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Bandholm - Askø sogne

Ni Læsninger
Bandholm kirke den 6. december
kl. 19.00. De ni læsninger er en særlig
gudstjenesteform, som stammer fra
England, hvor den bruges i adventstiden.
Der er ingen prædiken eller altergang,
og de fleste tekster læses af menigheden.
Ind imellem bibelstykkerne synger vi
nogle af årstidens dejlige salmer, og
endvidere vil vores dygtige kirkesanger Anne Marie Raft synge solo akkompagneret af vores ligeledes dygtige
organist Vasily Malysh.
Alle er velkomne til sammen med os
at synge julen ind denne søndag aften,
hvor vi også skal drikke et glas gløgg
sammen og spise et par æbleskiver.

Julekoncert
Bandholm Kirke torsdag den 17. december kl. 19.00. Igen er det vores dygtige
kirkesanger og organist, der står for
denne koncert, hvor vi skal glæde os
over at høre julemelodier og sange af
alle slags. Menighedsrådet byder efter
koncerten på et lille glas.

Fastelavn
bliver i år fejret i Bandholm Kirke den
7. februar kl. 10.00 med en børnevenlig
gudstjeneste og godteposer. Vi håber,
alle Bandholms børn sammen med

Bandholm Kirke festklædt til høstgudstjeneste. Foto: Nils Rasmussen.
Vi takker for alle de dejlige afgrøder doneret af Henrik og Anette Meyer Møller Andersen.

deres forældre kan finde vej til kirken
denne dag – meget gerne udklædte, så
vi sammen kan gøre dagen festlig.

Askø:

Juletræsfesten
bliver i år i forlængelse af gudstjenesten julesøndag den 27. december kl. 14.00.
Igen i år skal vi træde dansen om træet,
hygge os sammen og høre en julehistorie.

Julekoncert
Askø kirke søndag den 13. december
kl. 14.00. Karl Jørgen Nielsen, som er
organist i Vordingborg, vil sammen
med en trompetist spille julen ind.
Koncerten er anderledes på den måde,
at den er ledsaget af billeder.
Efter koncerten drikker vi en kop kaffe
sammen.

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. 21 28 48 64.
E-mail: shskytt@mail.tele.dk
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@mail.tele.dk
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. 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.

Askø kirke festklædt til julen. Foto: Anni Sørensen.
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Fuglse - Krønge - Torslunde - Errindlev - Olstrup - Tågerup sogne

Anne-Lene N. Frederickson.

Nyt kirkeår og nyt pastorat
Det er kirkens nytår. Et nyt år betyder
nye muligheder og giver mange en
mulighed for at ændre vaner.
Her hos os er der også sket noget nyt.
Det sker lige nu med dette kirkeblad,
det skete faktisk den 8. november,
hvor jeg blev indsat som den nye sognepræst i det gamle Fuglse-KrøngeTorslunde pastorat.
De to gamle pastorater: Fuglse-Krønge-Torslunde pastorat og Errindlev-Olstrup-Tågerup pastorat er blevet slået
sammen til et pastorat med navnet:
Errindlev-Fuglse pastorat.
Præstegården ligger i Errindlev, og alle
er velkomne.
Det er med en klar bevidsthed om,
at det ikke bare er ligetil og enkelt på
den måde at sammenlægge to gamle
pastorater med hver deres historie, og
jeg er også bevidst om, at jeg i en vis
forstand bare er »præsten fra syd«, som
lige pludselig skal til at være en del af
livet i og med menighederne i nord.
Jeg er allerede blevet taget godt imod
af menighedsråd og personale og af de
sognebørn, jeg har nået at møde.
Jeg håber, at I alle vil bære over med
mit manglende kendskab til, hvad man
plejer. Jeg er overbevist om, at vi sammen nok skal finde ud af det.
Anne-Lene N. Frederickson

Forventningens glæde
Jeg holder meget af at give julegaver og
gaver i løbet af året. Jeg prøver at sætte
mig i modtagerens sted og give noget,
som den anden vil blive glad for.

Der er en, jeg holder af, som godt kan
lide at læse biografier om store danske
og udenlandske politikere og erhvervs
mennesker.
Jeg tror også, at han denne gang kan
finde en bog om en, vi alle kender, under juletræet med mig og min familie
som giver.
Jeg – og mange med mig – har købt
legetøj til børnene, som vi ikke rigtig
har forstået meningen bag eller nødvendigheden af. Hvis man nu synes,
den ene dukke er lige så god som den
anden, eller at et sværd er et sværd, og
hvad særligt er der lige ved dén æske
legoklodser? Men vi ved også, at lige
præcis dén gave har betydning for den,
der pakker op. Det skulle være lige
præcis den model eller den serie.
De senere år har jeg hørt flere voksne
sige, at de ikke ønsker sig noget i julegave. I vores familie køber vi små gaver til de voksne, eller vi spiller spil
om gaver, der ikke må koste særlig
meget.
Børnene får, men når de så bliver konfirmerede eller fylder 18, så får de gaver
som de øvrige voksne i familien.
Jeg bliver altid lidt trist, når jeg hører
det. Jeg er barnlig. Jeg elsker at få gaver.
Jeg elsker, når familie og venner overrasker mig, og de har tænkt, at dén bog eller dén ting vil jeg blive rigtig glad for.
Hvad enten vi giver store eller små julegaver efter ønskelister og butikkernes forskellige råd til, hvad vi lige står
og mangler, eller vi slet ikke giver gaver, giver Gud os hver dag gode gaver.
Han giver os sin kærlighed. Han giver
os ret til at kalde ham for far. Hvert år
juleaften får vi igen fortalt, at Gud selv
kom til os på jorden. Han blev født i en
stald uden for Betlehem, og Josef var
fødselshjælper, mens køerne tyggede
drøv. Hyrder og engle var de første, der
kom på barselsbesøg, for det gik sådan
til, da den mægtige Guds søn blev født
ind i fattige omgivelser.
Gud kom til alle os travle og glemsomme mennesker.
Juletid er også tiden til at gå i kirke for
rigtig mange. Det er utroligt glædeligt.
En af de nagelfaste traditioner for
mange er, at de skal i kirke juleaften.
Det kan jeg kun synes er en rigtig god
tradition, som man bør holde fast i. En
gang om året hører vi ordene om, at
Gud selv blev menneske – blev én af

os. Mennesket er ikke overladt til sig
selv. Vi har Gud med os – hele vejen.
Det kan vi tro på. Det kan vi leve på
og dø på.
Det er julens budskab til os alle. Det er
Guds gave til os alle, så derfor vil jeg
ønske: En dejlig travl december med
gavekøb, småkagespisning, juleafslutninger i skole og foreninger, gløgg og
nisser og engle i flok.
Og til sidst ønskes alle: En rigtig glædelig jul.
Anne-Lene N. Frederickson

Julehjælp
Igen i år vil det blive muligt for værdigt
trængende at ansøge om julehjælp. For
at komme i betragtning skal man skal
bo inden for Holeby og Omegns Menighedsplejes område. Det vil sige:
Fuglse-Krønge-Torslunde-ErrindlevOlstrup-Tågerup-Holeby-Bursø sogne.
Ansøgningsskema fås ved henvendelse til formand Eva Petersen 23 24 26 47.
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. 54 60 66 31.
Kirkesanger: Anne Høegh. Tlf. 54 60 66 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. 54 71 30 38.
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: Mandag - torsdag fra
kl. 8.00-15.30. Tirsdag vil der være åbent for
personlig henvendelse fra kl. 9.00-11.00, eller
ved nærmere aftale. Fredag fri.
Kirkebil: Tlf. 54 95 11 11 eller 54 60 20 05.
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Holeby - Bursø sogne

Fortælling om dåb for
børnehavebørn
En gang om måneden besøger Skovbørnehaven Holeby kirke, hvor jeg
synger, fortæller og leger med dem.
Det har jeg efterhånden gjort i fire år.
Nye børn er kommet til, og andre er
forsvundet videre op i SFO, men der er
altid nogle, der har været med i kirken
før. Det er dejligt at se, hvor fortrolige
børnene er blevet med kirkerummet.
I september i år handlede det om dåb.
Vi startede ved fødslen. Alle fødes ind
i en familie, og der er mange slags familier. Mange med far-mor-børn, nogle
med mor-papfar-børn, mor-barn eller
far-papmor-barn. Andre er med plejemor-plejefar-barn. Der er sågar familier
med mor-mor-børn eller far-far-børn.
Men uanset hvilken familie man er født
ind i, kan man blive døbt i kirken og
dermed blive en del at Guds familie.
Gud er som en far for os alle sammen.

