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Bandholm - Askø sogne

Ni læsninger.
Den 11. december kl. 19.00 tænder vi lysene i Bandholm Kirke og holder Ni
læsninger.
Ni læsninger er en særlig gudstjenesteform, som stammer fra England, hvor
den bruges i adventstiden.
Der er ingen prædiken eller altergang
– men til gengæld får menigheden lejlighed til at lade deres røst høre.
Der skal læses i alt ni læsninger – deraf navnet på gudstjenesten, men det er
kun otte læsninger, der læses af menigheden. Den sidste læsning tager præsten sig af.
Indimellem læsningerne skal vi høre
skøn musik og sang, og vi skal synge
årstidens dejlige salmer.

Bandholm Kirke.

Askø:

Luthersk Mission
Møder i præstegårdens samlingslokale.
Mandag den 20. februar kl. 19.30 ved Erik
Nielsen.
Mandag den 20. marts kl. 19.30 ved Claus
Munk.

Lad os sammen få en stemningsfuld
aften, hvor vi synger julen ind.
Bagefter skal vi hygge os med et glas
gløgg og æbleskiver.

Julekoncert
Julekoncert i Askø Kirke fredag den 2
december kl. 19.30 ved organist Per Nedergaard Hansen, Lindeskovkirken, og

kirkesanger Vera Nedergaard Hansen.
Efterfølgende kaffe og samvær med
julesange i præstegårdens samlingslokale.

Vejviser:
Sognepræst: Jeanette Strømsted Braun,
Havnegade 29, 4941 Bandholm.
Tlf. 54 78 81 60. E-mail: jsb@km.dk
Træffetid: Tirsdag-fredag kl. 10.00-11.00.
Mandag er fridag.
Bandholm kirke:
Formand for menighedsrådet:
Tina Skytt, Plantagevej 17, 4941 Bandholm.
Tlf. 23 23 97 90.
E-mail: shskytt@gmail.com
Kirkeværge: Nils Rasmussen, Birketvej 68,
4941 Bandholm. Tlf. 54 78 82 00 / 24 83 17 84.
E-mail: ras@smilemail.dk
Kontaktperson: Tina Skytt, Plantagevej 17,
4941 Bandholm. Tlf. 23 23 97 90.
E-mail: shskytt@gmail.com
Graver: Martin Nielsen, Skovlængevej 27,
4920 Søllested. Tlf. 25 54 67 67.
E-mail: bandholmkirke@gmail.com
Organist: Vasily Malysh.
E-mail: vasily.malysh@gmail.com
Kirkesanger: Anne Marie Raft.
E-mail: raft@live.dk
Askø kirke:
Formand for menighedsrådet:
Ejvind Sørensen, Konemadevej 15,
4930 Maribo. Tlf. 23 23 97 90.
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.

Askø Kirke.
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Fuglse - Krønge - Torslunde - Errindlev - Olstrup - Tågerup sogne

Nu er det jul igen
Nu er det jul igen.
Og julen varer lige til påske.
Nej, det er ikke sandt,
For indimellem kommer fasten.
Sådan synger vi i mange hjem juleaften,
mens vi løber gennem huset.
Børnene tænker måske ikke så meget
over ordene, de synes bare, det er yderst
mærkværdigt, at de voksne kan opføre
sig så fjollet. De voksne gør det, fordi
det er tradition. Og ja, fordi de har en
god undskyldning for at drøne gennem
huset som dengang, de var børn og gjorde det hver dag og hver dag fik at vide,
at det måtte de ikke undtagen juleaften,
hvor hele familien deltog i løjerne.
Det lille vers indeholder en dyb sandhed, for julens klangbund er ikke julefrokost og gavebytning i begyndelsen af
januar. Klangbunden er, at det yndige
lille barn, som vi synger om, en dag bliver en voksen mand, der bliver korsfæstet langfredag i påsken.
Julen hører sammen som et led i de store
højtider i vores kirkeår. Jul uden påske
ville være uden alvor. Påske uden jul
ville være uden den helt jordnære glæde, vi føler, hver gang et nyt lille liv ser
dagens lys. Og pinsen ville helt miste
jordforbindelsen uden jul og påske. Den
ville blive til Helligånd alene, hvis ikke
den blev bundet sammen med, at Jesus,
Guds egen søn, blev født af en helt almindelig kvinde julenat i Betlehem.
Det var ikke en nat som alle andre, og
vi mennesker har siden digtet historier om, hvad der skete. Vi kan læse
legender om, hvordan dyr kunne tale,
og gamle, vrisne hyrder blev milde og
blide i blikket den nat i Betlehem. Meget af det, kan vi sige, er nok bare en
god historie, men gode historier har
et budskab. Og det budskab til os er,
at Gud selv kom ned til jorden som et
lille forsvarsløst barn julenat, fordi han
ikke længere ville leve adskilt fra sine
mennesker. Han kom for at vise os sin
kærlighed og samhørighed. Og efter
den nat er ingenting mere det samme.
Derfor fortæller vi også hinanden gode
julehistorier om, hvordan vi som mennesker bliver forandrede, når vi møder
Guds kærlighed. Den kom til udtryk julenat og forandrede de mennesker, der
så Guds lys og så det lille barn som Gud

selv, der kom ned på jorden til os. Gud
har sagt, at han altid vil være med os,
og det viste han ved at sende sin Helligånd pinsedag, så vi aldrig mere skal
leve adskilt fra Guds kærlighed. Påske
og pinse og jul hører sammen. Det bliver enkelt udtrykt i: Nu er det jul igen.
Julen er glædens tid, for da fejrer vi nok
en gang, at Gud kom til os som et ganske almindeligt lille barn.
Glædelig jul. Anne-Lene N. Frederickson

kan sidde stille, eller at man har det
store kørekort til gudstjenestens forløb. Gudstjenesten og tøndeslagning
er som sædvanlig i samarbejde med
Fuglse Beboerforening.

Glædelige gensyn
December byder på glædelige gensyn
med jul for store og små i vore kirker.
Ni læsninger hører adventstiden til, og
i år foregår det i Tågerup Kirke, hvor
Torebykoret kommer og er med. Det
sker den 12. december kl. 19.00. Vi holder
julegudstjenester for særlige grupper:
Børnegudstjeneste den 4. december kl.
14.00 i Torslunde Kirke. Gudstjenesten
er i samarbejde med Ballet Lolland-Falster, der ledes af Elisabeth Schaldemose. For børnehaven den 13. december kl.
10.00 i Torslunde Kirke. For A-Huset
den 15. december kl. 11.00 i Fuglse Kirke.

Mands minde
I januar byder vi på en spændende aften, hvor Stine Rugaard Sylvest, der er
sognepræst i Døllefjelde, Musse, Herritslev, Godsted, Vester Ulslev og Øster
Ulslev, fortæller om den gang, da der
var butikker og handel også i de små
sogne på Sydlolland. Vi skal ikke kun
høre Stine fortælle, vi skal også synge
selv. Det er den 19. januar kl. 19.00 og
aftenens overskrift er: Mands minde.

Ældremøde
Den 1. februar kl. 19.00 er der ældremøde. Vi begynder i Errindlev Kirke
med en gudstjeneste, og bagefter går vi
over i præstegården. Vi skal høre sognepræst Birgitte Flensburg fortælle for
os. Emnet er endnu ikke endeligt fastlagt. Det er derimod helt sikkert, at vi
skal have lagkage til kaffen.

Fastelavnsgudstjeneste
Den 26. februar for børn med efterfølgende tøndeslagning. Alle er velkomne. Her stilles ingen krav om, at man

Gustav. Foto: Marie Hansen

Børnegudstjeneste
i Errindlev Kirke den 2. oktober. Dagens tekster handlede om, at Gud kan
bruge alle; Paulus brugte legemet som
eksempel på, at ingen kan undværes,
ligesom vi heller ikke kan undvære et
øre eller en arm. Vi byggede Gustav.
Vejviser:
Sognepræst: Anne-Lene N. Frederickson,
Errindlevvej 3, 4895 Errindlev. Tlf. 54 60 00 09.
Mobil 29 10 60 09. E-mail: alnf@km.dk
Fredag er fridag.
Errindlev, Olstrup og Tågerup kirker:
Formand for menighedsrådet:
Henning Kristiansen, Tågerupvej 3, 4970
Rødby. Tlf. 54 60 05 25.
Organist: Jens Otto Jensen. Tlf. 40 41 49 31.
Kirkesanger: Anne Høegh. Tlf. 40 41 49 31
Gravere: Viggo Frederiksen. Tlf. 20 94 05 25.
Helle Tell. Tlf. 22 41 72 32.
Kirkeværger:
Errindlev Kirke: Hanne Rasmussen.
Tlf. 54 60 04 46.
Olstrup Kirke: Henrik Hammer.
Tlf. 48 26 70 82.
Tågerup Kirke: Else Marie Kristiansen.
Tlf. 54 60 05 25.
Fugle, Krønge og Torslunde kirker:
Formand for menighedsrådet:
John Forsmann, Krøngevej 9, 4930 Maribo.
Tlf. 54 60 64 26.
Organist: Max Sydendal. Tlf. 23 24 35 43.
Kirkesanger: Agnes Langballe. Tlf. 54 69 10 22.
Gravere:
Fuglse og Torslunde kirker: René Romme.
Tlf. 40 74 39 42. E-mail: fktkirkegaarde@live.dk
Mandag er fridag. Gravermedhjælper Jørgen
Madsen. Tlf. 24 67 63 78.
Krønge Kirke: Gerda Madsen. Tlf. 21 64 86 56.
Kirkeværger:
Fuglse kirke: Jimmy Roed. Tlf. 26 16 95 05.
Krønge og Torslunde kirke: Allan Madsen.
Tlf. 28 70 41 29
Kirkekasserer for pastoratet: Birte Fuglsang
Johansen, Havnegade 99B, 4970 Rødby.
Tlf. 54 65 36 20.
Åbent: Tirsdag kl. 09.00-11.00 samt efter aftale.
Kirkebil: Tlf. 54 95 11 11 eller 54 60 20 05.
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Holeby - Bursø sogne

Skoleelever på besøg
Fredag 9. september 2016 havde Holeby kirke besøg af 17 elever fra den lokale skoles 4. klassetrin – spørgelystne
og videbegærlige.

