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Bandholm - Askø sogne

Bandholm:
Ni læsninger i Bandholm Kirke den 8. december kl. 19.00. Ni læsninger er en særlig
gudstjenesteform, som stammer fra England, hvor den bruges i adventstiden. Ni
læsninger er efterhånden blevet meget
udbredt i Danmark.
Der er ingen prædiken eller altergang,
præstens rolle er nedtonet, til gengæld
får medlemmer af menigheden lejlighed
til at gøre ”Ordets tjeneste”.
Ind imellem bibelstykkerne synger vi
nogle af årstidens dejlige salmer, og
endvidere vil sopranen Helen Løje synge
akkompagneret af organist Jesper Bay
Jensen.
Lad os sammen på en stemningsfuld aften synge julen ind.
Salmesangsaften i Bandholm Kirke torsdag den 13. februar kl. 19.00.
Kom til en hyggelig aften i Bandholm
Kirke, hvor vi skal synge nogle af vor salmeskats allerdejligste salmer. Der vil også
være en lille forfriskning at gå hjem på.

Askø:
Den 25. august gæstede Fangekoret
Askø kirke – det blev en uforglemmelig
gudstjeneste for Askøboerne, men også
for sommerhusfolket og alle tilrejsende.
Ni læsninger i Askø Kirke søndag den
15. december kl. 14.00. Organist Anni
Sørensen vil med sin sanggruppe synge

Askø Kirke - julestemning – fotograf Anni Sørensen

ved de Ni Læsninger i Askø Kirke. Povl
Nielsen vil denne dag betjene orglet,
og for at gøre dagen endnu mere festlig kommer Dan Månsson og spiller på
sin trompet.
De Ni læsninger læses af menigheden,
så meld dig til en læsning hos sognepræsten, og lad os sammen gøre denne
aften til en dejlig indledning til julen.

Luthersk Mission:
Møder i Askø præstegårds samlingslokaler kl. 19.30:
Den 9. december: Karl Riis, Hillerød.
Den 20. januar: Søren Pedersen, Nykøbing F.

Den 17. februar: Hans Lundby
Den 17. marts: Philip Bach Svendsen, Esbjerg/Tanzania.

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.
Bandholm kirke:
Formand for menighedsrådet:
Jan Hobel, Thousigvej 12, 4941 Bandholm.
Tlf. 54 78 85 26 / 21 96 90 16.
Mail: jan@waoopost.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: Vakant.
Kirkesanger: Vakant.
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.

Fangekoret i Askø Kirke – fotograf Inger-Lise Pedersen
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Fuglse - Krønge - Torslunde sogne

Luciaoptog med mere...
Igen i år kommer Midtlollandske folkedanseres børnehold og går luciaoptog i
Fuglse kirke. Det sker 3. søndag i advent
kl. 14.00. Gudstjenesten vil være børnevenlig, og undervejs giver danserne
nok en smagsprøve på deres kunnen.
I øjeblikket forbereder børnedanserne
sig til det store stævne på Island, som
finder sted næste sommer. Efter gudstjenesten går vi i konfirmandstuen og
får en kop kaffe og lidt kage, og mon
ikke der bliver spillet op til en dans
eller to?

Juleaften
Som det fremgår af gudstjenestelisten,
så er gudstjenestetiderne rykket en time frem i forhold til, hvad vi plejer.
Ændringen skyldes, at vores gode organist, der bor på Fejø, kun har det ene
juleønske at nå hjem at fejre jul med sin
familie. Og hvis han skal nå en færge,
så må tiderne ændres lidt. Og idet vi i
menighedsrådet syntes, at det juleønske var meget rimeligt, har vi taget det
hensyn til Max, og derfor er gudstjenesterne som følger: Krønge kl. 13.00,
Torslunde kl. 14.15 og Fuglse kl. 15.30.

Indsamlinger i julen
Traditionen tro samles der ind i julen.
Alt, hvad der lægges i kirkens bøsser,
går til henholdsvis Sønderskovhjemmet og Menighedsplejen for Holeby og
omegn (tidl. Holeby kommune). Pengene fordeles med en fordelingsnøgle
der hedder 50-50. Nytårsdag samles der
ind til Bibelselskabet, der i 2014 har 200
års jubilæum.

Nytårsdag
På denne årets første dag holder vi
gudstjeneste i Torslunde Kirke kl. 16.00,
så er der mulighed for at nå alle de andre ting, man skal - se nytårskoncert
fra Wien, mens juletræet smides ud, og
der gøres rent, se skihop fra Garmisch
–Partenkirchen etc. Efter gudstjenesten
ønsker vi hinanden et godt nytår med
et lille glas vin.

Konfirmander og
Kyndelmisse
I år har jeg seks konfirmander. De undervises sammen med konfirmanderne
i Maribo i Sognets Hus. Det gør de for
at gøre undervisningen sjovere og for
at understrege, at kristen er man aldrig
alene. At være kristen er at være en del
af et større fællesskab. Men selvom
konfirmanderne undervises i Maribo,
så holder vi stadig fast ved vores traditioner.
Blandt andet kyndelmisse aften, hvor
gudstjenesten er en vekslen mellem salmesang, bibelske læsninger og lystænding. Med kyndelmisse markerer vi, at
vinteren er halvgået, og at lyset langsomt er på vej tilbage. Traditionen tro
finder denne stemningsfulde gudstjeneste sted i Torslunde Kirke søndag den
2. februar kl. 19.00

sig af. ” De andre” er også dig. Brug din
kirke, førend det er for sent.

Gudstjenester på
Bøgevænget
Hold øje med opslagstavlen på Bøgevænget.

De rasler med sablen
i København
I efteråret udsendte kirkeministeren en
lang liste over de kirker, som ministeriet
mente man af sparehensyn burde lukke.
Lolland gik heller ikke ram forbi i den
liste. Således indstiller ministeriet, at
Torslunde og Krønge kirker lukkes her
hos os. Grundlaget, som indstillingen
hviler på, er, at der er under 200 sognebørn i sognet. Og det er korrekt. Der
er i skrivende stund 77 medlemmer af
folkekirken i Krønge sogn og 199 medlemmer i Torslunde sogn. Det andet
parameter, der måles på, er antallet af
kirkegængere. Ofte er antallet herude
under ti.
Men her kan vi gøre noget, hvis vi vil.
Det forudsætter naturligvis, at enhver
må tage sit ansvar på sig. Tænke, at min
deltagelse i søndagens gudstjeneste er
vigtig. Uden mig er min kirke lukningstruet. Bruger jeg ikke min kirke nu, så
kan det i yderste konsekvens betyde, at
jeg ikke kan begraves eller bisættes på
den kirkegård, hvor mine slægtninge
allerede er. At mine børn og børnebørn
ikke kan blive døbt og konfirmeret i
den. At mine børn ikke kan blive gift i
den kirke, som familien altid har brugt.
Vi har alle et ansvar også for vores kirke.
Det er ikke bare noget, ”de andre” tager

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.
Fuglse kirke:
Graver: Jørgen Madsen, Krøngevej 38,
4930 Maribo. Tlf. 54 60 63 78 / 24 67 63 78.
Kirkeværge: Jimmy Roed, Sløssevej 7A,
4894 Øster Ulslev. Tlf. 54 86 50 04.
Krønge kirke:
Graver: Gerda Madsen, Krøngevej 38,
4930 Maribo. Tlf. 54 60 63 78.
Kirkeværge: Allan Madsen, Krøngevej 11,
4930 Maribo. Tlf. 54 60 74 93.
Graver ved Fuglse og Torslunde kirker:
René Romme, Sløssevej 22,4894 Øster Ulslev
Tlf. 4074 3942
Gravermedhjælp ved Fuglse kirke:
Jørgen Madsen, Krøngevej 38, 4930 Maribo
Tlf. 2467 6378/54607378Gravernes mail: Mail:
fkt.kirkegaarde@live.dk
Kirkebil: Tlf: 54 95 11 11 eller 54 60 20 05.
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Holeby - Bursø sogne

ningerne igen i år er tidligt ude, for "ih,
dér står plastik-nisserne på hylden med
forgyldte engle og spraglede gavebånd i
kilometervis."

(Foto: Konfirmander)

Vinterens konfirmandforberedelse er i
gang. I år er der 13 konfirmander på holdet. Så der bliver igen tre konfirmationer
i Holeby til foråret – Store Bededag fredag
den 16. maj og Kristi Himmelfartdag torsdag 29. maj. Og sågar i Bursø Kirke søndag
1. juni. Der er nemlig en enkelt konfirmand, der bor i Bursø sogn. Her ses nogle
af årets konfirmander ved sammenkomsten i Posselts Hus efter gudstjenesten på
indskrivningsdagen, søndag 25. august.