Så skulle et dukkebarn ’døbes’. Ikke
rigtigt, forstår sig. Det var noget, vi
legede for at vise hvordan. Børnene
bestemte, at hans familie var far, mor,
storesøster og mormor. Han fik en fin
dåbskjole på. Vi fandt et navn til ham
og en ’gudfar’, som kunne bære ham
til dåben. Dåbsfadet kom ned på en
stol, så alle kunne se, hvad der foregik.
Så viste vi, hvordan et barn får tegnet
Guds tegn, nemlig korset, foran sit ansigt og foran sit bryst. Og derefter så vi,
hvordan det foregår, når nogen bliver
døbt, og vi bad Fadervor.
Til sidst sang vi vers fra et par salmer.
Børnene lagde sig på kirkegulvet, og
jeg gik op til orglet og spillede:
»Fyldt af glæde over livets under
med et nyfødt barn i vore hænder
kommer vi til dig, som gav os livet.«
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»Vi kommer til din kirke, Gud,
og finder døren åben.
Det navn bliver aldrig slettet ud,
vi fik hos dig i dåben.«
Af organist Vibeke Dietz
Til konfirmandens kalender:

Vinterens forberedelse
Atter er der forandringer i planerne
for konfirmander, der skal »til præst«.
Hvad, der gjaldt sidste vinter, gælder
ikke uden videre i år. Her er en oversigt, der er god at klippe ud og gemme
for eksempel i din kalender:
Alle konfirmander skal sammen til fire
temadage fra kl. 08.00 til kl. 16.00. Der
er to temadage inden nytår og to efter.
De to første har fundet sted, når dette
nummer af kirkebladet udkommer.
De to sidste er torsdag den 25. februar
og torsdag den 10. marts. På den sidste
temadag tager vi en tur til København
med tog og bybusser. Tidspunkter vil
blive meddelt senere.
Og så er der seks torsdage, hvor konfirmanderne fra Holeby og Bursø møder op hos præsten i Holeby tidligt om
eftermiddagen kl. 12.30-15.00. De to er
også afviklet, inden dette nummer af
bladet udsendes. De sidste fire er den
14. og den 28. januar, den 11. februar og
den 31. marts. Og så er der lørdag 30. januar, hvor, hvor vi deltager i Teen Træf
i Haslev. Det varer hele dagen, og du
skal tilmeldes for at komme med.
Vigtigt er det at notere, at vi holder »generalprøve« på selve konfirmationen
onsdag den 20. april om eftermiddagen.
Det er dér, vi beslutter, hvem der skal
sidde hvor i kirken på selve dagen. Så
alle bør være med uden undtagelser.
Der bliver konfirmationer på alle tre
traditionelle dage til næste forår: Bededag fredag den 22. april og Kristi Himmelfartsdag torsdag den 5. maj 2015 i Holeby Kirke og søndag den 8. maj i Bursø
Kirke. Alle konfirmationsgudstjenester
begynder kl. 10.00. Præsten er Anders
Blichfeldt.

Onsdagsklubben
holder julefrokost i konfirmandstuen
i Holeby præstegård den 9. december
kl. 13.00. Vi slutter kl. 17.00.
I det nye år starter vi onsdag den 13.
januar kl. 14.00-16.00. Herefter ses vi i

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

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

Vi samler ind
i Holeby og Bursø kirker på disse dage:
Juleaftensdag den 24. december samler vi
ind til julemærkehjemmene.
Nytårsdag den 1. januar 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:
Maria Kerkling, Alsøvej 22, 4960 Holeby.
Tlf. 25 12 92 74.
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: 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

Konfirmandundervisning
i den gamle præstegård i
Hunseby
Nu er borgerskolens 7. klasser godt i
gang med at gå til præst. Birgittaskolens 7. klasser skal først starte den 5.
januar. Den nye skolereform har givet
os hele og halve dage med konfirmanderne. Det giver os nogle helt nye muligheder på konfirmandholdet i Hunseby. Vi bygger og saver og vandrer og
får varm kakao. Vi holder andagter og
lærer bibelhistorie og tager etiske problemstillinger op og griner og lærer
hinanden at kende. Det er fantastiske
rammer, vi har i Hunseby præstegård
til konfirmandundervisning. Så derfor
vil jeg gerne opfordre til, at konfirmanderne går til konfirmandundervisning
i Hunseby, når de hører til sognet, selvom de skal konfirmeres i Maribo Domkirke. Det er sundt for vore unge mennesker at blive udfordret lidt i deres
komfortzone. Den udfordring, at man
ikke altid kan være sammen med sine
bedste venner om det hele, kan gøre en
mere robust i fremtiden. Som gammel
spejderfører ved jeg, hvor meget der
er vundet ved at kaste sig ud i noget,
man er lidt nervøs for. Man kan vinde
nye venskaber og lære nogle nye ting
om sig selv. Det har vi alle godt af. Så
pres jeres unge mennesker lidt, selvom
de gør vrøvl. Hvis vi skal beholde vore
sogne, har det også stor betydning, at
vi har nogle konfirmandhold af en vis
størrelse. Så støt op om det lokale. Der
er skønt i Hunseby, og det meste af Blæsenborg kvarteret hører faktisk med til
Hunseby sogn. I er alle velkomne.

Julehygge
Den 20. december kl. 19.00. Efter gudstjenesten 4. søndag i advent inviterer
menighedsrådet på julehygge i våbenhuset.
Der vil blive serveret gløgg og æbleskiver, som vi kan varme os på.

Nytår
Nytårsdag den 1. januar kl. 19.00. Efter
gudstjenesten er der mulighed for at
ønske hinanden godt nytår med et
stykke kransekage og et glas vin.

Ungdomsgudstjeneste
med konfirmanderne søndag den 28. februar kl. 19.00. Efter aftengudstjenesten,
som konfirmanderne vil være en aktiv
del af og give et moderne bud på, vil
der være kaffe, sodavand og kage i våbenhuset. Sæt kryds i kalenderen, når
der er ungdomsgudstjeneste i Hunseby
kirke. Tag søskende og klassekammerater med i aftenkirke.

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 årstidens dejlige salmer og sange og får en
kop kaffe og kage til undervejs.
Torsdag den 7. januar 2016
Torsdag den 4. februar 2016.

Kirkebil til gudstjeneste
og sangaften

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.

Menighedsrådsmøder
i Hunseby præstegård vil blive annonceret på sogn.dk og slået op i udhængsskabet ved kirken.

Vejviser:
Sognepræst: Gitte Sylvest Larsen, Hunseby
Kirkevej 8, 4930 Maribo. Træffetid: Bedst om
formiddagen. Tlf. 54 78 05 48. Fredag er fridag.
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

Datoer, hvor der kører kirkebil:
Søndag den 29. november kl. 15.00
Søndag den 6. december kl. 10.00
Nytårsdag fredag den 1. januar kl. 19.00
Søndag den 7. februar kl. 14.00
og til sangaften:
Torsdag den 4. januar kl. 19.00

Kontaktperson: Lena Svendsen, Mariebo
Møllen 101, 1. 4930 Maribo. Tlf. 29 36 52 01.
E-mail: maribo11@outlook.dk

Man skal ringe og bestille kørsel hos
Grethe Bang fredagen før mellem kl.
09.00-12.00 på tlf. 40 46 72 15.

Kirkesanger: Connie Svendsen, Egevej 2,
4920 Søllested. Tlf. 54 94 11 61.

Kirkeværge: Lise Skovlund, Agerhønevej 14,
4930 Maribo. Tlf. 22 21 49 30.