Graver
Allan Madsen.

Ny graver
Claus Carlsen er fratrådt stillingen som
graver ved Holeby og Bursø kirker for
at flytte til Nordjylland. Nu har Allan
Madsen overtaget jobbet. Allan har
gennem flere år været gravermedhjælper, så han kender arbejdet til fuldkommenhed. Vi siger velkommen til den
nye graver.

Høstgudstjeneste
Også i år var Holeby kirke smukt pyntet til høstgudstjenesten, der denne
gang faldt på 25. september.

Spejdergudstjeneste

Nytårsdag

Også i dette kirkeår holder vi en særlig gudstjeneste den første søndag efter nytårsdag med Aztekerne fra Det
Danske Spejderkorps, der ankommer
med fane og fakkeltog nede fra Holeby
centrum. Det plejer at være på Helligtrekongers aften, men i år bliver det i
stedet 1. søndag efter Helligtrekonger,
der falder på den 8. januar. Det er kl.
19.00, og bagefter er der sammenkomst
med kaffe og sodavand i Posselts Hus.

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 et stykke kransekage.

Onsdagsklubben

Sogneudflugt.

Sogneudflugt
Årets traditionelle udflugt fandt sted
mandag 15. august og gik til Arbejdermuseet i København og afsluttedes
med en kanalrundfart.

Juleafslutning
Den 21. december kl. 19.00 mødes elever
fra den lokale skole i Holeby Kirke til
en børnevenlig juleafslutning.
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Onsdagsstrikkeklubben holder julefrokost i konfirmandstuen i Holeby
præstegård den 14. december kl. 13.00.
Vi slutter kl. 16.00.
I det nye år begynder vi onsdag den 11.
januar kl. 14.00-16.00. Herefter ses vi
onsdage 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 Karin Hansen, hvis du vil vide
mere om klubben eller bare har lyst til
at være med, på tlf. 23 24 42 19.

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.

Vejviser:
Sognepræst: 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 i ferier til sognepræst Anne-Lene
Nielsen Frederickson. Errindlev. Tlf. 54 60 00 09
eller Marianne Eilskov Hansen. Tlf. 54 60 50 49.
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:
Vakant.
Graver ved begge kirker: Allan Madsen,
Krøngevej 11, 4930 Maribo.
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: Karen Rasmussen, Bursøvej 14, 4930 Maribo. Tlf. 50 48 40 14.
E-mail: karenrasmuss1@gmail.com
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

Luciagudstjeneste
Søndag den 11.december kl.16.00. Igen i år
vil nogle af børnene fra Hunseby børneteater gå Lucia i Hunseby kirke under gudstjenesten. Vi glæder os meget
til denne stemningsfulde eftermiddags
gudstjeneste, hvor tusmørket har sænket sig, så vi kan nyde at lyset bliver
båret ind i kirken under Luciasangen.
Der vil være kaffe og sodavand i våbenhuset efter gudstjenesten.

25 års jubilæum
Vi holder reception i anledning af vores
kirkesanger Connie Svendsens 25 års
jubilæum som kirkesanger ved Hunseby kirke.
Søndag den 18. december kl. 14.00. Vi ønsker vores kirkesanger Connie Svendsen et stort til lykke med jubilæet i
Hunseby kirke. Det er en meget dygtig
og respekteret medarbejder og kollega,
som nu kan fejre 25 år som kirkesanger
i Hunseby kirke. Vi nyder alle godt af
Connies gode humør og positive indstilling og opbakning til os alle. Det betyder meget at blive mødt af et smil og
en hilsen, når man kommer i kirken. Efter gudstjenesten fejrer vi Connie med
et lille glas og lidt at spise. Vi håber at
se rigtig mange den dag.

Nytårsdag
Søndag den 1. januar kl. 19.00. Traditionen tro ønsker vi hinanden godt Nytår,
efter årets første gudstjeneste, med lidt
vin og kransekage i våbenhuset.

tidens dejlige salmer og sange og får en
kop kaffe og kage til undervejs.
Torsdag den 1. december 2016
Tirsdag den 24. januar 2017
Tirsdag den 28. februar 2017.

Menighedsrådsmøder
i Hunseby sogn
Menighedsrådsmøderne foregår i
Hunseby præstegård kl. 18.30-21.00.
Datoerne for december 2016 samt for
2017 fastlægges først efter konstitueringen af det nye menighedsråd i november måned. Se derfor på sogn.dk
eller på vores hjemmeside www.hunsebykirke.dk

Ungdomsgudstjeneste
Søndag den 5. marts kl. 19.00. Allerede
nu vil jeg reklamere for vores ungdomsgudstjeneste, som konfirmanderne står for og deltager i. Gudstjenesten
vil være inspireret af Luther og det, der
skete under reformationen i Danmark.
Sæt kryds i kalenderen, når Reformationen bryder løs i Hunseby kirke.

Velkommen til sangaften
Kom og vær med, når vi samles omkring højskolesangbog og salmebog
kl. 19.00-21.00, i konfirmandlokalerne
i Hunseby præstegård. Vi synger års-

Babysalmesang
i Sognets hus
Bor man i Hunseby sogn og har lyst til
at deltage i babysalmesang, se da under babysalmesang på Maribo Domsogns side i kirkebladet.

Kørsel til gudstjeneste
På disse datoer kan bestilles kørsel på
tlf. 40 46 72 15:
December den 4., 18. og 26.
Januar den 1. og 15.
Februar den 5. og 19.

Sorggruppe i Maribo
Bor du i Hunseby sogn og har mistet
en af dine kære, så er der mulighed for
at tale med andre i samme situation.
Du kan komme med i en sorggruppe
ved at kontakte: Elin Olsen Rasmussen
tlf: 54 60 12 35 eller Birgitte Flensburg
tlf: 54 60 10 43.

Vejviser:
Hjemmeside: www.hunsebykirke.dk
Sognepræst: Gitte Sylvest Larsen, Hunseby
Kirkevej 8, 4930 Maribo. Træffetid: Bedst om
formiddagen. Tlf. 54 78 05 48. Fredag er fridag.
E-mail: gsla@km.dk
Menighedsrådsformand: Lena Svendsen,
Mariebo Møllen 101, 1. 4930 Maribo.
Tlf. 29 36 52 01. E-mail: maribo11@outlook.dk
Graver: Tina Hansen, Runestensvej 3,
4970 Rødby. Tlf. 40 47 50 76.
E-mail: hunseby@mail.dk
Kirketjener: Arne Jørgensen, Knuthenborgvej
38, 4930 Maribo. Tlf. 26 81 76 43.
E-mail: havlitten509@sjovpost.dk
Kirkeværge: Lise Skovlund, Agerhønevej 14,
4930 Maribo. Tlf. 22 21 49 30.
Kontaktperson: Lena Svendsen, Mariebo
Møllen 101, 1. 4930 Maribo. Tlf. 29 36 52 01.
E-mail: maribo11@outlook.dk
Kasserer: Grethe Bang, Østre Landevej 61,
Skelstrup, 4930 Maribo. Tlf. 40 46 72 15.
E-mail: grethebang1@gmail.com
Organist: Vasily Malysh.
E-mail: vasily.malysh@gmail.com
Kirkesanger: Connie Svendsen, Egevej 2,
4920 Søllested. Tlf. 54 94 11 61.
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Maribo domsogn