(Foto: Onsdagsklubben)

Onsdagsklubben
mødes den 11. december kl. 14-16 i konfirmandstuen i Holeby præstegård, hvor vi
planlægger aktiviteterne i denne travle
julemåned. Da vi næppe har tid til at
mødes juledag, springer vi denne dag
over. Der skal fastsættes tid for den årlige
fælles julefrokost og en eventuel udflugt.
Vi strikker og hygger os og vil gerne se
flere sammen med os. Vi er så heldige
at kunne køre med kirkebilen, som dog
skal bestilles i forvejen på tlf. 54 95 11 11.
I det nye år begynder vi onsdag den 8.
januar 2014. Herefter ses vi hver anden
onsdag i lige uger kl. 14 som altid. 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.

Julen truer
Så sikkert som „amen” i kirken står julen
for døren og kræver at blive budt indenfor, så snart november nærmer sig. Besøg
i supermarkedet gør det klart, at forret-
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Julen har masser af traditioner med i bagagen. Sådan har det været siden kong
Haralds tid, da nydøbte vikinger fejrede Kristi fødsel næsten på årets korteste
dag. Selve juleaften er bastet og bundet
af stærke traditionsbånd, som julemoden
ikke har kunnet rykke. Julens farve er
stadig rød, og de fleste ville nedlægge
veto, hvis det blev foreslået, at julemenuen skulle stå på fedtfattig kalkun og
ris à l’amande af fromage frais.
En moderne juletradition, der desværre
har godt fodfæste, er jule-stress. Vi skal
nå så meget og bruge så mange penge, for
at julen kan blive god, hyggelig og traditionel nok til, at alle er glade. Og stress er
ikke er det samme som at ”have travlt”.
For det kan være sjovt og gavnligt at have
travlt og mærke adrenalinet pumpe, så
man tænker og handler hurtigere end
ellers og får en masse fra hånden. Stress
derimod er overhovedet ikke sjovt. Man
kan sagtens blive stresset af at have for
lidt at lave. Stress er nemlig udtryk for,
at man føler sig utilfreds og utilstrækkelig. Så nu, hvor julen står for døren,
og julestressen er klar til at smutte med
indenfor, er det måske værd at spørge
sig selv, hvilke opgaver der er vigtige i
forbindelse med julen? Skal der absolut
være syv slags hjemmelavede småkager
hele december? Behøver vi partout piske
rundt for at finde det mest ”gammeldags”
julemarked for at glæde børnene, der er
ligeglade, bare de er sammen med deres
forældre?
For julen handler om fred. Fred på jorden
til mennesker med Guds velbehag. Og
Guds velbehag i os kommer ikke først,
når vi har bevist, at vi er perfekte mødre
og fædre, der kan lave den perfekte jul
med stress, uvenskab og grædende børn.
Det er nemlig ikke meningen med julen.
Julens indhold er barnet, der blev født i
den stille nat, den hellige nat i en stald i
Betlehem. Dette barn kan samle os, hvor
utroligt det end lyder. Jesus kan samle os,
fordi han har den kærlighedens magt,
der får fjender til at lade våbnene hvile
og dele de sidste cigaretter med hinanden

hen over skyttegravene, og bringe troen
på (om end kun for et øjeblik), at det er
muligt for fred at brede sig over jorden.
Dét er det vigtige ved julen, og det bør
ikke give nogen stress, at Gud har givet
os en højtid, der viser, at fred og kærlighed findes, fordi hans søn blev født midt
i blandt os.
Anders Blichfeldt

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

Nytårsdag
1. januar holder vi gudstjeneste kl 16:00
i Holeby Kirke. Og bagefter vil vi ønske
hinanden godt nytår med et lille glas og
en kransekage.
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: Arne Hansen,
Bursøvej 49, Bursø, 4930 Maribo.
Tlf. 54 78 37 86, e-mail: alh@io.dk
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.

Hunseby sogn

Julen synges ind
De ni læsninger i Hunseby Kirke mandag
den 16. december kl. 19.30.
Denne engelsk inspirerede musikgudstjeneste er blevet en del af vor danske juletradition. Nogle holder den i stedet for
en gudstjeneste i adventstiden, mens den
ofte holdes på en hverdagsaften. Dette
vil vi gøre i år med besøg af kirkesanger- og orgelstuderende fra Sjællands
Kirkemusikskoles Torebyafdeling. Nuværende elever og tidligere elever mødes
mandag eftermiddag til korøvelser. Dette
kor under ledelse af Bente Hogrefe Nielsen medvirker denne aften.
Gudstjenesten er bygget op om ni læsninger fra bibelen, der alle handler om
vigtige frelseshistoriske begivenheder.
Ind imellem synges fællessalmer og Kirkemusikskolens elever medvirker med
den megen musik og sang denne gudstjenesteform rummer.
Anni Sørensen
Organist ved Hunseby kirke.

nomisk støtte fra Hunseby Sogns Juleuddeling 2013. Ansøgningsskema kan
hentes på kordegnekontoret, Kirkestræde 6, 4930 Maribo. De udfyldte skemaer
skal afleveres samme sted eller i Hunseby
præstegård senest den 7. december.

Tak til Michael Fagerlund
Hunseby Menighedsråd siger Michael
Fagerlund tak for 22 gode år i Hunseby
sogn.
Når vi ser på vores smukke kirke, ved
vi, at Michael var en drivende kraft bag
renoveringen af den.
En af de andre ting, han vil blive husket
for, er sangaftnerne, hvor mange både har
haft en hyggelig aften, og hvor vi samtidig er blevet klogere på vores sangskat,
salmedigtere og fortidsminder.
Vi ønsker Michael al mulig held og lykke
i sit nye job som provst i Falsters Provsti.

Hunseby Menighedsråd

Vær velkommen, Herrens år (Advent)
Mel.: A.P. Berggreen 1852
1

2

3

4

Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Julenat, da vor Herre blev fød,
da tændte sig lyset i mørkets skød.
Velkommen, nytår, og velkommen her!
Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Påskemorgen, da Herren opstod,
da livstræet fæsted i graven rod.
Velkommen, nytår, og velkommen her!
Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Pinsedag, da Guds Ånd kom herned,
da nedsteg Guds kraft til vor skrøbelighed.
Velkommen, nytår, og velkommen her!
Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Herrens år med vor Guds velbehag
nu bringer os glæde hver Herrens dag.
Velkommen, nytår, og velkommen her!

Dansk adventssalme (1556).
N.F.S. Grundtvig 1849.

Kirkebil til gudstjeneste
kan bestilles på tlf. 4046 7215 –
fredage mellem 9.00-12.00:
Søndag den 1. december
Søndag den 5. januar
Søndag den 2. februar

Sangaftner:
Onsdag den 11. december
Onsdag den 22. januar
Onsdag den 19. februar

Vejviser:
Sognepræst: Vakant.
Menighedsrådsformand: Niels Bloch Køser,
Knuthenborgvej 51, Maglemer, 4930 Maribo.
Tlf. 22 28 86 49.

Vores organist Anni Sørensen og menighedsrådet synger for fra højskolesangbogen og salmebog i præstegården kl. 19.00.

Graver: Tina Hansen, Runestensvej 3, 4970
Rødby. Tlf. 40 47 50 76.
Kirketjener: Arne Jørgensen, Knuthenborgvej
38, 4930 Maribo. Tlf. 54 78 24 06.

Juletræet tændes

Kirkeværge: Lena Svendsen, Mariebo Møllen
101, 1., 4930 Maribo. Tlf. 29 36 52 01.

søndag den 1. december efter gudstjenesten
kl. 15.00. Vi går hen til hjørnet ved forsamlingshuset, hvor vi fælder juletræet
og fortsætter i forsamlingshuset med
gløgg og æbleskiver.

Kontaktperson: Niels Bloch Køser.
Kasserer: Grethe Bang, Østre Landevej 61,
Skelstrup, 4930 Maribo. Tlf. 54 78 13 05.
Organist: Anni Sørensen, Konemadevej 15,
Askø, 4930 Maribo. Tlf. 54 71 00 01.
Kirkesanger: Connie Svendsen, Egevej 2,
4920 Søllested. Tlf. 54 94 11 61.