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
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Maribo domsogn

Sigurd Kværndrup

Jul, traditioner og historie
Sigurd Kværndrup, der synger i Maribo Domkirkes Koncertkor, fortalte
en eftermiddag i sit hjem om julen, og
om hvad den betyder for ham. Sigurd
Kværndrup har gennem sit arbejdsliv
beskæftiget sig med litteratur og historie, som universitetsforsker, højskoleforstander og gymnasielektor, han er
medudgiver af Samlerens antologi af
nordisk litteratur (1 - 11) og med-hovedredaktør af Dansk litteraturhistorie
(1-9). Han er ph.d. i middelalderlitteratur og dr.phil. på en afhandling om den
østnordiske folkevise.
Helt grundlæggende har julen fra min
tidlige barndom været ramme og samlingspunkt for fællesskab, samvær og
traditioner i familien. Julen strakte sig
dengang som i dag over flere dage fra
lillejuleaften frem til hellig tre kongers
dag, hvor lysene på træet blev tændt
for sidste gang.
Mine forældre havde forskellig baggrund. Min mor kom fra en borgerlig
og højkirkelig familie, min far kom fra
en indremissionsk baggrund, men han
havde taget afstand fra denne. Forskellighederne fra deres historie omsatte sig i enkle og faste juletraditioner.
Lillejuleaften fejrede min mor, far og
jeg for os selv der hjemme. Stuerne
blev pyntet enkelt med engle, lys, en
svensk julebuk blev der også plads til.
Alle ting havde rod i familiens historie. Lillejuleaften spiste vi risengrød. I
grøden gemte en mandel sig. Mandelgaven hørte til denne aften. Det var en
stille og hyggelig aften.
Anderledes var det juleaften, hvor vi
og min mors familie fra Sverige samledes hos min mormor på den anden
side af vejen. Der var en særlig tone af
fest og højtidelighed over dagen. Børn
og voksne var klædt på til jul med hvid
skjorte, butterfly, mørke bukser og pigerne og kvinderne i fine kjoler.
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Familien mødtes til gudstjeneste i Virum Kirke, hvor sognepræst Johannes
Møllehave forkyndte det glade budskab, at os er i dag en frelser født. Med
evangeliet og julens melodier klingende i sindet samledes min morbror, hans
svenske hustru og deres tre børn, faster
Mis, min far, mor og jeg hos mormor.
Faster Mis var ikke en del af familien,
men deltog i familiens liv.
For børnene var der lotteri, medens
ænderne stegte færdig i ovnen, og duften tændte vores appetit.
Ved det store julepyntede bord spiste
vi and med syltetøj, æbler, svedsker, og
hvad dertil hører. Til dessert fik vi ris
a la mande.
Efter middagen blev der læst højt i stuens mørkning. Det kunne være julelegender af Selma Lagerlöf, Johan Krohns
»Peters Jul« eller andre fortællinger af
danske forfattere. Nu er det min hustru Jutta, der læser højt. Tidspunktet
for at gå ind til træet nærmede sig. Min
onkel spillede for til »Det kimer nu til
julefest«, »Glade jul« eller »Julen har
bragt«, alt medens dørene åbnede sig,
og træet funklede i et flor af levende
lys, kræmmerhuse med fyld, engle og
meget mere. Mormors træ var en stor
ædelgran, større end vores derhjemme.
Gaverne blev uddelt og åbnet en efter
en, medens alle så på. Den tradition er
tabt.
Juledag samledes familien på min mors
side atter hos mormor til stor frokost
med sild, laks, tarteletter og meget
mere.
Mange af disse traditioner lever forsat
i min families jul. Juledag er en stille
og rolig dag med læsning, gåture og
lignende, mens hele familien kommer
til stor frokost og sammenskudsgilde
anden juledag. Og så afsluttes julen
hellig tre kongers aften med, at træet
tændes for sidste gang.
Julens fejring af Jesu fødsel har sin
grund i Lukasevangeliets skildring af
barnets fødsel i Betlehem og i Johannesevangeliets fortælling om Ordet, der
blev kød og tog bolig i blandt os. Det
kristne evangelium og fejringen af den
blander sig ind i ældre og andre traditioner. Blandt andet ind i den gamle
solkult, der går helt tilbage til bronzealderen og ind i antikkens fest, også
for lyset, solen, kejseren. Antikkens og
bronzealderens solfest og den kristne

fortælling om lysets komme til verden
med barnets fødsel fortrængte på vore
breddegrader asatroen.
Oprindeligt fejrede man lysets fest den
25. december om morgenen. I antikken
og senere (med den gamle kalender)
markerede man vintersolhverv den 12.
december, den dag vi kalder Sankt Luciadag. Fra denne dag er der tolv julenætter til juleaften. Fra julemorgen til
hellig tre konger er der tolv julemorgener. Lyset brød frem julemorgen, i den
kristne fortælling med barnets fødsel.
Julen har forbindelse tilbage til antikken og tilbage til bronzealderen. Julefesten har selvfølgelig eksisteret før kristen tid, dengang ’drak man jul’.
Juletræet, der kom ind i 1800-tallet fra
Tyskland, peger tilbage på livstræet i
Paradisets Have. Når vi tænder lyset
på træet, med traditionen om solfesten
i tankerne, gør vi det i håbet om at komme tilbage til paradiset, i fællesskabet i
paradis. Juletræet er livstræet, paradistræet. Kristus er selv dette træ. Han er
livstræet. Han er skaberordet, som Johannes formulerer det i prologen til sit
evangelium, det evige liv, livstræet. Og
i Lukas evangeliet forener dette højeste
sig med det laveste i fødselsfortællingen. Og vi synger med B.S. Ingemann
Glade jule, dejlige jul,
engle dale ned i skjul!
Hid de flyve med Paradis-grønt,
hvor de se, hvad for Gud er kønt,
lønlig iblandt os de gå.
Tak for samtalen.
Glædelig jul
Per Møller

Indsamlinger
Juleaften: Børnenes Fællesråd
Nytårsdag: Bibelselskabet
Sidste søndag efter Helligtrekonger: Kirkens Korshær
Fastelavns søndag: Folkekirkens Nødhjælp.

Konfirmationsforberedelse
for elever på Sankt Birgitta Skole begynder tirsdag den 5. januar kl. 08.00 i
Sognets Hus. Konfirmationsforberedelsen omfatter udover morgentimerne fra kl. 08.00 - kl. 09.30 frem til påske
også temadage følgende datoer:

Maribo domsogn

og leger vi julen ind, mens lys og stjerner funkler i Domkirken tirsdag den 8.
december og onsdag den 9. december i tidsrummet fra kl. 09.00 - 11.00.
Vi glæder os til at se jer!
Bodil Lindsten

Bangs Have Centeret
Der er bibelkreds onsdag den 2. december, onsdag den 6. januar og onsdag den 3.
februar alle dage kl. 13.30.
Per Møller

Maribo Domsogns
Menighedsråd
Tirsdag den 12. januar
Tirsdag den 2. februar
Tirsdag den 23. februar
Torsdag den 10. marts: Ekskursion til
Lübeck.
Temadage: kl. 08.00 - kl. 16.00
10. marts: kl. 08.00 - kl. 18.00
Vi glæder os til at møde jer og komme
i gang med forberedelsen.
Birgitte Flensburg og Per Møller

Julehjælp
Julen kan være en økonomisk udfordring for mange. Medlemmer af folkekirken, der har bopæl i Maribo Domsogn kan ansøge om økonomisk støtte
fra Domsognets juleuddeling 2015. På
kordegnekontoret, Kirkestræde 6, kan
man få udleveret ansøgningsskemaet.
Det udfyldte skema skal sammen med
årsopgørelsen for 2014 afleveres på
kordegnekontoret senest torsdag den
10. december kl. 13.00.
Menighedsrådet

Kirkemusikalsk julestue
Igen i år kan dagplejebørn og børnehavebørn i Maribo i december måned
glæde sig til et dejligt gensyn med lille
nis rød og lille nis grå, mærke duften
af kanel og vanilje og lytte til historien
om det lille jesusbarn, der er omgivet
af okser, æsel og de hellige tre konger!
Sammen med Kirsten Pedersen synger

holder møde følgende tirsdage:
12. januar, 9. februar, 8. marts, 12. april,
19, maj, 14. juni, 9. august, 13. september,
11. oktober og 8. november.
Møderne er offentlige og begynder
kl. 19.00 i Sognets Hus.

Anne Birgitte
Reiter.

