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Bandholm - Askø sogne

Årets konfirmander:
Rebecca Steen Frederiksen,
Lysmøllegade 4
Simone Plamboeck Borgen-Nielsen,
Panumsgade 4
Michele Petersen, Havnegade 5
Emma Åvist Juliussen, Koholtvej 64
Sofie Bernth Stryhn, Havnegade 19
Chris Lindberg, Lysmøllegade 20
Alex Meisner Jensen, Plantagevej 21
Konfirmanderne er de første, der er blevet udsat for de ændringer i undervisningen, som skolereformen har medført.
De er blevet undervist fra januar og indtil vinterferien i de sædvanlige morgentimer fra kl. 08-09.30.
Efter vinterferien har undervisningen
ligget i eftermiddagstimerne fra kl.
14.30-16.00.
Vi har også været så heldige at få tre hele
dage sammen, som jeg har udnyttet til
at lære konfirmanderne noget om deres
nærområde.
Derfor var vi den første hele dag på hospice, hvilket jo er oplagt – både fordi
hospice ligger i Bandholm, og fordi jeg
har min daglige gang der. Konfirmanderne blev orienteret om stedet og var
til stillegudstjeneste.
Denne gudstjenesteform udbyder jeg på
hospice hver 14. dag.
Det er en meget enkel gudstjeneste, hvor
musikterapeuten Marie Falk spiller på
sin cello og synger, og jeg læser tekster
og reflektere over teksterne.
Men man kan jo ikke leve af ord alene,
så konfirmanderne blev inviteret på Victoria til et dejligt måltid.
Den anden hele dag tog vi til Askø, hvor
vi besøgte menighedsrådsformand Ejvind Sørensens kalvestalde.
Vi besøgte Askø Museum, hvor Sally Møller Hansen tog sig tid til at vise
rundt.
Vi fik også købmanden til helt ekstraordinært at åbne butikken, så vi kunne købe
noget frokost, som konfirmanderne og
jeg lavede sammen i Askø præstegård.
Derefter gik turen til Askø kirke, hvor
de unge fik lejlighed til at se en lille fin
og velholdt kirke. Askøboerne tog meget
vel imod os – og det vil vi gerne takke for.
Den tredje hele dag bød på bytur i Maribo. Vi besøgte Sankt Birgitta klosteret,
hvor vi også blev vel modtaget.
Priorinden fortalte os om klosterlivet og
om klosteret i Vadstena.
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På billedet ser I årets meget spændte konfirmander til generalprøven på konfirmationen.

Især talte hun om det gamle kloster i
Maribo, som byen voksede op omkring
i middelalderen, og den oprindelige klosterkirke, som nu er Maribo Domkirke.
Desværre var Domkirken lukket på
grund af restaureringen, så den fik vi
ikke at se i denne omgang, men til gengæld fik vi nogle lækre pizzaer og svalende colaer i byen.
Vi samledes også en fredag eftermiddag
i Bandholm kirke, fordi en af konfirmanderne skulle døbes inden konfirmationen. Alle konfirmander deltog i dåben,
som blev en dejlig og mindeværdig dag
for os alle.
Denne sæsons konfirmandundervisning
har været anderledes – og jeg synes, at
den har været meget spændende, fordi
den har givet mulighed for andre oplevelser end dem, man kan få i en konfirmandstue halvanden time en morgenstund. Næste års konfirmander vil blive
undervist næsten på samme måde, der
er indgået en aftale med Maribo Borgerskole Søndre Skole, som ser således ud:
2015:
24. september: Temadag
22. oktober: Eftermiddag
5. november: Eftermiddag
26. november: Temadag
2016:
14. januar: Eftermiddag
28. januar: Eftermiddag
11. februar: Eftermiddag
25. februar: Temadag
10. marts: Temadag
31. marts: Eftermiddag
Det betyder, at vi har en ekstra hel dag
at tage af, så jeg håber, at næste års kon-

firmander allerede glæder sig – det gør
jeg. Konfirmationen i 2016 ligger som altid første søndag i maj - den 1. maj 2016.
Jeanette S. Braun, sogne- og hospicepræst
Askø
LM-møder i Askø Præstegård kl. 19.30:
Mandag den 8 juni: Preben Dahl, Maribo.
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.

Fuglse - Krønge - Torslunde sogne

Børne fastelavn
Også i år mødte udklædte børn op til
fastelavnsgudstjenesten i Fuglse Kirke
den 15. februar. Bagefter slog vi katten
af tønden, som vi plejer.

»Hvad i al verden?«
En lærer underviste klassen i trigonometri. Elevernes interesse var ikke
stor. Læreren ønskede at svare på det
spørgsmål, han mærkede hos dem –
det, enhver skoleelev stiller sig selv, når
trælse opgaver og øvelser sætter humør og tålmodighed på prøve: »Hvad
i al verden har det med den virkelige
verden at gøre?«
Pludselig, midt i beregningerne af trekanters sider og vinkler, sagde læreren: »Livet og trigonometri har noget
til fælles. Begge afgøres af detaljerne!«
Og så fortsatte han: »Hvis bare én af
pillerne i domkirken var beregnet blot
nogle få centimeter forkert, ville domkirkens buer ikke kunne nå sammen.
Eller tænk på det store Hubble teleskop. Der var en fejl i det på 1,3 millimeter. Og så kunne det ikke bruges
til at kigge stjerner. Hvilket var dybt
pinligt for dem, der havde lavet det.
De havde nemlig sovet i trigonometritimen.«
Hvad mon disciplene tænkte, da Jesus
talte om sennepsfrø og vinsække og
forvalteres regnskaber? Meget tænkeligt spurgte de sig selv: »Hvad i al verden har det med livet at gøre?«
Mennesket har et spørgsmålstegn i
hjertet. Det er naturligt for os at spørge »hvorfor?« Fra vi er 2 år, bliver det
vores yndlingsord, og noget går tabt,
når vi glemmer det. Ønsket om at vide,
bare for at vide, er noget af det, der adskiller os fra dyrene.
Som digteren T.S. Eliot skrev:
»Vi må ikke standse vore opdagelser
Og ved enden af al vor opdagelsesfærd
Ankommer vi til stedet, hvorfra vi
drog ud
Og kender det for første gang«.
Jesus fortalte folkemængden en historie om udsæd og jordbund. Bagefter
spurgte disciplene: »Hvorfor taler du
til dem i lignelser?«
Jesus svarede: »Jeg taler til dem i lignelser, fordi de ser og dog ikke ser og

Fastelavn i Fuglse Kirke.

hører og dog ikke hører og heller intet
fatter. På dem opfyldes den profeti af
Esajas, der siger: »I skal høre og høre,
men intet fatte, I skal se og se, men intet forstå. For dette folks hjerte er dækket med fedt, og med ørerne hører de
tungt, og deres øjne har de lukket til
…« – men salige er jeres øjne, fordi de
ser, og jeres ører, fordi de hører.« (Matt
13: 13-16)
Et mærkeligt svar. Det er, som om Jesus
siger: »Jeg fortæller dem historier, de
ikke forstår, fordi de ikke forstår noget som helst.« Så kalder han disciplene »salige«, fordi deres øjne og ører
er åbne og modtagelige. Hvorefter han
fortsætter med at forklare historien for
dem i detaljer.
Det er langtfra sikkert, at disciplene
forstod, hvad historien om udsæd og
jordbund havde med livet at gøre, før
det blev forklaret for dem. Men at Mesteren havde noget med livet at gøre,
der var meget mere vidunderligt, end
de endnu kunne begribe - det fik de
øjnene op for under vandringen med
ham. Deres øjne så, og deres ører lyttede. Og det gjorde dem salige.
Ligesom læreren i trigonometri-timen
ville åbne elevernes øjne og få dem til
at se, at det var deres tanker om »den
virkelige verden«, der var utilstrækkelige – sådan inviterer Jesus os til at se
længere og videre. Han tilbyder os et
større udsyn. Hans lignelser provokerer os til ikke at nøjes med at spørge:
»Hvad har det med livet at gøre?« Jesus trænger sig på og vil have os til at
spørge: »Hvad er egentlig livet?« Selv