Julehjælp
Medlemmer af folkekirken, der har bopæl i Hunseby Sogn, kan ansøge om øko-

Vinterstemning
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Maribo domsogn

Kirkemusikalsk julestue
For kommunens dagplejer og børnehaver afholdes som sædvanlig i december
måned kirkemusikalsk julestue i Maribo
Domkirke. Rytmikpædagog Kirsten Pedersen synger, spiller og juler med børnene i aldersgruppen 0-6 år tirsdag den
3. december og onsdag den 4. december.
Begge dage kl. 8,15; kl. 09,00 og kl. 09,45.
Vel mødt! 
Bodil Lindsten

Minikonfirmandundervisning
Der begynder minikonfirmandundervisning for 3.klasse eleverne på Blæsenborgskolen og Sankt Birgitta Skole tirsdag den
14. januar kl. 14.00 - 15,30. Undervisningsforløbet er på ti gange og afsluttes tirsdag
den 25. marts med familiegudstjeneste.
Brev om tilmelding og yderligere information udsendes i løbet af december måned.
Birgitte Flensburg og Bodil Lindsten

Musik i Maribo Domkirke
December: Søndag den 8. december kl. 16.00:
Julekoncert. Medvirkende bl.a. Maribo Borgervæbning og ensemblet MASANY, som
består af marimba og perkussion spillende elever fra musikskolerne i Lolland- og
Guldborgsund Kommune. Desuden medvirker Maribo Domkirkes Koncertkor. Der
sælges billetter til voksne for kr. 50,- mens
børn og unge under 18 år har gratis adgang. Hele indtægten ved koncerten går
til domsognets menighedspleje.
Onsdag den 11. december kl. 19.00: Musikgudstjeneste med medvirken af Hjemmeværnets Musikkorps og Maribo Domkirkes Koncertkor. Prædikant: feltpræst
Mogens F. Larsen. Der er fri entré
Søndag den 15. december kl. 19.30: Musikgudstjeneste med ”Ni læsninger” hvor
Maribo Domkirkes Koncertkor medvirker. Ved denne musikgudstjeneste indgår et udvalg af traditionelle læsninger af
bibeltekster, som læses af medlemmer i
alle aldre fra menigheden. Der er fri entré.
Torsdag den 19. december kl. 19.30: Bachs Juleoratorium del I, II og III. De medvirkende
er Københavns Drengekor og Sjællands
Symfoniorkester dirigeret af den meget
berømmede Helmuth Rilling.
Billetprisen bliver kr. 125,- for voksne, 60,for medlemmer af Maribo Musikforening
og fri entré for alle under 25 år.
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Januar: Lørdag den 1. februar kl. 14.00 (Bemærk tidspunktet) Koncert med det russiske
kammerkor RASPEV i samarbejde med
Maribo Musikforening. Koret synger russisk kirkemusik, folkemusik og romancer.
Billetprisen vil være 125,- for voksne, 60,for medlemmer af Maribo Musikforening
og fri entré for alle under 25 år.
Februar: I februar og marts er der planlagt
fire orgelkoncerter med det formål at give
en grundig præsentation af det nye orgel
i Domkirken. Koncerterne finder sted
følgende søndage: Den 16. februar, den 2.
marts, den 16. marts og den 30. marts, hver
gang kl. 16.00. Den første koncert bliver
med domkirkens egen organist H. J. Østergaard, mens de tre andre bliver med solister udefra. Der er fri entré ved disse orgelkoncerter. Velkommen til musik i Maribo
Domkirke domorganist.

Hans Jørgen Østergaard

Kirkevandring
Tirsdag den 28. januar kl. 19.00 årets kirkevandring med andagt i Sankt Birgitta
Kirke, hvorfra processionen går gennem
byen til Maribo Domkirke, hvor der ligeledes holdes en andagt. Kirkevandringen
afsluttes med kaffebord i Sognets Hus.
Alle er velkomne.

Dåbsdagsgudstjeneste
Søndag den 26. januar kl. 14.30 er der gudstjeneste for især forældre, børn, bedsteforældre, hvor temaet er dåb. Alle er velkomne. 
Præsterne

Sognemøder

Karin Riis-Jørgensen

Den største gave
At donere et organ er den største gave man
kan give til et andet menneske. Det mener Karin Riis-Jørgensen, som er tidligere
medlem af Europa-Parlamentet for Venstre
og har været en aktiv stemme i den danske

organdonationsdebat siden hun i 2001 donerede sin ene nyre til sin dengang 18-årige
søn. Alligevel er vi i Danmark dårligere til
at sikre nye organer til dem, der venter, end
de lande vi normalt sammenligner os med.
Sognets Hus tirsdag den 21. januar kl. 19.00.

Johanne Stubbe Teglbjærg

Gud som treenig: Hvad betyder det?
Tirsdag den 18. februar kl. 19.00: Foredrag
ved cand. theol. ph.d. Johanne Stubbe Teglbjærg. At Gud er treenig hører til blandt de
allervigtigste kristne bekendelsesudsagn,
men trods dette hersker der i dag stor forvirring om, hvad dette udsagn betyder.
Hvad er meningen med at hævde, at vi
kun kender Gud som Far, Søn og Ånd?
Og hvorfor er der overhovedet så stor forvirring om dette?

Torsdagsmøder
Torsdag den 12. december kl. 14.00: Efter
gudstjenesten i Sognets Hus er der underholdning ved Det musikalske Selskab
og Nørregadeteatrets Dramaklub med
solosang, musikalske indslag og Gustav
Wieds ”Den hellige ånd”.

Vandring med C. S. Lewis
i sorgens landskab
Torsdag den 16. januar kl. 14.00. Efter gudstjenesten i Sognets Hus fortæller pastor
Dan K. Månsson om sorgen over at miste
med udgangspunkt i englænderen C. S.
Lewis, der i særlig grad er kendt for sine
Narnia-bøger. C. S. Lewis er også i nogen
grad kendt for sit korte ægteskab med amerikanske Joy Gresham. Dette bekendtskab
blev i 1980’erne filmatiseret i ”Shadowland”. C. S. Lewis mistede som barn sin
mor. Som voksen skrev han en bog om lidelsens problem, som gav ham stor succes.
Først da han i en moden alder fandt sit livs
kærlighed, som han alt for hurtigt mistede,
blev lidelsens mørke erfaret på en ny måde.
Han skrev ”En sorgens dagbog”, hvor han

Maribo domsogn

Menighedsrådsmøder

kæmper med savnet og med Gud. Der bliver vist klip fra filmen Shadowland.

Dan K. Månsson
Torsdag den 20. februar kl. 14.00. Efter
gudstjenesten i Sognets Hus fortæller
sognepræst Karen Margrethe Feldmose
Antonsen " Løgnehistorier fra de syv verdenshave". Karen Antonsen fortæller med
udgangspunkt i sin tid som telegrafist i
den danske handelsflåde på de store verdens have.

Lys i mørket
Alle er velkomne til en stemningsfuld
gudstjeneste, hvor Domkirken er fyldt
med levende lys, konfirmanderne bærer
lys ind og læser tekster om lys. Fredag den
6. december kl. 19.00.

DR i Maribo Domkirke
Fredag den 13. december kl. 15.30 optager DR
fra Maribo Domkirke. Danmarks Radio
kommer med Sigurd Barrett og Søren Ryge, der skal skabe en særlig julestemning
Et børnekor og lokale spejdere skal dels
synge og dels deltage i forskellige konkurrencer. Eventen er åben for alle, der vil
opleve en tidlig julestemning, hvor biskop
Steen Skovsgaard deltager. Der vil være
juletræ, stjernekastere og lys i bænkerækkerne for at understrege julestemningen.

Indsamlinger
Første søndag i advent: Menighedsplejen
Julekoncert: Menighedsrådets juleuddeling
Juleaften: Børnesogns Fællesråd		
Nytårsdag: Det Danske Bibelselskab
Anden søndag efter helligtrekonger: Mellemkirkeligt Arbejde
Tredje søndag efter helligtrekonger: Kirkens
Korshær

Julehjælp
Medlemmer af folkekirken, der har bopæl i Maribo Domsogn, kan ansøge om
økonomisk støtte fra Maribo Domsogns
Juleuddeling 2013. Ansøgningsskema kan
hentes på kordegnekontoret, Kirkestræde 6, 4930 Maribo. De udfyldte skemaer
skal afleveres samme sted senest den 7.
december.

Tirsdag den 14. januar og tirsdag den 11. februar. Alle dage kl. 19.00 i Sognets Hus.

Det nye Carsten Lund orgel
Maribo Domkirkes nye orgel, som har fundet sin plads på balkonen i kirkens nordside, er bygget af orgelbygger Carsten Lund
i 2013. Det er planlagt som et supplement
til kirkens store romantiske orgel. Orglet
skal primært anvendes ved mindre gudstjenester og kirkelige handlinger. Dernæst
skal det benyttes ved forskellige koncerter.
Det nye orgel kan spilles for sig selv fra sit
eget spillebord, som er mobilt og placeret
på gulvet i kirken. Endelig kan det nye orgel benyttes sammen med kirkens hovedorgel ved de helt store gudstjenester. De to
orgler kan begge spilles (synkront) fra det
store orgels spillebord. Et samråd mellem
orgelbygger Carsten Lund og domorganist
H. J. Østergaard resulterede i et forslag til
orglets klanglige opbygning. Det består
af to orgelhuse med to værker, som kan
spilles fra hver sit klaviatur, samt et antal
basstemmer, som er koblet til det klaviatur,
som spilles med fødderne (pedalet). Der
er i alt 19 stemmer, hvoraf de 4 er såkaldte
transmissioner, som ”låner” piber fra andre stemmer.