Velkommen til
Anne Birgitte Reiter
Det er ved redaktionens slutning
meddelt at sognepræst ved Odense
Domkirke Anne Birgitte Reiter er enstemmigt indstillet af Maribo Menighedsråd, provstiudvalget i Maribo
domprovsti og biskop Steen Skovsgaard og udnævnt til stillingen som
sognepræst i Maribo domsogn, domprovst i Maribo domprovsti, med virkning fra den 1. januar 2016.
Indsættelsen og kreeringen vil finde
sted i Maribo Domkirke den 10. januar
kl. 14.00. Alle er velkomne.
Menighedsrådet

Julenat – hvad var det,
der skete?
Når man kommer til Betlehem, så
mødes man i dag af en stor mur, som
adskiller byen fra Jerusalem. Det er
bekymrende, når man som gammel
vejfarende i det kristne land ved, at

folk almindeligvis plejede at krydse
grænsen uden problemer.
De var flygtninge – ligesom de flygtninge, vi hører om i dag. De var udgrænsede – ligesom alle, vi hører om i
dag, som kæmper sig over grænserne.
Før flugten var Maria gravid, men ikke
gift – og Josef skammede sig. Alligevel
havde han i en drøm fået at vide, at han
skulle passe på den unge kvinde, og
at noget stort ville ske (Matthæus 1.20).
Fortsættes på side 16
Vejviser:
Hjemmeside: www.maribodomkirke.dk
Domprovst: Vakant.
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, Kirkekontoret, »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. Fax 54 75 91 92.
Kirketjenere: Priska Willumsen. Klostergade 33, 4930 Maribo. Tlf. 20 42 03 89.
Niels Devantier. Klostergade 33, 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. 11.0012.00 og kl. 14.00-15.00, samt fredag
kl. 11.00-12.00. Tlf. 23 30 03 51 / 54 78 03 51.
E-mail: maribokirkegaard@tdcadsl.dk
Formand for menighedsrådet: Bent Normann
Olsen, Sdr. Boulevard 111 D, 4930 Maribo.
Tlf. 24 24 36 17.
Domkirkeværge: Finn Hansen Løj, Østre
Boulevard 29, 4930 Maribo. Tlf. 54 78 35 40.
Ældrearbejdets kontaktudvalg:
Anne Koppelgaard, Refshalevej 65,
4930 Maribo. Tlf. 54 78 90 23.
Ungdomskorpsene:
De grønne pigespejdere »Augustaer«
Kontaktperson: Jytta Christensen, Vestergade
56, lej. 14, 4930 Maribo. Tlf. 54 78 13 04.
Det Danske Spejderkorps. Maribospejderne.
Formand: Bent Rasmussen, Pilevænget 55,
4930 Maribo. Tlf. 54 78 85 85.
Gruppeleder: Bente Jørgensen,
Maria Gade 28, 4930 Maribo. Tlf. 54 78 10 39.
FDF: Kredsleder: Birgitte Jæger Hoff,
Refshalevej 26, 4930 Maribo. Tlf. 54 78 31 35.
E-mail: birgitte.hoff@waoopost.dk
Formand: Per Hoff, Refshalevej 26,
4930 Maribo. Tlf. 54 78 31 35.
Kirkebil: Bestilles hos kordegnen tlf. 54 78 03 92.
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GUDSTJENESTER
December - Januar - Februar
DECEMBER

Torsdag den 24. – Juleaften

Søndag den 6. – 2. søndag i advent
Bandholm
Fuglse
Hunseby
Holeby
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Tågerup
Østofte

Kl. 19.00 (JSB)
De ni læsninger, gløgg/æbleskiver
Kl. 10.30 (ALNF)
Kl. 10.00 (GSLA)
Kl. 19.00 (MEH)
Kl. 10.00 (PMOE) Kirkebil
Kl. 11.30 (PMOE)
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 10.00 (MEH) Kirkekaffe
Kl. 09.00 (ALNF)
Kl. 19.00 (HMAA)

Tirsdag den 8.
Maribo

Kl. 09.00 (PMOE)
Kl. 09.45 (PMOE)
Kl. 10.30 (PMOE)
Kl. 18.00 (BIF)

Kirkemusikalsk julestue
Kirkemusikalsk julestue
Kirkemusikalsk julestue
Minikonfirmander og
fællesspisning

Fredag den 25. – Juledag

Onsdag den 9.
Maribo

Kl. 09.00 (PMOE)
Kl. 09.45 (PMOE)
Kl. 10.30 (PMOE)
Kl. 19.00 (KAL)

Kirkemusikalsk julestue
Kirkemusikalsk julestue
Kirkemusikalsk julestue
Hjemmeværnet

Torsdag den 10.
Maribo

Kl. 14.00 (PMOE) Sognets Hus

Søndag den 13. – 3. søndag i advent

Rødby

Kl. 10.00 (JSB)
Kl. 15.00 (ALNF)
Kl. 10.30 (ABL)
Kl. 14.00 (JSB)
Kl. 10.00 (ELKN)
Kl. 16.00 (ELKN)
Kl. 16.00 (EOR)

Rødbyhavn
Sædinge
Torslunde
Østofte

Kl. 14.00 (ABL)
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 10.30 (ALNF)
Kl. 08.30 (HMAA)

Bandholm
Errindlev
Holeby
Hunseby
Maribo

De ni læsninger, Højrebykoret
Altergang
Julekoncert
Familiegudstjeneste
med Luciaoptog
Kirkekaffe

Onsdag den 16.
Fuglse
Rødbyhavn

Kl. 11.00 (ALNF) Julegudstjeneste A-huset
Kl. 13.30 (MEH) Julegudstjeneste
Bo- og Naboskab. Kaffe

Fredag den 18.
Maribo

Kl. 10.00 (BIF)

Skt. Birgitta jul

Søndag den 20. – 4. søndag i advent
Kl. 16.00 (GSLA)
Kl. 10.30 (ABL)
Kl. 19.00 (GSLA)
Kl. 14.00 (ABL)
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 19.30 (PMOE, BIF, ELKN) De ni læsninger
Nebbelunde Kl. 14.00 (BIF)
Rødby
Kl. 14.00 (JEBA)
Rødbyhavn Kl. 10.00 (MEH) Kirkekaffe
Østofte
Kl. 10.00 (HMAA)
Tågerup
Kl. 08.30 (MEH)
Bandholm
Holeby
Hunseby
Krønge
Maribo
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Kl. 14.00 (JSB)
Kl. 16.00 (JSB)
Kl. 15.15 (ABL)
Kl. 16.00 (ALNF)
Kl. 14.30 (ALNF)
Kl. 14.00 (ABL)
Kl. 16.30 (ABL)
Kl. 12.30 (GSLA)
Kl. 14.30 (GSLA)
Maribo
Kl. 14.00 (PMOE)
Kl. 16.00 (PMOE)
Nebbelunde Kl. 15.00 (BIF)
Rødby
Kl. 16.00 (EOR)
Kl. 24.00 (EOR) Liturgisk
Rødbyhavn Kl. 14.00 (MEH)
Sædinge
Kl. 13.30 (BIF)
Torslunde
Kl. 13.00 (ELKN)
Tågerup
Kl. 13.00 (ALNF)
Østofte
Kl. 16.00 (HMAA)
Askø
Bandholm
Bursø
Errindlev
Fuglse
Holeby
Holeby
Hunseby

Bandholm
Errindlev
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Østofte

Kl. 10.00 (JSB)
Kl. 10.30 (ALNF)
Kl. 09.00 (ALNF)
Kl. 10.30 (ABL)
Altergang
Kl. 14.00 (GSLA)
Kl. 10.00 (ELKN) Kirkebil
Kl. 11.00 (EOR)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 11.00 (BIF)
Kl. 19.00 (HMAA)

Lørdag den 26. – 2. juledag
Askø
Holeby
Hunseby
Krønge
Maribo
Nebbelunde
Olstrup
Rødby
Rødbyhavn
Østofte

Kl. 09.30 (JSB)
Kl. 10.30 (ABL)
Kl. 10.00 (GSLA)
Kl. 14.00 (ALNF)
Kl. 10.00 (Steen Skovsgaard)
Kl. 11.00 (BIF)
Kl. 10.30 Vejviser:
(ALNF)
Kl. 08.30 Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(JEBA)
Kl. 09.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(ABL)
Kl. 10.00 (HMAA)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Søndag den 27. – Julesøndag

Askø
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Torslunde
Tågerup
Østofte

Adresser:

Kl. 14.00 (JSB)
Juletræsfest
Kl. 14.00 Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(MEH)
Kl. 10.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(GSLA)
Kl. 10.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(ELKN)
Kl. 14.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(EOR)
Kl. 10.00 Adresser:
(MEH)
Kl. 10.30 Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(ALNF)
Kl. 09.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(ALNF)
Kl. 08.30 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(PRKI)
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Torsdag den 31. – Nytår
Adresser:
Bandholm

Kl. 15.00 Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(JSB)
Champagne og Kransekage

JANUAR

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fredag den 1. – Nytårsdag
Askø
Errindlev

Kl. 14.00 (JSB)
Kl. 14.00 (ALNF)

Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Østofte

Kl. 16.00 (ALNF)
Kl. 16.00 (ABL)
Kl. 19.00 (GSLA) Vi ønsker godt nytår
Kl. 10.00 (PMOE)
Kl. 14.00 (EOR)
Kl. 16.00 (MEH) Kirkekaffe
Kl. 14.00 (BIF)
Vi ønsker godt nytår
Kl. 19.00 (PRKI)

