademiet og dirigeres af Piotr Zelazny
fra Storstrøms Kammerensemble.
Eleverne har arbejdet med stykkerne
de sidste par måneder under kyndig
instruktion af musikerne fra Storstrøms Kammerensemble.
Der er fri entré.
Caris Johansen

Vejviser:
Hjemmeside: www.fktkirke.dk
Sognepræst: Caris E.T. Johansen, Fuglse
præstegård, Frederiksmindevej 9, 4960 Holeby.
Tlf. 54 60 63 61. e-mail:cetj@km.dk. Ingen fast
træffetid, men ring gerne for en aftale. Fredag er
fridag. Henvendelser på fridage og i ferier sker
til sognepræst Anders Blichfeldt, Holeby.
Tlf. 54 60 60 33.
Menighedsrådsformand: John Forsmann,
Krøngevej 9, 4930 Maribo. Tlf. 54 60 64 26.
Kirkekasserer for pastoratet: Grethe Bang,
Havnegade 99 B, 4970 Rødby. Tlf. 54 65 36 20.
Åbent: tirsdag 09.00-11.00, samt efter aftale.
Organist ved alle 3 kirker: Max Sydendal,
Skovvej 33, 4944 Fejø. Tlf. 54 71 30 38.
Kirkesanger ved alle 3 kirker: Agnes Langbal
le, Fuglsevej 46, 4960 Holeby. Tlf. 54 69 10 22.
Graver for Fuglse og Torslunde kirker:
René Romme, Sløssevej 22,
4894 Øster Ulslev. Tlf. 40 74 39 42.
Mail: fktkirkegaarde@live.dk
Mandag er fridag.
Kirkeværge for Fuglse og Torslunde kirker:
Kirsten Bech Emborg, Havnevej 16,
4895 Errindlev. Tlf. 45 81 26 63.
Medhjælp ved Fuglse og Torslunde kirker:
Jørgen Madsen, Krøngevej 38, 4930 Maribo.
Tlf. 24 67 63 78.
Graver ved Krønge kirke:
Gerda Madsen, Krøngevej 38, 4930 Maribo.
Tlf. 21 64 86 56.
Kirkeværge for Krønge kirke:
Allan Madsen, Krøngevej 11, 4930 Maribo.
Tlf. 28 70 41 29.
Kirkebil: Tlf: 54 95 11 11 eller 54 60 20 05.
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Holeby - Bursø sogne

Nye vilkår for konfirmationsforberedelse
Tiderne skifter. En mindst hundredårig
tradition for, at konfirmander »går til
præst« en gang om ugen en vinter igennem, er bragt til ende med den nye skolereform. Og det er endnu ikke afklaret,
præcis hvordan det kommer til at se
ud fremover.
Det eneste, vi lige nu kan sige, er, hvordan det ser ud for næste konfirmandhold i Holeby og Bursø. Der bliver ikke
en hel vinters ugentlig forberedelse,
kun månederne efter nytår frem til påske.
På grund af det lille antal konfirmander bliver der kun én konfirmationsdag til næste forår. Den finder sted Kristi Himmelfartsdag, torsdag den 14. maj
kl. 10.00 i Holeby Kirke.
Og der er opbrud i tidspunkterne. Fra
nytår til vinterferien i uge 7 er det torsdage om morgenen kl. 08.00-09.30. Fra
vinterferien til påske er det torsdage
om eftermiddagen kl. 14.30-16.00. Der
udover er der tre temadage kl. 8.0016.00 på torsdagene den 19. februar, den
5. marts og den 19. marts.
Første forberedelsesgang er torsdag den
8. januar, hvor konfirmanderne mødes i
præstegårdens konfirmandstue.

Sommerudflugten
Menighedsrådet for Holeby-Bursø
havde den årlige sommerudflugt mandag den 25. august. Vi besøgte blandt

andet Sct. Bendts Kirke i Ringsted,
hvor vi fik lejlighed til at se den udstillede kopi af Dagmarkorset.

I det nye år begynder vi onsdag den 7.
januar kl. 14.00-16.00. Herefter ses vi
hver anden onsdag i lige uger kl. 14
som altid. Vi strikker og hygger os og
vil gerne se flere sammen med os. Vi er
så heldige at kunne køre med kirkebilen, som skal bestilles i forvejen på tlf.
54 95 11 11.
Ring til Laila Christiansen, hvis du vil
vide mere om klubben – eller bare har
lyst til at være med – på tlf. 54 60 69 03.

Vi samler ind

Høstgudstjeneste.

i Holeby og Bursø kirker på disse dage:
Juleaftensdag 24. december samler vi ind
til julemærkehjemmene.
Nytårsdag i Holeby kan du støtte Bibelselskabet.

Holeby Kirke

Nytårsdag

er atter i brug efter sommerens istandsættelse. Loft og vægge er nykalkede,
og bænkene er blevet malet. Og det
blev fejret søndag den 7. september
samtidig med årets høstgudstjeneste,
der bød på helt usædvanlig smukke
dekorationer. Dette sidste skylder vi
Bende Smidt tak for.

Den 1. januar kl. 16.00 holder vi gudstjeneste i Holeby Kirke. Og bagefter vil vi
ønske hinanden godt nytår med et lille
glas og en kransekage.

Onsdagsklubben
holder julefrokost i konfirmandstuen
i Holeby præstegård den 10. december
kl. 13.00. Vi slutter kl. 17.00. (Bemærk,
tiden er ændret i forhold til tidligere
aftalt).

Vejviser:
Sognepræsten: Anders Blichfeldt,
Gl. Holebyvej 4, 4960 Holeby. Tlf. 54 60 60 33.
E-mail: abl@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 11.00 - 12.00.
Henvendelse på fridage og ferier til sognepræst
Caris Johansen, Fuglse. Tlf. 54 60 63 61.
Ønsker du at tale med præsten?
Så ring eller send en e-mail og aftal et møde.
Præstens ugentlige fridag er mandag.
Indtal evt. besked på telefonsvareren.
Organist ved begge kirker: Vibeke Dietz,
Erikstrupvej 25, 4930 Maribo. Tlf. 25 48 62 82.
Kirkesanger ved begge kirker:
Thilde Rasmussen, Bøgetvej 15,
4913 Horslunde. Tlf. 21 95 59 03.
Graver ved begge kirker: Claus Skovbølle
Carlsen, Havebyen 35, 4960 Holeby.
Tlf. 29 85 13 00, e-mail: holeby.bursoe@live.dk
Træffetid tirsdag - fredag kl. 09.00-09.30.
Anliggender vedrørende gravsteder eller
pyntning af kirke aftales med graveren.
Menighedsråd for Holeby og Bursø:
Formand: Vivi Henningsen, Ellemosevej 39,
4960 Holeby. Tlf. 54 60 66 28.
Kasserer: Svend Aage Hansen, Nødebjerg 67,
4960 Holeby. Tlf. 54 60 60 71.
Kirkeværge for Holeby kirke: Jens Pedersen,
Nødebjerg 3, 4960 Holeby. Tlf. 30 29 69 27,
e-mail jp-foto@hanet.dk
Kirkeværge for Bursø kirke: Vakant.
Kontaktperson vedr. leje af Posselts Hus:
Annie Nielsen, Nøbbøllevej 5, 4960 Holeby.
Tlf. 54 60 62 97.
E-mail: fakk@nielsen.mail.dk
Kirkebil:
Kan bestilles på tlf. 54 95 11 11.

Sommerudflugt.