H. J. Østergaard

Kirkemøde
Søndag den 1. december indledes det nye kirkeår med højmesse i domkirken. Efterfølgende er der kirkemøde i Sognets Hus,
hvor projektleder Lars Kroer fortæller om
planlægning og forberedelse af etableringen af Femernbælt projektet. Mødet indledes kl. 11.30 med en let frokost á kr. 50

Bangs Have Center
Der er bibelkreds onsdag den 4. december,
onsdag den 8. januar og onsdag den 5. februar
alle dage kl. 13.30.

Per Møller

Vejviser:
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.
Om fødsel, dåb, bryllup, anmeldelse af
dødsfald og begravelser henvender man sig på
kirkekontoret – om dåb, bryllup og begravelse
tillige hos den præst, som skal forrette tjeneste.
Kirketjener: Priska Willumsen. Domkirken,
Klostergade 33, 4930 Maribo. Tlf. 20 42 03 89.
Kirketjener: Flemming Jensen. Sognets Hus,
Kirkestræde 6, 4930 Maribo. Tlf. 20 42 03 92.
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.
11.00-12.00 og kl. 14.00-15.00, samt fredag
kl. 11.00-12.00. Tlf. 23 30 03 51 / 54 78 03 51.
E-mail: maribokirkegaard@tdcadsl.dk
Formand for menighedsrådet: Bent Normann
Olsen, Sdr. Boulevard 111 D, 4930 Maribo.
Tlf. 54 60 81 62.
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 1. - 1. søndag i advent

Askø
Bandholm
Holeby
Hunseby
Fuglse
Krønge
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Østofte

Kl. 14.00 (JSB)
Kl. 10.00 (JSB)
Kl. 10.30 (ABL)
Kl. 15.00 (EOR)
Kl. 19.00 (CETJ)
Kl. 10.30 (CETJ)
Kl. 10.00 (OOP)
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 10.00 (HMAA)

Kirkekaffe
Juletræet tændes
Kirkemøde. Kirkebil

Tirsdag den 3.
Bursø
Maribo

Kl. 17.30 (ABL)
Kl. 08.15 (PMOE)
Kl. 09.00 (PMOE)
Kl. 09.45 (PMOE)

Julefest
Kirkemusikalsk legestue
Kirkemusikalsk legestue
Kirkemusikalsk legestue

Onsdag den 4.
Maribo

Kl. 08.15 (PMOE)
Kl. 09.00 (PMOE)
Kl. 09.45 (PMOE)

Kirkemusikalsk legestue
Kirkemusikalsk legestue
Kirkemusikalsk legestue

Kl. 19.00.(BIF/PMOE) Lys i mørket

Søndag den 8. - 2. søndag i advent

Nebbelunde
Rødby

Kl. 09.30 (JSB)
Kl. 19.00 (JSB)
Kl. 09.00 (CETJ)
Kl. 10.00 (PMOE)
Kl. 10.00 (OOP)
Kl. 16.00 (PMOE)
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 16.00 (EOR)

Rødbyhavn
Torslunde
Østofte

Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 10.30 (CETJ)
Kl. 10.00 (HMAA)

Askø
Bandholm
Holeby
Hunseby
Maribo

Ni læsninger

Julekoncert
Familiegudstjeneste
med Luciaoptog
Familiegudstjeneste

Onsdag den 11.
Maribo

Kl. 19.00 (MLF)

Hærgudstjeneste

Torsdag den 12.
Maribo
Holeby

Kl. 14.00 (BIF)
Kl. 17.00 (ABL)

Sognets Hus

Søndag den 15. - 3. søndag i advent

Askø
Bandholm
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby

Rødbyhavn
Sædinge
Østofte
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Hunseby
Kl. 19.30 (ALNF)
Tirsdag den 17.
Fuglse
Kl. 10.30 (CETJ)

Kl. 14.00 (JSB)
Ni læsninger – kirkekaffe
Kl. 10.00 (JSB)
Kl. 14.00 (CETJ)
Børnegudstjeneste
Kl. 10.30 (ABL)
Altergang
Kl. 19.00 (MEH)
Kl. 10.00 (PMOE)
Kl. 19.30 (OOP/PMOE) Ni læsninger
Kl. 10.00 (EOR)
Visitats v/Biskop
Steen Skovsgaard
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 14.00 (BIF)
Kl. 19.00 (PRKI)

Ni læsninger
Børnegudstjeneste
med dagplejebørn

Søndag den 22. - 4. søndag i advent
Bandholm
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
Nebbelunde
Rødbyhavn
Torslunde
Østofte

Kl. 16.00 (PMOE)
Kl. 10.30 (CETJ)
Kl. 10.30 (ABL)
Kl. 10.00 (PMOE)
Kl. 10.00 (OOP)
Kl. 14.00 (JEBA)
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 16.30 (MEH)
Kl. 09.00 (CETJ)
Kl. 10.00 (HMAA)

Tirsdag den 24. - Juleaften
Askø
Bandholm
Bursø
Fuglse
Holeby
Hunseby

Fredag den 6.
Maribo

Mandag den 16.

Krønge
Maribo
Nebbelunde
Ringsebølle
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Torslunde
Østofte

Kl. 14.00 (JSB)
Kl. 16.00 (JSB)
Kl. 15.15 (ABL)
Kl. 15.30 (CETJ)
Kl. 14.00 (ABL)
Kl. 16.30 (ABL)
Kl. 14.30 (OOP)
Kl. 16.00 (OOP)
Kl. 13.00 (CETJ)
Kl. 14.00 (PMOE)
Kl. 16.00 (PMOE)
Kl. 15.00 (BIF)
Kl. 14.30 (EOR)
Kl. 16.00 (EOR)
Kl. 24.00 (EOR)
Kl. 16.00 (MEH)
Kl. 13.30 (BIF)
Kl. 14.15 (CETJ)
Kl. 16.00 (HMAA)

Onsdag den 25. - Juledag
Bandholm
Holeby
Hunseby
Krønge
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Østofte

Kl. 10.00Vejviser:
(JSB)
Kl. 10.30 (ABL)
Altergang
Kl. 10.00Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(BIF)
Kl. 10.30xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(CETJ)
Kl. 10.00xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(OOP)
Kirkebil
Kl. 11.30xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(BIF)
Kl. 11.00Adresser:
(EOR)
Kl. 10.00Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(MEH)
Kl. 10.00xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(HMAA)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Torsdag den 26. - 2.xxxxxxxxxxxxxxxxxx
juledag
Askø
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Torslunde
Østofte

Kl. 09.30 (JSB)
Adresser:
Kl. 10.30 (ABL)
Kl. 19.00Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(ALNF)
Kl. 10.00xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(Steen Skovsgaard)
Kl. 10.00xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(EOR)
Kl. 10.00xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(MEH)
Kl. 11.30Adresser:
(BIF)
Kl. 10.30Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(CETJ)
Kl. 14.00xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(HMAA)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Søndag den 29. - Julesøndag

Bandholm
Fuglse
Holeby

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kl. 10.00 (JSB)
Kl. 09.00 (ABL)
Kl. 10.30 (ABL)

Hunseby
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Østofte

Kl. 14.00 (JSB)
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 11.30 (OOP)
Kl. 14.00 (JEBA)
Kl. 09.00 (ALNF)
Kl. 19.00 (HMAA)

Hunseby
Krønge
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Østofte

JANUAR
Onsdag den 1. - Nytårsdag
Askø
Bandholm
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Torslunde
Østofte

Kl. 14.00 (JSB)
Kl. 19.00 (JSB)
Kl. 16.00 (ABL)
Kl. 19.00 (PMOE)
Kl. 10.00 (PMOE)
Kl. 14.00 (EOR)
Kl. 16.00 (MEH)
Kl. 14.00 (BIF)
Kl. 16.00 (CETJ)
Kl. 19.00 (PKRI)

FEBRUAR
Lørdag den 1.
Maribo

Kirkekaffe
Vi ønsker godt nytår

Søndag den 5. - Helligtrekongers søndag

Bandholm
Fuglse
Holeby
Hunseby
Krønge
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Østofte

Kl. 10.00 (JSB)
Kl. 19.00 (CETJ)
Kl. 19.00 (ABL)
Kl. 10.00 (PM)
Kl. 10.30 (CETJ)
Kl. 10.00 (PMOE)
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 14.00 (JEBA)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 10.00 (HMAA)

Spejdergudstjeneste

Familiegudstjeneste

Kl. 19.00 (Steen Skovsgaard)

Nytårskur

Søndag den 12. - 1. søndag e. helligtrekonger
Askø
Bandholm
Fuglse
Holeby
Hunseby
Krønge
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Østofte

Kl. 09.30 (JSB)
Kl. 16.00 (JSB)
Kl. 10.30 (CETJ)
Kl. 10.30 (ABL)
Kl. 10.00 (HMAA)
Kl. 09.00 (CETJ)
Kl. 10.00 (OOP)
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 09.00 (ALNF)
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 10.00 (HMAA)
Kl. 14.00 (OOP)