om vores ører er halvdøve, og vi lukker vore øjne, vil han stadig presse os
til at spørge, så vi kan høre svaret og
bagefter se »det virkelige liv« med nye
øjne. Og kende det for første gang.
Fordi Jesus er den konge, vi mennesker
ikke kronede – og som vi derfor heller
ikke kan afsætte – kan han tale sandhed i en verden, der ikke er begejstret
for at høre sandheden. Vi gør bedst i at
spørge, hvad han har med livet at gøre.
Anders Blichfeldt
Vejviser:
Hjemmeside: www.fktkirke.dk
Sognepræst: Henvendelse til sognepræst
Anders Blichfeldt, Holeby. Tlf. 54 60 60 33.
Menighedsrådsformand: John Forsmann,
Krøngevej 9, 4930 Maribo. Tlf. 54 60 64 26.
Kirkekasserer for pastoratet: Grethe Bang,
Havnegade 99 B, 4970 Rødby. Tlf. 54 65 36 20.
Åbent: tirsdag 09.00-11.00, samt efter aftale.
Organist ved alle 3 kirker: Max Sydendal,
Skovvej 33, 4944 Fejø. Tlf. 54 71 30 38.
Kirkesanger ved alle 3 kirker: Agnes Langbal
le, Fuglsevej 46, 4960 Holeby. Tlf. 54 69 10 22.
Graver for Fuglse og Torslunde kirker:
René Romme, Sløssevej 22,
4894 Øster Ulslev. Tlf. 40 74 39 42.
E-mail: fktkirkegaarde@live.dk
Mandag er fridag.
Kirkeværge for Fuglse og Torslunde kirker:
Kirsten Bech Emborg, Havnevej 16,
4895 Errindlev. Tlf. 45 81 26 63.
Medhjælp ved Fuglse og Torslunde kirker:
Jørgen Madsen, Krøngevej 38, 4930 Maribo.
Tlf. 24 67 63 78.
Graver ved Krønge kirke:
Gerda Madsen, Krøngevej 38, 4930 Maribo.
Tlf. 21 64 86 56.
Kirkeværge for Krønge kirke:
Allan Madsen, Krøngevej 11, 4930 Maribo.
Tlf. 28 70 41 29.
Kirkebil: Tlf: 54 95 11 11 eller 54 60 20 05.
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Holeby - Bursø sogne

Børnebesøg
Torsdag den 26. marts havde vi fornøjelsen af at møde Mathilde, Katrine, Jonathan og Oliver i Holeby kirke. De er
alle fra den lokale skole og ville gerne
se kirken sammen med deres lærere.
Og vi ville gerne vise dem den.

Konfirmationer
i de kommende år
Konfirmationer har deres faste dage i
kirkeåret – Bededag og Kr. Himmelfart
(som regel i Holeby Kirke) og den første søndag efter Kr. Himmelfart (som
regel i Bursø Kirke). Tidspunktet er altid kl. 10.00. Henvend dig til præsten
på telefon eller mail, hvis du ønsker at
høre nærmere om fordelingen af de enkelte hold i de kommende år:
2016: Holeby den 22. april og den 5. maj.
Bursø den 8. maj.
2017: Holeby den 12. maj og den 25. maj.
Bursø den 28. maj.
2018:
Holeby den 27. april og den 10. maj.
Bursø 13. maj.
2019: Holeby den 17. maj og den 30. maj.
Bursø den 2. juni.

Sommerudflugt
Årets sommerudflugt finder sted mandag den 24. august. Vi skal besøge Elmelunde kirke på Møn og se de fan-

Børnebesøg i Holeby Kirke. Foto: Anders Blichfeldt.

tastiske kalkmalerier. Der er frokost i
konfirmandstuen i Elmelunde. Så kører vi videre til Danmarks Samlermuseum i Thorsvang.
Kl. 09.00 kører bussen fra Holeby Gamle Kro (ved den tidligere jernbanestation), og derefter er der opsamling
ved postkassen ud for den gamle Stat
oil tankstation (nu autoværksted) ved
hjørnet af Vestervej. Hjemkomst cirka
kl. 17.30, hvorefter vi spiser aftensmad
på kroen.
Prisen er 250 kr., den 14. august er sidste frist for tilmelding til Anni Nielsen,

Nøbbøllevej 5, 4960 Holeby, på telefon
54 60 62 97 og 22 75 51 05.

Vejviser:
Sognepræsten: Anders Blichfeldt,
Gl. Holebyvej 4, 4960 Holeby. Tlf. 54 60 60 33.
E-mail: abl@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 11.00 - 12.00.
Henvendelse i ferier til sognepræst Anne-Lene
Nielsen Frederickson. Errindlev. Tlf. 54 60 00 09.
Ønsker du at tale med præsten?
Så ring eller send en e-mail og aftal et møde.
Præstens ugentlige fridag er mandag.
Indtal evt. besked på telefonsvareren.
Organist ved begge kirker: Vibeke Dietz,
Erikstrupvej 25, 4930 Maribo. Tlf. 25 48 62 82.
Kirkesanger ved begge kirker:
Thilde Rasmussen, Bøgetvej 15,
4913 Horslunde. Tlf. 21 95 59 03.
Graver ved begge kirker: Claus Skovbølle
Carlsen, Havebyen 35, 4960 Holeby.
Tlf. 29 85 13 00, e-mail: holeby.bursoe@live.dk
Træffetid tirsdag - fredag kl. 09.00-09.30.
Anliggender vedrørende gravsteder eller
pyntning af kirke aftales med graveren.
Menighedsråd for Holeby og Bursø:
Formand: Vivi Henningsen, Ellemosevej 39,
4960 Holeby. Tlf. 54 60 66 28.
Kasserer: Svend Aage Hansen, Nødebjerg 67,
4960 Holeby. Tlf. 54 60 60 71.
Kirkeværge for Holeby kirke: Jens Pedersen,
Nødebjerg 3, 4960 Holeby. Tlf. 30 29 69 27.
E-mail: jp-foto@hanet.dk
Kirkeværge for Bursø kirke: 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.

Elmelunde kalkmaleri. Foto: Allie_Caulfield/Flickr CC.
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Hunseby sogn

Kirketjener ved
Hunseby Kirke
Arne, i dag er du kirketjener ved Hunseby
kirke, men du startede som graver i 1974.
Er der nogen forskel på dengang og nu?
Ja, det er der i høj grad. Dengang var
graverjobbet et job, hvor vi havde kirkegården i entreprise. Jeg skulle skrive
regninger og var momsregistreret. Det
var jeg i ca. 15 år. Jeg havde kontor i
min private bolig, hvor jeg sad og skrev
alle regninger, og hvad der ellers er af
kontorarbejde. Min telefon var også
derhjemme, der var jo heller ikke mobiltelefon, så det var lidt mere besværlig. Jeg fik et fast honoar, som skulle
dække mine egne timer og medhjælpstimer. Alle udlæg til kirkegården skulle jeg selv sørge for, såsom det gran,
vi brugte både til begravelse og til at
grandække gravene med, alle sommerblomster, som vi plantede, og hvad der
ellers kunne være. Jeg arbejdede fra kl.
7.00 til ca. kl. 17.30.
Dengang ringede vi morgen- og aftenringning pr. håndkraft, siden blev
det automatiseret. Min kone var min
medhjælper.
Efter de 15 år blev vi ansat på en anden
måde. Jeg havde ikke kirkegården i entreprise mere, men fik fast løn på tjenestemandslignende vilkår. Min kone
blev medhjælp og så havde jeg en fuldtidsmedhjælp i vækstperioden. Det tog
det meste af en dag at grave en grav til
en kiste med håndkraft, siden blev der
gravet med maskine. Dengang var der
flest jordbegravelser, det har så ændret
sig med tiden. Jeg indledte et samarbejde med graveren i Bandholm, hvor
vi hjalp hinanden ved begravelser. Bi-

Kirketjener Arne Jørgensen.

sættelser var en helt ny udvikling, som
medførte, at der efterhånden blev behov for et urneanlæg på kirkegården,
en fællesplæne til urner og en fællesplæne med navneplade både til kister
og urner. Det fik jeg af menighedsrådet
frie hænder til at tegne og anlægge.
Hvad lavede du ellers?
Graveren stod for meget af det, en bedemand laver i dag. Efter et dødsfald
kontaktede man først graveren, så på
den måde var man rigtig meget sjælesørger i graverjobbet. Så havde jeg jo
også kirken, jeg var jo både kirketjener og graver. Vi pyntede også kirken,
det var som regel min kone, der stod
for det.

Fælles Kirkedag i
Rødby Fjord Mindepark
Søndag den 23. august afholdes den traditionsrige Kirkedag i Rødby Fjord
Mindepark. Der er gudstjeneste under
åben himmel eller teltdug kl. 11.00 ved
sognepræst Jesper Bacher. Man skal
medbringer selv frokost. Der bliver disket op med korsang og en spændende
foredragsholder i skikkelse af præst, teolog og forfatter Katrine Winkel Holm.
Kom ud på fjordbunden og få en dag
på toppen!

Hvad er den største forskel fra dengang til
nu?
Det er udviklingen fra jordbegravelser
til bisættelser. Selve kulturen omkring
det at have et gravsted har forandret
sig. Pårørende bor og arbejder ofte andre steder i landet, der er ingen til at
passe og se efter gravstedet.
Det var sådan i store træk, det jeg har
lavet som graver. Et frit job med ansvar.
Gitte Sylvest Larsen

Vejviser:

Menighedsrådsmøder

Kasserer: Grethe Bang, Østre Landevej 61,
Skelstrup, 4930 Maribo. Tlf. 40 46 72 15.