4

Hunseby sogn

Konfirmations
forberedelsen
begynder uge to i Sognets Hus.
Elever fra Sankt Birgitta Skole møder
til forberedelse tirsdag den 6. januar kl.
08.00 - 09.30.
Elever fra Maribo Borgerskole møder
til forberedelse torsdag den 8. januar kl.
08.00 - 09.30.
Vi glæder os til at komme i gang.
Caris Johansen, Gitte Sylvest Larsen og
Per Møller

Hvad laver en graver
Hvad laver en graver ved juletid og i
vintermånederne? Det vil Hunsebys
graver, Tina Hansen, fortælle lidt om.
Tina, hvad laver en graver om vinteren?
Jamen, 1. søndag i advent er jeg færdig
med 5 ugers grandækning af gravstederne. Så begynder jeg at gøre kirkegården juleklar. Der skal jo stadig luges
ukrudt, hvis vi har en mild vinter, ellers
skal der ryddes sne. Der var et år, hvor
sneen faldt lige efter 1. søndag i advent
og først tøede igen til april, så man slet
ikke kunne se grandækningen. Det var
ærgerligt, for det er det bedste ved jobbet som graver. Jeg glæder mig allerede
til næste sæson, når jeg tager grandækket af i foråret. Jeg havde aldrig prøvet
det før, da jeg startede som graver for
4 år siden. Men et kursus i graverforeningen i grandækning gav god inspi-

ration, og så er det også godt at finde
ideer på nettet.
Hvad laver du ellers om vinteren?
Jeg hjælper Arne med at pynte kirken
til jul, rydder op i værkstedet, gennemgår gravsteder, der udløber, rydder evt.
sne på kirkegården og ved præstegården, ser efter fygesne på loftet i kirken,
hjælper ved store bisættelser, skriver
regninger ud, taler med pårørende og
laver urnenedsættelser, beskærer træer
og tager kurser, laver kontorarbejde og
afholder restferie. Men meget afhænger jo af vejret om vinteren. Der skal
også hakkes kanter af. Det er et stort
arbejde, hvor jeg sætter snore op, så jeg
har noget at gå efter.
Hvad er der ellers af opgaver resten af året?
I løbet af året har jeg et antal medhjælpstimer til rådighed, så vi kan
nå det hele. Jan Petersen er min gode
medhjælp, som hjælper ved de store
opgaver.
Hækklipning er en stor del af efterårets
arbejde. Det bruger vi ca. 6-8 uger på.
Vi klipper også hæk til sankt Hans, bå-

de på kirkegården og i præstegårdshaven. Så er der græsslåning en gang om
ugen. Jeg planter stedmoderblomster,
så der er pænt til påske, og i starten
af juni bliver der plantet begonier. De
bliver vandet hver uge i løbet af sommeren. Så det er et alsidigt job at være
graver.

Vejviser:
Sognepræst: Gitte Sylvest Larsen.
Midlertidig adresseændring til Søndergade 48,
4930 Maribo. Tlf. 54 78 05 48.Mail: gsla@km.dk
Træffes bedst kl. 10.00-11.00. Fredag er fridag.
Menighedsrådsformand: Niels Bloch Køser,
Knuthenborgvej 51, Maglemer, 4930 Maribo.
Tlf. 22 28 86 49.
Graver: Tina Hansen, Runestensvej 3,
4970 Rødby. Tlf. 40 47 50 76.
Kirketjener: Arne Jørgensen, Knuthenborgvej
38, 4930 Maribo. Tlf. 54 78 24 06.
Kirkeværge: Lena Svendsen, Mariebo Møllen
101, 1., 4930 Maribo. Tlf. 29 36 52 01.
Kontaktperson: Niels Bloch Køser. (se formand)
Kasserer: Grethe Bang, Østre Landevej 61,
Skelstrup, 4930 Maribo. Tlf. 54 78 13 05.
Organist: Vasily Malysh.
Mail: vasily.malysh@gmail.com
Kirkesanger: Connie Svendsen, Egevej 2,
4920 Søllested. Tlf. 54 94 11 61.
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Maribo domsogn

Konfirmations
forberedelsen
begynder uge to i Sognets Hus.
Elever fra Sankt Birgitta Skole møder
til forberedelse tirsdag den 6. januar kl.
08.00 - 09.30.
Elever fra Maribo Borgerskole møder
til forberedelse torsdag den 8. januar kl.
08.00 - 09.30.
Vi glæder os til at komme i gang.
Caris Johansen, Gitte Sylvest Larsen og
Per Møller

Bangs Have Centeret
Der er bibelkreds onsdag den 3. december,
onsdag den 7. januar og onsdag den 4. februar alle dage kl. 13.30 - 14.30.
Per Møller

Babysalmesang
Et dejligt stort efterårshold af babyer,
mødre, fædre, søskende og familie
holdt babysalmesangsafslutning i Sognets Hus tirsdag den 7. oktober! Efter
sang og gudstjeneste var vi samlet til
fællesspisning og hygge! Tak for dejligt
samvær til alle familierne!
Vi fortsætter med et nyt hold i foråret.
Bodil Lindsten

Kirkemusikalsk julestue
Igen i år kan dagplejebørn og børnehavebørn i Maribo i december måned
glæde sig til et dejligt gensyn med lille
NIS RØD og lille NIS GRÅ, mærke
duften af kanel og vanilje og lytte til
historien om det lille Jesusbarn, der er
omgivet af okse, æsel og de hellige tre
konger!
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Sammen med Kirsten Pedersen synger
og leger vi julen ind, mens lys og stjerner funkler i Sognets Hus onsdag den
10. december og torsdag den 11. december
i tidsrummet kl. 09.00 - 11.00.
Vi glæder os til at se jer!
Bodil Lindsten

Jul i familie og kirke
Op til jul hænger guirlander smukt
over gaderne i Maribo og stemmer os til
højtiden. Butikkerne er fyldt med gran,
julepynt, godter og gode bud på pakker til at lægge under træet. Skolernes
klasseværelser er pyntet op med tegninger, levende lys, gran og røde bånd,
i de sidste dage spises pebernødder og
godter til gode julehistorier. I mange
hjem toner adventskalendere, julekalendere, nisser, lys, gran, søde sager og
lækkerier til børn og voksne frem.
For de forretningsdrivende skal julehandlen gerne sikre, at årets omsætning når et fornuftigt niveau. Forberedelsestiden op til jul er en travl og
hektisk tid, men samtidig også en
stemningsfuld og hyggelig tid, hvor
familie, fællesskab, traditioner og juleevangelium gør december til en helt
særlig måned i året.
En af de mange forretninger i byen,
hvor julen fylder meget, er Boline Chokolade.

Viviann Hansen

Jeg har spurgt Viviann Hansen, der
ejer butikken, hvad julen betyder for
hende.
Viviann siger, at jul og familie hører
sammen: »For mig hænger de to ting
sammen, og det har de gjort siden mine barndomsår i Eskilstrup. Mormor
og morfar, mor, far, min broder og jeg,
moster og onkel fejrede juleaften sammen i mange år. Juledag var vi hos
farmor og farfar og familien der. Det
var dejligt at samles om faste og go-

de traditioner. Der var så mange ting,
vi skulle nå, at vi børn somme tider
manglede tid til at lege med gaverne.
Juleaftensdag pyntede vi børn og far
juletræet i stuen, medens mor forberedte kartofler, and, rødkål med mere
i køkkenet. Risalamanden lavede hun
af risengrøden fra lillejuleaften. Hen
på eftermiddagen gik vi i kirke, hvor
vi sang nogle af julens gode salmer.
Salmen »Et barn er født i Betlehem« betød meget for mig dengang, og det gør
den stadig med sine stærke billeder af
det, evangeliet fortæller om: »Et barn
er født i Betlehem«, af »En fattig jomfru
…«; ”Han lagdes i et krybberum«. Og
dernæst det forunderlige billede af, at
»På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til
kirke gå« og, at »Guds engle dér os lære
brat / at synge, som de sang i nat« og så
det fantastiske til sidst, »Da vorde engle
vi som de.« For mig betød denne salme
meget, det gør den fortsat.
Og så er det noget helt særligt, når ens
egne børn for første gang synger med
på omkvædet: »Halleluja, halleluja!«.
Det gjorde de den jul, de var halvandet år. Også salmen »Det kimer nu til
julefest« holder jeg af at synge. Den har
en god melodi og stærke billeder.
I forbindelse med julen betød FDF
meget for mig og mange andre børn.
Jeg begyndte i FDF, (dengang hed det
FDF/FPF), da jeg gik i børnehaveklasse. Jeg var leder indtil for seks år siden. Det blev til mange gode år. I FDF
begyndte juleforberedelserne med, at
vi børn gik Luciaoptog i Ønslev Kirke og i Eskilstrup Kirke. Senere fulgte
den store juleafslutning med risengrød
i FDF-huset og efterfølgende gudstjeneste i kirken for børn og unge. Det var
meget hyggeligt og stemningsfuldt.
Gode oplevelser jeg husker tilbage på
med glæde.«
Hvordan fejrer du og din familie jul i år?
»Som i min barndom samles familien
juleaften. Nu er det hos os i Sakskøbing. Bedsteforældrene kommer til os.
Lillejuleaften får vi risengrød og sætter lidt grød op på loftet til nissen, så
han også får noget at spise. Juleaftenseftermiddag går vi i kirke. Når vi kommer hjem, får vi gløgg og æbleskiver
og hygger os sammen i stuen. Derefter danser vi om juletræet og får gaver
hver især. Det er en tradition, som fun-