Søndag den 3. – Helligtrekongers søndag
Bandholm
Errindlev
Holeby
Hunseby
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Torslunde
Østofte

Kl. 10.00 (JSB)
Kl. 16.00 (ALNF)
Kl. 19.00 (ABL)
Spejdergudstjeneste
Kl. 14.00 (GSLA)
Kl. 10.00 (ELKN) Kirkebil
Kl. 19.00 (BIF)
Kl. 14.00 (JEBA)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 19.00 (ALNF)
Kl. 10.00 (HMAA)

Søndag den 10. – 1. søndag e. helligtrekonger
Bandholm
Holeby
Hunseby
Krønge
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Tågerup
Østofte

Kl. 16.00 (GSLA)
Kl. 10.30 (ABL)
Altergang
Kl. 10.00 (GSLA)
Kl. 10.30 (ALNF)
Kl. 14.00 Steen Skovsgaard. Indsættelse og
provstekreation
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 09.00 (ALNF)
Kl. 19.00 (HMAA)

Søndag den 17. – Sidste søndag e. helligtrekonger
Askø
Bandholm
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Tågerup
Østofte

Kl. 14.00 (JSB)
Kirkekaffe
Kl. 10.00 (JSB)
Kirkekaffe
Kl. 14.00 (ALNF)
Kl. 10.30 (ABL)
Altergang
Kl. 14.00 (GSLA)
Kl. 10.00 (PMOE)
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 09.00 (ABL)
Kl. 16.00 (ALNF)
Kl. 10.00 (PRKI)

Torsdag den 21.
Maribo

Kl. 14.00 (BIF)

Gudstjeneste, Sognets Hus

Søndag den 24. – Septuagesima
Bandholm
Errindlev
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Torslunde
Østofte

Kl. 10.00 (JSB)
Kl. 10.30 (ALNF)
Kl. 10.30 (ABL)
Altergang
Kl. 14.00 (JSB)
Kl. 10.00 (Domprovsten)
Kl. 10.00 (EOR)
Kl.19.00 (ABL)
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 09.00 (ALNF)
Kl. 19.00 (HMAA)

Onsdag den 27.
Maribo

Kl. 19.00 (PMOE) Kirkevandring

Søndag den 31. – Seksagesima
Bandholm

Kl. 16.00 (JSB)

Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Nebbelunde
Olstrup
Rødby
Rødbyhavn
Østofte

Kl. 19.00 (ALNF)
Kl. 19.00 (ABL)
Kl. 10.00 (GSLA)
Kl. 10.00 (PMOE) Kirkebil
Kl. 19.00 (BIF)
Kirkekaffe
Kl. 10.30 (ALNF)
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 08.30 (PRKI)

FEBRUAR
Tirsdag den 2. – Kyndelmisse
Errindlev

Kl. 14.00 (ALNF) Foredrag ved pilgrimspræst
Elizabeth Knox-Seith

Lørdag den 6.
Maribo

Kl. 09.00 (PMOE) Menighedsrådets vintermøde

Søndag den 7. – Fastelavns søndag
Bandholm
Errindlev
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Østofte

Kl. 11.30 (JSB)
Familiegudstjeneste
Kl. 10.30 (ALNF)
Kl. 14.00 (ALNF) Børnegudstjeneste
Kl. 10.30 (ABL)
Altergang
Kl. 14.00 (GSLA)
Kl. 10.00 (PMOE) Kirkebil
Kl. 14.00 (JEBA)
Kl. 10.00 (MEH) Familiegudstjeneste, kirkekaffe
Kl. 11.30 (PMOE)
Kl. 19.00 (HMAA)

Søndag den 14. – 1. søndag i fasten
Bandholm
Hunseby
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Torslunde
Tågerup
Østofte

Kl. 10.00 (JSB)
Kl. 14,00 (JSB)
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 14.00 (BIF)
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 14.00 (ABL)
Kl. 08.30 (MEH)
Kl. 10.00 (PRKI)

Torsdag den 18.
Maribo

Kl. 14.00 (BIF)

Sognets Hus

Søndag den 21. – 2. søndag i fasten
Askø
Errindlev
Holeby
Hunseby
Krønge
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Østofte

Kl. 14.00 (GSLA) Kirkekaffe
Kl. 08.30 (MEH)
Kl. 10.30 Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(ABL)
Altergang
Kl. 10.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(GSLA)
Kl. 09.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(ABL)
Kl. 10.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(Domprovsten)
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 10.00 Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(MEH)
Kl. 10.00 (BIF)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kl. 19.00 (HMAA)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Søndag den 28. – 3.xxxxxxxxxxxxxxxxxx
søndag i fasten
Bandholm
Errindlev
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Østofte

Kl. 10.00 (JSB)
Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kl. 16.00 (ALNF)
Kl. 19.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(ALNF)
Kl. 10.30 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(ABL)
Kl. 19.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(GSLA) Kirkekaffe
Kl. 10.00 (PMOE)
Kl. 10.00 Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(BIF)
Kl. 10.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(EOR)
Kl. 10.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(MEH)
Kl. 10.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(HMAA)

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)
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Nebbelunde - Sædinge sogne

Kære menighed
Hermed en orientering om restaureringen af Sædinge Kirkes tårn. Sædinge
Kirke består af romansk kor og skib.
Tårnet er en sengotisk tilføjelse. Alt er
opmuret af munkesten i munkeforbandt. Kirken blev restaureret i 1890erne af arkitekt H. C. Glahn. Muligvis er
spiret Glahns kreation.
Fløjstangen bærer bygherrens initialer
IISEBL og dateringen 1896. Kirken tilhørte dengang baroniet Sønderkarle,
hvis ejer var Julian Johan Sophus Emil
Bertouch Lehn. Spiret er forholdsvis
lavt og ottesidet. Det er tækket med tjærede træspåner. Konstruktionen består
fortrinsvis af fyrretømmer med nogle
genbrugte egespær. Bjælkelaget er af eg
og har tidligere båret et tag med den for
Lolland typiske pyramidekonstruktion.

Sædinge Kirke: Ny spåntækning af spiret.

I en række år har menighedsrådet været opmærksom på, at beklædningen
på spiret ikke var i så god stand længere. I forsommeren besøgte stiftets
konsulenter kirken og anbefalede en
nytækning med tjærede thujaspåner.
Besigtigelse af spiret udefra med kikkert, og besigtigelsen indefra afslører,
at der var utætheder på de nordvendte grater, mug på brædder og spær og
manglende tagspåner flere steder på
spiret. Det nordvestlige hjørne er dårligst: Dels mangler den nederste trekant flere spåner, og dels er der fugtigt
indvendigt. Det er også synligt indefra,
at der er huller i tagdækningen. Der er
mug (skimmelsvamp) på tagbrædder
og stikspær og måske hvid tømmersvamp. Nogle af tagbrædderne er bløde og temmelig medtagne i kanterne
(splintveddet). Der er også boremel fra
et begrænset borebilleangreb.
Det nordøstlige hjørne har de samme
symptomer. Tagets grater er dækket
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med bly, som jævnligt løftes af vinden.
Det er ikke længere muligt at sømme
blyet fast, fordi tagbrædderne er så møre, at sømmene ikke kan bide sig fast.
Spiret skal omtækkes, og de dårlige dele af bræddeunderlaget skal udskiftes.
Arbejdets omfang og udførelse
Stillads:
Forudsætning for udførelse af nytækning af kirkespiret er, at der rejses fuldt
stillads helt op til spirets fulde højde,
ca. 24 m over terræn. Stilladset omkring spiret skal være selvbærende og
kunne stå i sig selv. Støtter med »fødder« skal sikre, at den øverste del står
i spænd. Fastgørelse til spiret ville
hindre spåntækningen. Stilladset skal
være opstillet i hele arbejdsperioden.
Spåntaget:
Arealet er opgjort til ca. 180 m2. Nytækningen udføres med retkantede spåner
som de eksisterende. Spåner af thuja og
omkring 10 cm brede, 45 - 50 cm lange
og ca. 1,5 cm tykke som almindeligt i
Danmark.
Underlaget er bræddebeklædningen,
som udskiftes i fornødent omfang, når
de gamle spåner er afrømmet.
Under spånerne lægges et lag undertagspap. Sømningen foretages med
søm eller skruer af rustfrit stål. Op til
200 søm pr. m2.
Efter oplægningen skal spåntaget over
fladebehandles med trætjære til beskyttelse af spånmaterialet.
Fløjstang og inddækninger:
Fløjstangens tilstand skal konstateres
ved nedtagning. Herved kan fastgørelsesunderlaget gennemgås, og stangen
kan vedligeholdes ved grundig gennemgang og overfladebehandling og
evt. forgyldning.
Stangens afslutning og blyinddækning
nedadtil skal også udskiftes.
Når I modtager dette kirkeblad er arbejdet på tårnet forhåbentlig færdigt.
Med venlig hilsen Menighedsrådet

Englenes budskab
»I den samme egn var der hyrder, som
lå ude på marken og holdt nattevagt
over deres hjord, da stod Herrens engel
for dem, og Herrens herlighed strålede
om dem, og de blev grebet af stor frygt.