Torsdag den 9. juni kl. 19.00
Tirsdag den 11. august
Begge møder holdes i konfirmandstuen.

Organist: Vasily Malysh.
E-mail: vasily.malysh@gmail.com

Sognepræst: Elizabeth Knox-Seith.
Tlf. 26 70 99 05. E-mail: elkn@km.dk Træffes
bedst kl. 10.00-11.00.
Menighedsrådsformand: Niels Bloch Køser,
Knuthenborgvej 51, Maglemer, 4930 Maribo.
Tlf. 22 28 86 49.
Graver: Tina Hansen, Runestensvej 3,
4970 Rødby. Tlf. 40 47 50 76.
Kirketjener: Arne Jørgensen, Knuthenborgvej
38, 4930 Maribo. Tlf. 26 81 76 43.
E-mail: havlitten509@sjovpost.dk
Kirkeværge: Lena Svendsen, Mariebo Møllen
101, 1., 4930 Maribo. Tlf. 29 36 52 01.
Kontaktperson: Niels Bloch Køser. (se formand)

Hunseby Kirke.

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

Musik i Maribo Domkirke
Søndag den 14. juni kl. 20.00:
Koncert med Lollands Musikskoles Ensemble Domino. Fri entré.
Tirsdag den 23. juni kl. 20.00:
Den årlige koncert i anledning af Skt.
Hans aften. Som det er blevet tradition
ved denne koncert spiller domorganist
H. J. Østergaard et ikke alt for højtideligt program som optakt til aftenens
øvrige aktiviteter nede omkring Klostersøen. Fri entré.
Søndag den 2. august kl. 20.00:
Jubilæumskoncert. Ved denne koncert
markeres det, at H. J. Østergaard har
været ansat som domorganist i Maribo
i 40 år. Ved koncerten spiller domorganisten selv nogle af sine favoritværker, og desuden medvirker hans datter, Louise Østergaard, som for tiden er
under uddannelse som sanger ved kirkemusikskolen i Nykøbing F. Hun vil
bl.a. synge nogle arier af J. S. Bach. Fri
entré. Efter koncerten er menighedsrådet vært ved et glas i Sognets Hus.

trykke en stor tak til Ole Opstrup for
hans arbejde som sognepræst i domsognet og for hans indsats som domprovst i domprovstiet. Ole Opstrup
tiltrådte stillingen i Maribo i november 1996. Han kom fra en stilling som
sognepræst i Tingsted sogn på Falster.
Med stor faglig viden, kompetence,
engagement og humor vandt Ole Opstrup hurtig respekt i Maribo blandt
sognets borgere, menighedsrådet og
medarbejdere ved Domkirken.
Den 1. august i år tiltræder Ole Opstrup stillingen som sognepræst for
Halsted og Avnede menigheder i Vestre Provsti.
Efter højmessen søndag den 14. juni kl.
10.00 i Maribo Domkirke er Menighedsrådet og provstiudvalget vært ved
et glas i kirken, hvor der bliver lejlighed til at tage afsked med Ole Opstrup.
Alle er velkomne.
Maribo Domsogns Menighedsråd

Søndag den 16. august kl. 20.00:
Sommerkoncert. Fri entré.
Søndag den 30. august kl. 20.00:
Sommerkoncert. Anne Kirstine Mathiesen (til daglig organist ved Køge Kirke)
og Vibeke Astner (ansat ved Mølholm
Kirke i Vejle) spiller ved denne koncert
firhændige orgelværker og værker for
to orgler. Fri entré.

Ole Opstrup

Ole Opstrup
Domprovst Ole Opstrup har efter ansøgning har fået bevilget afsked som
sognepræst i Maribo domsogn, provst
i Maribo domprovsti og domprovst i
Lolland-Falster Stift med udgangen af
juli 2015. I den anledning ønsker Maribo Domsogns Menighedsråd at ud-
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Birthe Larsen

Birthe Larsen
Birthe Larsen har opsagt sin stilling
som kordegn ved Maribo Domkirke
med virkning fra udgangen af august
2015 for at gå på pension. I den anledning vil Maribo Domsogns Menighedsråd sige Birthe Larsen tak for
godt samarbejde gennem ti år. Birthe
Larsen blev ansat som kordegn i april
2005. Domsognets borgere og kirkens
brugere, medarbejdere og menighedsråd er blevet modtaget med venlighed
og faglig kompetence af Birthe, ligesom præster og kordegne på Lolland
og Falster har draget nytte af Birthes
store viden om registrering og kirkebogsføring.
Efter højmessen i Domkirken søndag
den 21. juni kl. 10.00 er menighedsrådet vært ved et glas i Sognets Hus, hvor
der bliver lejlighed til at tage afsked
med Birthe. Alle er velkomne.
Maribo Domsogns Menighedsråd

Niels Christian
Devantier

Ny kirketjener
Den første marts i år tiltrådte jeg stillingen som kirketjener ved Maribo
Domkirke.
Jeg er uddannet trafikassistent på Lol
landsbanen. I 1987 tog jeg imod tilbuddet om at overtage ledelsen af Lollands
banens Rejsebureau. I 2011 lukkede
Regionstog samtlige billetsalg og rejsebureauet i Nakskov, og dermed ophørte min stilling som leder gennem 24 år.
Kort efter samme år blev jeg ansat i et
vikariat på Hotel Maribo Søpark. Efter vikariatets udløb påbegyndte jeg
uddannelsen på kirketjenerskolen i
Svendborg. Den første december 2012
begyndte jeg som kirketjeneri Nykøbing F. sogn, kun afbrudt en praktikperiode i Maribo Domkirke, hvor kirketjeneruddannelse blev gjort færdig.
Efter et halvt år ved Maribo Domkirke
vendte jeg tilbage til Nykøbing F. sogn,
hvor jeg forrettede tjeneste i Lindeskovkirken og Klosterkirken. I øvrigt
har jeg også haft tjeneste i Bursø og
Hunseby kirker.
Jeg er kommet godt i gang med arbejdet og ser frem til de mange spændende udfordringer, der er ved arbejdet i
Maribo Domkirke.
Niels Christian Devantier

Bangs Have Center
Bibelkreds onsdag den 3. juni kl. 13.30.
Per Møller

Menighedsmøde
Efter højmessen søndag den 7. juni i
Domkirken inviterer Menighedsrådet til menighedsmøde i Sognets Hus,
hvor menighedsrådets formand Bent
Normann Olsen og andre af rådets
medlemmer fortæller om liv og vækst
i domsognet. Der serveres kaffe, te, øl
og vand. Alle er velkomne.

Maribo domsogn

40 år i Maribo
Min første ansættelse som organist var
i Helsingør ved Vestervang Kirke, hvor
jeg var ansat fra 1974 til 1975. Men allerede efter et års tid viste der sig nye
muligheder, bl.a. stillingen som organist ved Maribo Domkirke, som jeg
søgte og fik.
Der var en del dramatik omkring prøvespilningen og korets medvirken den
dag, idet over halvdelen af korets medlemmer var optaget af forskellige opgaver i forbindelse med branden på Balling Engelsens fabrik. Og da jeg skulle
returnere til Helsingør efter dagens
strabadser, så strejkede min bil. Så det
tegnede ikke for lyst. – Men jeg blev
udvalgt til stillingen og har lige siden
været så privilegeret at være domorganist i Maribo.
Mit første møde med personalet ved
domkirken var en middag (i forbindelse med den nævnte prøvespilning) hos
domprovst Felter, som lige ville sikre
sig, at jeg kunne lide gule ærter. Han
var desuden tydeligt imponeret over,
at jeg var velbevandret i det latinske
sprog. Også sognepræst Ulrich Toubøl
var en af de første personer, som jeg
traf her i byen.
Ret hurtigt efter min ansættelse begyndte arbejdet med at oprette et
kor, som i første omgang sang både
til koncerter og gudstjenester. Senere
blev koret delt i to, så nogle sang ved
gudstjenester, og andre blev til det,
som vi i dag kender som koncertkoret.
Desuden kom der et kammerorkester
til, og dermed var fundamentet skabt
for mange års arbejde med små og især
store værker som f.eks. Händels Messias, Skabelsen af Haydn, Mendelssohns
store værk Elias sammen med amtets
symfoniorkester, Dvoraks Messe i D,
Schuberts Messe i G, Bachs Juleoratorium og sidst men absolut ikke mindst
Brahms Requiem og Bachs Matthæus
Passion.
Alle disse værker blev opført sammen
med andre kor her fra stiftet og fra Sydsjælland – med op til mellem 150 og
200 i koret og orkestre i alle størrelser
fra kammerorkester og helt op til fuldt
symfoniorkester. I den forbindelse var
der brug for meget store budgetter, og
vi nød alle godt af, at der var stor bevågenhed fra såvel menighedsrådet som