Maribo domsogn

Maribo Domsogns
Menighedsråd
holder møde følgende tirsdage:
13. januar, 10. februar, 10. marts, 7. april,
12. maj, 16. juni, 11. august, 8. september,
6. oktober og den 10. november.
Møderne er offentlige og finder sted i
Sognets Hus kl. 19.00.
Mødet den 10. november finder sted kl.
16.00.
Bent Normann Olsen

Vejviser:

gerer rigtig godt hos os, for så har børnene god tid til at lege med gaverne.
Efter gaverne sætter vi os til bordet. Vi
spiser stegt and med sovs, kartofler og
det, der hører med, og slutter med risalamande. Og så er der tid til leg, snak
og hyggeligt samvær resten af aftenen.
Juledag holder vi hjemme i familiens
skød, måske går vi en tur i skoven. En
stille og rolig dag.«
Har juleevangeliet noget at sige ind i en
moderne verden? Er det relevant i dag?
»Ja, det forkynder fred i en tid, hvor
der er mangel på fred. Fred i en tid,
der er præget af krig og ufred, og hvor
vi er mere optaget af at hjælpe os selv
end af at hjælpe hinanden.
Englens ord til hyrderne på marken:
»Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor
glæde, som skal være for hele folket: I dag
er der født jer en frelser i Davids by; Han er
Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får:
I skal finde et barn, som er svøbt og ligger
i en krybbe. Og med ét var der sammen
med englen en himmelsk hærskare, som
lovpriste Gud og sang: »Ære være Gud i
det højeste og på jorden! Fred til mennesker
med Guds velbehag!«
Evangeliet fortæller, at Gud kom til
verden og tager sig af menneskene
her. Han blev selv menneske i et barns
skikkelse. Han endte med at give sig
selv og sit liv til fred og frelse for mennesker.
Fred til mennesker med Guds velbehag. Det vil altid være relevant.«
Tak for samtalen.
Glædelig jul.
Per Møller

Julehjælp
Medlemmer af folkekirken, der har bopæl i Maribo Domsogn, kan ansøge om
økonomisk støtte fra Domsognets juleuddeling 2014. Ansøgningsskemaet
kan hentes på kordegnekontoret, Kirkestræde 6, 4930 Maribo. De udfyldte
skemaer skal afleveres på kordegnekontoret sammen med årsopgørelse
for 2013 senest den 10. december.
Bent Normann Olsen

Indsamlinger
1. søndag i advent: Menighedsplejen
Juleaften: Børnenes Fællesråd
Nytårsdag: Bibelselskabet
2. søndag efter Helligtrekonger: Mellemkirkeligt arbejde
3. søndag efter Helligtrekonger: Kirkens
Korshær.

Kirkevandring
I 2015 begynder den traditionsrige kirkevandring med gudstjeneste i Sankt
Birgitta Klosters kirke, Refshalevej
81, kl. 19.00. Efter gudstjenesten går
processionen ad Refshalevej, gennem
Søndre Boulevard frem til Sognets
Hus, hvor der er gudstjeneste ca. kl.
20.00. Efter gudstjenesten er Maribo
Domsogns Menighedsråd vært ved
et veldækket kaffebord. Alle er velkomne.
Ole Opstrup, PerMøller

Hjemmeside: www.maribodomkirke.dk
Domprovst: Ole Opstrup, Domprovstegården, 4930 Maribo. Tlf. 54 78 06 86.
E-mail: oop@km.dk. Træffes bedst kl. 12-13.00
eller efter aftale. Fredag er fridag.
Sognepræst: Per Møller, Klostergade 2,
4930 Maribo. Træffes bedst kl. 12.00-13.00 eller
efter aftale. Tlf. 54 78 44 21.
E-mail: pmoe@km.dk
Bopæl: Vestergade 6, 4990 Sakskøbing.
Tlf. 54 70 42 02. Mandag er fridag.
Assisterende sognepræst for domprovsten:
Birgitte Flensburg. Se Nebbelunde - Sædinge.
Kordegn: Birthe Larsen, Kirkekontoret,
»Sognets Hus«, Kirkestræde 6, 4930 Maribo.
E-mail: blar@km.dk
Kontortid: Mandag-fredag kl. 10.00-13.00,
torsdag tillige kl. 15.00-18.00.
Tlf. 54 78 03 92. Fax 54 75 91 92.
Kirketjener: Priska Willumsen. Domkirken,
Klostergade 33, 4930 Maribo. Tlf. 20 42 03 89.
Domorganist: H. J. Østergaard.
Postboks 78, 4930 Maribo. Tlf. 54 78 63 78.
Fax 54 78 63 79. Træffes bedst formiddag.
E-mail: domorganist.maribo@mail.dk
Mandag er fridag.
Kirkegårdsleder: Bent Rasmussen.
Træffes på kirkegården i arbejdstiden og på
kirkegårdskontoret mandag til torsdag kl. 11.0012.00 og kl. 14.00-15.00, samt fredag
kl. 11.00-12.00. Tlf. 23 30 03 51 / 54 78 03 51.
E-mail: maribokirkegaard@tdcadsl.dk
Formand for menighedsrådet: Bent Normann
Olsen, Sdr. Boulevard 111 D, 4930 Maribo.
Tlf. 24 24 36 17.
Domkirkeværge: Finn Hansen Løj, Østre
Boulevard 29, 4930 Maribo. Tlf. 54 78 35 40.
Ældrearbejdets kontaktudvalg:
Anne Koppelgaard, Refshalevej 65,
4930 Maribo. Tlf. 54 78 90 23.
Ungdomskorpsene:
De grønne pigespejdere »Augustaer«
Kontaktperson: Jytta Christensen, Vestergade
56, lej. 14, 4930 Maribo. Tlf. 54 78 13 04.
Det Danske Spejderkorps. Maribospejderne.
Formand: Bent Rasmussen, Pilevænget 55,
4930 Maribo. Tlf. 54 78 85 85.
Gruppeleder: Bente Jørgensen,
Maria Gade 28, 4930 Maribo. Tlf. 54 78 10 39.
FDF: Kredsleder: Birgitte Jæger Hoff,
Refshalevej 26, 4930 Maribo. Tlf. 54 78 31 35.
E-mail: birgitte.hoff@waoopost.dk
Formand: Per Hoff, Refshalevej 26,
4930 Maribo. Tlf. 54 78 31 35.
Kirkebil:
Bestilles hos kordegnen tlf. 54 78 03 92.
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GUDSTJENESTER
December - Januar - Februar
DECEMBER

Søndag den 21. – 4. søndag i advent

Tirsdag den 2.
Bursø

Kl. 17.30 (ABL)

Før pensionist-julefest

Onsdag den 3.
Askø

Kl. 19.00 (JSB)

Ni læsninger

Søndag den 7. – 2. søndag i advent
Bandholm
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Østofte

Kl. 10.00 (JSB)
Kirkekaffe
Kl. 10.30 (CETJ)
Kl. 09.00 (CETJ)
Kl. 19.00 (GLSA)
Kl. 10.00 (PMOE) Sognets Hus. Kirkebil
Kl. 16.00 (EOR) Familiegudstjeneste
med luciaoptog
Kl. 09.00 (ALNF)
Kl. 11.30 (PMOE)
Kl. 10.00 (HMAA) Familiegudstjeneste

Onsdag den 10.
Maribo

Kl. 09.00 (PMOE) Sognets Hus.
Kirkemusikalsk julestue
Kl. 09.45 (PMOE) –
Kl. 10.30 (PMOE) –

Torsdag den 11.
Maribo

Kl. 09.00 (PMOE) Sognets Hus
Kirkemusikalsk julestue
Kl. 09.45 (PMOE) –
Kl. 10.30 (PMOE) –
Kl. 14.00 (PMOE) Sognets Hus

Søndag den 14. – 3. søndag i advent
Kl. 09.30 (JSB)
Kl. 16.00 (Steen Skovsgaard) Festgudstjeneste
Kl. 14.00 (CETJ) Lucia
Kl. 10.30 (ABL)
Altergang
Kl. 10.00 (GLSA) Gløgg og æbleskiver efter
gudstjenesten
Krønge
Kl. 10.30 (CETJ)
Maribo
Kl. 10.00 (OOP) Sognets Hus
Nebbelunde Kl. 14.00 (BIF)
Rødby
Kl. 10.00 (BIF)
Rødbyhavn Kl. 10.00 (MEH) Kirkekaffe
Østofte
Kl. 19.00 (PKRI)
Askø
Bandholm
Fuglse
Holeby
Hunseby

Tirsdag den 16.
Bandholm
Fuglse

Kl. 16.00 (JSB)
Kl. 10.30 (CETJ)

Jul for børn
Jul for dagplejere og hjemmegående med småbørn

Onsdag den 17.
Fuglse

Kl. 10.30 (CETJ)

Rødbyhavn

Kl. 13.30 (MEH)

Julegudstjeneste for
A-huset i Fuglse
Julegudstjeneste Bo og
Naboskab. Kaffe

Torsdag den 18.
Maribo
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Kl. 14.00 (BIF)

Sognets Hus

Kl. 10.00 (GSLA) Kirkekaffe
Kl. 10.30 (ABL)
Kl. 14.00 (GSLA)
Kl. 10.00 (PMOE) Sognets Hus
Kl. 19.30 (OOP/PMOE) Sognets Hus.
		