Jul
Da man byggede kirker i middelalderen, byggede man dem så store, man
overhovedet magtede. Hvorfor skulle
kirkerne være så vældige? Det skulle
de, for at mennesker kunne føle sig
små, når de kom ind i rummet. Hvælvingerne eller det høje loft skulle tale
til os om Guds storhed og uudgrundelighed. De skulle minde os om, at den
vældige, evige Gud har åbnet himlen
og talt til os små mennesker. Minde os
om, at vi er under hans beskyttelse, at
vi er »under hans vingers skygge«.
I julenatten åbnedes himlen, og Gud
kom til os. Han kom i barnets skikkelse sårbar og udleveret, sådan som
kærligheden er det, når den giver sig
selv uden forbehold. De fleste kender godt til, at kærligheden er sårbar.
Mange gange forsøger vi at forskanse
os imod at blive såret ved at lade være
med at elske helt og fuldt. Det er meget menneskeligt. Men samtidig har vi
drømmen om den store, uforbeholdne
kærlighed, som ser os, sådan som vi
er, og elsker os, som vi er. Ikke fordi vi
så skal tænke, at vi ikke behøver anstrenge os for at gøre godt, men for at
give os kræfter og mod til at gøre godt.
I julenatten gik drømmen om den uforbeholdne kærlighed i opfyldelse. Da
fødtes den kærlighed, som omslutter
enhver, der vil omsluttes. Den kærlighed, som insisterer på, at der skal være
lys og glæde på jorden. Som spreder
mørket i menneskers verden.
I julenatten tog Guds kærlighed skikkelse og blev et menneske. Det er der-
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for, vi kalder julen for hjerternes fest.
Kærligheden antager altid skikkelse og
møder os altid i kød og blod. Det er
en af de vigtigste pointer i Guds åbenbaring i Jesus Kristus. Det betyder, at
Guds kærlighed finder os i det liv, vi
lever med hinanden.
Netop i denne jul er der mange mennesker, der mærker, at mørket i verden
er tæt. Der er mange på flugt, mange
der lever i dødens og mørkets skygge.
Der er mange, der har brug for, at andre
mennesker vil have omsorg for dem.
Når vi sidder under hvælvingerne i
kirken, så er det bygmestrenes ønske,
at disse hvælvinger skal skabes inden
i os. Eller rettere: bygmestrene søgte at
udtrykke Guds ønske for os, nemlig at
vi hver især under hvælvingerne skal
mærke, at der åbnes hvælv i os. Således at vi bliver menneskelige katedraler, himmelstræbende, rummelige, lysfyldte. Sådan skal vi se på os selv som
Guds underfulde skabninger skabt til
at gøre store ting. Fra det syn skulle vi
få mod, kræfter og lyst til at elske, til at
gøre godt. Ikke fordi vi er særligt gode
eller kærlige, men fordi vi har fået det
budskab, at Gud elsker os. Det budskab er julens store glæde.
Glædelig jul!
Anne Reiter

Aftengudstjeneste
Onsdag den 11. januar kl. 19.00 er der i
Maribo Domkirke en særlig aftengudstjeneste i anledning af reformationsju-

Komponist Flemming Chr. Hansen.

bilæet. Ved gudstjenesten uropføres
Flemming Chr. Hansens »Ti Fadervormeditationer« af komponisten selv på
kirkens kororgel. Tanken bag værket er
at sætte fokus på Fadervor, som den
vel hyppigst bedte bøn i verden, og
give mulighed for korte meditationer
over dens enkelte dele. Fadervor-meditationerne er bestilt af Lolland-Falster Stift til reformationsfejringen, og
det består af 10 korte og for det meste
stilfærdige satser, svarende til hver sin
lille del af Fadervor. Mellem satserne
indføjes nogle korte betragtninger over
de enkelte dele af Fadervor, og det hele
sættes ind i en almindelig gudstjenesteramme.
Per Møller

Afsked med domorganist
Hans Jørgen Østergaard
Domorganist H. J. Østergaard har
valgt at gå på pension med udgangen
af 2016. Østergaard blev med sin 41 år
lange ansættelse ved Maribo domkirke
en institution på stedet som organist
og korleder.
Efter endt uddannelse fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 1974
har han stået i spidsen for mange kirkemusikalske begivenheder i årenes løb:
ordinationer, landemoder, bispevielser
og sidst, men ikke mindst festgudstjenesten i forbindelse med Domkirkens
600 års jubilæum – og naturligvis alle
de »daglige« tjenester: højmesser og
andre kirkelige handlinger.

Maribo domsogn

stiske oplevelser som Hans Jørgen har
bibragt os sangere, gennem sit lange
arbejde med Koncertkoret.
Af store oplevelser kan vi blandt andre
nævne: Händels Messias, Bachs Matthäuspasionen, Brahms Ein Deutsches
Requim. Alle store værker hvor Hans
Jørgen Østergaard med sin imponerende musikindsigt fik os amatørsangere
til at synge op til vores allerbedste.
Vi ønsker Hans Jørgen et langt og godt
otium. Fri entré. Alle er velkomne.
På korets vegne
Flemming Jensen
Vejviser:
Nytårskoncert onsdag den 18. januar kl. 19.30 i Maribo Domkirke.

Gennem årene frem til 2010 har Østergaard stået i spidsen for store korværker i Maribo Domkirke både med Maribo Domkirkes Koncertkor og andre
kor udefra plus forskellige orkestre,
daværende Maribo Domkirkes Kammerorkester og Storstrøms Amts Symfoniorkester med flere.
Blandt de værker, der er opført i årenes
løb, kan nævnes af Händels Messias,
Juleoratoriet IV-V-VI og Matthæuspassionen af J.S. Bach, Skabelsen af Haydn
med flere.
Gennem alle årene har Hans Jørgen
Østergaard tilrettelagt og ofte selv været aktivt udøvende ved koncerter i
Domkirken som organist eller dirigent.
Mange har oplevet hans glæde ved kirkens to orgler, når han spillede og fortalte ved »Omkring orglet/orglerne«,
det store orgel på pulpituret i østgavlen

Hans Jørgen Østergaard.

fra 1864 og det fine nye Carsten Lund
orgel fra 2013, som er placeret i kirkens
nordvestlige hjørne.
Østergaard har udgivet flere plader og
cd’er , indspillet i Maribo Domkirke på
kirkens store orgel.
Vi har været glade for samarbejdet med
Hans Jørgen Østergaard og vil savne
hans stilfærdige lune og humor. Vi ønsker ham alt godt fremover.
På menighedsrådets vegne
Anne Koppelgaard

Nytårskoncert
onsdag den 18. januar kl. 19.30 i Maribo
Domkirke med Storstrøms Symfoniorkester, sopran Elsebeth Dreisig og dirigenten Magnus Fryklund.

Koncert i Domkirken
Maribo Domkirkes Koncertkor indbyder til koncert søndag den 5. februar kl.
16.00 i Maribo Domkirke.
Ved koncerten medvirker en række af
de sangere og musikere, der har sunget
og spillet sammen med Koncertkoret
ved de store koncerter i Domkirken:
Organist Vibeke Astner, sopran Pernille S.T. Madsen, bas Per Høyer, fagottist
Susanne O. Nielsen og klarinettist Lennart B. Jensen. Koncertkoret medvirker
ikke selv ved koncerten.
Vi afholder koncerten som tak til domorganist Hans Jørgen Østergaard i respekt for hans beslutning om at gå på
pension. Og som tak for mange fanta-

Hjemmeside: www.maribodomkirke.dk
Domprovst: Anne Reiter, Klostergade 35, 4930
Maribo. Tlf. 54 78 06 86. Mobil: 30 24 97 80.
E-mail: abre@km.dk 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.
Pilgrimspræst: Elizabeth Knox-Seith.
Klostergade 14, 4930 Maribo. Tlf. 26 70 99 05 /
33 11 14 05. E-mail: elkn@km.dk
Kordegn: Anne-Mette Overgaard, Kirke
kontoret, »Sognets Hus«, Kirkestræde 6,
4930 Maribo. Tlf. 54 78 03 92.
E-mail: amov@km.dk
Kontortid: Mandag-fredag kl. 10.00-13.00,
torsdag tillige kl. 15.00-18.00.
Tlf. 54 78 03 92.
Kirketjenere: Priska Willumsen. Klostergade 33, 4930 Maribo. Tlf. 20 42 03 89. Mandag
er fridag. Niels Devantier. Klostergade 33,
4930 Maribo. Tlf. 20 42 03 92. Mandag er fridag.
Domorganist: Vakant.
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.
Kirkebil: Bestilles hos kordegnen tlf. 54 78 03 92.
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GUDSTJENESTER
December - Januar - Februar
DECEMBER

Onsdag den 21.