Kl. 10.00 (JSB)
Kl. 10.30 (ABL)
Kl. 19.00 (HMAA)
Kl. 10.00 (OOP)
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 19.00 (ALNF)
Kl. 10.30 (CETJ)
Kl. 10.00 (HMAA)

Sognets Hus
Kirkekaffe
Altergang

Kl. 19.00 (CETJ)

Askø
Holeby

Kl. 19.00 (JSB)
Kl. 10.30 (ABL)

Bandholm
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Torslunde
Østofte

Kl. 10.00 (JSB)
Kl. 10.30 (CETJ)
Kl. 19.00 (ABL)
Altergang
Kl. 10.00 (PRKI)
Kl. 10.00 (PMOE)
Kirkebil
Kl. 19.00 BIF)		Musikgudstjeneste
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 10.00 (MEH)
Kirkekaffe
Kl. 19.00 (CETJ)
Kyndelmisseaften
Kl. 10.00 (HMAA)
Familiegudstjeneste

Askø
Fuglse
Holeby
Hunseby
Krønge
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Østofte

Kl. 14.00 (JSB)
Kl. 09.00 (CETJ)
Kl. 10.30 (ABL)
Kl. 10.00 (JSB)
Kl. 10.30 (CETJ)
Kl. 10.00 (OOP)
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 19.00 (HMAA)

Kirkekaffe

Kl. 10.00 (JSB)
Kl. 10.30 (ABL)
Kl. 14.00 (PRKI)
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 11.30 (BIF)
Kl. 14.00 (JEBA)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 09.00 (ABL)
Ingen gudstjeneste

Onsdag den 19.
Fuglse

Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kl. 19.00xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(CETJ)
Musikandagt

Torsdag den 20.
Maribo

Kirkekaffe
Altergang

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kl.14.00 (PMOE)

Sognets Hus

Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Søndag den 23. - Seksagesima
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Onsdag den 22.
Fuglse

Søndag den 2. - 4. søndag e. helligtrekonger

Bandholm
Holeby
Hunseby
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Torslunde
Østofte

Søndag den 19. - 2. søndag e. helligtrekonger

Bandholm
Holeby
Hunseby
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Torslunde
Østofte

Menighedsrådsforeningens vintermøde

Søndag den 16. - Septuagesima

Torsdag den 16.
Maribo

Kl. 0900 (OOP)

Søndag den 9. - Sidste søndag e. helligtrekonger

Kirkebil

Torsdag den 9.
Maribo

Kl. 14.00 (JSB)
Kl. 09.00 (ABL)
Kl. 10.00 (PMOE)
Kl. 14.00 (BIF/PMOE) Dåbsdagsgudstjeneste
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 10.00 (HMAA)

Musikandagt

Søndag den 26. - 3. søndag e. helligtrekonger

Askø
Bandholm
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Østofte

Kl. 14.00xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(JSB)
Kl. 10.00xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(JSB)
Kl. 10.30 (CETJ)
Kl. 09.00 (CETJ)
Kl. 10.00Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(BIF)
Kl. 10.00xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(PMOE)
Kl. 10.00xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(EOR)
Kl. 10.00xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(MEH)
Kl. 11.30 BIF)
Kl. 10.00Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(HMAA)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

Tanker før jul - rapport
fra en studieorlov
Som det vil være de fleste bekendt, har jeg
haft tre måneders studieorlov og er netop
vendt tilbage i embedet den 1. december.
I de tre måneder har jeg haft lejlighed til
at fordybe mig i de forestillinger, som vi
har om Gud. Med udgangspunkt i treenigheden, som den er indeholdt i kirkens trosbekendelse, har jeg læst en del
nyere udlægninger af, hvad denne tro
indeholder.
Mange siger, at det er svært at fatte, hvad
treenigheden som begreb går ud på: At
Gud på samme tid er både tre og én. Men
alligevel er det dog sådan, at vi i vores
kirke døber de små børn til at tilhøre den
treenige Gud, uden at de dog kan fatte
det mindste af, hvad der sker med dem.
Men samtidig ligger der her en dyb forståelse af, hvad troen på den treenige
Gud handler om. Gud er ophav til vores
liv. Troen handler om at være menneske
som Guds barn at tilhøre menighedens
fællesskab og at leve sit liv under Guds
velsignelse. Netop ved juletid fejrer vi
barnet, det barn, som blev født i stalden
i Betlehem. I dette barn blev Gud menneske på jorden. Gud er ikke en fjern Gud.
Er han os ganske nær, fordi han blev
menneske i barnet og med sin Hellige
Ånd i treeningheden er nærværende hos
hver enkelt af sine børn.
Måske julens evangelium er det stærkeste billede på, hvad Gud giver os. For
hvem kender ikke den dybe glæde, når
et lille barn kommer til verden? Hvad enten vi er forældre eller bedsteforældre, så
mærker vi her en livsbekræftende nærhed. Ja det er så stort, at det ligger uden
for vores fatteevne. Vi forstår det ikke,
men vi kan opleve det og glædes over det.
I Jesus bliver Gud vores bror, så nær, at
vi kan møde ham og dele vores liv med
ham. Det liv, som end ikke døden har
kunnet gøre det af med.

Glædelig jul!

Birgitte Flensburg
Onsdag den 18. december kl. 14.00 synger
vi julen ind i Nebbelunde præstegården
Alle er velkomne til et par timers sang
og julehygge.
Onsdag den 1. januar samles vi efter gudstjenesten til et glas vin og et stykke kransekage og ønsker hinanden godt nytår.
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Onsdag den 29. januar kl. 14.00 er emnet for
årets første sogneeftermiddag ”Handskemagerbanden”. Leder af Rødby lokalarkiv, Hans Christian Bendtsen kommer og fortæller om den navnkundige
bande.
Søndag den 2. februar kl. 19.00 er der kyndelmissegudstjeneste. Det vil være en
musikgudstjeneste under medvirken
af sognepræsten og violinisten Arsen,
som tidligere har besøgt vore sogne. Efterfølgende serveres kaffe og pandekager
i sognehuset.

5

6

Onsdag den 26. februar kl. 14.00 vil sognepræst Birgitte Flensburg og Henrik Eg
fortælle om indtryk fra deres krydstogt
i Nordatlanten.
7

Menighedsrådsmøder:
se venligst hjemmesiden:
www.nebbelunde-saedingekirker.dk;
I denne søde juletid
Mel.: Et lidet barn så lysteligt
1 I denne søde juletid
tør man sig ret fornøje
og bruge al sin kunst og flid
Guds nåde at ophøje;
ved ham, som er i krybben lagt,
vi vil af ganske sjælemagt
i ånden os forlyste;
din lov skal høres, Frelsermand,
så vidt og bredt i verdens land,
at jorden den skal ryste!
2 En liden søn af Davids rod,1
som er og Gud tillige,
for verdens synders skyld forlod
sit søde Himmerige;
det var ham svart at tænke på,
at verden skulle under gå,
det skar ham i hans hjerte;
i sådan hjertens kærlighed
han kom til os på jorden ned
at lindre vores smerte.
3 Vor tak vi vil frembære da,
endskønt den er kun ringe,
hosianna og halleluja
skal alle vegne klinge;
Guds ark er kommen i vor lejr!2
Thi synger vi om fryd og sejr,
mens hjertet sig kan røre,
vi synger om den søde fred,
at Helvede skal skælve ved
vor julesang at høre.
4 Gud er nu ikke længer vred,
det kan vi deraf vide,
at han har sendt sin Søn herned
for verdens synd at lide.
Det vorde vidt og bredt bekendt,
at Gud sin Søn for os har sendt
til jammer, ve og våde!

Hvo ville da ej være fro
og lade al sin sorg bero
på Jesu søde nåde?
Som natten aldrig er så sort,
den jo for solen svinder,
så farer al min kummer bort,
når jeg mig ret besinder,
at Gud så hjertens inderlig
af evighed har elsket mig
og er min broder vorden;
jeg aldrig glemmer disse ord,
som klingede i englekor:
Nu er der fred på jorden!
Og blandes end min frydesang
med gråd og dybe sukke,
så skal dog korsets hårde tvang
mig aldrig munden lukke;
når hjertet sidder mest beklemt,
da bliver frydens harpe stemt,
at den kan bedre klinge;
og knuste hjerter føler bedst,
hvad denne store frydefest
for glæde har at bringe.
Halleluja, vor strid er endt,
hvo ville mere klage?
Hvo ville mere gå bespændt
i disse frydedage?
Syng højt i sky, Guds kirkeflok:
Halleluja! nu har jeg nok,
den fryd har ingen lige!
Halleluja, halleluja,
Guds Søn er min, jeg vil herfra
med ham til Himmerige!