Ni læsninger
Nebbelunde Kl. 10.00 (BIF)
Kirken genåbner
Rødby
Kl. 10.00 (EOR)
Rødbyhavn Kl. 10.00 (MEH)
Torslunde
Kl. 10.30 (CETJ)
Østofte
Kl. 10.00 (HMAA)
Bandholm
Holeby
Hunseby
Maribo

Onsdag den 24. – Juleaften
Kl. 14.00 (JSB)
Kl. 16.00 (JSB)
Kl. 15.15 (ABL)
Kl. 15.30 (CETJ)
Kl. 14:00 (ABL)
Kl. 16:30 (ABL)
Hunseby
Kl. 12.30 (GSLA)
Hunseby
Kl. 14.30 (GLSA)
Krønge
Kl. 13.00 (CETJ)
Maribo
Kl. 14.00 (OOP) Maribo Hallen
Kl. 16.00 (OOP) Maribo Hallen
Nebbelunde Kl. 13.30 (BIF)
Rødby
Kl. 16.00 (EOR)
Kl. 24.00 (EOR)
Rødbyhavn Kl. 16.00 (MEH)
Sædinge
Kl. 15.00 (BIF)
Torslunde
Kl. 14.15 (CETJ)
Østofte
Kl. 16.00 (HMAA)
Askø
Bandholm
Bursø
Fuglse
Holeby

Torsdag den 25. – Juledag
Bandholm
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Østofte

Kl. 16.00 (JSB)
Kl. 10.30 (CETJ)
Kl. 10.30 (ABL)
Altergang
Kl. 10.00 (GLSA)
Vejviser:
Kl. 10.00 (PMOE) Sognets Hus. Kirkebil
Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kl. 11.00 (BIF)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kl. 11.00 (EOR)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kl. 10.00 (MEH)
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kl. 10.00 (HMAA)
Adresser:

Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fredag den 26. – 2.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
juledag
Askø
Holeby
Hunseby
Maribo

Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Torslunde
Østofte

Kl. 09.30xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(JSB)
Kl. 10.30xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(ABL)
Kl. 10.00Adresser:
(GSLA)
Kl. 10.00Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(Steen Skovsgaard) Sognets Hus.
		
Kirkebil
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kl. 10.00 (EOR)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kl. 19.00 (MEH)
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kl. 11.00 (BIF)
Adresser:
Kl. 10.30 (CETJ)
Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kl. 10.00 (PKRI)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Søndag den 28. – Julesøndag
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bandholm
Holeby
Hunseby

Kl. 10.00 (JSB)
Kl. 10.30 (ABL)
Kl. 14.00 (JSB)

Krønge
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Østofte

Søndag den 25. – Sidste søndag e. helligtrekonger

Kl. 10.30 ( CETJ)
Kl. 10.00 (OOP)
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 09.00 (ALNF)
Kl. 19.00 (PKRI)

Onsdag den 31. – Nytårsaften
Bandholm

Kl. 15.00 (JSB)

Champagne og kransekage

JANUAR
Torsdag den 1. – Nytårsdag
Askø
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Østofte

Kl. 14.00 (JSB)
Kl. 16.00 (CETJ)
Kl. 16.00 (ABL)
Kl. 19.00 (GSLA) Kransekage og vin
Kl. 10.00 (OOP) Sognets Hus. Kirkebil
Kl. 14.00 (BIF)
Et glas og lidt sødt
Kl. 14.00 (EOR)
Kl. 16.00 (MEH) Kirkekaffe
Kl. 19.00 (HMAA)

Søndag den 4. – Helligtrekongers søndag
Bandholm
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Østofte

Kl. 10.00 (JSB)
Kl. 19.00 (CETJ)
Kl. 19.00 (ABL)
Spejdergudstjeneste
Kl. 14.00 (GSLA)
Kl. 10.00 (BIF)
Sognets Hus
Kl. 14.00 (JEBA)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 19.00 (BIF)
Kl. 10.00 (HMAA) Familiegudstjeneste

Onsdag den 7.
Bandholm

Kl. 18.30 (JSB)

Gudstjeneste for begynder.
Konfirmandindskrivning

Søndag den 11. – 1. søndag e. helligtrekonger
Bandholm
Holeby
Hunseby
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Torslunde
Østofte

Kl. 16.00 (GSLA)
Kl. 10.30 (ABL)
Altergang
Kl. 10.00 (GSLA)
Kl. 10.00 (PMOE) Sognets Hus
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 11.00 (MEH)
Kl. 10.30 (CETJ)
Kl. 19.00 (HMAA)

Torsdag den 15.
Maribo

Kl. 14.00 (PMOE) Sognets Hus

Søndag den 18. - 2. søndag e. helligtrekonger
Bandholm
Holeby
Hunseby
Krønge
Maribo
Nebbelunde
Rødbyhavn
Sædinge

Kl. 10.00 (JSB)
Kirkekaffe
Kl. 10.30 (ABL)
Altergang
Kl. 14.00 (GSLA)
Kl. 10.30 (CETJ
Kl. 10.00 (OOP) Sognets Hus
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 19.00 (ALNF)
Kl. 10.00 (EOR)

Askø
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Nebbelunde
Rødbyhavn
Sædinge
Østofte

Kl. 09.30 (JSB)
Kl. 14.00 (ABL)
Kl. 10.30 (ABL)
Kl. 10.00 (PM)
Kl. 10.00 (PMOE) Sognets Hus
Kl. 14.00 (PMOE)
Kl. 09.00 (ALNF)
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 10.00 (HMAA)

FEBRUAR
Søndag den 1. – Septuagesima
Bandholm
Holeby
Hunseby
Maribo
Nebbelunde
Rødbyhavn
Sædinge
Torslunde
Østofte

Kl. 10.00 (JSB)
Kl. 19.00 (ABL)
Kl. 19.00 (GSLA) Kyndelmisse. Kirkekaffe
Kl. 10.00 (BIF)
Sognets Hus. Kirkebil
Kl. 19.00 (BIF)
Kirkekaffe
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 19.00 (CETJ) Konfirmanderne medvirker
Kl. 10.00 (HMAA)

Lørdag den 7.
Maribo

Kl. 09.00 (Steen Skovsgaard)
Restaurant Bangs Have, Menighedsrådets Forenings vintermøde.

Søndag den 8. – Seksagesima
Askø
Bandholm
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Nebbelunde
Rødbyhavn
Sædinge
Østofte

Kl. 14.00 (JSB)
Kirkekaffe
Kl. 19.00 (JSB)
Kl. 10.30 ( CETJ)
Kl. 10.30 (ABL)
Altergang
Kl. 10.00 (GSLA)
Kl. 10.00 (OOP) Sognets Hus
Kl. 11.30 (BIF)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 08.30 (HMAA)

Søndag den 15. – Fastelavns søndag
Bandholm
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Nebbelunde
Rødbyhavn
Sædinge
Østofte

Kl. 10.00 (JSB)
Kirkekaffe
Kl. 14.00 (ABL)
Kl. 10.30Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(ABL)
Altergang
Kl. 14.00xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(GSLA)
Kl. 10.00xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(OOP) Sognets Hus
Kl. 14.00xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(BIF)
Kl. 10.00 (MEH) Familiegudstjeneste.
Kirkekaffe
Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kl. 10.00 (EOR)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kl. 10.00 (HMAA)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Søndag den 22. – 1. søndag i fasten
Bandholm
Holeby
Hunseby
Krønge
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge

Kl. 10.00Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(JSB)
Visitats
Kl. 09.00xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(CETJ)
Kl. 19.00xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(JSB)
Kl. 10.30xxxxxxxxxxxxxxxxxx
( CETJ)
Kl. 10.00 (PMOE) Sognets Hus
Kl. 10.00Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(EOR)
Kl. 10.00xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(MEH)
Kl. 10.00 (BIF)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Præster: Jesper Bacher (JEBA) – Anders Blichfeldt (ABL) – Jeanette Strømsted Braun (JSB) – Birgitte Flensburg (BIF)
Anne-Lene Frederickson (ALNF) – Marianne Eilskov Hansen (MEH) – Caris E.T. Johansen (CETJ) – Peder Kistrup (PRKI)
Gitte Sylvest Larsen (GSLA) – Peter Moesgaard (PM) – Per Møller (PMOE) – Hans Maaløe (HMAA) – Ole Opstrup (OOP)
Elin Olsen Rasmussen (EOR)
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Nebbelunde - Sædinge sogne

