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Bandholm - Askø sogne

Rigtig dejlig sommer
Med billedet af det blomstrende mirabelletræ i præstegårdshaven ønskes
alle hermed en rigtig dejlig sommer.
Jeanette Braun
»Nu blomstertiden kommer
med lyst og ynde stor,
sig nærmer bliden sommer,
da græs og urter gror;
nu varmer sol i lide,
og hvad der lå som dødt,
med hver den dag mon skride,
står op som atter født.
De fagre blomsterenge
og agrene på rad,
de grønne urtesenge
og skovens friske blad
de skulle os påminde,
hvor Gud er rig og from,
der lader nåden rinde
og række året om«.
DDS 722 v. 1-2

Askø:
Arrangementer i præstegården:

Luthersk Missions møde
Mandag den 12. juni kl. 19.30: Jens Erik
Rasmussen.
Udsigten fra Bandholm Kirke.

Vejviser:
Sognepræst: Jeanette Strømsted Braun,
Havnegade 29, 4941 Bandholm.
Tlf. 54 78 81 60. E-mail: jsb@km.dk
Træffetid: Tirsdag-fredag kl. 10.00-11.00.
Mandag er fridag.
Bandholm kirke:
Formand for menighedsrådet:
Tina Skytt, Plantagevej 17, 4941 Bandholm.
Tlf. 23 23 97 90.
E-mail: shskytt@gmail.com
Kirkeværge: Nils Rasmussen, Birketvej 68,
4941 Bandholm. Tlf. 54 78 82 00 / 24 83 17 84.
E-mail: ras@smilemail.dk
Kontaktperson: Tina Skytt, Plantagevej 17,
4941 Bandholm. Tlf. 23 23 97 90.
E-mail: shskytt@gmail.com
Graver: Martin Nielsen, Skovlængevej 27,
4920 Søllested. Tlf. 25 54 67 67.
E-mail: bandholmkirke@gmail.com
Organist: Vasily Malysh.
E-mail: vasily.malysh@gmail.com
Kirkesanger: Anne Marie Raft.
E-mail: raft@live.dk
Askø kirke:
Formand for menighedsrådet:
Ejvind Sørensen, Konemadevej 15,
4930 Maribo. Tlf. 23 23 97 90.
Kirkeværge: Peter Larsen, Lilleøvej 17,
4930 Maribo. Tlf. 54 71 03 99.
Graver: Jørgen Gosmer, Øster
Hovedvej 22, 4930 Maribo. Tlf. 54 71 00 38.
Privat 27 29 43 38. Mandag er fridag.
Organist: Anni Sørensen, Konemadevej 15,
Askø, 4930 Maribo. Tlf. 54 71 00 01.
Kirkesanger: Vakant.
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Fuglse - Krønge - Torslunde - Errindlev - Olstrup - Tågerup sogne

Graverne
Sommer er det samme som frisk luft
og vækst. Landmændene sår, og derhjemme i haven har vi lidt grønsager
og lidt frugt.
Ved vores kirker har vi mennesker med
grønne fingre, der kan få vore kirkegårde til at fremstå smukke og blomstre.
Vi har tre fuldtidsansatte og en deltidsansat graver her i pastoratet, og derudover har vi en medhjælper ansat.
De fire gravere vil her fortælle lidt om
sig selv og deres arbejde:
Gerda Madsen er alderspræsidenten.
Gerda er en institution i Krønge både
som graver og ved at være aktiv omkring Beboerhuset og i det hele taget
ved at engagere sig lokalt.
Gerda kan snart fejre sølvbryllup med
Krønge Kirke.
Alle gravere kan fortælle om de store
forandringer, der er sket i deres tid ved
vore kirker og kirkegårde. Da Gerda
begyndte, var det meget almindeligt,
at graveren boede tæt på sit arbejde.
Det gør Gerda stadig.
I mange af de år Gerda har været graver, har hun ringet manuelt med kirkeklokkerne. Meget af det tunge arbejde
på kirkegårdene, som maskiner i dag
har overtaget, foregik ved håndkraft.
Viggo Frederiksen startede i marts 2007
som graver ved Errindlev Kirke. Viggo
fortæller:
»Inden den tid havde jeg arbejdet i landbruget, i skovbruget og på planteskole.
For ca. fire år siden blev Errindlev-,
Olstrup- og Tågerup kirkesogne lagt
sammen, og jeg blev ansat ved alle tre
kirker.
Igennem tiden har jeg taget kurser, og
det er endt med, at jeg til maj skal til
svendeprøve som grøn anlægsgartner
sammen med René Romme fra Fuglse-,
Krønge- og Torslunde kirker.
De senere år har været en udfordring,
idet vi er blevet beskåret i timer til
medhjælp samtidig med, at der sker
en omlægning på alle seks kirkegårde,
så det skulle blive nemmere at pleje og
vedligeholde dem.
Der er sket meget på de 10 år, men i
stedet for at se begrænsningerne, må
man se udfordringerne.«
Vores nyuddannede anlægsgartnere
glæder sig til, at de er blevet bedre