Men englen sagde til dem: Frygt ikke!
Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som
skal være for hele folket: I dag er der
født jer en frelser i Davids by; han er
Kristus, Herren«. Lukas 2. 8-11
Hvordan det har set ud for hyrderne,
ved vi ikke. Måske deres syn har lignet
dette billede af engle, som danser under stjernerne, og hvor den store Betlehemsstjerne lyser op øverst i billedet.
Men uanset, hvordan det har set ud,
så har synet og englenes budskab printet sig dybt i hyrderne. De mennesker,
hyrderne, der befandt sig allernederst
på samfundets rangstige, var dem, der
først modtog budskabet om verdens
frelser. Og de beholdt det ikke for sig
selv. De skyndte sig ind til stalden og
fandt barnet hos dets mor, og glæden
blev stor.
Hvad gør vi med englenes budskab?
Lytter vi til det som en god gammel
fortælling, eller tager vi imod det, som
budskabet om, at også vi, som en del af
denne verden, har fået en frelser, som
vil være hos os med sin fred og sin tilgivelse? Glædelig jul!
Birgitte Flensburg
Vejviser for begge kirker:
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

Lucia 2015
Rødby Kirkes luciapiger glæder sig til
at vise deres flotte optog i Blomsterparken og i Rødby Kirke ved to festlige
arrangementer søndag den 13. december.
Optoget vises i Blomsterparken fra kl.
14.45 samt i Rødby Kirke kl. 16.00.
Alle er velkomne til begge optog.
Rødby Kirke.

Fælles hjemmeside for
Nebbelunde - Sædinge
og Rødby
Mellem Nebbelunde og Sædinge sogne
og Rødby og Ringsebølle er der indledt
en forsøgsperiode med fælles hjemmeside.
Rødbys hidtidige hjemmesideadresse
www.rodbykirke.dk er den, man skal
søge på for at komme ind på hjemmesiden. På siden vil man kunne finde så-

vel gudstjenestetider for alle tre kirker
som andet aktuelt nyt fra præsterne og
menighedsrådene.
Der vil også være artikler om kirkernes
og sognenes historie.
Som hjemmesiden ser ud nu, er den
langt fra færdig, og der vil i de kommende måneder ofte ske både ændringer af opsætning, og den vil blive udbygget med nyt indhold.
Siden redigeres indtil videre af Arne
Oluf Andersen fra Rødby.

Meddelelser og andet stof, som man
mener egnet til at bruge på siden, kan
sendes pr. e-post til:
arne@aoandersen.dk eller til adressen
Årbyesvej 10, 4970 Rødby.

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.
Præstegårdens kontor:
E-mail: roedbysogn@km.dk
Organist: Britta Matlok Geisler. Tlf. 54 60 46 87.
Kirkesangere: Rie Kruse. Tlf. 54 60 81 06 og
Lotte Munk-Petersen. Tlf. 25 15 75 33.
Kirketjener: Gabriele Jansen. Tlf. 54 60 36 47.
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.

På dette billede fra 1906 ses Rødby kirke og by fra Nebbelunde. Dengang var de to sogne adskilt af fjorden. Sådan er det ikke mere. Efterhånden har vi meget til fælles og nu også en fælles
hjemmeside.

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

Menighedsrådsmøder
Der afholdes menighedsrådsmøder
den 3. tirsdag i måneden kl. 15.30.

Åben kirke
Vi har nu gennem et år holdt kirken
åben fra kl. 14.00-16.00 tirsdag og onsdage. Vi må desværre erkende, at det
ikke har haft interesse. Der har været
ca. 10-15 turister og af lokale har der
været henved 5 interesserede på et år.
Vi har derfor valgt at indstille projektet.

Gudstjenester
Vi afholder igen i år julegudstjeneste
for Bo- og Naboskab onsdag den 16. december kl. 13.30. Efterfølgende er der
kaffe og æbleskiver.

Julekoncert
Tirsdag den 8. december kl. 19.00 afholder
vi vores store julekoncert. Medvirkende: Den nye sanggruppe og lokale solister under ledelse af kirkens organist,
Margit Gjødsbøl Farsø.

Adventssøndagene
Efter hver adventssøndags gudstjeneste vil der være et lille hyggeligt julearrangement med kaffe og kage og en
lille historie. Det er uanset gudstjeneste
tidspunktet.

Julegudstjenesten
Der er mange, der har travlt med foberedelserne til julemiddagen. Derfor
har vi valgt at flytte julegudstjenesten
til kl. 14.00. Vi håber, at det bliver taget
vel imod.

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

Torsdagsklubben
Vi mødes almindeligvis den første torsdag i måneden kl. 15.00-17.00. Vi hygger, snakker, drikker kaffe og lytter til
foredrag og lignende.
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Foto: Marianne Eilskov Hansen. »Han kommer fra øst«.

Torsdag den 3. december: Traditionen tro
spiller vi banko. Medbring en gave til
ca. kr. 30.
Torsdag den 7 januar: Pastor emeritus
Ebbe Blockmann fortæller om sine oplevelser med hurtigruten til Nordkap.
Verdens smukkeste sørejse. Foredraget
ledsages af lysbilleder.
Torsdag den 4. februar: ?

Børneandagter
Vi fortsætter med vores børneandagter
i samarbejde med Børnehuset Kongeleddet. Voksne er også velkomne, samt
børn i samme aldersgruppe. Vi hører
om Gud og Jesus, vi beder Fadervor
og får lyst velsignelsen.
Onsdag den 9. december kl. 10.00: Vi synger julesalmer og hører juleevangeliet.
Onsdag den 3. februar kl. 10.00: Så er det
snart fastelavn, hvor Jesus møder Bartimæus, der er blind.

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 8. marts
kl. 10.00.
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.
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

Blodmåne
Flot og dramatisk så det ud, da »månen
blev forvandlet til blod« natten til den
28. september. Og havde man evt. adgang til en lokation helt uden kunstigt
lys, kunne man endda se rigtig mange
stjerneskud.
Vi blev igen klar over, hvor »små« og
magtesløse, vi er i forhold til universet
og himmellegemerne.
Det har nok været gældende for alle
folk og alle religioner til alle tider, at
man tager varsler af bl.a. månens stilling.
I vor kristne tradition har man tydet
»blodmånen« som tegn fra Gud om
hans magt, til at lade jorden gå under
og Gud stige ned på jorden og oprette
sit endelige herredømme på jorden.
Joels bog f.eks., hvor profeten hører
Gud sige: Solen forvandles til mørke
og månen til blod, før Herren store og
frygtelige dag kommer, eller i Johs.
Åbenbaring, hvor seeren ser, at »solen
blev sort som en hårsæk, og hele månen blev som blod, og himlens stjerner
faldt ned på jorden«.
For nogen har tanken om jordens undergang været skræmmende, for andre
et løfte om tider, hvor alt skulle blive
godt.
Men foreløbig er det en rar tanke, at
det altså ikke bare er os, men alle folk
til alle tider, der måske skræmte eller
måske håbefulde har undret sig over
himmellegemernes forandringer.
Og så var det i øvrigt rart henad 5.30-tiden, at »gardinet« igen blev trukket fra,
og månen lyste os smukt ind i en ny
dag, hvor Gud med solen kunne komme og tage bolig iblandt os.

Konfirmander
17 konfirmander ser vi i skrivende
stund ud til at have på det nye hold.
Sæsonen bliver igen som sidste år, en

Konfirmander i Østofte Kirke.

blanding af eftermiddagstimer og hele
dage. Jeg glæder mig rigtig meget til at
lære det nye hold at kende. Jeg håber,
at I vil tage godt imod dem i kirken og
hjælpe dem til rette, hvis de kommer i
tvivl om noget.
Konfirmationen ligger den 10. april
2016 – endnu er der længe til.

ne koncert er dele af Bach’s »Kunst der
Fuge« på programmet foruden musik
af Alexandr Glazounov, Isaac Albeniz, Kurt Weil, Edina Hadziselimovic
og Astor Piazzolla. Der sælges billetter ved døren. Medlemmer af Maribo
Musikforening kr. 60.- Ikke-medlemmer kr. 125.- Unge under 25 år gratis
adgang. Der kan tegnes medlemskab
ved indgangen. Læs mere om koncerten på www.maribomusikforening.dk

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.