Advent – ventetid
– tid til eftertanke
Næppe mange tænker over, hvad ordet
advent betyder. Det er latin og betyder
»komme«. I adventstiden er det oplagt,
hvem det er, der kommer. Det er Jesu
komme, vi venter på, mens de fire lys
i adventskransen brænder.
Vi er ikke meget for at vente på noget.
Vi har vænnet os til, at er der noget, vi
vil have, så skal det være med det samme. Vi er utålmodige som små børn,
der næppe forstår, at man ind imellem er nødt til at vente, selv om det er
svært. Samtidig er vi også tilbøjelige til
at mene, at ventetid er lig med spildtid.
Jeg tænker på, hvor tit jeg i trafikken
oplever, at jeg har svært ved at vente,
hvis den, der kører foran mig, kører for
langsomt. Jeg har jo travlt og skal nå
mine aftaler! For ikke at tale om køen
i supermarkedet. Når jeg har fundet
mine varer og skal betale, så står der
måske 8 mennesker foran mig i køen,
men jeg har ikke tid til at vente. Eller
hos lægen, hvor jeg har fået en tid kl.
10, og nu er klokken blevet 10.20, så
jeg må forlade venteværelset og få en
anden tid, for jeg skal videre til en anden aftale.
Travlheden har i den grad fået tag i os,
så en hvilken som helst form for ventetid bliver betragtet som spildtid. Og
dermed har vi totalt mistet forståelsen
for, hvad der ligger i ordet advent.
Dette har medvirket til, at adventstiden
har udviklet sig fra at være ventetid
med plads til fordybelse og eftertanke
til at være fyldt med travlhed og tagen
forskud på festlighederne. Hvem tænker ikke på julemåneden som en travl
tid, hvor vi skal nå tusinde ting og deltage i x antal julefrokoster og juleafslutninger, før det endelig kan blive jul?
Der er meget lidt plads til fordybelse
og eftertanke i vore dages advent.
Men måske der ikke skal så meget til
for at ændre på det? Har vi selv viljen
til at lægge adventstiden om, tror jeg,
det er muligt. Ventetid er ikke spildtid.
Tiden er aldrig spildt, den er levet liv.
Netop i eftertanken og fordybelsen bliver der plads til at mærke glæden og
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sorgen. Der bliver plads til at mærke
nærvær og fravær. Der bliver plads til
at mærke pulsen i tilværelsen og tænke
over de værdier, som ligger til grund
for det liv, vi lever.

ikke lever iblandt os mere, eller til dem,
som vi holder af, men som vi ikke ser
mere. Der kan levnes plads til taknemmelighed for det, vi har, og for det, som
vi undgik at blive ramt af.

Ofte er det ydre omstændigheder, som
tvinger os til at standse op. Sygdom,
ulykke og dødsfald blandt vores nærmeste, eller skilsmisse, arbejdsløshed
eller konkurs kan få selv det travleste
menneske til at bremse op.

Fejrer vi advent på denne måde, får vi
gode betingelser for at fejre julens højtid, når den endelig kommer.

Adventstiden indbyder os alle til at
gøre holdt. Vi skal blive mindet om, at
livets Gud kommer os i møde midt i
vor travlhed. Han kalder på os og minder os om, at uanset hvordan vores liv
ser ud, så slår han følge med os. Han
følger os ind i den yderste nød og kalder os til at leve i fællesskab med ham
og vores medmennesker. Et fællesskab,
hvor der er plads til at lytte og være
sammen, hvor der er plads til latter og
gråd. Kort sagt, hvor der er plads til at
være menneske som du og jeg.
Så gør det måske ikke så meget, om vi
når alt det, som vi havde planlagt. Det
skal nok blive jul alligevel. Hvad er det,
der er så vigtigt, at vi ikke tager os tid
til at holde advent, at være stille mens
lysene brænder, måske synge en salme
sammen, måske lytte til en fortælling?
Vi kan lade tankerne flyve til dem, som

God advent og glædelig jul.
Birgitte Flensburg

Vejviser for begge kirker:
www.nebbelunde-saedingekirker.dk
Sognepræst: Birgitte Flensburg, Nebbelundevej 25, 4970 Rødby. Tlf. 54 60 10 43.
Mail: bif@km.dk Træffes bedst kl. 11.00 - 12.00
eller efter aftale. Fredag er fridag.
Kirkegårdsleder: Per Hansen. Tlf. 54 60 13 11.
Kontortid: Mandag-torsdag kl.12.00 - 13.00.
Kirketjener: Inger Hansen. Tlf. 54 60 80 46.
Organist: Regine Thorlund Bertelsen.
Kirkesanger: Birgit Hørlyck. Tlf. 56 14 48 68.
Menighedsrådsformand: Birthe Måhr,
Tlf. 30 12 48 34.
Kirkeværge: Michael Thage. Tlf. 54 60 24 84.
Kasserer: Marianne Schjelde Tlf. 25 67 08 76
Regnskabsfører: Grethe Bang, Havnegade
99 B, 4970 Rødby. Tlf. 54 65 36 20. Tirsdag kl.
09.00 - 11.00 samt efter aftale.

Rødby - Ringsebølle sogne

Midnatsgudstjenste i
Rødby Kirke
Igen i år holder vi en liturgisk gudstjeneste i Rødby Kirke. Midt i den hellige
julenat mødes vi og hjælper hinanden
med at læse de tekster og synge de salmer, som vi ikke fik læst og sunget ved
eftermiddagens gudstjeneste kl. 16.00.
Der er ingen prædiken, i stedet synger
vi Brorsons smukke salme: Mit hjerte
altid vanker i Jesu føderum
Vi mødes kl. 00.00 i Rødby Kirke.
Organist: Brian Sell Larsen.
Sanger: Lotte Munk-Petersen.
Bemærk, der er ingen gudstjenester i
Ringsebølle Kirke.

Rødby Kirke kalkes
Da Rødby Kirke skal kalkes partiel
i forbindelse med opståede skader,
har vi aftalt med domprovsten i forventning om accept fra biskoppen, at
Rødby Kirke holdes lukket i perioden
den 12. januar - 20. februar på grund af
opstilling af stillads og overdækning i
kirken.
Alle kirkelige aktiviteter i nævnte periode vil blive holdt i Sædinge kirke.
Der aftales nærmere med sognepræst
Elin O. Rasmussen.

Lucia
Rødby Kirkes luciapiger glæder sig til
at vise deres flotte optog i Blomsterparken og i Rødby Kirke ved to festlige
arrangementer søndag den 7. december.
Optoget vises i Blomsterparken fra kl.
14.45, samt i Rødby Kirke kl. 16.00.
Alle er velkomne til begge optog.

Sorggruppe
Kunne du tænke dig at være med i en
sorggruppe? Vi mødes en gang om måneden. Sorggruppen er for dem, som
har mistet en pårørende for nylig eller
for et stykke tid siden, og som stadig
kæmper med sorgen og savnet.
Hvad foregår der?
Et møde i gruppen begynder med en
kop kaffe, hvor vi får hilst på hinanden
og snakket lidt løst og fast.

Efter en indledning ved en af gruppens
ledere, begynder vi arbejdet i gruppen.
I indledningen bliver der gjort rede for
gruppens retningslinjer, så alle kender
rammerne for det, der skal foregå i
gruppen.
Hvem er ledere?
Sognepræsterne Elin Olsen Rasmussen, Rødby og Birgitte Flensburg, Nebbelunde-Sædinge.
Hvor og hvornår foregår det?
I Rødby præstegård, Vestergade 26,
Rødby, den anden onsdag i måneden
kl. 14.00 - 15.30.

udgangspunkt i det, der er dit eget,
det der sker inde i dig.
5. Vi sidder i en rundkreds, så alle kan
se og høre, hvad der foregår i gruppen.
6. Vi bevarer tavshedspligt over for
det, vi hører om hinanden i gruppen.

Vejviser:
www.rodbykirke.dk
Rødby/Ringsebølle Kirke
Sognepræst: Elin Olsen Rasmussen, Vestergade 26, 4970 Rødby. Tlf. 54 60 12 35. Træffes
efter aftale. Tirsdag er fridag. På sognepræstens
fridage og i ferier passes embedet af sognepræst Jesper Bacher, Tirsted. Tlf. 54 60 81 18.