Søndag den 4. – 2. søndag i advent

Askø
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Torslunde
Tågerup
Østofte

Kl. 09.30 (JSB)
Kl. 16.00 (MEH)
Kl. 14.00 (JSB)
Kl. 10.00 (PMOE) Kirkebil
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 10.00 (MEH) Kirkekaffe
Kl. 11.30 (PMOE)
Kl. 14.00 (ALNF) Børnegudstjeneste
Kl. 10.30 (ALNF)
Kl. 14.00 (HMAA)

Tirsdag den 6.
Maribo

Kl. 09.00 (PMOE) Kirkemusikalsk Julestue
Kl. 09.45 (PMOE) Kirkemusikalsk Julestue
Kl. 10.30 (PMOE) Kirkemusikalsk Julestue

Onsdag den 7.
Maribo

Kl. 09.00 (PMOE) Kirkemusikalsk Julestue
Kl. 09.45 (PMOE) Kirkemusikalsk Julestue
Kl. 10.30 (PMOE) Kirkemusikalsk Julestue

Søndag den 11. – 3. søndag i advent

Bandholm
Errindlev
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Østofte

Kl. 19.00 (JSB)
Kl. 09.00 (ALNF)
Kl. 10.30 (ALNF)
Kl. 10.30 (ABL)
Kl. 16.00 (GSLA)
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 17.00 (BIF)
Kl. 16.00 (EOR)
Kl. 09.00 (ABL)
Kl. 08.30 (ELKN)

Ni læsninger. Gløgg æbleskiver

Altergang
Luciaoptag
Luciaoptog
Kirkekaffe

Mandag den 12.
Tågerup

Kl. 19.00

Ni læsninger med
Torebykoret

Kl. 10.00 (ALNF) Børnegudstjeneste
Kl. 16.00 (JSB)
Jul for børn

Onsdag den 14.
Maribo

Kl. 09.00 (DSP)
Kl. 19.00 (KAL)

Morgensang
Hjemmeværnsgudstjeneste

Torsdag den 15.
Fuglse
Maribo
Holeby
Rødbyhavn

Kl. 11.00 (ALNF)
Kl. 14.00 (BIF)
Kl. 17.00 (ABL)
Kl. 13.30 (MEH)

A-Huset. Julegudstjeneste
Sognets Hus
Familiegudstjeneste SFO
Bo og naboskab

Søndag den 18. – 4. søndag i advent

Bandholm
Holeby
Hunseby
Krønge
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Tågerup
Østofte
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Kl. 09.00 (ABL)
Kl. 09.00 (DSP)

Juleafslutning skole
Morgensang

Torsdag den 22.
Maribo

Kl. 11.00 (PMOE) Jul med Sankt Birgitta Skole

Lørdag den 24. – Juleaften

Kl. 14.00 (JSB)
Kl. 16.00 (JSB)
Kl. 15.15 (ABL)
Kl. 13.00 (ALNF)
Kl. 14.30 (ALNF)
Kl. 14.00 (ABL)
Kl. 16.30 (ABL)
Hunseby
Kl. 12.30 (GSLA)
Kl. 14.30 (GSLA)
Krønge
Kl. 13.00 (HMAA)
Maribo
Kl. 14.00 (PMOE)
Kl. 16.00 (ABRE)
Nebbelunde Kl. 13.30 (BIF)
Rødby
Kl. 16.00 (EOR)
Kl. 24.00 (EOR)
Rødbyhavn Kl. 14.00 (MEH)
Sædinge
Kl. 15.00 (BIF)
Tågerup
Kl. 16.00 (ALNF)
Østofte
Kl. 16.00 (HMAA)
Askø
Bandholm
Bursø
Errindlev
Fuglse
Holeby

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

Kl. 16.00 (JSB)
Kl. 08.30 (ALNF)
Kl. 10.30 (ABL)
Altergang
Kl. 11.00 (GSLA)
Kl. 10.00 (ABRE)
Kl. 17.00 (BIF)
Kl. 10.30 (ALNF)
Kl. 11.00 (EOR)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 10.00 (HMAA)

Mandag den 26. – 2. juledag

Tirsdag den 13.
Torslunde
Bandholm

Holeby
Maribo

Kl. 10.00 (GSLA) Kirkekaffe
Kl. 10.30 (ABL)
Kl. 14.00 (GSLA)
Kl. 14.00 (ABL)
Kl. 10.00 (ABRE)
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 10.00 (MEH) Kirkekaffe
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 08.30 (MEH)
Kl. 19.00 (PRKI)

Askø
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Torslunde
Tågerup
Østofte

Kl. 09.30 Vejviser:
(JSB)
Kl. 10.30 Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(ABL)
Kl. 10.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(GSLA)
Kl. 10.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(PMOE)
Kl. 14.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(JEBA)
Kl. 10.00 Adresser:
(MEH)
Kl. 10.30 (ALNF)
Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kl. 09.00 (ALNF)
Kl. 08.30 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(HMAA)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Onsdag den 28.
Maribo

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kl. 09.00 Adresser:
(DSP)
Morgensang
Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lørdag den 31. – Nytårsaften

Bandholm

Kl. 15.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(JSB)
Champagne og kransekage
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

JANUAR

Adresser:
Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Søndag den 1. – Nytårsdag

Askø
Errindlev
Fuglse
Holeby
Hunseby

Kl. 14.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(JSB)
Kl. 14.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(ALNF)
Kl. 16.00 (ALNF)
Kl. 16.00 (ABL)
Kl. 19.00 (GSLA)

Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Østofte

Kl. 14.00 (Steen Skovsgaard) Kirkebil
Kl. 14.00 (EOR)
Kl. 16.00 (MEH) Kirkekaffe
Kl. 14.00 (BIF)
Kl. 19.00 (PRKI)

Onsdag den 4.
Maribo

Kl. 09.00 (DSP)

Morgensang

Søndag den 8. – 1. søndag efter helligtrekonger

Bandholm
Holeby
Hunseby
Krønge
Maribo
Rødbyhavn
Tågerup
Østofte

Kl. 11.00 (GSLA)
Kl. 19.00 (ABL)
Spejdergudstjeneste
Kl. 09.30 (GSLA)
Kl. 10.30 (ALNF)
Kl. 10.00 (ABRE)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 09.00 (ALNF)
Kl. 19.00 (HMAA) Visegudstjeneste

Onsdag den 11.
Maribo

Kl. 09.00 (DSP)
Morgensang
Kl. 19.00 (PMOE) Fadervor-meditationer
Kl. 14.00 (ABRE) Sognets Hus

Søndag den 15. – 2. søndag efter helligtrekonger

Bandholm
Askø
Errindlev
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Østofte

Kl. 16.00 (JSB)
Kl. 09.30 (JSB)
Kl. 10.30 (ALNF)
Kl. 08.30 (ALNF)
Kl. 10.30 (ABL)
Altergang
Kl. 10.00 (GSLA)
Kl. 10.00 (PMOE)
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 14.00 (JEBA)
Kl. 09.00 (ABL)
Kl. 10.00 (HMAA)

Onsdag den 18.
Maribo

Kl. 09.00 (DSP)

Morgensang

Kl. 14.00 (ABRE) Med konfirmander

Søndag den 22. – 3. søndag efter helligtrekonger
Bandholm
Errindlev
Holeby
Hunseby
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Torslunde

Kl. 09.30 (JSB)
Kl. 09.00 (ALNF)
Kl. 10.30 (ABL)
Kl. 11.00 (JSB)
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 17.00 (BIF)
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 10.30 (ALNF)
Kl. 09.00 (DSP)
Kl. 19.00 (MEH)

Lørdag den 4.
Maribo

Kl. 09.00 (ABRE) Menighedsrådsforeningen

Søndag den 5. – Sidste søndag efter helligtrekonger
Bandholm
Errindlev
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Østofte

Kl. 09.30 (JSB)
Kl. 09.00 (ALNF)
Kl. 10.30 (ALNF)
Kl. 19.00 (MEH)
Kl. 11.00 (GSLA)
Kl. 10.00 (ABRE) Kirkebil
Kl. 19.00 (BIF)
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 19.00 (PRKI)

Onsdag den 8.
Kl. 09.00 (DSP)

Morgensang
Meditationsgudstjeneste,

Kl. 19.00 (JSB)
Kl. 16.00 (JSB)
Kirkekaffe
Kl. 08.30 (ALNF)
Kl. 10.30 (ABL)
Altergang
Kl. 10.00 (GSLA)
Kl. 10.00 (PMOE)
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 09.00 (ABL)
Kl. 11.30 (PMOE)
Kl. 10.30 (ALNF)
Kl. 19.00 (HMAA)

Morgensang

Torsdag den 9.
Maribo

Kl. 14.00 (PMOE) Sognets Hus

Søndag den 12. – Septuagesima
Askø
Hunseby
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Torslunde
Tågerup
Østofte

Kl. 09.30 (JSB)
Kl. 14.00 (JSB)
Kl. 10.30 (ABL)
Altergang
Kl. 14.00 (JSB)
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 08.30 (ALNF)
Kl. 10.30 (ALNF)
Kl. 10.00 (HMAA) Valentinsgudstjeneste

Onsdag den 15.
Kl. 09.00 (DSP)

Morgensang

Søndag den 19. – Seksagesima
Bandholm
Errindlev
Holeby
Hunseby
Krønge
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Maribo

Søndag den 29. – 4. søndag efter helligtrekonger

Askø
Bandholm
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Tågerup
Østofte

Kl. 14.00 (ALNF) Kyndelmisse.
Kl. 09.00 (DSP)
Morgensang

Kl. 09.30 (JSB)
Kirkekaffe
Kl. 16.00 (MEH)
Kl. 10.30 (ABL)
Kl. 11.00 (GSLA)
Kl. 14.00 (ABL)
Kl. 10.00 Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(ELKN)
Kl. 17.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(BIF)
Kl. 10.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(EOR)
Kl. 10.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(MEH)

Onsdag den 22.