fra diverse fonde, så der kunne arbejdes med budgetter op mellem 200 og
300 tusinde kroner. Dette er desværre
ikke længere muligt.
Til gengæld er domkirken i mellemtiden blevet velforsynet med orgler.
I hele perioden har der været livlig aktivitet med f.eks. serier af orgelkoncerter med værker af bl.a. Widor, Vierne,
Bach, Mendelssohn og César Franck
med solister fra hele verden.
Det store orgel ved østgavlen blev ombygget og udvidet i 1985 og fandt sin
plads som et af landets mest velklingende orgler. Omkring 2005 begyndte
så arbejdet med at indsamle midler til
et orgel nummer to i domkirken. Det
skyldtes ikke, at det »gamle« orgel var
blevet affældigt, men skyldtes primært
de akustiske betingelser i Maribo Domkirke. Og det har heldigvis vist sig, at
de knap fire millioner kroner, som blev
brugt på det nye orgel, var velanbragt.
Både ved diverse gudstjenester og ved
koncerter har det vist sig at udfylde sin
plads på bedste vis. Alle pengene til det
nye orgel stammer fra private fonde.
Der har været tale om 40 år fyldt med
masser af musik og gode oplevelser.
Tak til alle, som har været med til at
skabe rammerne for det spændende
arbejde.
Hans Jørgen Østergaard

DOXBIO
»Skyggen af en helt« onsdag den 3. juni
Kl. 19.00 i Sognets Hus. Danmarkspremiere. Da Gustaf Munch-Petersen i
skjul af natten forlader sin gravide kone for at melde sig som frivillig i Den
Spanske Borgerkrig, bliver det starten
på en række fatale hændelser, der splitter hans familie ad i tre generationer. I
dag, 75 år efter Gustafs død, sætter hans
barnebarn, Laurits Munch-Petersen, alt
ind på at finde frem til sandheden om,
hvad der skete dengang og forsøge at
forene familien, inden det er for sent.
Nøglen til at forstå mysteriet starter
hos Laurits’ mormor, der efter Gustafs
forsvinden skærer mindet om ham ud
af sit liv, og gør ham til tabu i det Bornholmske hjem. Senere slår hun også
hånden af Laurits’ mor og har siden
ikke villet have noget med hverken sin
datter eller sit barnebarn at gøre. Kun
hvis Laurits kan få hende til at åbne
op, er der en chance for at finde frem til

sandheden og undgå, at skyggen over
familien bliver givet videre til næste
generation.
»Skyggen af en helt« er en personlig dokumentar af instruktør Laurits MunchPetersen om hans familie. Hans morfar
var den berømte surrealistiske digter
og maler Gustaf Munch-Petersen, som
blev skudt, 26 år gammel, i Den Spanske Borgerkrig i 1938. Og hans mor,
Ursula Munch-Petersen, er en af tidens
største danske keramikere.

Vejviser:
Hjemmeside: www.maribodomkirke.dk
Domprovst: Ole Opstrup, Domprovstegården, 4930 Maribo. Tlf. 54 78 06 86.
E-mail: oop@km.dk. Træffes bedst kl. 12-13.00
eller efter aftale. Fredag er fridag.
Sognepræst: Per Møller, Klostergade 2,
4930 Maribo. Træffes bedst kl. 12.00-13.00 eller
efter aftale. Tlf. 54 78 44 21.
E-mail: pmoe@km.dk
Bopæl: Vestergade 6, 4990 Sakskøbing.
Tlf. 54 70 42 02. Mandag er fridag.
Assisterende sognepræst for domprovsten:
Birgitte Flensburg. Se Nebbelunde - Sædinge.
Kordegn: Birthe Larsen, Kirkekontoret,
»Sognets Hus«, Kirkestræde 6, 4930 Maribo.
E-mail: blar@km.dk
Kontortid: Mandag-fredag kl. 10.00-13.00,
torsdag tillige kl. 15.00-18.00.
Tlf. 54 78 03 92. Fax 54 75 91 92.
Kirketjener: Priska Willumsen. Domkirken,
Klostergade 33, 4930 Maribo. Tlf. 20 42 03 89.
Domorganist: H. J. Østergaard.
Postboks 78, 4930 Maribo. Tlf. 54 78 63 78.
Fax 54 78 63 79. Træffes bedst formiddag.
E-mail: domorganist.maribo@mail.dk
Mandag er fridag.
Kirkegårdsleder: Bent Rasmussen.
Træffes på kirkegården i arbejdstiden og på
kirkegårdskontoret mandag til torsdag kl. 11.0012.00 og kl. 14.00-15.00, samt fredag
kl. 11.00-12.00. Tlf. 23 30 03 51 / 54 78 03 51.
E-mail: maribokirkegaard@tdcadsl.dk
Formand for menighedsrådet: Bent Normann
Olsen, Sdr. Boulevard 111 D, 4930 Maribo.
Tlf. 24 24 36 17.
Domkirkeværge: Finn Hansen Løj, Østre
Boulevard 29, 4930 Maribo. Tlf. 54 78 35 40.
Ældrearbejdets kontaktudvalg:
Anne Koppelgaard, Refshalevej 65,
4930 Maribo. Tlf. 54 78 90 23.
Ungdomskorpsene:
De grønne pigespejdere »Augustaer«
Kontaktperson: Jytta Christensen, Vestergade
56, lej. 14, 4930 Maribo. Tlf. 54 78 13 04.
Det Danske Spejderkorps. Maribospejderne.
Formand: Bent Rasmussen, Pilevænget 55,
4930 Maribo. Tlf. 54 78 85 85.
Gruppeleder: Bente Jørgensen,
Maria Gade 28, 4930 Maribo. Tlf. 54 78 10 39.
FDF: Kredsleder: Birgitte Jæger Hoff,
Refshalevej 26, 4930 Maribo. Tlf. 54 78 31 35.
E-mail: birgitte.hoff@waoopost.dk
Formand: Per Hoff, Refshalevej 26,
4930 Maribo. Tlf. 54 78 31 35.
Kirkebil:
Bestilles hos kordegnen tlf. 54 78 03 92.
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GUDSTJENESTER
Juni - Juli - August
JUNI
Søndag den 7. – 1. søndag efter trinitatis
Askø
Bandholm
Holeby
Hunseby
Krønge
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Østofte

Kl. 14.00 (JSB)
Kirkekaffe
Kl. 10.00 (JSB)
Kl. 09.00 (ABL)
Kl. 14.00 (ELKN)
Kl. 10.30 (ABL)
Altergang
Kl. 10.00 (PMOE) Kirkebil
Kl. 11.30 (PMOE)
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 08.30 (HMAA)

Onsdag den 10. juni
Maribo

Kl. 13.00 (ABV)

Landemode

Søndag den 14. – 2. søndag efter trinitatis
Bandholm
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Østofte

Kl. 16.00 (JSB)
Kl. 14.00 (PM)
Altergang
Kl. 19.00 (MEH) Altergang
Kl. 10.00 (ELKN)
Kl. 10.00 (OOP)
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 19.00 (ELKN)
Kl. 10.00 (HMAA)

Søndag den 21. – 3. søndag efter trinitatis
Askø
Bandholm
Holeby
Hunseby
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Torslunde
Østofte

Kl. 09.30 (JSB)
Kl. 16.00 (JSB)
Kl. 09.00 (MEH)
Kl. 10.00 (ELKN)
Kl. 10.00 (PMOE)
Kl. 11.30 (PMOE)
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 14.00 (MEH) Kirkekaffe
Kl. 10.30 (EB)
Altergang
Kl. 19.00 (HMAA) Kirkekaffe

Maribo
Nebbelunde
Ringsebølle
Rødbyhavn
Østofte

Søndag den 12. – 6. søndag efter trinitatis
Askø
Bandholm
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Østofte

Kl. 10.00 (PPM)
Kl. 19.00 (ALNF) Altergang
Kl. 09.00 (ALNF) Altergang
Kl. 14.00 (PM)
Elisabeth konference
Kl. 10.00 (PMOE)
Kl. 08.30 (JEBA)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 10.00 (HMAA)

JULI
Søndag den 5. – 5. søndag efter trinitatis
Bandholm
Holeby
Hunseby
Krønge
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Kl. 16.00 (JSB)
Kl. 09.00 (ABL)
Kl. 10.00 (JSB)
Kl. 10.30 (ABL)

Errindlev havn
Altergang

Kl. 14.00 (JSB)
Kirkekaffe
Kl. 10.00 (JSB)
Kl. 14.00 (ABL)
Kl. 10.30 (ABL)
Altergang
Kl. 14.00 (ELKN)
Kl. 10.00 (ELKN)
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 10.00 (ALNF)
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 10.00 (HMAA)