Ønsker du at være med?
Kontakt: Elin tlf. 54 60 12 35 eller Birgitte tlf. 54 60 10 43.

Præstegårdens kontor:
E-mail: roedbysogn@km.dk

Lidt om rammerne for arbejdet i sorggruppen.
Regler:
1. Dagens leder er ordstyrer.
2. Der er kun én ad gangen, som fortæller, og lederen svarer og spørger
ind til emnet.
3. På et tidspunkt er det muligt for
andre i gruppen at komme med
kommentarer. Men: altid med udgangspunkt i deres eget. Dvs. »Når
jeg hører dig fortælle sådan og
sådan, så bliver jeg ked af det, eller
kommer jeg til at tænke på osv.«
4. Det er forbudt at give gode råd, eller at vurdere den anden. Tag altid

Kirketjener: Gabriele Jansen. Tlf. 54 60 36 47.
E-mail: rødbysogn@km.dk

Organist: Britta Matlok Geisler. Tlf. 54 60 46 87.
Kirkesangere: Rie Kruse. Tlf. 54 60 81 06 og
Lotte Munk-Petersen. Tlf. 25 15 75 33.

Rødby kirkegård: Søndergade 50,
4970 Rødby.
Kirkegårdsleder: Per Hansen. Tlf. 54 60 13 11.
Kontortid: Mandag-torsdag kl. 12.00-13.00,
fredag kl. 09.30-10.00.
Menighedsrådets formand: Lars Buhl.
Tlf. 54 60 19 40. E-mail: lars.buhl@mail.dk
Kirkeværge Rødby: Christian Oldin.
Kirkeværge Ringsebølle:
Hans Christian Bentsen. Tlf. 54 60 15 14.
E-mail: rodbylokalarkiv@pc.dk
Kasserer: Erik Nielsen. Tlf. 54 75 90 56.
Kirkebil:
Kan bestilles hos Skørringe Busser
tlf. 54 60 80 12 inden fredage kl. 10.00.
Alle, der bor i Rødby-Ringsebølle sogne kan
benytte kirkebil til gudstjenesterne.
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Rødbyhavn sogn

Menighedsrådet orienterer

egns Menighedsplejes område. Det vil
sige i Tirsted - Vejleby sogne, Rødby
- Ringsebølle sogne, Nebbelunde - Sædinge sogne, Rødbyhavn sogn og Skørringe sogn. Ansøgningsskemaer kan i
november måned fås hos Marianne
Eilskov Hansen 54 60 50 49, Birgitte
Flensburg 54 60 10 43 og Jesper Bacher
54 60 81 18.

Menighedsrådet henstiller til, at man
ikke efterlader noget af værdi i bilen,
da der har været flere indbrud i biler
på parkeringspladsen.
Der afholdes menighedsrådsmøder
den 3. tirsdag i måneden kl. 15.30.

Tyveri af blomster
på kirkegården
Menighedsrådet er blevet orienteret
om, at der igen forsvinder planter og
blomster fra gravstederne. Det er vi
vældig kede af, og vi forstår ikke, at
der er nogen, som kan få sig selv til at
stjæle fra et gravsted. Vi er opmærksomme på problemet og har orienteret
vore medarbejdere om situationen.

Åben kirke
Vi har alle brug for fred og ro i en ofte
stresset hverdag. Derfor har vi valgt at
holde kirken åben på tirsdage og onsdage. Det er vigtigt at have mulighed
for at sætte sig ind i kirken, finde ro og
fred, tænde et lys og bede en bøn. Det
er også vigtigt, at man kan besøge sin
sognekirke på andre dage end søndage
i kirketiden. Hver tirsdag og onsdag er
kirken så vidt muligt åben fra kl. 14.00
- 16.00, medmindre der er andre arrangementer.

Torsdagsklubben
Vi mødes almindeligvis den første torsdag i måneden kl. 15.00 - 17.00. Vi hygger, snakker, drikker kaffe og lytter til
foredrag o. lign.
Torsdag den 4. december: Vi spiller banko.
Medbring en gave til ca. kr. 30.
Torsdag den 8. januar: Lene Jørgensen
kommer og synger for os. Lene akkompagneres af kirkens organist Margit Gjødsbøl Farsø.
Torsdag den 5. februar: Sognepræst Birgitte Flensburg kommer og fortæller
om og viser billeder fra sin krydstogtstur i Nordatlanten.

Børneandagter
Vi fortsætter med vores børneandagter
i samarbejde med Børnehuset Konge-
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Juletræsengel.
Foto: Marianne Eilskov Hansen.

leddet. Voksne er også velkomne samt
børn i samme aldersgruppe. Vi hører
om Gud og Jesus, vi beder Fadervor
og får lyst velsignelsen.
Onsdag den 3. december kl. 10.00: Vi synger julesalmer og hører juleevangeliet.

Babysalmesang,
kirkelegestue
I samarbejde med dagplejen inviterer
vi til babysalmesang, kirkelegestue. Er
du dagplejemor eller på barselsorlov,
familieorlov eller hjemmegående med
børn i alderen 0 - 2 år, så er du hjertelig
velkommen til at deltage sammen med
dagplejen. Vi synger, sanser, bevæger
os, oplever og leger. Vi beder Fadervor
og får lyst velsignelsen.
Tirsdag den 9. december kl. 10.00.
Tirsdag den 3. februar kl. 10.00.

Julekoncert
Tirsdag den 16. december kl. 19.00 afholder vi vores store julekoncert. Medvirkende: Rødbyhavner koret under
ledelse af Margit Gjødsbøl Farsø, lokale solister og kirkens organist Margit Gjødsbøl Farsø.

Gudstjenester
Vi afholder igen i år julegudstjeneste
for Bo og Naboskab onsdag den 17. december kl. 13.30. Efterfølgende er der
kaffe og æbleskiver.

Julehjælp
Igen i år vil det blive muligt for værdigt
trængende at ansøge om julehjælp. For
at komme i betragtning skal årsopgørelsen vedlægges ansøgningen, og
man skal bo inden for Rødby og Om-

Nytårsdag
Gudstjeneste kl. 16.00. Efter gudstjenesten ønsker menighedsrådet godt nytår
med kransekage og portvin.

Fastelavn
Vi afholder selvfølgelig en børnevenlig fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning og kåring af
en kattekonge og en kattedronning. Så
er der fætterboller, fastelavnsboller og
varm kakao i menighedssalen. Det er
søndag den 15. februar kl. 10.00. Alle er
velkomne.
Vejviser:
Sognepræst: Marianne Eilskov Hansen,
Rødbyhavn præstegård, Havnegade 99 A,
4970 Rødby. Tlf. 54 60 50 49. Træffes bedst tirsdag, onsdag og fredag kl. 9.00 - 10.00. Mandag
er fridag. Mail: meh@km.dk
På fridage og i ferier kan henvendelse ske til:
Sognepræst Anne-Lene Frederickson,
Errindlev præstegård. Tlf. 54 60 00 09.
Organist: Margit Farsø. Tlf. 40 87 55 75.
Kirkesanger: Frits Søvndal. Tlf. 58 52 30 10.
Else Mosgaard Madsen. Tlf. 54 60 53 36.
Kirketjener: Bettina Madsen. Træffetid tirsdagfredag kl. 10.00 - 12.00. Tlf. 54 60 51 95.
Mandag er fridag.
Graver: Mikael Przeklasa. Træffes på kirke
gården dagligt og tillige mandag - torsdag
kl. 12.00 - 12.30 på tlf. 54 60 51 95.
Mobil 23 98 81 86.
Menighedsråd:
Formand: Kirsten Olsen,Havnegade 40,
4970 Rødby. Tlf. 61 26 66 00. Træffes bedst
hverdage kl. 9.00 - 11.00.
Kirkeværge: Marianne Kaad, Syltholmsgade
29, 4970 Rødby. Tlf. 54 60 57 35.
Kirkekassererkontoret: Havnegade 99 B,
4970 Rødby. Tlf. 54 65 36 20.
Åbent: Tirsdag kl. 09.00 - 11.00, samt efter
aftale.
Besøgsvenner: Kontaktpersoner:
Gurli Hemmingsen, Søndergade 35,
4970 Rødby. Tlf. 54 60 11 60.
Formand for Menighedsplejen i Rødby
og Omegn: Sognepræst Marianne Eilskov
Hansen. Tlf. 54 60 50 49.
Kirkebil:
Tlf. 54 60 20 05 senest lørdag kl. 16.00.