Onsdag den 25.
Maribo
Rødbyhavn

Errindlev
Maribo

Maribo

Torsdag den 19.
Maribo

Onsdag den 1. - Kyndelmisse

Maribo

Torsdag den 12.
Maribo

FEBRUAR

Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kl. 09.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(DSP)
Morgensang

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Søndag den 26. – Fastelavn

Askø
Bandholm
Errindlev
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Østofte

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kl. 14.00 (JSB)
Kirkekaffe
Kl. 10.00 (JSB)
Kl. 10.30 Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(ALNF)
Kl. 14.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(ALNF) Børnegudstjeneste
Kl. 10.30 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(ABL)
Altergang
Kl. 19.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(GSLA) Kirkekaffe
Kl. 10.00 (PMOE)
Kl. 14.00 Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(JEBA)
Kl. 10.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(MEH) Familiegudstjeneste.
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 19.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(HMAA) Visegudstjeneste
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Præster: Jesper Bacher (JEBA) – Anders Blichfeldt (ABL) – Jeanette Strømsted Braun (JSB) – Birgitte Flensburg (BIF)
Anne-Lene Frederickson (ALNF) – Marianne Eilskov Hansen (MEH) – Peder Kistrup (PRKI) – Elizabeth Knox-Seith (ELKN)
Gitte Sylvest Larsen (GSLA) – Per Møller (PMOE) – Hans Maaløe (HMAA) – Katja Liebst-Olsen (KAL)
Elin Olsen Rasmussen (EOR) – Anne Reiter (ABRE) – En af domsognets præster (DSP)

9

Nebbelunde - Sædinge sogne

Det nye menighedsråd

Foredrag om Det Etiske Råd

Ved udløbet af fristen for indlevering
af kandidatlister til menighedsrådsvalget den 27. september kl. 19.00 var
der kun indleveret én liste, og derfor er
det kandidaterne på denne liste, som
er valgt til menighedsråd for de kommende fire år.
Menighedsrådsperioden går fra første søndag i advent den 27. november
2016 indtil første søndag i advent den
29. november 2020.
Følgende personer er valgt: For Sædinge: Birthe Måhr, Michael Thage, Ejvind
Kjær Andersen. For Nebbelunde: Jørgen Sonne Nielsen, Marianne Schjelde.
Som stedfortræder Villie Petersen.

Sognepræst i Gloslunde, Dannemare, Græshave og Tillitse Henrik Gade
Jensen er for nylig blevet medlem af
Det Etiske Råd. Onsdag den 18. januar
kl. 14.00 fortæller han om de problemstillinger, man arbejder med i rådet.
Der vil være rig mulighed for at stille
spørgsmål og drøfte de emner, som
Henrik fremlægger. Alle interesserede
er velkomne. Der serveres kaffe og kage for et mindre beløb.

Lilla – angerens
og bodens farve

Lystræ i Sædinge Kirke
Menighedsrådet har nu realiseret den
donation, som Åse Nielsen efterlod sig
til udsmykning af Sædinge kirke. Efter mål og ønske fra menighedsrådet
har man i Kvindesmedjen på Christiania støbt og formet et lystræ, som skal
stå på kirkens døbefont. Her kan kirkegængerne gå op og tænde et lys før
gudstjenesten eller som indledning til
en kirkelig handling. Indimellem vil
lystræet også blive direkte inddraget i
gudstjenestefejringen, når lejlighed byder sig. Der vil også ligge små sedler
med tekster til inspiration for den, der
tænder lys. Vi håber, at muligheden for
at tænde lys vil blive velvilligt modtaget af menigheden. 
Birgitte Flensburg
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arbejdsområde udvidet til også at omfatte den bio- og genteknologiske udvikling inden for natur, miljø og fødevarer.
Henrik Gade Jensen

Det Etiske Råd
I Det Etiske Råd rådgiver vi og skaber
debat om nye bio- og genteknologier,
der berører menneskers liv, vores natur, miljø og fødevarer. Vi tager også
stilling til etiske spørgsmål, der har at
gøre med vores sundhedsvæsen.
I rådet følger vi udviklingen, og vi
igangsætter løbende nye projekter, der
søger at udrede de etiske spørgsmål,
som anvendelsen af nye teknikker kan
føre med sig. Vi er et uafhængigt og
selvstændigt råd og modtager derfor
ikke instrukser eller lignende fra hverken ministre, Folketinget eller andre
om opgaver, vi skal tage op i rådet eller
med hensyn til konkret indhold af udtalelser, rådgivning, offentlige debatter
eller andet.
Hvorfor blev Det Etiske Råd oprettet?
Det første danske reagensglasbarn blev
født i 1984 og var et tydeligt tegn på,
at den teknologiske udvikling flyttede
grænser for, hvad man hidtil ikke havde anset for at være muligt. Debatten
om reagensglasmetoden førte i 1987 til
oprettelsen af et etisk råd til rådgivning
af Folketinget og offentlige myndigheder og til at understøtte en offentlig
debat i befolkningen om forskningens
muligheder på sundhedsområdet med
nye bio- og genteknologier. I forbindelse med rådets etablering blev også
Folketingets Udvalg vedrørende Det
Etiske Råd oprettet. I 2004 blev rådets

Adventskransen er en kendt og kærkommen ven, når vi nærmer os slutningen af november måned. Dels finder
den plads i mange hjem, og dels bliver
den hængt op i kirkerne for at minde os
om, at nu er vi nået til advent. Der tælles ned til jul med de fire lys, som tændes et af gangen de sidste fire søndage
før jul. Oprindeligt blev kransen pyntet
med røde bånd og hvide lys, men snart
valgte man i kirken at smykke adventskransen med lilla farver. Det skyldes,
at i kirken symboliserer den lilla farve
anger og bod.
Den opmærksomme læser vil straks
tænke, at hvad har anger og bod med
advent at gøre? Er det ikke netop her,
vi tænder lys og glæder os til den store
fest, når julen kommer? Og ja, sådan
foregår det i adventstiden nu om daVejviser for begge kirker:
Hjemmeside: www.rodbykirke.dk
Sognepræst: Birgitte Flensburg, Nebbelundevej 25, 4970 Rødby. Tlf. 54 60 10 43.
E-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: Birte Fuglsang Johansen,
Havnegade 99 B, 4970 Rødby. Tlf. 54 65 36 20.
Tirsdag kl. 09.00 - 11.00 samt efter aftale.

Rødby - Ringsebølle sogne

des af to sognepræster, tilbyder lyttende ører, nærmest er til stede og svarer
på det, der høres. Og da kan det ske, at
der ud af samværet mellem sorgramte
udspringer nyt livsmod og tillid til, at
livet stadig har noget godt og positivt
at byde på. At der fortsat er muligheder
dér, hvor håbet synes ude.
Sorggruppen er et tilbud til alle borgere i provstiet, og vi mødes den første onsdag i måneden kl. 10.00 og den
tredje onsdag i måneden kl. 18.00 i Pilgrimshuset, Klostergade 16-20, Maribo.
Der er med andre ord to sorggrupper.
Henvendelse kan ske til sognepræst
Birgitte Flensburg, tlf. 30 91 14 43, eller sognepræst i Rødby Elin Olsen Rasmussen, tlf. 54 60 12 35.
ge. Men oprindeligt var adventstiden
en forberedelsestid, hvor den enkelte
skulle vende sindet indad og tænke
efter, hvordan livet kunne leves mere
i overensstemmelse med Guds vilje.
Og tænker vi efter, er der nok et og
andet i vores liv, som kan blive bedre
og anderledes. Det er, hvad anger og
bod handler om: at tage, til eftertanke,
hvordan vi lever vores liv, og hvordan
vi kan forbedre vores opførsel over for
hinanden.
Som billedet af adventskransen med
den åbne bog viser, må der i adventstiden være tid til fordybelse og eftertanke. Og det må ske som en forberedelse
til den store højtid, som er forestående.
Julen, hvor vi sammen kan fejre glæden over, at Gud blev menneske for at
dele vilkår med os. Han blev som vores
bror, og han svigtede os ikke. Adventstiden er en forberedelse til den store
fest. Måske det er muligt for nogen af
os at bruge dagene i december til at
fordybe os og tænke efter, hvilken stor
gave Gud gav os, da han lod sin søn
blive menneske i barnet i Bethlehem.
Birgitte Flensburg

Sorgen - den mørke tid
Der kommer perioder i livet, hvor vi
kan opleve at gå i mørke, selv om solen står højt på himlen, og dagen har
mange lyse timer. Det mørke, jeg tænker på, er det, der dækker ens sind og
tanker, når vi har mistet et menneske,
som stod os nær. Det gælder både, når
tabet er kommet brat og uventet, men
også når der er gået en rum tid forud

med sygdom og svækkelse. Vi mennesker sørger, når vi mister. Det er en
naturlig og livsnær reaktion på tabet af
et nærtstående menneske.
Sorgen melder sig på forskellige måder.
Det kan føles mørkt og koldt, selv om
vi er omgivet af varme. Vi kan stivne i
kroppen af en indre kulde, eller det kan
smerte i mellemgulvet, så det er svært
at trække vejret. Disse fysiske tegn fortæller os om, at vores liv er ramt. Det
er ikke forkert, når et menneske, der
har mistet, siger, at »det føles, som om
jeg er revet midt over«. Smerten føles
fysisk, selv om der ikke umiddelbart
er tilstødt en noget konkret. Det er relationen til det andet menneske, der er
revet over.
Denne erfaring giver anledning til
mange nye perspektiver i livet. Det kan
ske, at vi trækker os tilbage og gemmer
os, fordi det gør for ondt at tale om sorgen. Men det kan også ske, at vi opdager nye sider af os selv og af dem, som
vi ellers kender så godt. Mange, der har
mistet, oplever, hvor velgørende det er
at få kontakt med et menneske, som giver sig tid til at lytte til ens historie. Vi
har brug for at fortælle om tabet til nogen, som vil låne øre til vores historie.
Det er en af de måder, hvorpå vi kan
knytte nye bånd til andre.
I Maribo har vi oprettet en sorggruppe,
hvor vi tilbyder mennesker, som har
mistet, et rum, hvor de kan tale om deres tab og sorg. Gruppen består af personer, som har mistet en nærtstående,
og som prøver at bane sig vej gennem
sorgen og savnet og tabet. Vi tilbyder
ingen mirakelkur. Sorggruppen, der le-

Luciaoptog
Vises den 11. december i Blomsterparken
kl. 14.45 og i Rødby Kirke kl. 16.00.