Søndag den 19. – 7. søndag efter trinitatis
Bandholm
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Østofte

Kl. 16.00 (ELKN)
Kl. 10.30 (ABL)
Altergang
Kl. 19.00 (ABL)
Kl. 10.00 (ELKN) Dåb
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 11.30 (BIF)
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 09.00 (ALNF)
Kl. 08.30 (HMAA)

Søndag den 26. – 8. søndag efter trinitatis
Askø
Bandholm
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Torslunde
Østofte

Søndag den 28. – 4. søndag efter trinitatis
Bandholm
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Østofte

Kl. 10.00 (BIF)
Kirkebil
Kl. 11.30 (BIF)
Kl. 19.00 EOR
Kl. 10.00 (MEH) Kirkekaffe
Kl. 08.30 (HMAA)

Kl. 09.30 (HVL)
Kl. 10.00 (PM)
Kl. 10.30 (ABL)
Altergang
Kl. 14.00 (ELKN) Dåb Kl. 10.00
Kl. 10.00 (ELKN)
Kl. 19.00 (EOR)
Kl. 10.00 (EB)
Vejviser:
Kl. 10.00 (BIF)
Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kl. 14.00 (ABL)
Altergang
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kl. 10.00 (HMAA)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

AUGUST

Adresser:
Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Søndag den 2. – 9. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
søndag efter trinitatis

Bandholm
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Østofte

Kl. 16.00xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(PM)
Kl. 10.30Adresser:
(ABL)
Altergang
Kl. 09.00Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(ABL)
Kl. 10.00 (PM)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kl. 10.00 (PMOE) Kirkebil
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kl. 10.00 (BIF)
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kl. 08.30 (JEBA).
Adresser:
Kl. 11.00 (MEH) Havnegudstjeneste
Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kl. 08.30 (HMAA)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Søndag den 9. – 10.xxxxxxxxxxxxxxxxxx
søndag efter trinitatis
Bandholm
Fuglse
Holeby

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

Altergang
Altergang

Hunseby
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Østofte

Kl. 14.00 (JSB)
Kl. 10.00 (PMOE)
Kl. 08.30 (JEBA)
Kl. 09.00 (MEH)
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 10.00 (ELKN)

Søndag den 16. – 11. søndag efter trinitatis
Bandholm
Holeby
Hunseby
Krønge
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Østofte

Kl. 16.00 (ELKN)
Kl. 19.00 (ABL)
Kl. 10.00 (ELKN)
Kl. 10.30 (ABL)
Altergang
Kl. 10.00 (PMOE)
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 08.30 (JEBA)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 19.00 (PRKI)

Torsdag den 20.
Maribo

Kl. 09.00 (Steen Skovsgaard) Stiftspræstemøde

Søndag den 23. – 12. søndag efter trinitatis
Askø
Bandholm
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby Fjord
Mindepark
Østofte

Kl. 14.00 (JSB)
Kirkekaffe
Kl. 10.00 (JSB)
Kl. 19.00 (ABL)
Kl. 10.30 (ABL)
Altergang
Kl. 14.00 (ELKN)
Kl. 10.00 (PMOE)
Kl. 11.00 (JEBA) Fælles Kirkedag
Kl. 10.00 (ELKN)

Søndag den 30. – 13. søndag efter trinitatis
Bandholm
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Torslunde
Østofte

Kl. 16.00 (JSB)
Kl. 09.00 (ABL)
Kl. 10.00 (JSB)
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 10.00 (MEH) Kirkekaffe
Kl. 11.30 (BIF)
Kl. 10.30 (ABL)
Altergang
Kl. 08.30 (HMAA)

Landemode
Onsdag den 10. juni kl. 13.00.
Gudstjeneste i Maribo Domkirke ved Anne-Birgitte Villadssen.
Møde med foredrag i Bangs Have kl. 14.00.
Massoud Fouroozandeh:
»Mission som kirkens opgave«
Massoud Fouroozandeh er født i Teheran, Iran i 1970 og
er tidligere muslim.
Efter studentereksamen gik han i gang med international
markedsøkonomi og startede egen virksomhed, indtil
Jesus kaldte ham til tjeneste.
I 1997 blev missionsbevægelsen »Mohabat« – eller
Church of Love – en realitet. Massoud har været daglig
leder for de farsitalende menigheder i Danmark siden
da. I september 2011 blev han ordineret som sognepræst
i Den Danske Folkekirke og migrantpræst på landsplan.
I dag er han valgme-nighedspræst i Danmarks første
migrantvalgmenighed Church of Love med afdelinger
i Odense, København og Århus.
Massoud Fouroozandeh har vundet en række priser for
sit integrations- og missionsarbejde i Danmark.
Kirkelig Initiativpris 2015
Traditionen tro uddeles Lolland-Falsters Stifts Kirkelige
Initi-ativpris på årets Landemode.
Prisoverrækning ved stiftsrådsformand Bent Normann
Olsen og biskop Steen Skovsgaard.

Læs mere på:
www.lfstift.dk/stiftsraadet/kirkelig-initiativpris
Tilmelding via www.lfstift.dk eller tlf. 54 85 02 11. Deltagelse kr. 100,- (inkl. kaffe/the m. kage). Betaling til konto
nr. 0216-4069023584 med angivelse af navn og »Landemode«.
Fremvisning af kvittering for indbetaling fungerer som
billet. Begrænset mulighed for kontant betaling ved indgangen.

Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fælles Kirkedagxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
i
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Rødby Fjord Mindepark
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Søndag den 23. august afholdes den traditionsrige KirkeDetttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dag i Rødby Fjord Mindepark. Der er gudstjeneste under
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
åben himmel eller teltdug kl. 11.00 ved sognepræst Jesper
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bacher. Man skal medbringer
selv frokost. Der bliver dixxxxxxxxxxxxxxxxxx
sket op med korsang og en spændende foredragsholder
i skikkelse af præst, teolog
og forfatter Katrine Winkel
Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Holm.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kom ud på fjordbunden
og få en dag på toppen!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Præster: Jesper Bacher (JEBA) – Anders Blichfeldt (ABL) – Ebbe Blochmann (EB) – Jeanette Strømsted
Braun (JSB)
Birgitte Flensburg (BIF) – Anne-Lene Frederickson (ALNF) – Marianne Eilskov Hansen (MEH) – Peder Kistrup (PRKI)
Elizabeth Knox-Seith (ELKN) – Peter Moesgaard (PM) – Per Møller (PMOE) – Hans Maaløe (HMAA) – Ole Opstrup (OOP)
Elin Olsen Rasmussen (EOR) – Anne-Birgitte Villadsen (ABV)
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Nebbelunde - Sædinge sogne

Johannes Nielsen blev konfirmeret i
Nebbelunde Kirke den 12. april.

Konfirmander i Sæddinge Kirke den 19. april.

Løvfaldstur
Onsdag den 23. september kl. 09.30. Afgang fra parkeringspladsen i Nebbelunde. Turen bliver tilsvarende tidligere sommerture blot på en anden
årstid. Frist for tilmelding den 16. september til Birthe Måhr, tlf. 30 12 48 34.
Menighedsrådet

På besøg i Folkekirkens
Nødhjælps genbrugsbutik
Jeg besøger butikken en mandag i
marts, hvor Anne-Lis og Alice står i
butikken og betjener kunder. Butikken er lys og rummelig, og det er let
at finde rundt mellem de forskellige
varer. Da jeg spørger, hvordan sådan
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Alice og Anne-Lis betjener kunder i Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutik.

en butik kan eksistere, får jeg hurtigt
en lang række oplysninger.
Oprindelig blev butikken åbnet omkring 1990 i lokaler over for dens nuværende beliggenhed. Det var på initiativ af den lokale sognepræst, som
skaffede frivillige i sognet til at betjene
kunder.
Siden er butikken og dens omsætning
vokset støt. Alle varer i butikken bliver
indleveret af folk fra nær og fjern. I dag
er der omkring 35 frivillige, som sørger for at holde butikken åben ugens
seks dage året rundt. Ledelsen er de
frivillige fælles om, dog med en fast
kontaktperson mellem butikken og
hovedkontoret. De frivillige har faste
ugentlige vagter enten fra kl. 10-13 eller
fra kl. 13-17. Lørdagene, som er fra kl.
10-13 skiftes man til at tage. Butikken
holder aldrig ferielukket og har kun et
par enkelte lukkedage lige op til jul.
Regnskabet for 2014 er for nylig gjort
op, og de frivillige kan bryste sig af at
have tjent 100.000 kr ind til trods for, at
butikken har været lukket i en periode
på grund af ombygning, og Østergade
har været spærret i en længere periode.
Arbejdet i butikken bæres af godt humør og masser af virkelyst. Her er et
godt arbejdsfællesskab, og alle er engageret i at gøre en forskel til gavn for de
mange ude i verden, som på forskellig
vis har brug for hjælp. Alice, som ses
til venstre på billedet, har arbejdet i butikken siden 1992. Anne-Lis har været
med siden 2004 og i en periode virket
som kontaktperson.