Hans Adolph Brorson 1732 og 173

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: Kirsten Dinesen Tlf. 36 75 69 73.
Kassererkontor: Havnegade 99 B,
4970 Rødby. Tlf. 54 65 36 20. Tirsdag kl. 09.00
- 11.00 samt efter aftale.
Kirkebil:
Der er kirkebil ved alle højmesser og arrangementer i præstegården/konfirmandstuen.
Bestil bil på tlf. 54 78 12 00.

Rødby - Ringsebølle sogne

Det bliver en fantastisk
jul i Rødby i år
En fantastisk jul for Rødby menighed og
vore julegæster fra fjern og nær.
Som biskoppen sagde det i sin prædiken,
da han genåbnede Rødby kirke, efter at
den havde været lukket i næsten et år, så
er det, når vi mister dem/det, som vi har
kær, at vi rigtigt forstår, hvor vigtigt, de/
det er for os.
- Rødby uden sin kirke, det er helt utænkeligt, også selv om vi har den hyggelige
lille Ringsebølle Kirke et lille stykke uden
for byen: Men sådan blev det, og sådan
har det været i et år: Vi har måttet undvære vor kirke.
Vi har alle spændt fulgt med i det store
renoveringsarbejde og glædet os over, at,
når det skal være, så er der både penge,
mange penge og vilje megen vilje og velvilje til også at passe på vor kirke her i
Rødby, således at den kan stå her, også
når vi, der går rundt i Rødbys gader, for
længst har forladt livet på denne jord
og er gået til livet hjemme hos Vor Far
i Himlen.
Biskoppen sagde også, at det gode er, når
vi får dem/det igen, som vi har måtte
undvære. Nu forstår vi nemlig rigtigt,
hvor vigtig de/ det er for os.
Og Rødby kirke er nu åben igen. Rødby
kirke er nu i brug igen.
Og vi, personale, menighedsråd og sognepræst vi glæder os særligt meget til
julen i år. For nu forstår vi til fulde, hvad
vi måtte være foruden sidste år.
Vi glæder os over at kunne byde jer alle i
menigheden velkommen til julens mange smukke og højtidelige gudstjenester.
Det varer ikke længe, så går vores organist Britta i gang med at øve med de forventningsfulde Lucia-piger, der skal vise
deres fine optog.
Søndag den 8. dec. kl. 14.00 i Blomsterparken og kl. 16.00 ved familiegudstjenesten
i Rødby Kirke.
Søndag den 15. dec. kommer Biskop Steen
Skovsgaard på visitats. Det er nu 7 år, si-

den biskoppen sidst var på visitats i Rødby – Ringsebølle menighed, og denne
gang kommer visitats til at forløbe på
følgende måde:
Biskop Sten Skovsgaard skriver i sit brev
til menigheden: ” Det er sognepræsten,
som står for gudstjenesten, og provsten
og jeg deltager i ornat. Præst, provst, biskop og menighedsrådsformand/-mænd
går ind i procession, og efter nadveren vil
jeg bede den afsluttende bøn, lyse velsignelsen samt holde en kort visitatstale
til menigheden. Alt efter forholdene og
jeres ønsker og muligheder kan der være
kirkekaffe efter gudstjenesten.”

Halleluja, halleluja!
Guds kære børn vi blev på ny,
skal holde jul i Himmel-by.
Halleluja, halleluja!
7 På stjernetæpper lyseblå
skal glade vi til kirke gå.
Halleluja, halleluja!
8 Guds engle der os lære brat
at synge, som de sang i nat:
Halleluja, halleluja!
9 Da vorde engle vi som de,
Guds milde ansigt skal vi se.
Halleluja, halleluja!
10 Ham være pris til evig tid
for frelser bold og broder blid!
Halleluja, halleluja!
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Latin 14. årh. Tysk 1545. Dansk 1544. 1569.
N.F.S. Grundtvig 1820 og 1845.

Juleaften den 24. dec. begynder vi, som vi
plejer med en juleaftens gudstjeneste i
Ringsebølle kirke.
Den 24. dec. kl. 16.00 har, vi som det er
sædvane her, Juleeftermiddags gudstjeneste i Rødby kirke. Midnat kl. 00.00.
mødes vi til julenatsandagt, og som det
er tradition, skal vi synge nogle af alle de
salmer, som vi ikke nåede at synge om
eftermiddagen, og måske har vi i år også
en lille overraskelse parat.
Rigtigt hjerteligt velkommen til julens
gudstjenester 2013 i Rødby og Ringsebølle kirker

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.

På vegne af personale og menighedsråden.

Elin Olsen Rasmussen

Præstegårdens kontor: (Kirkekontor) Vester
gade 26, 4970 Rødby.
Sekretæren træffes bedst: onsdage kl. 12.0014.00 og fredag kl. 10.00-12.00.
Tlf. 54 60 12 65. E-mail: roedbysogn@km.dk

Julens gudstjenester i øvrigt se gudstjenestelisten her og i dagspressen, samt
sognets hjemmeside.

Organist: Britta Matloh Geisler. Tlf. 54 60 46 87.

Et barn er født i Betlehem
Mel.: 15. årh. / Lossius 1553
Tysk visemelodi omkring 1600 / A.P. Berggreen
1849
1 Et barn er født i Betlehem,
thi glæde sig Jerusalem!
Halleluja, halleluja!
2 En fattig jomfru sad i løn
og fødte Himlens kongesøn.
Halleluja, halleluja!
3 Han lagdes i et krybberum,
Guds engle sang med fryd derom:
Halleluja, halleluja!
4 Og Østens vise ofred der
guld, røgelse og myrra skær.
Halleluja, halleluja!
5 Forvunden er nu al vor nød,
os er i dag en frelser fød.

Kirkesangere: Rie Kruse. Tlf. 54 60 81 06 og
Lotte Munk-Petersen. Tlf. 25 15 75 33.
Kirketjener: Gabriele Jansen. Tlf. 54 60 36 47.
E-mail: rødbysogn@km.dk
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: Henrik Svendsen.
Tlf. 54 60 27 28. E-mail: lindsve@hotmail.com
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
Pr. 1. oktober har menighedsrådet ansat
Margit Farsø som organist ved Rødbyhavn kirke. Menighedsrådet, medarbejderne, præst og menighed byder Margit
hjerteligt velkommen og håber, at hun
vil falde godt til iblandt os. Vi ser frem
til samarbejdet omkring kirkens liv og
vækst. Ligeledes byder vi velkommen til
Else Mosgård Madsen, vores nye kirkesanger, som deler stillingen med vores
kirkesanger Frits Søvndal. Vi håber også,
at du vil trives her. Menighedsrådsmøder afholdes sædvanligvis den 3. tirsdag
i måneden kl. 15.30

Torsdagsklubben
Vi mødes almindeligvis den første torsdag i måneden kl. 15.00 - 17.00. Vi hygger,
snakker, drikker kaffe, lytter til foredrag
o. lign.
Torsdag den 5. december: Vi spiller banko.
Medbring en gave til ca. kr. 30.
Torsdag den 9. januar: Lene Jørgensen
kommer og synger fra højskolesangbogen sammen med os. Derudover glæder
vi os til at høre et par soloer. Lene akkompagneres af kirkens organist Margit
Farsø.
Torsdag den 6. februar, Kl. 15.00. Dorthe
Hedegaard fortæller om at være udsendt
med Danmission i Afrika.

Børneandagter

Vi fortsætter med vores børneandagter i
samarbejde med Børnehuset Kongeleddet. Voksne er også velkomne sammen
med børnene. Vi hører om Gud og Jesus,
vi beder Fadervor og får lyst velsignelsen.
Onsdag den 11. december kl. 10.00: Vi skal
høre orglet spille og julehygge.
Onsdag den 19. februar kl. 10.00: Måske
kommer der et par dukker på besøg, eller også sker der noget helt andet.

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.
Onsdag den 18. december kl. 10.00 v/Frederick Zeuthen

Julekoncert
Tirsdag den 10. december kl. 19.00 afholder
vi vores store julekoncert. Medvirkende
kirkens organist Margit Farsø, lokale
solister, violinisten Arsen Malkhasian
samt Rødbyhavnerkoret under ledelse
af Margit Farsø.

Gudstjenester
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 2. marts. kl. 10.00. Alle er velkomne.

Jul for ensomme
Igen i år afholder Rødby og Omegns Menighedspleje jul for ensomme. Datoen er
sat til søndag den 22. december kl. 16.30. Bor
du indenfor området for Rødby og Omegns Menighedspleje, og sidder du alene
juleaften, så indbydes du til at deltage i
Menighedsplejens julemiddag i Rødbyhavn. Vi begynder med gudstjeneste i
Rødbyhavn Kirke. Efter gudstjenesten er
der julemiddag. Vi synger julesalmer og
går om juletræet. Der er julegaver, godter og julehistorie. Aftenen slutter kl. ca.
20.30. Det eneste, festen koster, er en gave
til 35 kr. Tilmelding til Marianne Eilskov
Hansen tlf. 54 60 50 49, Birgitte Flensburg
tlf. 54 60 10 43 eller Gurli Hemmingsen
tlf. 54 60 11 60.