Vejviser:
Hjemmeside: 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.
Præstegårdens kontor:
E-mail: roedbysogn@km.dk
Organist: Britta Matlok Geisler. Tlf. 61 30 46 87.
Kirkesanger: Lotte Munk-Petersen.
Tlf. 25 15 75 33.
Kirketjener: Gabriele Jansen. Tlf. 29 32 95 62
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. 22 60 49 70 / 88 17 74 70.
E-mail: larsbuhl44@gmail.com
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.

11

Rødbyhavn sogn

Rødbyhavn. Udsigt fra diget en kold vinterdag 2010. Foto: Marianne Eilskov Hansen.

Menighedsrådet
orienterer
Der skal ikke afholdes menighedsrådsvalg, da der kun er én opstillet liste.
Det gamle menighedsråd fortsætter
samt tre nye suppleanter: Anne Marie
Jørgensen, Sussanne Skjold Kaxe og
Chris Sørensen.
Der afholdes menighedsrådsmøder
den 3. tirsdag i måneden (dog ikke i
december).

Adventssøndagene
Efter hver gudstjeneste i adventstiden
vil der være et lille, hyggeligt julearrangement med kaffe og kage og en lille
historie. Det er uanset tidspunktet for
gudstjenesten.

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

Meditationsgudstjeneste
Onsdag den 25. januar afholder vi endnu en meditationsgudstjeneste. Vi vil
veksellæse, synge salmer og efter lidt
afspænding meditere over en udvalgt
tekst fra et af evangelierne. Selve meditationen foregår på den måde, at jeg
læser teksten flere gange. Du kan så
møde teksten som den, du er. Du skal
ikke haste frem til en konklusion eller
fremtvinge en mening. Forhold dig til
teksten med en storsindet og generøs
indstilling, åben overfor, hvad Gud
måtte ønske at røre ved i dig. Sommetider kan det være et ord eller et udtryk, som fanger din opmærksomhed.
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Måske kommer der billeder, også billeder fra din egen erfaring. Måske indfinder en enkel stilhed sig hinsides ord
og forklaringer. Sommetider sker det,
at du opdager, du er på vej ind i historien, situationen, som om du virkelig
var der. Her er det vigtigt at stole på,
at Helligånden også kan virke gennem
din fantasi. Spørgsmålet om, hvad der
virkelig skete, hører hjemme i en anden sammenhæng: her drejer det sig
om, hvad der sker for dig og med dig.
Spørg dig selv, hvad det er, Gud længes
efter at give dig.
Marianne Eilskov Hansen

Fastelavn
Vi afholder selvfølgelig en børnevenlig fastelavnsgudstjeneste. Det er med
efterfølgende tøndeslagning og kåring
af en kattekonge og en kattedronning,
i samarbejde med erhvervsforeningen.
Det er søndag den 26. februar kl. 10.00.
Alle er velkomne

børn i samme aldersgruppe. Vi hører
om Gud og Jesus, vi beder Fadervor
og får lyst velsignelsen.
Onsdag den 14. december kl. 10.00: Vi
synger julesalmer og hører juleevangeliet.
Onsdag den 22. marts kl. 10.00: Der er
ikke så længe til påske.

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. Første gang i
det nye år bliver tirsdag den 21. februar
kl. 10.00.

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 1. december: Traditionen tro
spiller vi banko. Medbring en gave til
ca. kr. 30.
Torsdag den 5. januar: Karen Zubari,
der har skrevet digtsamlingen »Digte
fra en blondekant«, fortæller om sit liv
på Lolland.
Torsdag den 2. februar: Anne Marie Larsen fra lokalhistorisk arkiv fortæller
om og viser billeder fra Rødbyhavn
før og nu.

Julekoncert
Tirsdag den 13. december kl. 19.00 afholder vi vores store julekoncert. Medvirkende: Det Nye Sangkor under ledelse
af Margit Gjødsbøl Farsø, lokale solister akkompagneret af kirkens organist
Margit Gjødsbøl Farsø.

Børneandagter
Vi fortsætter med vores børneandagter
i samarbejde med Børnehuset Kongeleddet. Voksne er også velkomne samt

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. E-mail: meh@km.dk
På fridage og i ferier kan henvendelse ske til:
Sognepræst Anne-Lene Frederickson,
Errindlev præstegård. Tlf. 54 60 00 09. og
sognepræst Anders Blichfeldt. Tlf. 54 60 60 33.
Organist: Margit Gjødsbøl Farsø.
Tlf. 40 87 55 75.
Kirkesanger: Frits Søvndal. Tlf. 58 52 30 10.
Monika Edith Jensen. Tlf. 41 23 81 77.
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

Østofte beholder præsten
men kun på halv tid. Biskop Skovsgaard har bedt nærværende præst om
at påtage mig at være studenterpræst
på halv tid på skolerne CELF, VUC og
Gymnasiet i Nykøbing F., med samlet
elevtal på ca. 3.000.
Biskoppens ønske har naturligvis været
forelagt for menighedsrådet, der som
udgangspunkt var positivt indstillet,
fordi det sikrer Østofte sogn mod sammenlægninger med andre sogne. Øs
tofte kan dermed også fremover regne
med at beholde »egen præst« lokalt, i
præstegården.
Til gengæld vil det kunne mærkes, at
jeg fremover kun arbejder på »halv
kraft« i sognet. Tirsdag og onsdag er
jeg på skolerne og kan derfor ikke have
samtaler eller kirkelige handlinger. Cirka én søndag om måneden holdes der
ikke gudstjeneste i kirken, dog kan der
godt være kirkelige handlinger lørdag.
Dertil kommer, at der forår og efterår
vil være to tre-ugers perioder, hvor jeg
arbejder fuldtids på skolerne og derfor
ikke er »til stede« i sognet. Der vil som
følge heraf blive en del afløsning dels
af Peder Kistrup i Stokkemarke, men
også af andre af områdets udmærkede
præster. Højtider, konfirmation, allehelgen og andre vigtige mærkedage vil jeg
naturligvis stadig glæde mig til, at være
i sognet.
Vi vil naturligvis arbejde for, at omlægningen kommer til at gå så lidt som muligt ud over kontakten mellem sogn og
præst. Og håber, I vil have tålmodighed
med forandringen, indtil den ny rutine
er faldet helt på plads.

Valg til menighedsrådet
I skrivende stund er det klart, at vi får
afstemningsvalg ved menighedsrådsvalget den 8.november. Når dette blad
udkommer, er valget forhåbentlig godt
overstået med en god »valgkamp« og
høj stemmeprocent ligesom i 2012.

Foredrag
Præsten besøger Østofte-klubben den 8.
december kl. 14.00. Jeg er blevet bedt om
at komme op i forsamlingshuset at fortælle om mit liv, min baggrund, hvad
der egentlig fik mig til at blive præst,

hvad der gik forud og måske også lidt
om, hvad der kunne komme bagefter.
Jeg har haft svært ved at forestille mig,
at det skulle være spændende. På den
anden side ved jeg, fra når andre fortæller deres »livshistorie«, at det altid
er rigtig interessant.
Så vel mødt. Om ikke andet, så plejer
det i hvert fald at være hyggeligt.

Julemøde
i præstegården den 14. december kl. 14.00.
Det er som vanligt Strikkeklubben, der
står som hovedindbyder til årets julemøde med godt med kager og kaffe og
julesange, og hvad der hører sig til.
Derudover har vi fået kriminalassistent
og byrådsmedlem Linda Sommer til at
komme at fortælle. Emnet er ikke lagt
fast, men mon ikke det bliver spændende med et så levende, engageret og
risikovilligt menneske som vores egen
Linda Sommer. Glæd jer til et spændende og hyggeligt julemøde.

Julens gudstjenester
Julens gudstjenester behøver vist ikke
den store reklame. Det har vist sig, at
den gode gamle juleaften med lys og
træer og fire julesalmer ikke kan gøres
bedre. Så det er bare at glæde sig.
Og samtidig minde jer om, at der er
plads til den lidt mere eftertænksomme, stille julefejring de to følgende
dage, juledag og 2. juledag. Så benyt
jer af tilbuddene alt efter, hvad I er i
humør til.