Nye frivillige finder man efter mund til
øre metoden, og da mange er seniorer,
har der i årenes løb været en del udskiftning. Heldigvis kommer der altid
nye til. Der er mange glæder forbundet med arbejdet. For det første er man
med i et arbejdsfællesskab. Desuden tilbydes medarbejderne at deltage i kurser og i landsmødet, og der tilbydes et
årligt højskoleophold til reduceret pris.
Som kirke har vi i Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutik et aktiv, som vi
alle kan glæde os over. Her bliver evangeliets ord om at hjælpe vor næste, som
lider nød, gjort håndgribeligt. Og alle
vi, som handler i butikken, får dermed
også mulighed for at give vores bidrag.
Derfor skal der lyde en stor og varm
tak til alle jer, som på den ene eller anden måde bidrager til opretholdelse af
genbrugsbutikken i Østergade i Rødby.
Birgitte Flensburg
Vejviser for begge kirker:
www.nebbelunde-saedingekirker.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: Grethe Bang, Havnegade
99 B, 4970 Rødby. Tlf. 54 65 36 20. Tirsdag kl.
09.00 - 11.00 samt efter aftale.

Rødby - Ringsebølle sogne

Han verden skabte til sit behag
og styrer alt deri,
han føder den liden fugl hver dag,
som flyver i luften fri.
Men ned han lagde sin Guddomsmagt,
en tjener vorder han,
han os vil tjene, det er hans agt,
og blive vor frelsermand.
Han ligger nu ved sin moders bryst,
så spæd i ringe bo,
Guds engle ser på ham deres lyst,
hvem ville ej være fro!
Med os han bytter så underlig,
Guds Søn, vor broder fin,
vort kød og blod han tager på sig
og skænker os guddom sin.
En svend han bliver og herre jeg,
som før var fattig træl,
hans kærligheds dyb udgrundes ej
og ikke hans rigdoms væld.

Konfirmander i Rødby Kirke den 12. april.

O, han oplader på ny den dør
til glædens Paradis,
som længe for os stod lukket før,
ham være lov, tak og pris!
Ham vil vi synge vor julesang,
og er den så kun svag,
det er dog vort hjertes efterklang
af engelens bud i dag.
Nicolaus Herman 1554. Hans Christensen Sthen
1578. C.J. Brandt 1848 og 1884.

Vejviser:
www.rodbykirke.dk

Konfirmander i Rødby Kirke den 19. april.

Fælles Kirkedag i
Rødby Fjord Mindepark

Nu vil vi sjunge
og være glad

Søndag den 23. august afholdes den traditionsrige Kirkedag i Rødby Fjord
Mindepark. Der er gudstjeneste under
åben himmel eller teltdug kl. 11.00 ved
sognepræst Jesper Bacher. Man skal
medbringer selv frokost. Der bliver disket op med korsang og en spændende
foredragsholder i skikkelse af præst, teolog og forfatter Katrine Winkel Holm.
Kom ud på fjordbunden og få en dag
på toppen!

Mel.: Thomas Laub 1881
Nu vil vi sjunge og være glad
i Jesu Kristi navn!
Guds Søn er født i Betlehems stad,
os alle til glæde og gavn.
Han steg fra tronen i Himmerig
og blev et barn på jord;
for os han daled så nederlig,
hans kærlighed var så stor.

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.
E-mail: rødbysogn@km.dk
Rødby kirkegård: Søndergade 50, 4970 Rødby.
Kirkegårdsleder: Per Hansen. Tlf. 54 60 13 11.
Kontortid: Mandag-torsdag kl. 12.00-13.00,
fredag kl. 09.30-10.00.
Menighedsrådets formand: Lars Buhl.
Tlf. 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.
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Rødbyhavn sogn

Guldbasse (aurata) kan godt lide blomster og den er en glimrende flyver. Foto: Marianne Eilskov Hansen.

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

Sogneudflugt
Årets sogneudflugt går til København tirsdag den 2. juni. Vi tager afsted
kl. 08.30. Så sætter vi næsen mod København, hvor den står på kanalrundfart og besøg i Holmens kirke. Frokosten indtages også i København,
drikkevarer betaler man selv. På vejen
hjem er der kaffe og kage. Alt dette for
kun kr. 250,- pr. person. Tilmeldingsfristen er overskredet inden bladet udkommer. Dette er blot en orientering.

Havnegudstjeneste
Skal noget blive en tradition, må det
gøres hvert år. Så vi afholder igen en
havnegudstjeneste i Rødbyhavn den
første søndag i august. Det bliver den
2. august kl. 11.00 på græsset ved Femern Sund og Bælt bygningen. Hvis
det regner flyttes gudstjenesten til kirken. Gudstjenesten forrettes af sognepræst Marianne Eilskov Hansen. Vi hå-
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ber, at rigtig mange vil møde op til en
festlig gudstjeneste på havnen.

Torsdagsklubben
holder ferie og mødes igen den første
torsdag i september.

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.
Organist: Margit Farsø. Tlf. 40 87 55 75.

Fælles Kirkedag i
Rødby Fjord Mindepark

Kirkesanger: Frits Søvndal. Tlf. 58 52 30 10.

Søndag den 23. august afholdes den traditionsrige Kirkedag i Rødby Fjord
Mindepark. Der er gudstjeneste under
åben himmel eller teltdug kl. 11.00 ved
sognepræst Jesper Bacher. Man skal
medbringer selv frokost. Der bliver disket op med korsang og en spændende
foredragsholder i skikkelse af præst, teolog og forfatter Katrine Winkel Holm.
Kom ud på fjordbunden og få en dag
på toppen!

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.

Konfirmand indskrivning

Formand for Menighedsplejen i Rødby
og Omegn: Sognepræst Marianne Eilskov
Hansen. Tlf. 54 60 50 49.

finder sted søndag den 30. august efter
gudstjenesten kl. 10.00.
Marianne Eilskov Hansen

Kirketjener: Bettina Madsen. Træffetid tirsdagfredag kl. 10.00 - 12.00. Tlf. 54 60 51 95.
Mandag er fridag.

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.

Kirkebil:
Tlf. 54 60 20 05 senest lørdag kl. 16.00.

Østofte sogn

Og da dette først læses efter konfirmationen: Tillykke med jeres konfirmation!

Nye folk i børne
gudstjeneste gruppen

Konfirmandernes
gudstjeneste
den 29. marts var en fantastisk oplevelse! Teksterne handlede om det, der er
det vigtigste i den alder: venskab. Vores
venskab eller svigt overfor hinanden,
mobning som det modsatte af venskab,
og Guds venskab, der aldrig svigter.
Der var glimrende skuespil, fantastiske
prædikener og trosbekendelsen udsat
for rytmeboks.
Det var anderledes! Seebach og Bjørnskov var på salmetavlen sammen med
Ingemann og Grundtvig.
Dén gudstjeneste var et forsøg: Hvordan ville kirken se ud, hvis den var bestyret af 13-14 årige?
Anderledes og med betydeligt mere liv
end nu. Og at dømme efter kirkegangen, betydelig mere vel besøgt. Tankevækkende.
Tak til konfirmanderne for godt samarbejde og en fantastisk oplevelse.

Tak til Caja og Tanja fordi I har sagt
ja til at være med i planlægningen af
børnegudstjenesterne. Vi har planlagt
tre om året: til påske, pinse og børnehøstgudstjeneste i september.
Vi havde en herlig gudstjeneste 2. påskedag og håber mange vil nyde »Påsketræet« på kirkegården, der hænger
med æg på de seks uger mellem påske
og pinse.

Kirkekaffe flyttet
Nu blev kirkekaffen planlagt til den 29.
marts flyttet på grund af konfirmand
gudstjenesten. Derfor har menighedsrådet besluttet at holde god gammeldags kirkekaffe i præstegården efter
gudstjenesten den 21. juni kl. 14.00. Vi
håber, at I har lyst til at dukke op og
nyde samvær og masser af kaffe.

Strikkeklubben
starter igen
Efter en god og sikkert varm og velfortjent sommer starter strikkeklubben op
igen den 26. august. Det er klart, at strikkeklubben laver andet og mere end at
strikke. Den er også et rigtig dejligt fællesskab, hvor modne mennesker (især
damer af en eller anden grund) deler
hverdagens store og små ting sammen.