Babysalmesang/
kirkelegestue

Julehjælp

I samarbejde med Dagplejen inviterer
vi til babysalmesang/kirkelegestue. Er
du dagplejemor eller på barselsorlov,
familieorlov eller hjemmegående med

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

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 84 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 Jesper Bacher.
Tlf. 54 60 81 18.
Kirkebil:
Tlf. 54 60 20 05 senest lørdag kl. 16.00.

Østofte sogn

Julekoncert
Den 2. december kl. 19.00. I år med Vordingborg Pigekor, under ledelse af organist og korleder Jens Ramsing. Det er
et rigtigt godt kor, så der venter os uden
tvivl en rigtig dejlig optakt til julen. Efter
koncerten regner vi med at samles i forsamlingshuset til sang og julekaffe m.m.
Vel mødt!

Julemøde i præstegården
Den 5. december kl. 14.00. Strikkeklub og
menighedsråd har i år inviteret musiker
Hanne Ejlersen til at komme og synge og
spille julen ind for os. Hanne Ejlersen er
en levende og humoristisk underholder,
så der er en humørfyldt julefest i vente!
Som sædvanlig går alle gode kræfter
sammen om julebag og forberedelser. Så
hvis du har svært ved at komme i julestemning, så er chancen der altså torsdag
den 5. december kl. 14.00.

Julens gudstjenester
Juleaften er årets store festdag i kirken,
nok den eneste, hvor traditionen om at gå
i kirke endnu er virkelig stærk i blandt os.
Og det bliver skønt at ses alle sammen og
ønske hinanden glædelig jul!
Men husk, at julen er en større historie
end vores traditionelle juleaften med
knas og gaver. Derfor en særlig invitation til jer, der måske i år trænger til at
fordybe jer lidt mere i julens eksistentielle
og trosmæssige betydning. Juledag er jo
den oprindelige festdag, og her synger
vi af alle de andre pragtfulde julesalmer,
som vi ikke når juleaften. 2. juledag er
en martyrdag, så vi når dårligt at synke
julefedtet, før vi skal mindes om, at det
virkelige liv er fuldt af smerte og lidelse.
Men det er jo også i virkeligheden, at juletroen skal bære.
Så altså: Vel mødt til hele jule-buketten.
(Husk: ”Julen varer li´til påske”)

Fagotkoncert
Den 12. januar kl. 14.00. Vi har sagt ja til
Maribo Musikforening til at låne kirken
ud til denne særlige koncert.

Fagotten er den dybeste træblæser i et
symfoniorkester. Normalt spiller den bas
og ikke melodi. Men her er chancen for at
høre, hvordan det lyder, når fagotterne er
alene uden forstyrrende violiner og alle
de andre instrumenter! I nogle af numrene optræder der til og med en kontrafagot, et af de dybeste blæseinstrumenter
overhovedet og et ordentligt monstrum
at tumle! Der er lagt op til en herlig og lidt
anderledes koncertoplevelse med plads
til såvel seriøs klassisk musik som humoristiske indslag og populære toner. Både
musik og instrumenter introduceres af
musikerne selv undervejs.
De optrædende er:
Karen Lassen, fagot
Susanne Olschansky, fagot
Jacob Dam Fredens, fagot
Jørgen Bracht, fagot og kontrafagot
Entre: 50 kr. for medlemmer, 125 kr. for
os andre, unge under 25 år gratis adgang.

Forårslængsel
kan vi nok mærke, når vi når hen i februar. Derfor dette dejlige gule billede
af, hvordan det også kan se ud. Det kan
vi nok trænge til at huske i den mørke
årstid!

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.
Menighedsrådsformand: Michael Baad.
Tlf. 50 45 33 19. E-mail: baad@me.com
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: Vakant.
Kirkesanger: Bennedikte Bacher.
Tlf. 41 12 18 82.
Mother Theresa Strikkeklub: Mødes ca.
hver anden onsdag kl. 14.00 -16.00 i Østofte
præstegård. Alle er meget velkomne. For
nærmere oplysning ring til Anny Nielsen, tlf. 81
71 81 05.
Strikkeklubben: Anny Nielsen. Tlf. 81 71 81 05.
Kirkebilen
kører til og fra alle gudstjenester og arrangementer i Østofte Kirke og præstegård.
Ring til Skørringe Turistfart senest dagen før på
tlf. 54 60 80 12.
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Koncerter og arrangementer

December
Søndag den 1. december
sognets hus. maribo
Kl. 11.30: Kirkemøde med frokost:
Projektleder Lars Kroer fortæller om
”Planlægning og forberedelse af etableringen af Femernbælt projektet”
hunseby forsamlingshus
Kl. 15.00. Efter gudstjenesten i Hunseby
Kirke er der juletræstænding ved Forsamlingshuset
Torsdag den 5. december
rødbyhavn kirkes menighedssal
Kl. 15.00: Torsdagsklub, Vi spiller
banko. Medbring gave til kr. 30.
Søndag den 8. december
MARIBO DOMKIRKE
Kl. 16.00: Julekoncert
bandholm kirke
Kl. 19.00: ”Ni læsninger”
Mandag den 9. december
askø præstegård
Kl. 19.30: Luthersk Mission: Karl Riis,
Hillerød.
Tirsdag den 10. december
rødbyhavn kirke
Kl. 19.00-20.00: Julekoncert
Onsdag den 11. december
rødbyhavn kirke
Kl. 10.00: Børneandagt
holeby præstegård
Kl. 14.00: Onsdagsklubben

Torsdag den 12. december
sognets hus. maribo
Kl. 14.00: Efter gudstjenesten i Sognets
Hus er der underholdning ved Det musikalske Selskab og Nørregadeteatrets
Dramaklub.
Kl. 19.00: Menighedsrådsmøde.
Fredag den 13. december
maribo domkirke
Kl. 15.30: Danmarks Radio sender direkte særlig julestemning med Sigurd
Barrett og Søren Ryge.
Søndag den 15. december
askø kirke
Kl. 14.00: ”Ni læsninger”
fuglse kirke
Kl. 14.00: Luciaoptog
maribo domkirke
Kl. 19.00: ”Ni læsninger”
Mandag den 16. december
hunseby kirke
Kl. 19.30: ”Ni læsninger”

Grafisk udformning:
Mogens Greven og Per Møller.
Sats og tryk:
npc·grafikom.
Forsidebillede:
Foto: Marianne Eilskov Hansen.
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Onsdag den 22. januar
hunseby præstegaard
Kl. 19.00: Sangaften
Tirsdag den 28. januar
sankt birgitta kirke
Kl. 19.00: Kirkevandring

Februar

Torsdag den 19. december
maribo domkirke
Kl. 19.30: Bachs Juleoratorium del I, II
og III.

Januar

Deadline:
For næste nummer 17. januar 2014.

sognets hus. maribo
Kl. 19.00: Sognemøde ved tidligere EUparlamentariker Karin Riis-Jørgensen:
”Den største gave - om organdonation”.

nebbelunde præstegård
kl. 14.00: Julehygge. Vi synger vi julen
ind.

maribo domkirke

Kirkebladets redaktionsudvalg:
Anders Blichfeldt, Else Mosgaard Madsen,
Erik Poulsen, Bent Normann Olsen og
Per Møller (ansvarsh.)
Oplag: 10.000

Tirsdag den 21. januar
rødbyhavn kirkes menighedssal
Kl. 15.30: Menighedsrådsmøde

Onsdag den 29. januar
nebbelunde præstegård
Kl. 14.00: Sogneeftermiddag ved Hans
Christian Bendtsen: ”Handskemagerbanden”.

Fredag den 27. december
askø præstegård
Kl. 19.30: Juletræsfest.

Kirkebladet Midtlolland

Mandag den 20. januar
askø præstegård
Kl. 19.30: Luthersk Mission: Søren Pedersen, Nykøbing F.

Onsdag den 18. december
rødbyhavn kirke
Kl. 10.00: Kirkelegestue

hunseby præstegård
Kl. 19.00: Sangaften
Kl. 19.00: Musikgudstjeneste

foredrag ved pastor Dan K. Månsson:
”Vandring med C. S. Lewis i sorgens
landskab”.