Visegudstjeneste
Den 8. januar og den 26. februar kl. 19.00
er et lille forsøg, som vi, organisten og
jeg, håber, I vil nyde: Vi flytter gudstjenesten over i sideskibet, og der vil
organist Max på guitar og jeg på klaver akkompagnere og synge for på en
samling kendte viser, som vil udgøre
musikken til gudstjenesten.
Vi har en plan om, at gudstjenesten den
8.januar udelukkende vil være med
gode danske viser, mens der den 26.
februar måske kan blive plads til engelske soul, gospel eller spiritual-sange.
Vi er spændt på at tilbyde jer denne anderledes gudstjeneste og glæder os til
at høre jeres mening om idéen.

Begge dage er vise-gudstjenesten kl.
19.00.

Sangaften
Den 9. januar kl. 19.00. Sangaftenen har
efterhånden fundet sin form: I møder
op med stemmen smurt og gode idéer
til, hvad vi skal synge. Og kirkesangeren og jeg arbejder for at lede sangen så
godt og hyggeligt som muligt.
Så til de sangglade: et godt tilbud om
at få rørt stemmen. Og måske lidt godt
til kaffen dertil.

Valentinsgudstjeneste
Den 12. februar kl. 10.00. Det er ikke nødvendigvis så romantisk, som det lyder.
Men til denne gudstjeneste vil vi indbyde alle, der er blevet gift i kirken det
forgangne år til at fejre »cirka-ét-års«
bryllupsdag. Salmer, sange, tekster og
prædiken vil naturligvis handle om
kærlighed og ægteskab, og bagefter vil
vi gå ned i præstegården at høre et oplæg om, hvad ægteskabet kan være og
betyde, og så får vi os forhåbentlig en
god snak med alle de »nygifte«. Men
også mere erfarne ægtepar er velkomne
til at deltage i gudstjenesten og give et
bidrag til den efterfølgende samtale. Og
som det gerne er, når man snakker om
det at elske, så kan det være romantikken indfinder sig i smil og hjerte.
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.
Formand for menighedsrådet:
Flemming Albrektsen, Vestre Landevej 134,
4951 Nørreballe. 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. 23 24 35 43.
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
Torsdag den 1. december
rødbyhavn kirkes menighedssal
Kl. 15.00-17.00: Torsdagsklub. Vi spiller banko. Medbring en gave til ca.
30 kr.
hunseby præstegård
Kl.19.00-21.00: Sangaften med kaffe
og kage.
Søndag den 4. december
torslunde kirke
Kl. 14.00: Børnegudstjeneste. I samarbejde med Elisabeth Schaldemose
der leder Ballet Lolland-Falster. Efter
gudstjenesten er der et let traktement.
maribo domkirke
Kl. 15.00: Kim Sjøgren underholder
med musikalske julefortællinger. Kim
Sjøgren har spillet violin, siden han
var 3 år. Som 12-årig blev han optaget
på Det Jyske Musikkonservatorium.
Han debuterede allerede som 17-årig.
Tre år senere blev han medlem af Det
Kongelige Kapel, hvor han blev koncertmester som 22-årig – den yngste i
kapellets historie. Han har komponeret musik til film, TV og teater. I 1997
dannede han sit eget »Kim Sjøgren
and his The Little Mermaid Orchestra«, der har markeret sig som et af
landets mest efterspurgte orkestre.
Billetter: www.billetnet.dk eller på
Turistkontoret i Maribo.
Arrangør: VIP-management.dk.
askø kirke
Kl. 19.30: Julekoncert med Vera og
Per Nedergaard Hansen.
Mandag den 5. december
nebbelunde sognehus
Kl. 14.00: Strikkeklub.

Torsdag den 8. december
østofte forsamlingshus
Kl. 14.00: Hans Maaløe fortæller om
sit liv.

østofte præstegård
Kl. 14.00: Julemøde. Linda Sommer
kommer og fortæller. Strikkeklubben
arrangerer.

Søndag den 11. december
bandholm kirke
Kl. 19.00: Ni læsninger.

Torsdag den 15. december
sognets hus. maribo
Kl. 14.00: Torsdagsmøde. Efter andagten er der juleunderholdning med
sang og teater ved Nørregadeteaterets
Dramaklub og ved Det musikalske
Selskab. Vi skal bl.a. høre »Thummelumsens jul« og sange fra »Jul i Nøddebo præstegård«.

Mandag den 12. december
tågerup kirke
Kl. 19.00: Ni læsninger med Torebykoret. Koret er under ledelse af Bente
Hogrefe Nielsen og er en del af Sjællands Kirkemusikskole.
Ni læsninger er oprindeligt en engelsk tradition, men også i Danmark
er det efterhånden blevet en vigtig
del af adventstiden. Læsningerne
spænder fra skabelsen over syndefaldet og forskellige profetier om Jesu
komme, dvæler ved fødslen og ender
med forløsningen.
Tirsdag den 13. december
rødbyhavn kirke
Kl. 19.00: Julekoncert ved Margit
Gjødsbøl Farsø.

holeby præstegård
Kl. 13.00: Strikkeklubben holder julefrokost i konfirmandstuen. Vi slutter
kl. 16.00.
nebbelunde præstegård
Kl. 14.00: Vi synger julen ind.

December
Lørdag den 3. kl. 18.00:
Onsdag den 14. kl. 14.30:
Onsdag den 28. kl. 19.00:

Kirkebladets redaktionsudvalg:
Anders Blichfeldt, Else Mosgaard Madsen,
Erik Poulsen, Bent Normann Olsen, Anne-Lene
N. Frederickson og Per Møller (ansvarsh.)

Onsdag den 18. kl. 19.00:
Onsdag den 25. kl. 14.30:

Grafisk udformning:
Mogens Greven og Per Møller.
Sats og tryk:
Eurographic.
Forsidebillede: Errindlev Kirke.
Foto: Claus Grahndin.
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Torsdag den 5. januar
rødbyhavn kirkes menighedssal
Kl. 15.00-17.00: Torsdagsklub. Karen
Zubari fortæller om sit liv på Lolland.
Mandag den 9. januar
nebbelunde sognehus
Kl. 17.30: Menighedsrådsmøde.

Tirsdag den 10. januar
sognets hus. maribo
Kl. 15.30: Offentligt menighedsrådsmøde.
Onsdag den 11. januar
holeby præstegård
Kl. 14.00 -16.00: Strikkeklubben.

Program for Indre Mission Maribo

Januar
Mandag den 9.onsdag den 11.

Deadline:
For næste nummer 16. januar 2017.

Mandag den 2. januar
nebbelunde sognehus
Kl. 14.00: Strikkeklub

østofte præstegård
Kl. 19.00: Sangaften.

Onsdag den 14. december
rødbyhavn kirke
Kl. 10.00: Børneandagt.

Kirkebladet Midtlolland

Oplag: 10.000

Januar

Februar
Onsdag den 1. kl. 19.00:
Onsdag den 9. kl. 19.00:
Onsdag den 15. kl. 10.00:
Onsdag den 22. kl. 14.30:

Adventshygge med fællesspisning.
Julehygge hos Erna og Carl Aage Clausen, Hillested.
Julefest i Rå missionshus, Kirkevejen 107, Maribo.
Evangelisk Alliance Bedeuge.
Oplysninger om øvrige mødesteder og aftner fås hos undertegnede.
Pastor, Anders Martin Lauritsen, Væggerløse.
Eftermiddagsmøde ved missionær Preben Dahl.
Sømandsmissionær Jørgen Erik Larsen, Sorø.
Bibelaften. Fællesspisning kl. 18.00. Tekst: Matt. 20,1 - 16.
Pastor og missionær Peter Olufsen, Vålse.
Emne: En aften om Ydre Mission.
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 / Preben Dahl 22 99 33 39
Vel mødt!

Koncerter og arrangementer

maribo domkirke
Kl. 19.00: Uropførelse af »Ti fadervormeditationer« ved organist Flemming
Christian Hansen. Lolland-Falster
Stift har til reformationsjubilæet i
2017 bestilt et orgelværk hos den lokale komponist, organist ved Sakskøbing Kirke Flemming Chr. Hansen.
Værket hedder »Ti Fadervor-meditationer« og spiller i omkring 25 min. Det
kan spilles på selv helt små orgler,
men kan også farvelægges mere intenst på større orgler. Flemming Chr.
Hansen uropfører selv stykket i Maribo Domkirke. Alle er velkomne.
Torsdag den 12. januar
sognets hus. maribo
Kl. 14.00: Torsdagsmøde: Efter andagten spiller og synger kirke- og visesanger Maria Kerkling egne sange
og kendte og mindre kendte danske
viser og sange.

»Den ny mimesis. Virkelighedstolkningen i dansk og nordisk litteratur
efter Anden Verdenskrig« (2015). Især
vil Stidsen fokusere på, hvad identitet
og identitetsdannelse betyder ifølge
litteraturen. Og på, hvordan vi kan
blive klogere på os selv som mennesker i den senmoderne tidsalder
af at læse, hvad litteraturen har at
sige om dette spørgsmål. Ikke mindst
kan vi blive klogere på nogle af de
subjektive og almenmenneskelige udfordringer, vi har tilfælles. På tværs
af – eller nedenunder – de etniske,
kønsmæssige og andre gruppetilhørsforhold, der skiller os ad. I foredraget
vil Marianne Stidsen desuden komme
ind på sin nyeste bog: »Rilkes engle.