Så har du lyst til at være med i et trofast
fællesskab, måske fordi du er blevet ene
eller bare trænger til selskab og snak, så
kom. Vi mennesker kan give hinanden
så meget, bare ved at være sammen.
Så mød op til den nye sæson og træf
nye mennesker og få gode oplevelser
med hjem den 26. august kl. 14.00 i præstegårdens konfirmandstue.

Klub Frivillig og ØGIF
– er et fantastisk godt initiativ! Det er
ØGIF (Østofte Gymnastik og Idrætsforening), der står bag ideen om en gruppe
af frivillige, som man kan trække på,
når der er behov for ekstra hænder, til
arrangementer og lignende i byen. Vi
er meget stolte her i Østofte over jeres
arbejde, og vi håber dette super gode
initiativ bliver brugt rigtig meget, så
de mange gode ideer, der er, rundt omkring i sognet og området, i hvert fald
ikke mangler hænder.
Der kan ikke slås nok på tromme for
Klub Frivillig, så gå ind på hjemmesiden og meld dig til og bliv del af endnu
et dejligt fællesskab her i Østofte:
www.o-g-i-f.dk/klub-frivillig
Det næste bliver vel, at ØGIF »går mobil«, så vi får en app til at se den »nærmeste« frivillige eller aktivitet.
Tillykke til os alle sammen!
Hans Maaløe

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: Britta Jørgensen. Tlf. 50 85 11 10.
E-mail: britta.havlykke@dlgtele.dk
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.

Børnegudstjenester i Østofte Kirke.
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Juni
Mandag den 1. juni
nebbelunde sognehus
Kl. 17.30: Menighedsrådsmøde.
Tirsdag den 2. juni
rødbyhavn kirke
Kl. 08.30: Sogneudflugt.
Onsdag den 3. juni
bangs have center
Kl. 13.30: Bibelkreds v/Per Møller.
sognets hus
Kl. 19.00: DOXBIO: »Skyggen af en
helt«.
Søndag den 7. juni
sognets hus, maribo
Kl. 11.00: Menighedsmøde. Efter
højmessen inviterer menighedsrådet
til menighedsmøde i Sognets Hus,
hvor menighedsrådets formand, Bent
Normann Olsen, og andre af rådets
medlemmer fortæller om liv og vækst
i Domsognet. Der serveres kaffe, te, øl
og vand. Alle er velkomne.
Tirsdag den 9. juni
sognets hus, maribo
Kl. 19.00: Menighedsrådsmøde.
hunseby konfirmandstue
Kl. 19.00: Menighedsrådsmøde.
Onsdag den 10. juni
maribo domkirke
Kl. 13.00: Landemode. Efter gudstjenesten er der møde med foredrag i
Bangs Have.
Søndag den 14. juni
maribo domkirke
Kl. 20.00: Koncert i Maribo Domkirke
med Lolland Musikskoles Ensemble Domino: Sofie Lindhardt fløjte,

Kirkebladet Midtlolland
Kirkebladets redaktionsudvalg:
Anders Blichfeldt, Else Mosgaard Madsen,
Erik Poulsen, Bent Normann Olsen og
Per Møller (ansvarsh.)
Oplag: 10.000
Deadline:
For næste nummer 22. juni 2015.
Grafisk udformning:
Mogens Greven og Per Møller.
Sats og tryk:
Eurographic.
Forsidebillede: Så er skoven sprunget ud.
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Christian Fallesen saxofon, Christian
Busk basun og Vagn Sørensen klaver.
Fri entré.
Tirsdag den 16. juni
rødbyhavn kirke
Kl. 15.30: Menighedsrådsmøde.
Søndag den 21. juni
østofte
Kl. 14.00: Gudstjeneste. Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet på
god gammeldags kirkekaffe i præstegården. Vi håber, I har lyst til at
dukke op og nyde samvær og masser
af kaffe.
Tirsdag den 23. juni
maribo domkirke
Kl. 20.00: Den årlige koncert i anledning af Skt. Hans aften. Som det er
blevet tradition ved denne koncert,
spiller domorganist H. J. Østergaard
et ikke alt for højtideligt program som
optakt til aftenes øvrige aktiviteter
nede omkring Klostersøen. Fri entré.

August
Søndag den 2. august
maribo domkirke
Kl. 20.00: Jubilæumskoncert. Ved denne koncert markeres, at H. J. Østergaard har været ansat som domorganist
i Maribo i 40 år. Ved koncerten spiller
domorganisten selv nogle af sine
favoritværker, og desuden medvirker
hans datter, Louise Østergaard, som
for tiden er under uddannelse som
sanger ved kirkemusikskolen i Toreby. Hun vil bl.a. synge nogle arier af
Bach. Efter koncerten er der reception.
Mandag den 3. august
nebbelunde sognehus
Kl. 17.30: Menighedsrådsmøde.
Tirsdag den 11. august
sognets hus, maribo
Kl. 19.00: Menighedsrådsmøde.
hunseby konfirmandstue
Kl. 19.00: Menighedsrådsmøde.
Søndag den 16. august
maribo domkirke
Kl. 20.00: Sommerkoncert. Fri entré.
Svend Verner Olsen, tidligere organist
ved Klosterkirken i Nykøbing F spiller bl.a. Widors 5. orgelkoncert.

Mandag den 17. august
nebbelunde præstegård
Kl. 17.00: Sensommerfest. I lighed
med tidligere år samles vi i teltet på
gårdspladsen. I år vil vi fejre præstegårdens 100 års fødselsdag og høre
dens historie. Ca. kl. 21.00 slutter vi
festen med en stemningsfuld andagt i
kirken. Pris: kr. 150,- inkl. mad, kaffe
og kage. Tilmelding senest mandag
den 10. august til Birthe Måhr, på
tlf. 30 12 48 34.
Tirsdag den 18. august
rødbyhavn kirke
Kl. 15.30: Menighedsrådsmøde.
Søndag den 23. august
rødby fjord mindepark
Kl. 11.00: Fælles Kirkedag. Gudstjeneste under åben himmel eller teltdug,
hvor sognepræst Jesper Bacher prædiker. Man skal selv medbringe sin
frokost, men der bliver disket op med
korsang og en spændende foredragsholder i skikkelse af præst, teolog og
forfatter Katrine Winkel Holm. Kom
ud på fjordbunden og få en dag på
toppen.
Mandag den 24. august
holeby
Kl. 09.00: Sommerudflugt. Bussen
kører fra Holeby Gamle Kro ( ved den
tidligere jernbanestation), og derefter er der opsamling ved den gamle
Statoil tankstation (nu autoværksted)
på hjørnet af Vestervej. Vi skal besøge
Elmelunde Kirke på Møn og se de
fantastiske kalkmalerier. Der er frokost i konfirmandstuen i Elmelunde.
Så kører vi videre til Danmarks Samlermuseum i Thorsvang. Hjemkomst
ca. 17.30, hvorefter vi spiser aftensmad på kroen.
Prisen er 250,- kr. Den 14. august er
sidste frist for tilmelding til Anni
Nielsen, Nøbbøllevej 5, 4960 Holeby,
tlf. 54 60 62 97 og 22 75 51 05.
Søndag den 30. august
maribo domkirke
Kl. 20.00: Sommerkoncert. Anne Kirstine Mathiesen (til daglig organist
ved Køge Kirke) og Vibeke Astner
(ansat ved Mølholm Kirke i Vejle)
spiller ved denne koncert firhændige
orgelværker for to orgler. Fri entré.

Koncerter og arrangementer

Pilgrimshuset
Pilgrims- og besøgscenter
ved Domkirken
Gennem flere år har der ligget et større hus til salg i Klostergade 16-20, som
nabo til Maribo Domkirke og direkte
knyttet til de gamle klosterruiner fra
1400-tallet. Dets beliggenhed skabte
tanker om at kunne udvikle et pilgrims- og besøgscenter i byen.
Gennem aktivt arbejde blev det muligt
at skabe det økonomiske grundlag for,
at huset fremover kan danne rammen
om en række aktiviteter, dels knyttet til
Refugiet Lolland-Falster, dels Klosterruten og andre turist- og pilgrimsrelaterede initiativer. Ikke mindst er det
meningen at Pilgrimshuset skal være
basis for et samarbejde i relation til
Domkirken og Birgitta søstrenes kloster.
Det er særligt en større bevilling fra A.P.
Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney
Møllers Fond til almene Formaal, der
har muliggjort både køb og renovering
af det gamle hus. Bevillingen blev givet
i foråret 2014, og siden har der været
arbejdet intensivt med byggeplanerne.
I skrivende stund er det vort håb, at
centeret kan stå færdigt i marts 2016.

Foreningen
I begyndelsen af december 2014 blev
der dannet en forening, »Pilgrimshuset
Maribo«, som fremover vil stå for driften af centeret. Foreningen har endnu
ikke trådt sine barnesko, men det er
tanken, at den skal fungere som paraply for de mange aktiviteter, som vil
komme til at foregå. Foreningen består
af en række mennesker, der har erfaring fra pilgrims- og retrætearbejde, og
dens basis er en åben idé-udviklingsgruppe, som jævnligt mødes for at udveksle inspiration.