Dansk Saxofonkvartet.

Koncert
Søndag den 28. februar 2016 kl. 15.00
arrangerer Østofte Kirke og Maribo
Musikforening koncert i kirken, hvor
vi får besøg af Dansk Saxofonkvartet
med Jørgen Bove Nielsen, Stefan Baur,
Per Egholm og Christian Hougaard.
Kvartetten har eksisteret siden 1986 og
har gennem årene turneret verden over
og har udgivet adskillige cd’er. Dansk
Saxofonkvartet spiller musik fra Bach
til Nørgaard, fra klezmer over jazz til
det helt klassiske repertoire. Ved den-

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 3. december
rødbyhavn kirkes menighedssal
Kl. 15.00-17.00 Torsdagsklub. Torsdagsklubben spiller banko. Medbring
gave til ca. kr. 30.
Søndag den 6. december
maribo domkirke
Kl. 16.00: Julekoncert med Kim Sjøgren og hans Mermaid orkester.
bandholm kirke
Kl. 19.00: De ni læsninger er en særlig
gudstjenesteform, som stammer fra
England, hvor den bruges i adventstiden. Der er ingen prædiken eller
altergang, og de fleste tekster læses af
menigheden. Ind imellem bibelstykkerne synger vi nogle af årstidens
dejlige salmer, og endvidere vil vores
dygtige kirkesanger Anne Marie Raft
synge solo akkompagneret af vores ligeledes dygtige organist Vasily
Malysh. Alle er velkomne til sammen med os at synge julen ind denne
søndag aften, hvor vi også skal drikke
et glas gløgg sammen og spise et par
æbleskiver.
Mandag den 7. december
nebbelunde sognehus
Kl. 14.00: Strikkeklub.
Tirsdag den 8. december
maribo domkirke
Kl. 09.00, 09.45, 10.30: Kirkemusikalsk
julestue for de nul- til treårige.
sognets hus, maribo
Kl. 18.30: Efter gudstjenesten i Domkirken for minikonfirmander er der
fællesspisning i Sognets Hus.

Kirkebladet Midtlolland
Kirkebladets redaktionsudvalg:
Anders Blichfeldt, Else Mosgaard Madsen,
Erik Poulsen, Bent Normann Olsen, Anne-Lene
N. Frederickson og Per Møller (ansvarsh.)
Oplag: 10.000
Deadline:
For næste nummer 16. januar 2016.
Grafisk udformning:
Mogens Greven og Per Møller.
Sats og tryk:
Eurographic.
Forsidebillede: Jernbanestien.
Foto: Marianne Eilskov Hansen.
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rødbyhavn kirke
Kl. 19.00: Julekoncert ved Margit
Gjødsbøl Farsø.
Onsdag den 9. december
maribo domkirke
Kl. 09.00, 09.45, 10.30: Kirkemusikalsk
julestue for de nul til treårige.
rødbyhavn kirke
Kl. 10.00 Børneandagt.
Torsdag den 10. december
sognets hus, maribo
Efter andagten kl. 14 med Per Møller
er der underholdning med Frank Rubæk, Nørregadeteateret, som læser julehistorie og Bjørk Gamst, Fredericia
teater, som synger, akkompagneret
af Jørn Bonde. Eftermiddagen byder
også på lotteri, kaffe og julekage.
Søndag den 13. december
askø kirke
Kl. 14.00: Julekoncert. Karl Jørgen
Nielsen, som er organist i Vordingborg vil sammen med en trompetist
spille julen ind. Koncerten er anderledes på den måde, at den er ledsaget
af billeder. Efter koncerten drikker vi
en kop kaffe sammen.
errindlev kikrke
Kl. 15.00: De ni læsninger. Højrebykoret medvirker under ledelse af
Ulla Schwartz. De ni Læsninger er
en forholdsvis ny tradition i Danmark. Den kommer fra England, men
den er blevet godt integreret i vore
sognes juleforberedelse. Læsningerne
er taget fra Bibelen og vi begynder i
Det gamle Testamente med verdens
skabelse og så følger syndefald og
profetier om Jesu fødsel, i slutningen
handler læsningerne om Jesus fødsel
og den sidste læsning er en ca. 2000 år
gammel salme, der fortæller, at Guds
Søn blev et menneske som en af os.
maribo domkirke
Kl. 16.00: Julekoncert: Lokale medvirkende.
Onsdag den 16. december
nebbelunde præstegård
Kl. 14.00: Vi synger julen ind.
Torsdag den 17. december
bandholm kirke
Kl. 19.00: Julekoncert. Igen er det

vores dygtige kirkesanger og organist, der står for denne koncert, hvor
vi skal glæde os over at høre julemelodier og sange af alle slags. Menighedsrådet byder efter koncerten på et
lille glas.
maribo domkirke
Kl. 19.30: Bachs Juleoratorium
Københavns Drengekor og Sjællands
Symfoniorkester.
Søndag den 20. december
maribo domkirke
Kl. 19.30: De ni læsninger. Maribo
Domkirkes Koncertkor.
Søndag den 27. december
askø kirke
Kl. 14.00: Efter gudstjenesten er der
Juletræsfest. Igen i år skal vi træde
dansen om træet, hygge os sammen
og høre en julehistorie.

Januar
Mandag den 4. januar
nebbelunde sognehus
Kl. 14.00: Strikkeklub.
Torsdag den 7. januar
rødbyhavn kirkes menighedssal
Kl. 15.00-17.00 Torsdagsklub. Ebbe
Blockmann fortæller om hurtigruten
til Nordkap.
Søndag den 10. januar
sognets hus, maribo
Kl. 14.00: Efter indsættelse af den nye
domprovst ved gudstjenesten i Domkirken, inviterer menighedsrådet til
reception i Sognets Hus.
Tirsdag den 12. januar
sognets hus, maribo
Kl. 19.00: Offentligt menighedsrådsmøde.
Onsdag den 13. januar
nebbelunde sognehus
Kl. 17.30: Menighedsrådsmøde.
errindlev præstegård
Kl. 19.00-21.00: Studiekreds
Astrid Lindgren og kristendommen.
Denne aften aftaler vi fremtidige møder, så husk kalenderen.
Studiekredsen er for alle med mod
på at læse Astrid Lindgrens forfatter-
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skab set ud fra et kristent perspektiv.
Teksterne er ikke svære, men de har
dybde og rigdom.
Søndag den 17. januar
maribo domkirke
Kl. 16.00: Omkring orglerne i Domkirken. H. J. Østergaard spiller på det
lille orgel.

Tirsdag den 19. januar
sognets hus, maribo
Kl. 19.00: Sognemøde med forfatter Jens Andersen, der fortæller om
Astrid Lindgren, ud fra sin anmelder
roste biografi om Astrid Lindgren.
Entré og kaffebord 50 kr. Mødet arrangeres i samarbejde med LollandBibliotekerne.
Onsdag den 20. januar
nebbelunde sognehus
Kl. 14.00: Sogneeftermiddag. Sognepræst Per Møller fortæller og viser
billeder af dronningens gobeliner.
Torsdag den 21. januar
sognets hus, maribo
Efter andagten kl. 14.00 med sognepræst Birgitte Flensburg fortæller
Carl P. J. Christensen: »Fra aktiv erhvervsmand til aktiv pensionist«.
Onsdag den 27. januar
maribo domkirke
Kl. 19.00: Økumenisk kirkevandring.
Søndag den 31. januar
nebbelunde sognehus
Kl. 20.00: Efter gudstjenesten serveres
kaffe/te og pandekager i anledning af
Kyndelmisse.

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

Februar
Mandag den 1. februar
nebbelunde sognehus
Kl. 14.00: Strikkeklub.
Tirsdag den 2. februar
errindlev kirke
Kl. 14.00: Kyndelmisseeftermiddag.
Gudstjeneste i Errindlev kirke kl.
14.00 med efterfølgende foredrag ved
Pilgrimspræst Elizabeth Knox-Seith
i Errindlev konfirmandstue. Kaffe og
kage.
Eftermiddagen slutter ca. kl. 17.00,
og kirkebilen kører selvfølgelig, hvis
man har brug for det.
Onsdag den 3. februar
rødbyhavn kirke
Kl. 10.00 Børneandagt.
Torsdag den 4. februar
rødbyhavn kirkes menighedssal
Kl. 15.00-17.00: Torsdagsklub.