Eksistentialismen i går – i dag – i
morgen« (2016). Her skærper Stidsen
de problemstillinger, som sættes til
debat i afhandlingen. Mødet arrangeres af Folkeuniversitetet Midtlolland
og Maribo Domsogns Menighedsråd.
Onsdag den 25. januar
sankt birgittas kirke
Kl. 19.00: Økumenisk kirkevandring.

Februar
Onsdag den 1. februar
errindlev kirke og præstegård
Kl. 14.00: Ældremøde. Efter gudstjenesten går vi over i præstegården,
hvor der er kaffe og lagkage. Sognepræst Birgitte Flensburg fortæller.

Onsdag den 18. januar
nebbelunde sognehus
Kl. 14.00: Sogneeftermiddag. Sognepræst i Gloslunde og medlem af ”Det
Etiske Råd” Henrik Gade Jensen fortæller om sit arbejde i Det Etiske Råd
og fremlægger nogle af de problemstillinger, der arbejdes med i rådet.
maribo domkirke
Kl. 19.30: Nytårskoncert med Storstrøms Symfoniorkester. Koncerten
arrangeres af Lolland Kommune og
Maribo Domsogns Menighedsråd.
Torsdag den 19. januar
fuglse kirke
Kl. 19.00: Mands Minde. Sognepræst
Stine Rugaard Sylvest holder foredrag i Fuglse Kirke om sine sogne og
om tiden, der var en gang. Foredraget
bliver krydret med salmer og musik.
Der vil være et let traktement.
Tirsdag den 24. januar
hunseby præstegård
Kl. 19.00-21.00: Sangaften med kaffe
og kage.
sognets hus. maribo
Kl. 19.00: Sognemøde ved lektor og
dr.phil. Marianne Stidsen: »Luftrødder og pælerødder«. Marianne
Stidsen præsenterer nogle af hovedpointerne i sin doktorafhandling:

Nytårskoncerter i Maribo Domkirke
onsdag den 18. januar kl. 19.30
med Storstrøms Symfoniorkester, sopran
Elsebeth Dreisig og dirigent Magnus Fryklund
Storstrøms Symfoniorkester har igen fornøjelsen af at invitere til nytårskoncert.
Nytår er fest, farver, elegance, drama, glæde, fejende flot musik og meget mere.
Man kan beruse sig i såvel champagnen som i musikken, og man kan slippe det
store drama og de store følelser løs.
Storstrøms Symfoniorkester har i år inviteret sopran Elsebeth Dreisig og den unge svenske dirigent Magnus Fryklund. Begge har hver for sig tidligere sammen
med Storstrøms Symfoniorkester givet publikum store musikalske oplevelser.
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Koncerter og arrangementer

Torsdag den 2. februar
rødbyhavn kirkes menighedssal
Kl. 15.00-17.00: Anne Marie Larsen fra
Lokalhistorisk Arkiv fortæller om og
viser billeder fra Rødbyhavn før og nu.
Søndag den 5. februar
nebbelunde sognehus
Kl. 20.00: Efter gudstjenesten serveres
kaffe/te og pandekager i anledning af
Kyndelmisse.
Mandag den 6. februar
nebbelunde sognehus
Kl. 14.00: Strikkeklub.
Torsdag den 9. februar
sognets hus. maribo
Kl. 14.00: Torsdagsmøde. Efter andagten får vi besøg af forfatter og foredragsholder Karen Zubari: »Ingen
anemoner er så blå« – som dem i den
lollandske skovbund, for på Lolland
stortrives både blå anemoner, sukkerroer, havørne og poeter. Karen Zubari
er en af sidstnævnte. Hun debuterede

Nu nærmer julen sig
Nu nærmer julen sig, og lige netop
julens mysterium har påvirket og formet rigtig mange mennesker igennem
tiden. Pastor Gude, som var sognepræst i Hunseby i midten af 1800-tallet, var en af dem, der var dybt påvirket af julens budskab.
På præstetavlen i Hunseby Kirke kan
vi se, at han var sognets præst fra 1848
til 1866, hvor han blev domprovst i
Roskilde. Han var kendt for at have
en hel særlig forkærlighed for julens
mysterium. Han var meget optaget af,
at julen stiller skarpt på om man var
udenfor eller indenfor!
Dette tema kom til at tegne ham som
præst, og det prægede i høj grad det,
han tog initiativ til i Hunseby sogn.
Julens budskab gav ham også idéerne
og styrken til at indføre helt nye ting
i sognet, som gik langt forud for sin
tid. Han var i den grad en foregangsmand, som også var meget vellidt af
såvel høj som lav i hele sognet.
Juleaften er den aften i hele Danmark,
hvor vi samles i kirken, og hvor der er
allerflest, der kommer i kirke. Men sådan har det ikke altid været. Dengang
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som lyriker i 2015 med »Digte fra en
blondekant« og efterfølgeren »Ingen
anemoner er så blå« er udkommet
i sep. 2016. Den er fyldt af ballader,
kærlighed, sang og eftertanke. Folk
siger ofte, at de ikke er til digte, men
når Karen Zubari læser sine digte op,
er de til at forstå.
Tirsdag den 14. februar
sognets hus. maribo
Kl. 15.30: Offentligt menighedsrådsmøde.
Onsdag den 15. februar
nebbelunde sognehus
Kl. 14.00: Sogneeftermiddag. Vi tager
sangbøgerne frem og synger gamle
og nye sange og salmer.
Mandag den 20. februar
nebbelunde sognehus
Kl. 17.30: Menighedsrådsmøde.
askø præstegård
Kl. 19.30: Luthersk Mission ved Erik
Nielsen.

på pastor Gudes tid gik man først i
kirke juledag.
Så fik pastor Gude i Hunseby en idé
i 1851. Han ville så gerne glæde sin
menighed, så han aftalte med lensgrevinde Knuth, at der skulle smedes seks lysekroner, som skulle males
hvide, og at de skulle hænges op på
en snor under loftet i Hunseby Kirke
juleaften. I dem skulle der være 100
levende lys. Samme år havde man
købt en kakkelovn til Hunseby Kirke,
så der var opvarmet under gudstjenesterne. Det var det første sted i landet,
hvor der indførtes opvarmning af kirken om vinteren. Og så inviterede pastor Gude ellers hele menigheden til
gudstjeneste juleaften i Hunseby Kirke. Det var aldrig sket før i Danmark,
at man fejrede gudstjeneste juleaften.
Det varede nogle år, før denne tradition bredte sig til resten af landet og
til hovedstaden. Men i Hunseby var
det allerede i 1853 så populært at gå i
kirke juleaften, at folk stod helt ude på
kirkegården, fordi der ikke var plads
til dem i kirken.
Snart blev Ingemanns nye julesalmer
indført til stor glæde for hele menigheden, og da pastor Gude fandt ud af,

Tirsdag den 21. februar
rødbyhavn kirke
Kl. 10.00: Kirkelegestue.
sognets hus. maribo
Kl. 19.00: Sognemøde med forfatter
Kirsten Thorup. Billetter kan købes
på LollandBibliotekerne i henholdsvis
Nakskov og Maribo og ved døren.
Mødet arrangeres af LollandBibliotekerne og Maribo Domsogns Menighedsråd.
Søndag den 26. februar
fuglse kirke og beboerhus
Kl. 14.00: Børnegudstjeneste i samarbejde med Fuglse Beboerforening.
Efter gudstjenesten slår vi katten af
tønden ved Fuglse Beboerhus.
Tirsdag den 28. februar
hunseby præstegård
Kl. 19.00-21.00:
Sangaften med
kaffe og kage.

at der var fattige børn i sognet, som
ikke kunne fejre jul, så blev de 11 fattige børn inviteret til middag i præstegården juleaften, og de fik risengrød,
kalvesteg og æbleskiver. Gude ville så
gerne dele julens glæde med alle andre, for »over ham havde julen sådan
en sælsom magt,« som han sagde.
Han var også de fattiges ven og fik efter meget besvær oprettet økonomisk
hjælp til dem med den såkaldte »fattiges kasse«. Denne »fattigkasse« blev
senere indført ved lov i landstinget og
blev en gældende ordning i hele landet. Selv dyrene skulle have det godt
hos pastor Gude. Han var meget glad
for heste og red altid rundt til husbesøgene i sognet. Derfor havde han også planer om at lave et sted til hestene,
så de kunne stå varmt, mens ejeren var
til gudstjeneste om søndagen. Det var
i sandhed en omsorgsfuld præst, man
havde i Hunseby i midten af 1800-tallet. Og alt det, fordi julen havde sådan en sælsom magt over ham! Lad
nu julen få en sælsom magt over os
alle, så vi kan tage imod det Lys, der
blev tændt julenat! I ønskes hermed
en glædelig jul!
Gitte Sylvest Larsen