Tilknytningen til Vadstena
Tanken om en base af denne karakter
er inspireret af Pilgrimscenteret i Vadstena, der i midten af 1990´erne blev
dannet med støtte fra Linköping stift.
Centeret ligger i nær tilknytning til klosterkirken, og samtidig tæt på Birgittasøstrenes kloster. Dette har dels dannet

grundlag for et veludviklet økumenisk
(tværkirkeligt) samarbejde i byen, og
dels givet liv til klosterkirken i Vadstena.
De mange pilgrimme, som besøger
byen, har gjort det muligt at skabe et
aktivt liv i kirken og centeret bygget
på frivillige kræfter, og derfor fungerer
Vadstena Pilgrimscentrum som en dynamo i byen. Dets eksistens tiltrækker
mange besøgende – om sommeren ofte
mere end hundrede om dagen.
Kerneydelsen er et levende, gæstfrit
miljø, som man føler sig velkommen
i. Desuden tilbydes løbende kurser og
seminarer bl.a. i samarbejde med den
lokale højskole.
Et af højdepunkterne i Vadstena er det
årlige pilgrimsteologiske seminar, der
afholdes hver vinter i januar/februar.
Det samler hundredevis af deltagere
fra hele Norden og bidrager til det,
man kalder den pilgrimsteologiske refleksion i den skandinaviske pilgrimsbevægelse.
I Maribo er de samme forudsætninger tilstede, som har været i Vadstena
– et levende, aktivt kloster i Birgittatraditionen, en domkirke, og smukke
rekreative omgivelser nær ved en sø.
Væsentligt er især Birgittas vægtige historie, som giver begge byer et særligt
præg, og tiltrækker pilgrimme og andre besøgende fra mange dele af verden. Interessant nok har Domkirken
i Maribo nøjagtigt samme grundplan
som klosterkirken i Vadstena. Der er
stor lighed mellem de to kirker, idet de
begge blev skabt på samme inspirationsgrundlag.

Aktiviteter i
Pilgrimshuset i Maribo
I Vadstena er udviklet en række vandreruter i tilknytning til byen og de
nærliggende klosterruiner i Alvastra.
Det samme kan man gøre i Maribo, idet
Klosterruten nu er under opbygning sideløbende med andre turist-initiativer,
såsom Munkeruten.
Huset ligger i tæt anknytning til Domkirken, med stor have lige ned til Birgitta-ruinerne og har derfor en placering, der gør flere funktioner mulige:
- Som besøgscenter, hvor turister og
pilgrimme kan droppe ind og få en
kop kaffe samt få oplysninger om

Pilgrimshuset.

vandreruter på Lolland-Falster og andre attraktive steder at tage hen, særligt i kirkelig sammenhæng. Huset kan
desuden udgøre en base for grupper
af rejsende, der ønsker at besøge Domkirken for eksempel i forbindelse med
menighedsudflugter.
- Som ramme for aktiviteter i tilknytning til Refugiet Lolland-Falster, som
i samarbejde med klosteret i Maribo
afholder retræter for erhvervsledere
og andre målgrupper. Klosteret kan
tilbyde rammen for spisning, ophold,
overnatning og tidebøn, frigør Refugiet
fra den store opgave selv at skulle have
et sted, hvor disse tilbud gives. Til gengæld kan Refugiet i disse bygninger
skabe sine egne rammer for samtaler,
kurser, rekreation og meget andet.
- Som brobygger mellem kirken og det
almindelige samfund, idet huset ligger
smukt i den gamle bydel i Maribo, og
kan danne base for besøgende, som ønsker at møde det kirkelige miljø på en
mere uformel og uforpligtende måde.
Samtalerum for sjælesorgssamtaler,
som kan tilbydes i en fri sammenhæng, idet centeret fungerer som buffer mellem kirkens rum og det almindelige samfund. Centeret skal adskille
sig fra turistbureauet på den måde, at
man netop kan få en samtale af dybere
karakter – hvis det er det, der er behov for. Mange samtaler vil naturligt
komme til at foregå af sig selv i besøgscenteret, men det er vigtigt at have et
eller flere rum, hvor fortrolige samtaler
er mulige.
- Som bibliotek i mindre format, med
litteratur om egnens kirkelige historie
samt åndelige og eksistentielle bøger,
som kan være gavnlige for pilgrimme
og retrætedeltagere.
- Som mini-museum for Maribos kirkelige historie, herunder dannelsen af
det oprindelige Birgitta-Kloster, samt
Domkirkens historie før og efter refor-
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mationen. Der kan være en fast udstilling, samt flere skiftende, kirkelige udstillinger af forskellig karakter. Det vil
være oplagt at have en lille fast udstilling om Birgitta og hendes betydning i
fortid og nutid. Mini-museet kan ligeledes fungere som kapel, som rum til
bøn, samtaler, m.v. Her kan f.eks. foregå »delande« – altså det, at pilgrimme,
retrætedeltagere eller andre besøgende
mødes i små grupper for at udveksle
eksistentielle erfaringer.
- Som primitiv overnatning (herberg)
for pilgrimme, der besøger byen, og
som har brug for en enkel base, før de
drager videre. Ønskes overnatning af
bedre kvalitet, kan der henvises til de
mange andre muligheder i Maribo.
Rummene, som afsættes til dette, kan
indrettes sådan, at de også kan bruges
som base for de frivillige, som passer
huset. Det skulle nemlig være muligt
at udvikle et miljø for frivillige kræfter,
rekrutteret lokalt og fra andre dele af
pilgrims- og retrætebevægelsen.

Det videre arbejde
Lokale kræfter arbejder aktivt med, og
et af eksemplerne er, at Lolland Kommune har bevilget en frivillig arbejdsindsats til at rydde haven foran huset,
sådan at gamle, forfaldne bygningsdele i løbet af efteråret blev revet ned,
og mange tilgroede budskadser blev
fjernet. Det lokale museum, Museum
Lolland-Falster, er med i vurderingen
af projektet og også interesseret i, at

Pilgrimshuset.

formidlingen af den lokale historie
styrkes, gennem en række aktiviteter
knyttet til klosterruinerne. Desuden
har Fonden RealDania bevilliget godt
3 millioner kroner til renoveringen af
søbredden, gennem projektet »Stedet
tæller« – og den indsats, som dette
medfører, skaber god grobund for et
samarbejde mellem mange aktører.
Der er fuld gang i udviklingen af diverse rutenetværk via Sjælland og sydover
mod Tyskland som før nævnt blandt
andet via både Munkeruten og Klosterruten. Men Santiagopilgrimmene er
også ved at udforske vejene hen over
Lolland-Falster, og det er vores håb,

at vi i det kommende år kan udvikle
et godt samarbejde, som på sigt kan
stimulere vandringer på tværregional
basis. Både fra Tyskland og nordover,
via Maribo og Roskilde til Sverige og
den anden vej.
Vi har et godt samarbejde med Pilgrimscenteret i Vadstena,og pilgrimsbevægelsen i Sverige i det hele taget, og med
Pilgrimscenteret ved Sankt Jakobi Kirke i Hamborg. Hvis en kommende base
i Maribo kan understøtte vandringsaktiviteterne på tværs af de tre lande og
videre til både Norge og sydover, vil
det være til stor glæde.
Elisabeth Knox-Seith

Program for Indre Mission Maribo

Vigtige jubilæer

Juni
Torsdag den 5. kl. 14.00: Grundlovsmøde på Chr. Sædecentret. Tidligere
missionær i Maribo Henrik Jørgensen, Videbæk.
Onsdag den 10. kl. 18.00: Afslutningsmøde: Nærmere oplysning kan fås hos
undertegnede.

I år 2016 har Maribo Domkirke 600års jubilæum, og der satses på, at
pilgrimscenteret er i funktion på
dette tidspunkt. I år 2017 er der Reformations-jubilæum, og måske kan
fejringerne fra året før forlænges i en
række kulturelle tilbud, der anskueliggør reformationen og dens mange brudflader, ikke mindst set i lyset
af, at den levende klostertradition i
dag er vendt tilbage til Maribo. Med
andre ord: Hvor bevæger kirken sig
hen, 500 år efter Luther? Hvilke udfordringer står vi i, i dag, for at skabe
en levende og nærværende kirke?

August
Onsdag den 19. kl. 19.30: Frit samvær: Andagt ved missionær Preben Dahl.
Fredag den 28. kl. 14.30: Besøg på Sømandsmissions skib »betel« i Nakskov
havn. Afgang fra Missionshuset museumsgade 15 kl. 14.30.
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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