Søndag den 7. februar
fuglse kirke
Kl. 14.00: Efter fastelavnsgudstjenesten
er der tøndeslagning for børn. Gudstjenesten og tøndeslagning er som
sædvanlig i samarbejde med Fuglse
Beboerforening. Alle er velkomne.
Tirsdag den 9. februar
sognets hus, maribo
Kl. 19.00: Offentligt menighedsrådsmøde.
Søndag den 14. februar
maribo domkirke
Kl. 16.00: Omkring orglerne i Domkirken. H. J. Østergaard spiller på det
store orgel.
Onsdag den 17. februar
nebbelunde sognehus
Kl. 14.00: Sogneeftermiddag. Sognepræst Karen Margrethe Feldmose
Anthonsen fortæller om det at være
sømand.

Program for Indre Mission Maribo
December
Lørdag den 5. kl. 18.00:
Onsdag den 9. kl. 14.30:

Adventshygge med fællesspisning.
Julehygge hos Erna og Carl Aage Clausen,
Hillested.

Januar
Onsdag den 13. kl. 19.30:

Evangelisk Alliance Bedeuge. Oplysninger om øvrige mødesteder- og aftner fås hos undertegnede.
Mandag den 18. kl. 18.00: Kristendomskursus med spisning: »Hvad gør Helligånden?«
Onsdag den 20. kl. 19.30: Fritidsforkynder Karsten Amby, København.
Onsdag den 27. kl. 14.30: Eftermiddagsmøde ved missionær Preben Dahl.
Februar
Mandag den 1. kl. 18.00:

Kristendomskursus med spisning »Hvordan skal
jeg tro?«
Onsdag den 3. kl. 19.30:
Missionær Søren Pedersen, Nykøbing F.
Fredag den 12. kl. 14.00: Vinterstævne ved missionær Hanus Poulsen,
Slagelse. Tema: Seniorarbejde.
Mandag den 15. kl. 18.00: Kristendomskursus med spisning: »Gør bøn en
forskel?«
Onsdag den 17. kl. 19.30: Undervisningskonsulent Karsten Korsholm.
»Guds fulde rustning« IM-Videomøde.
Onsdag den 24. kl. 14.30: Eftermiddagsmøde v. missionær Preben Dahl
Mandag den 29. kl. 18.00: Kristendomskursus med spisning: »Er Bibelen til
at forstå?«
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!
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Torsdag den 18. februar
Sognets hus, maribo
Efter andagten kl. 14.00 ved Per Møller fortæller pastor emeritus Peter
Moesgaard: »Natur og kultur på
Færøerne«. I billeder og fortælling
besøger vi et stort antal af øerne på
Færøerne. Vi besøger den storladne
natur og ser på museer, kongsgårde,
Nordens Hus og gamle og nye kirker.
Vi møder nogle af Færøernes store
billedkunstnere og Torshavns gamle
teater med kædedans og meget mere.
Tirsdag den 23. februar
nebbelunde sognehus
Kl. 17.30: Menighedsrådsmøde.
sognets hus, maribo
Kl. 19.00: Sognemøde med landskabsarkitekt Charlotte Skibsted: Kirkegårdskultur.
Søndag 28. februar
østofte kirke
Kl. 15.00: Koncert med Dansk Saxo
fonkvartet ved Maribo Musikforening.
Fortsat fra side 7

Julenat – hvad var det,
der skete?
Han fulgte det, han hørte i drømmen –
men var dermed allerede udstødt i forhold til det, som alle andre havde forventet af ham. Skulle han have handlet
ret i forhold til sin samtid, skulle han
have forstødt Maria. For hun var jo
pludselig blevet gravid uden for ægteskab. Hvordan kunne det forklares?
Vor frelser, Jesus Kristus, er født ind i
stor sårbarhed og skrøbelighed – helt
modsat af, hvad vi forventer. Dengang
som nu viser kærligheden sig i udsatheden i det, som ingen regner med, og
som ikke er anerkendt. Kærlighedens
væsen er netop, at den viser sig i det
,ingen af sig selv elsker.
Når man kommer til Betlehem i dag,
må man bevæge sig igennem en stor
mur via en grænsepost – en mur, som
afgrænser det palæstinensiske og det
israelske samfund. Men kommer man
på den anden side af muren, opdager
man et helt levende samfund af palæstinensiske kristne, som stadig kæmper for at overleve.
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Jesus blev født i Betlehem som sindbilledet på sårbarheden og som sindbilledet på, at Gud inkarnerer sig i alt, som
er udstødt, og som ikke er anerkendt.
Hyrderne kom fra nær og fjern tiltrukket af det lys, som strålede fra barnet.
Flere og flere blev de. Alle, som i julenatten hørte rygterne om, at et helt
specielt barn var født.
Når de kom ind i stalden, så de en sårbar kvinde træt efter fødslen og en opmærksom mand, som fuld af kærlighed vågede over hende og over barnet.
De så æslerne og okserne, som samlede
sig omkring krybben, og de så det lille
barn, som lyste op i natten.
Hvor kom lyset fra? Hvordan kunne
dette lille barn skabe så meget varme
omkring sig?
Alle, som kiggede ned i kurven, hvor
barnet lå, følte sig »genstrålet« af den
varme, som udgik fra barnet. Alle følte
pludselig, at de var set, som dem, de
var. Også selvom de aldrig nogensinde
før havde skænket det en tanke.
Julenat er et stort mysterium, for det er
dér, noget unikt fødes, dér, hvor kærligheden får krop. På en måde ligger
det uden for det sproglige, for hvem
kan tale om kærlighed? Den nat talte
alle om kærlighed. Lyset fra barnet
strålede mod alle de hyrder, som kom
til stalden og alle de fattige, som uden
for stimlede sammen og ikke kunne få
plads. Kærligheden var som et nærvær.
Det strålede over hele jorden og blev til
væren for alle, som var omkring.
Efter dette måtte den lille familie tage
sig sammen. Herodes havde sendt en
melding ud om, at han ville dræbe alle
små børn under to år og dermed udradere risikoen for, at der kunne fødes en
frelser, som ved sit rene nærvær ville
sætte sig op i mod ham som regent, som
hersker i landet.
Barnemordene i Betlehem blev indvarslet, og Josef og Maria måtte begive
sig på flugt. De måtte ud i ørkenlandskabet, ud i det ukendte land for at
bryde grænser. De vandrede om natten for at finde vej under stjernerne. De
vandrede ledt af Gud og af deres hjerter. Meget sårbare for Herodes ønskede
kun at sikre deres undergang. De måtte
rejse i tiltro til, at Gud er med, uanset
deres angst, smerte og misrøgt.
I dag er kristendommens kerne det
samme som dengang – det sårbare

Julehjerte. Foto: Marianne Eilskov Hansen.

blev født i Betlehem. Det bliver fortsat næret af kærligheden, som kommer fra en meget dyb kilde. »Vi elsker,
fordi han elskede os først,« siges det i et
af Johannesbrevene. Kærligheden eksisterer ikke uafhængigt af Gud. Gud er
kærlighedens kilde. Uden næring fra
denne kilde lever ingen af os. Vores
værdighed og ret til at leve som mennesker kommer gennem denne kilde,
uanset om vi er handicappede, højt intelligente, perfekte eller uperfekte.
Hvad skaber et menneskes værdi og
dets ret til at leve? Det gør dette, at det
er skabt og i Guds hånd. Om vi er spastikere, handicappede eller alt muligt
andet, så er hver eneste af os skabte
væsener bragt til verden med den sårbarhed og særlighed, som tilkommer
hver enkelt. Ingen kan dømmes ude.
Ingen er forkert.
Hvis Jesus var født i Betlehem en sen
nat uden for lands lov og ret, så er vi
andre også værdige til at vandre vore
sårbare skridt her på jorden!
Vi er spejle af Guds herlighed, midt i
vor sårbarhed. Uanset om vi er født i
Betlehem eller ej, så er inkarnationen
af kærligheden fortsat grundlaget i
vor tro.
De flygtninge, som vi møder i dag,
må vi tage imod som billeder på Guds
kærlighed., som udtryk for Guds lidelse. Vi kan derfor ikke vende ryggen til.
Guds fred
Elizabeth Knox-Seith