Onsdag den 1. januar
nebbelunde præstegård
Kl. : ? vi ønsker hinanden godt nytår.
Torsdag den 9. januar
rødbyhavn kirkes menighedssal
Kl. 15.00-17.00: Torsdagsklub
Lene Jørgensen synger viser og sange
Søndag den 12. januar
østofte kirke
Kl. 14.00: Koncert v/ Fagotkvartetten
”Fagotten Dreams”
Arr. Maribo Musikforening
Tirsdag den 14. januar
sognets hus. maribo
Kl. 19.00: Menighedsrådsmøde
Torsdag den 16. januar
sognets hus. maribo
Kl. 14.00: Efter gudstjenesten er der

Lørdag den 1. februar
maribo domkirke
Kl. 14.00: Koncert med det russiske
kammerkor RASPEV i samarbejde med
Maribo Musikforening. Koret synger
russisk kirkemusik, folkemusik og
romancer.
Søndag d. 2. februar kl. 19.00
nebbelunde kirke
Efter gudstjenste serveres der kaffe og
pandekager i sognehuset.
Torsdag den 6. februar
rødbyhavn kirkes menighedssal
Kl. 15.00: Torsdagsklub, hvor Dorte
Hedegaard fortæller om sit ophold i
Afrika
Tirsdag den 11. februar
sognets hus. maribo
Kl. 19.00: Menighedsrådsmøde
Torsdag den 13. februar
bandholm kirke
Kl. 19.00: Salmesangsaften
Søndag den 16. februar
maribo domkirke
Kl. 16.00: Orgelkoncert på Domkirkens
nye orgel.

Koncerter og arrangementer

Mandag den 17. februar
askø præstegård
Kl. 19.30: Luthersk Mission, Hans
Lundby
Tirsdag den 18. februar
rødbyhavn kirkes menighedssal
Kl. 15.30: Menighedsrådsmøde
Onsdag den 19. februar
rødbyhavn kirke
Kl. 10.00: Børneandagt
HUNSEBY PRÆSTEGAARD
Kl. 19.00: Sangaften
Torsdag den 20. februar
sognets hus. maribo
Kl. 14.00. Efter gudstjenesten i Sognets
Hus fortæller sognepræst Karen Margrethe Feldmose Antonsen » Løgnehistorier fra de syv verdenshave«.
Onsdag d. 26. februar
nebbelunde præstegård
Kl. 14.00 vil sognepræst Birgitte Flensburg og Henrik Eg fortælle om indtryk
fra deres krydstogt i Nordatlanten.

INDRE MISSION MARIBO

December

Februar

Lør. d. 7. kl. 18.00: Adventshygge med
fællesspisning
Ons. d. 11. kl. 14.30: Julehygge hos
Erna og Carl Aage Clausen, Hillested.

Ons. d. 5. kl. 19.30: Fritidskonsulent
Morten Nørgaard, Vordingborg
Ons. d. 12. kl. 19.30: Møde
Ons. d. 19. kl. 19.30: Missionær Nicki
Andersen, København
Ons. d. 26. kl. 14.30: Eftermiddagsmøde v. missionær Preben Dahl

Januar
Man. d. 6. – ons. d. 8. januar kl. 19.30
Evangelisk Alliance Bedeuge
Oplysninger om mødested fås hos
undertegnede
Ons. d. 15. kl. 19.30: Missionær Jakob
Østergaard, Slagelse
Ons. d. 22. kl. 19.30: Storbyssekretær
Henrik Boje Jensen, Skovlund
Emne: ”Jesus er døren” Johs. 10,7-10
Ons. d. 29. kl. 14.30: Eftermiddagsmøde v. missionær Preben Dahl

Hvor intet andet er anført holdes møderne i Missionshuset, Museumsgade
15, 4930 Maribo.
Kontaktpersoner: Carl Aage Clausen 54
78 15 58 / Preben Dahl 43 60 02 62
Vel mødt! Kirkebladet Midtlolland

Det nye orgel i Maribo Domkirke
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Forsidens historie

Glansbillede-jul
Der var engang en, der sagde til mig, at
hun ikke kunne klare de der glansbilleder af julen. Idylliske scener med barnet
i krybben, vismændene og hyrderne på
marken med deres lam og englesang.
Hun pointerede, at sådan er virkeligheden jo ikke, alt er jo ikke godt, bare fordi
et barn blev født i Betlehem.
Virkeligheden er ikke et glansbillede, og
det har virkeligheden aldrig været. Når
vi ser ud på verden udenfor vore grænser,
så er det ikke bare årstiden, der er mørk.
Det er mørkt i det hele taget, for ufred
hersker så mange steder. Nyhederne når
hurtigt frem fra fjerne afkroge af verden.
Der rapporteres næsten døgnet rundt fra
tv-selskaber midt i begivenhederne. Hele
verden kigger ind i vores dagligstue hver
dag med forfærdende billeder. Det gør os
magtesløse, uanset hvor mange penge vi
donerer til godgørende formål. Vi røres
jo af alle de ulykkelige skæbner, som vi
ser. Det gør det svære, at tro og bevare
håbet om fred i verden.
Hvad gør vi så med glansbillede, julen?
Hvad gør vi så med forventningens glæde – juleglæden og barnet i krybben? Er
det hele da håbløst og meningsløst. Nej,
det må det ikke være, for så har ondskaben sejret. Troen på, at Gud kan besejre
det onde ved at sende sin søn ind i verden og lade ham føde som ethvert andet
magtesløst barn, er netop det håb og den
mening, som er med til at holde sammen
på vores menneskelighed og medmenneskelighed. Barn Jesus i julekrybben i
Betlehem vil for altid være modbilledet
til al menneskelig forråelse.
Jesu fødsel var ikke noget glansbillede.
Jesus kom til verden under fattige kår i
Betlehem. Født udenfor ægteskab af en
meget ung pige. Hendes trolovede, Josef,
vidste ikke rigtig, hvor han stod. Han var
i tvivl. Men engle kan fjerne tvivl. Josef
giftede sig i hvert tilfælde med Maria og
blev bonusfar for Jesus. Allerede dengang
var Betlehem et spændingsfyldt område.
Kong Herodes følte sig truet på sin kongeværdighed. Men engle er gode budbringere, så de fortalte Josef, at de skulle
gå en anden vej hjem. For dø skulle Jesus
ikke - ikke endnu. Julekrybben fremstil-
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les nok romantisk og idyllisk, men det
var hverken romantisk eller idyllisk.
Gud blev menneske, i Jesus, der blev født
af Maria og kom til verden i en stald, blev
lagt i en krybbe, ikke i en vugge med
flæser i et fornemt værelse på et kongeslot. Han kom midt i den kolde vinter om
nat ved Betlehem, som der står i salmen
”En rose så jeg skyde”. Han ville gå ind i
den nødlidende verden, ind i vores kulde
og ængstelse. Han måtte af med alt guddommeligt – alt ophøjet. Han fornedrede
sig og blev hjælpeløs, og døde langfredag
på et kors. For Gud havde fattet kærlighed til den lidende jord.
Gud kom os nær. Det gjorde han alene
med et formål – at gå dig i møde med
de største og stærkeste ord, der findes i
vores komplicerede, tomme og til tider
larmende kommercielle kommunikationssamfund, hvor ondskaben kryber os
ind under huden, og æder af vores håb.
Nemlig ordene: ”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.”
Der ligger vores håb, et lille barn i en
krybbe. Guds søn. For Gud valgte at gå
ind i vores håbløshed og meningsløshed
og tildele os alt det, som han har i sig, af
kærlighed og fred. Min fred giver jeg jer,
siger han. Vi længes jo netop efter fred,
tryghed og kærlighed. Og ordene om
fred til ængstede hjerter kommer netop
ikke fra den vestlige verdens romantiske glansbillede-idyl. De kommer
netop fra Mellemøsten,
hvor barnet i
krybben blev født
i Betlehem midt i
verdens brændpunkt.
Vi må kæmpe for
fred og kærlighed
i denne verden,
hvor mennesker
er vilde med magt
og nærer så stor
frygt for at miste
den, at de vil gøre
hvad som helst for

at beholde den. Derfor må vi tro. Vi må
tro på, at efter Jesu fødsel, så er verden
blevet forandret. For der i den vintermørke nat brød lyset frem. Verden er
ikke forandret til et glansbillede, men en
tanke er sået i vores sind, et ønske er lagt i
vore hjerter, og vi har set, at Jesu korsdød
har forandret menneskers sind og givet
dem kraft til at handle med godhed og
kærlighed.
”Fred over jorden! Menneske, fryd dig, os
er en evig frelser fød!” Det er ikke tomme
glansbillede ord, men ord der udtrykker et stort håb og de er ikke mindst et
tilsagn. Et tilsagn om en opstandelse, at
der er en plads til os i himlen, at vi har
et hjem hos Gud.
Glansbilleder midt i mørket. Er det nu så
ringe. Lad os tage håbet og forventningens glæde til os, også og især dér, hvor
det synes umuligt. Ligesom det lille barn,
der ivrigt rækker sine hænder ud imod
juletræets lyshav i begejstret forventning
og stor glæde uden tanke for alt det, som
kan ødelægge, sådan skal også vi række
vore hænder ud mod det håb, som Jesusbarnet i krybben giver os. Idyl er det ikke,
men derimod et lys midt i mørket. Tro og
håb for fremtiden. Det er vores opgave at
bevare det håb og den tro.

Med ønsket om en velsignet Jul og et
glædeligt Nytår.
Marianne Eilskov Hansen