udrustet til at få lavet pleje- og udviklingsplaner for kirkegårdene.
Alle graverne kan kun opfordre andre
til at følge med tidens udvikling.
René Romme begyndte her i pastoratet
i 2008 som havemand i den tidligere
præstegård i Fuglse.
René blev efterfølgende ansat ved Torslunde Kirke i 2009 og sidst i Fuglse i
2013.
Lige nu er René og Viggo i gang med
at færdiggøre deres projekt til svendeprøven i maj i år.
Helle Tell startede som graver oktober 2004 ved Tågerup Kirke, og hun
fortæller: »Jeg er uddannet væksthusgartner. Jeg har arbejdet med forædling
af sukkerroer, raps og ærter i 16 år og
har arbejdet for Nykøbing Falster kommune med vedligeholdelse af grønne
områder.
Det var lidt af en omvæltning at starte
som graver, men jeg fortryder ikke skiftet af job.
Som graver kan man selv tilrettelægge
sit arbejde under ansvar. Det giver ekstra arbejdsglæde.
Jobbet indebærer mange funktioner:
kirketjener og snakke med pårørende,
både når de er glade, og når de er kede af det, pleje af gravsteder og grønne
områder, kontorarbejde og have dagligt opsyn med bygninger og inventar
samt maskiner.
Der er aldrig to dage, som er ens, og
man ved aldrig på forhånd, hvad dagen byder på så man må være omstillingsparat.
Alle i byen ved, hvem graveren er, så
det giver en stor berøringsflade i nærområdet. Man bliver tit kontaktet, når
man har fri, for der er lige et spørgsmål,
som måske kræver svar her og nu. Det
giver en glæde at kunne hjælpe andre
også uden for arbejdstiden.
Vi deltager i ERFA-gruppe møder, og
det er rart at kunne vende evt. spørgsmål med kollegerne. Der er mange gravere, som går alene på arbejdspladsen
hele tiden.
Vi i Errindlev-Olstrup-Tågerup arbejder sammen, når der er behov for to til
at lave tingene, men jeg kan også godt
lide at arbejde alene.
Det giver også en ekstra arbejdsglæde,
når man har et menighedsråd, som interesserer sig for arbejdet med kirken
og kirkegården samt påskønner det ar-

bejde, der bliver udført både i og uden
for kirkerummet«.
Alle læsere ønskes en god sommer, og
I er velkomne til at hilse på os, når vi
går på kirkegårdene.
Graverne i Errindlev-Fuglse pastorat
Gerda og René, Helle og Viggo

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:
Luise Hansen, Egelundvej 18, 4895 Errindlev.
Tlf. 61 42 99 75.
Organist: Jens Otto Jensen. Tlf. 40 41 49 31.
Kirkesanger: Anne Høegh. Tlf. 40 41 49 31
Gravere: Viggo Frederiksen. Tlf. 20 94 05 25.
Helle Tell. Tlf. 22 41 72 32.
Kirkeværger fo alle tre kirker:
Marianne Hansen, Torsøvej 5, Torsø,
4895 Errindlev. Tlf. 54 60 00 94.
Kirsten Christensen, Kærvej 11, 4895 Errindlev.
Tlf. 54 60 01 13.
Fugle, Krønge og Torslunde kirker:
Formand for menighedsrådet:
Jørgen Madsen, Krøngevej 38, 4930 Maribo.
Tlf. 24 67 63 78.
Organist: Max Sydendal. Tlf. 23 24 35 43.
Kirkesanger: Agnes Langballe. Tlf. 54 69 10 22.
Gravere:
Fuglse og Torslunde kirker: René Romme.
Tlf. 40 74 39 42. E-mail: fktkirkegaarde@live.dk
Mandag er fridag.
Krønge Kirke: Gerda Madsen. Tlf. 21 64 86 56.
Kirkeværger:
Fuglse kirke: Jimmy Roed. Tlf. 26 16 95 05.
Krønge og Torslunde kirke: Allan Madsen.
Tlf. 28 70 41 29
Kirkekasserer for pastoratet: Birte Fuglsang
Johansen, Havnegade 99B, 4970 Rødby.
Tlf. 54 65 36 20.
Åbent: Tirsdag kl. 09.00-11.00 samt efter aftale.
Kirkebil: Tlf. 54 95 11 11 eller 54 60 20 05.
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Holeby - Bursø sogne