Østofte sogn

Den, der mister
hukommelsen,
mister orienteringen!
Jeg tror, vi er mange, der synes, det går
frygtelig stærkt i de her år. Fem-sporede
motorveje med lange køer om morgenen. Teknologisk ældrepleje. Digital
post. Ny folkeskolereform. Fremskridt
og vækst – vækst – vækst, hurtigere og
hurtigere, så det er svært at følge med.
Nye folkestrømninger, religionskrige og
terrorrisme. Hjemmerøveri og overvågning. Overvågningssamfund. Hackere i
vores mest følsomme dataregistre. Dutdut: du er nu nummer 7 i køen, men klik
ind på vores hjemmeside.
Jeg synes, samfundet var bedre i gamle
dage! Og det er der sikkert mange i min
generation, der synes. Jeg synes faktisk,
det var bedre, at der duftede af varm
mad på plejehjemmet, fordi der gik to
søde damer i køkkenet og brasede mad.
Jeg synes, skolen var bedre dengang,
der var en lidt autoritær lærer, der fik
lov at være lidt sær, men til gengæld elskede sit fag og havde fri til at gå hjem,
når han var færdig. Så havde børnene
også fri – til at lege hemmelige og forbudte lege, som de voksne heldigvis
ikke kendte til. Jeg kunne bedre lide at
få min post på papir, med frimærke på
kuverten. Eller ringe til kommunen og
snakke med et menneske, som jeg sikkert kendte, og som måske endda kendte mig. Jeg kunne trygt køre for stærkt,
for kom der en politibetjent, kunne jeg
se ham, og man kunne da altid snakke
med ham og blive enige om, at det var
nok ikke så godt. Datasikkerhed dengang bestod i, om jeg kunne passe godt
på mit pas og min dåbsattest.
Jeg kunne faktisk også godt lide, at jeg
kunne mærke, at politikerne stod ved
deres holdninger. Anders Andersen var
venstremand, Knud Jespersen kommunist, Anker Jørgensen socialdemokrat
og Hilmar Baunsgaard husmands-radikal. De var, hvad de var, ikke altid så
kvikke, de havde jo ingen spindoktor,
men det, de sagde, var til at forholde
sig til. Og trods politiske forskelle, så
stod man sammen, når det gjaldt. Under krigen naturligvis. Men også under
oliekrisen i ’73.
Det føltes, som om tingene hang sammen dengang. Fællesskabet af forskel-

ligheder hang sammen, vi var danske
alle sammen, Gud, konge og fædreland!
Jeg tror, at hvis jeg siger det her til de
unge, ville de synes, jeg var en gammel
nar! Hvis jeg siger, jeg bekymrer mig om
det samfund, de skal vokse op i, siger
de nok, at det skal jeg ikke bekymre mig
om, de skal nok finde ud af det. Dét er
jo rart at høre.
Alligevel mener jeg, at vi mange »ældre« har en pligt til at viderebringe vores hukommelse om dengang, tingene
hang sammen, og det var til at orientere
sig. Vi må så finde os i at blive kaldt
gammel nar eller det, der er værre. De
unge kan jo ikke bibringe sig selv deres
historie. Dét er vores opgave. Og der er
vel ikke nogen vigtigere historie end
den, der kommer fra forældre, bedsteforældre, men også andre nære voksne.
For jeg tror altså stadig væk på, at hvis
ikke man kender sin historie og har en
fornemmelse af, hvad man kommer af,
har man ikke et ståsted til at finde vejen frem.
»Den, der mister hukommelsen, mister
orienteringen«. Det er en sætning af Harald Nygaard, tidligere præst i Østofte,
i en grundlovstale i 1998. Den er ikke
blevet mindre aktuel!
Hans Maaløe

Så faldt de gamle asketræer
ved præstegårdens indkørsel og branddam. Det er frygtelig sørgeligt at skulle
fælde store gamle træer, men de var så
angrebet af sygdommen »toptørre«, at
det kun ville være et spørgsmål om tid,
før de var til fare for forbipasserende
folk. Straks de var fældet, kom indskolingsbørnene på tur og nød at klatre i de
store gamle stammer. Nogle af børnene
påtog sig sammen med deres lærer at
»tælle årringe« – og vi kan hermed bekendtgøre, at de største af træerne skulle være plantet i 1805, altså 209 år gamle.
Det er menighedsrådets plan, at der inden længe skal sættes en ny allé op mod
præstegården.

Julekoncert
Den 1. december kl. 19.00. Julekoncerten
bliver i år lavet af »vore egne folk«: Bennedikte som sanger, Brian på orgel, Jesper som sanger og Hans på klaver får
sat et dejligt program sammen af kendt,
folkelig, fornøjelig og måske lidt klas-

sisk musik. Efter koncerten mødes alle
til herligt kaffebord med mere i forsamlingshuset.

Julemøde
Den 10. december kl. 14.00. Det er mest
kaffe og kage og sang og historie igen i
år, når vi samles til julemøde i præstegården. Men vi får også besøg af Mette
Kottwitz fra Svanevig hospice, der vil
fortælle om arbejdet og hverdagen på
vores fine lokale hospice. Det bliver
uden tvivl en interessant og tankevækkende eftermiddag. Alle er velkomne!

Ingen gudstjeneste
Det sker, som tidligere omtalt i kirkebladet, at gudstjenesten aflyses, når præsten har ferie. Jeg har forstået, at nogen
kom i tvivl, når der ikke stod noget i
gudstjenestelisten, og gerne ville have
de gudstjenesteløse søndage omtalt i
bladet. I kommende periode er der ingen gudstjeneste følgende dage: 18. januar og 22. februar. Hvis man gerne fortsat vil have, at det skrives i kirkebladet,
beder jeg om en opringning på 21 43 91
75, eller en e-mail på hmaa@km.dk Tak.
Hans Maaløe

Strikkeklubben
Møde datoer: 7. januar, 21. januar, 4. februar og 18. februar.
Vejviser:
Sognepræst: Hans Maaløe, Østofte Præstegård, Østofte Gade 36, 4951 Nørreballe.
Tlf. 54 78 66 67. E-mail: hmaa@km.dk
Fredag henvises til sognepræst Peder Kistrup,
Stokkemarke. Tlf. 54 71 10 76.
Fung. menighedsrådsformand: Kontakt
Flemming Albrechtsen. Tlf. 23 20 65 00.
Kirkeværge: Egon Rasmussen, Stationsvænget 11, 4951 Nørreballe. Tlf. 54 78 94 79.
Kasserer/kirkekasse: Annette Pedersen, Museumsgade 40, 4930 Maribo. Tlf. 31 26 24 40.
Graver: Charlotte Feltsen, Østofte Gade 34,
4951 Nørreballe. Tlf. 54 78 96 41 (graverhuset).
Fredag lukket.
Organist: Max Sydendal, Skovvej 33,
4944 Fejø. Tlf. 54 71 30 38.
Kirkesanger: Bennedikte Filbert.
Tlf. 41 12 18 82.
Mother Theresa Strikkeklub: Mødes ca. hver
anden onsdag kl. 14.00 -16.00 i Østofte præste
gård. Alle er meget velkomne. For nærmere
oplysning ring til Anny Nielsen, tlf. 81 71 81 05.
Kirkebil:
Til gudstjenester, ring Maribo Taxi 54 78 12 00.
Til øvrige aktiviteter, ring Flex-Trafik 70 26 27 27.
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Koncerter og arrangementer

December
Mandag den 1. december
nebbelunde sognehus
Kl. 14.00: Strikkeklub.
østofte kirke
Kl. 19:00: Julekoncert.
Onsdag den 3. december
rødbyhavn kirke
Kl. 10.00: Børneandagt.
Torsdag den 4. december
fuglse kirke
Kl. 19.00: Koncert med Talentakademi
Storstrøm, fri entré.
rødbyhavn kirkes menighedssal
Kl. 15.00-17.00: Torsdagsklub. Torsdagsklubben spiller banko. Medbring
en gave til ca. kr. 30.
Tirsdag den 9. december
rødbyhavn kirke
Kl. 10.00: Kirkelegestue.
Onsdag den 10. december
holeby præstegård
Kl. 13.00-17.00: Julefrokost i konfirmandstuen. Bemærk ændret tidspunkt i forhold til tidligere aftalt.
østofte kirke
Kl. 14.00: Julemøde.
Torsdag den 11. december
sognets hus, maribo
Kl. 14.00: Efter andagten er der juleafslutning med underholdning af Helene Schiøler på cello, Lars Pedersen
spiller stykker af Vivaldi, Handel og
Clementino på guitar, Rikke Sort synger Christmas Carols og Klaus Frost
Jensen læser julehistorie.
Alle er velkomne.