Foto: Flickr Hisahi CC Share alike.

Er alle katte grå i mørket?
»I mørket er alle katte grå«. Sådan siger
et gammelt ordsprog. Men er "alle katte" virkelig det? Én af mine lærere fortalte om de gamle, kendte ordsprog og
deres betydning. At der ofte var enkel
hverdags-visdom at hente i deres folkelige filosofi: »Man må lide for skønheden« – »En fugl i hånden er bedre end
ti på taget« – »Man skal ikke kaste med
sten, når man selv bor i et glashus« og
så videre.
På et tidspunkt nævnte han også »I
mørket er alle katte grå«. Af én eller
anden årsag kunne jeg ikke lade være
med at bide mærke i netop dette ordsprog. For passer det? Er alle katte virkelig grå i mørket?
Det skal jo nok udtrykkes lidt anderledes. Natten skjuler alle katte. Eller:
Om dagen har kattene svært ved at
genkende hinanden. Tjah, måske er
der noget om det, men kun hvad det
ydre angår. Sandheden er, at det er om
natten, i mørket, at vi viser, hvad det
er, der gør os forskellige fra hinanden.
»Nu sænkes overalt
Guds skabermørke,
nu sletter han det
dagslys, han lod gry,
og lukker nattens
sorte kåbe om os,
til morgensolen
åbner den på ny«.

på jobbet eller i skolen? Men når natten kommer, kommer gråden også. Om
natten kan man tillade sig at lukke op
for sit indre. Græde eller grine. Ting,
der er for private og gør én sårbar, råber man ikke højt om midt på dagen,
men om natten er der frit løb.
En anden grund til, at vi måske åbner
mere op for os selv i mørket, kan være
ansigtsløsheden. At man bliver anonym i mørket. Man kan vise sig fra sin
nøgne og sårbare side. Man kan skjule
og gemme sig i mørket. Det, man måske ikke helt tør stå ved om dagen, kan
man give slip på om natten. I Bibelen
hører vi om Nikodemus, der også kom
til Jesus om natten. Der er et eller andet ved natten – en åbenhed og sårbarhed, som blændes af dagslyset. Vi løser
op for os selv efter mørkets frembrud.
Slipper tankerne fri. Finder de følelser
frem, vi ellers har holdt nede hele dagen. Og når vi sover, åbner drømmenes
magiske teater sine døre ...
Det er derfor, jeg ikke tror, alle katte er
grå i mørket. Men at alle katte netop
bliver vidt forskellige efter mørkets
frembrud.
Anders Blichfeldt

Konfirmationer
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 e-mail, hvis du ønsker
at høre nærmere om fordelingen af de
enkelte hold i de kommende år:
2018: Holeby den 27. april og den 10. maj.
Bursø den 13. maj.
2019: Holeby den 17. maj og den 30. maj.
Bursø den 2. juni.
2020: Holeby den 8. maj og den 21. maj.
Bursø den 24. maj.
2021: Holeby den 30. april og den 13. maj.
Bursø den 16. maj.

Vejviser:
Sognepræst: Anders Blichfeldt,
Gl. Holebyvej 4, 4960 Holeby. Tlf. 54 60 60 33.
E-mail: abl@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 11.00 - 12.00.
Henvendelse i ferier til sognepræst Anne-Lene
Nielsen Frederickson. Errindlev. Tlf. 54 60 00 09
eller Marianne Eilskov Hansen. Tlf. 54 60 50 49.
Ønsker du at tale med præsten?
Så ring eller send en e-mail og aftal et møde.
Præstens ugentlige fridag er mandag.
Indtal evt. besked på telefonsvareren.
Organist ved begge kirker: Vibeke Dietz,
Erikstrupvej 25, 4930 Maribo. Tlf. 25 48 62 82.
Kirkesanger ved begge kirker:
Vakant.