Kirkebladet Midtlolland
Kirkebladets redaktionsudvalg:
Anders Blichfeldt, Gitte Sylvest Larsen,
Else Mosgaard Madsen, Erik Poulsen,
Bent Normann Olsen og Per Møller (ansvarsh.)
Oplag: 10.000
Deadline:
For næste nummer 16. januar 2015.
Grafisk udformning:
Mogens Greven og Per Møller.
Sats og tryk:
npc·grafikom.
Forsidebillede: Vinterstemning.
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Torsdag den 4. december i Fuglse Kirke. Koncert med Talentakademi Strostrøm.

Søndag den 14. december
bandholm kirke
Kl. 16.00: Efter festgudstjeneste ved
biskop Steen Skovsgaard er der traktement.
fuglse kirke
Kl. 14.00: Børnedanserne fra Midtlollanske Folkedansere går lucia. Efterfølgende julehygge i konfirmandstuen, hvor der også bliver mulighed for
en dans eller to.

Søndag den 21. december
sognets hus, maribo
Kl. 19.30: De Ni Læsninger med Maribo Domkirkes Koncertkor – med
medlemmer af menigheden og kirkens præster som læsere af de traditionelle tekster. Alle er velkomne.
Lørdag den 27. december
askø præstegård
Kl. 19.00: Juletræsfest.

Mandag den 15. december
rødbyhavn kirke
Kl. 18.00: Juleandagt ved Bente Asschenfeldt.

Onsdag den 31. december
bandholm kirke
Kl. 15.00: Efter nytårsgudstjenesten
ønsker vi hinanden godt nytår med
champagne og kransekage.

Tirsdag den 16. december
rødbyhavn kirke
Kl. 19.00: Julekoncert ved Margit
Farsø.

Januar

Onsdag den 17. december
nebbelunde præstegård
Kl. 14.00: Vi synger julen ind.

Mandag den 5. januar
nebbelunde sognehus
Kl. 14.00: Strikkeklub.
Onsdag den 7. januar
bandholm kirke
Kl. 18.30: Konfirmandindskrivning.
holeby
Kl. 14.00-16.00: Onsdagsklubben.
Torsdag den 8. januar
rødbyhavn kirkes menighedssal
Kl. 15.00-17.00: Torsdagsklub.
Lene Jørgensen synger for os.
Tirsdag den 13. januar
sognets hus, maribo
Kl. 19.00: Offentligt menighedsrådsmøde.
Torsdag den 15. januar
sognets hus, maribo
Efter andagten fortæller cand. mag.
Hans Krarup og hans hustru Marianne Krarup om »Breve fra Aalholm«.
Marianne Krarups far, Finn Tulinius,

Koncerter og arrangementer

var huslærer 1913-15 på Aalholm slot.
Med udgangspunkt i hans 146 breve
til forældrene fortæller ægteparret
Krarup og viser billeder med mere fra
Aalholm, med herskab og tjenestefolk
som i »Downton Abbey.«

Flensburg fortæller om krydstogt på
Nordatlanten.
Tirsdag den 10. februar
sognets hus, maribo
Kl. 19.00 Offentligt menighedsrådsmøde.

Mandag den 16. februar
askø præstegård
Kl. 19.30: LM møde ved Henning
Hansen, Esbjerg.

Onsdag den 11. februar
bandholm kirke
Kl. 19.00: Sangaften med vin og
snacks.

Niels
Hinrichsen.

Tirsdag den 20. januar
sognets hus, maribo
Kl. 19.00: Sognemøde. Skuespiller ved
Det Kongelige Teater Niels Hinrichsen: »Livet på Det Kongelige Teater
og en broget buket viser og monologer!«
Onsdag den 21. januar
nebbelunde sognehus
Kl. 14.00: Sogneeftermiddag. Kirkeværge Michael Thage fortæller og
viser billeder fra restaureringen af
Nebbelunde Kirke.

Februar
Søndag den 1. februar
nebbelunde sognehus
Kl. 20.00: Efter gudstjenesten serveres
kaffe/te og pandekager i anledning af
Kyndelmisse.
Mandag den 2. februar
nebbelunde sognehus
Kl. 14.00: Strikkeklub.
Torsdag den 5. februar
rødbyhavn kirkes menighedssal
Kl. 15.00-17.00: Torsdagsklub. Birgitte

Links til kirkebladet
De sogne, der har egen hjemme
side, kan bringe links til Kirke
bladet Midtlolland som pdf.

Torsdag den 12. februar
sognets hus, maribo
Efter andagten læser digteren og
sangskriveren Karen Zubari digte og
fortæller om sit virke. Karen Zubari
skriver digte: »Digte fra en blondekant«, ballader, lejlighedssange, viser,
revy, sange til årets dage med mere.
Helt aktuelt har hun skrevet teksten
til »Ørnen lever«, en hyldest til ørnene i Saksfjed.
Søndag den 15. februar
fuglse kirke
Kl. 14.00: Efter børne- og familiegudstjenesten er der med tøndeslagning i
præstegården. Alle er velkomne.

Tirsdag den 17. februar
sognets hus, maribo
Kl. 19.00: Sognemøde. Historiker
Henrik Jensen: »KRIGEN 1914 - 1918
– og hvordan den forandrede verden.« Mødet arrangeres i samarbejde
med LollandBibliotekerne.

Program for Indre mission Maribo
December
Lørdag den 6. kl. 18.00: Adventshygge med fællesspisning.
Onsdag den 10. kl. 14.30: Julehygge hos Erna og Carl Aage Clausen, Hillested.
Januar
Mandag den 12. - onsdag den 14.: Evangelisk Alliance Bedeuge. Oplysninger om
mødested fås hos undertegnede.
Onsdag den 21. kl. 19.30: Tidligere provst Nils Chr. Roland, Nykøbing F.
Emne: »Bonhoeffer. Præst, martyr, profet, spion.«
Onsdag den 28. kl. 14.30: Eftermiddagsmøde v/ missionær Preben Dahl.
Februar
Onsdag den 4. kl. 19.30: Missionær Thomas Høyer, København.
Emne »Den treenige Gud.«
Fredag den 13. kl. 14.00: Vinterstævne.
Onsdag den 18. kl. 19.30: En aften om Norea Radio. Ved mediekonsulent David
Mandix Carlsen.
Onsdag den 25. kl. 14.30: Eftermiddagsmøde ved missionær Preben Dahl.
Hvor intet andet er anført, holdes møderne i Missionshuset, Museumsgade
15, 4930 Maribo.
Kontaktpersoner: Carl Aage Clausen 54 78 15 58 eller Preben Dahl 43 60 02 62
Vel mødt!
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Koncerter og arrangementer

Onsdag den 18. februar
nebbelunde sognehus
Kl. 14.00: Sogneeftermiddag. Sognepræst Per Møller viser billeder og fortæller om Bjørn Nørgaards gobeliner
på Christiansborg.
Tirsdag den 24. februar
hunseby præstegård
Kl. 19.00-21.00: Sangaften med kaffe
og kage i Hunseby Kirke. Vi synger
fra Højskolesangbogen og Den Danske Salmebog. Kom og vær med.

Dronningens gobeliner i Riddersalen på Christiansborg. Foto: Mikkel Grønlund.
Onsdag den 18. februar i Nebbelunde Sognehus kl. 14.00.

Krucifiksudstilling
På Stiftsmuseet i Maribo under Museum Lolland-Falster findes ni tidligt gotiske korbuekrucifikser (ca. 1300-1330).
I 2006 fik det daværende LollandFalsters Stiftsmuseum bevilliget
ENB-midler (Enestående National
Betydning) fra den daværende Kulturarvsstyrelse til konservering af
de unikke krucifikser. Konserveringen blev foretaget af Bevaringscenter
Næstved.
Fredag den 31. oktober åbnede udstillingen ”OMG” – en udstilling om en
enestående samling af krucifikser og
om middelalderens kirke«.
Udstillingen består af et introduktionsrum til middelalderens kirke og
tidens kirkeinventar, samt et mørklagt rum med særlig lyssætning, der
udelukkende er dedikeret de ni krucifikser. Her bliver der lagt stor vægt på
fortællingen om de enkelte krucifikser,
deres udformning og håndværket bag.
Desuden kan man besigtige de nyopsatte runesten i forhallen samt tre døbefonte, bl.a. den hvori Valdemar Atterdag muligvis blev døbt.
Udstillingen kan ses i museets åbningstid.

Skovlængekrucifikset.
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