Foto: Nyvang Brugsen.

DDS 788 v. 1

Sommerudflugt

Når mørket kommer, kommer følelserne også. Mørket gør noget ved vores
sind. Nogle føler ro, lettelse og glæde
ved at ligge stille og roligt i mørket, andre føler angst, ensomhed og afmagt.
Følelser kommer mere til udtryk, når
mørket sænker sig. Hvor mange kender ikke til at være lidt nede, men alligevel holde smilet oppe hele dagen

Årets sommerudflugt finder sted tirsdag den 22. august. Vi vil besøge Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk. Der
bliver lejlighed til at spise frokost.
Kl. 09.00 kører bussen fra plejehjemmet
i Holeby. I modsætning til tidligere år
bliver der ikke opsamling andre steder.
Hjemkomst cirka kl. 19.00.
Prisen er 250 kr. Den 1. august er sidste frist for tilmelding til Svend Aage
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Hansen, Nødebjerg 67, 4960 Holeby på
tlf. 54 60 60 71 og 23 37 99 27 eller på
e-mail: sah@besked.com

Graver ved begge kirker: Allan Madsen,
Krøngevej 11, 4930 Maribo. Tlf. 29 85 13 00.
E-mail: holeby.bursoe@gmail.com
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: Lissi Petersen,
Kirstinehøjvej 3, 4930 Maribo. Tlf. 20 44 72 50.
E-mail: restrup@privat.tele.dk
Kontaktperson vedr. leje af Posselts Hus:
Graver Allan Madsen. Tlf. 29 85 13 00. E-mail:
holeby.bursoe@gmail.com
Kirkebil: Kan bestilles på tlf. 54 95 11 11.

Hunseby sogn

Picnicgudstjeneste
i præstegårdshaven
2. pinsedag kl. 11.00 er der traditionen
tro gudstjeneste i præstegårdshaven
med efterfølgende picnic i det grønne.
Tag en stol med, så sørger vi for bordene. Kom og vær med til at fejre pinsen
på en festlig og fornøjelig måde.

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådsmøderne foregår i
Hunseby præstegård kl. 18.30-21.00.
Datoerne kan ses på sogn.dk

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

Kørsel til gudstjeneste
Ring på tlf. 40 46 72 15 og hør, hvornår
der er kørsel til gudstjeneste.
Foto: Tina Hansen.

Pilgrimskirke,
vejkirke, cykelkirke
I Hunseby sogn glæder vi os over, at
Hunseby Kirke fra 2017 er med på
kortet over vejkirker i Danmark. Nu
kan man komme ind og opleve vores
smukke kirke, når man er ude at køre
en tur i det danske landskab. Hvis man
er på cykel, kan man få pumpet sine
dæk, inden man kører videre, og det
er også muligt at fylde vandflasken
op til resten af turen. Derudover ligger kirken både på Caminoruten og på
Klosterruten, hvilket har givet os nogle
helt nye og spændende oplevelser med
de pilgrimsgrupper, som lagde vejen
forbi i 2016. Der kom fire hold på hver
15-18 mennesker, som kontaktede os
for foredrag og andagt. Det har været
både inspirerende og lærerigt at byde
disse pilgrimme velkommen på den

Vejviser:
Hjemmeside: www.hunsebykirke.dk

nye rute. Den første gruppe pilgrimme,
der kom forbi, sagde, at vi skulle søge
om at blive vejkirke, for det var da det
eneste rigtige. Så gik vi i gang med at
finde ud af, hvordan man gjorde det.
Den næste gruppe pilgrimme mente,
at man som pilgrim skulle røre ved
Kong Huns navle, når man var pilgrim
i Hunseby, og den tredje gruppe satte
sig og spiste op ad kirkemuren ud mod
vejen. Det affødte derfor en snak om, at
vi kunne tænke os at få lavet et bænke
arrangement, hvor de kan sidde med
deres madpakker. Så vi arbejder på, at
vi med tiden kan få ført den plan ud
i livet. Det har allerede betydet meget
for os at blive pilgrimskirke. Nu kan
man ovenikøbet købe vores lille bog
om Hunseby kirke med mobile pay.

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

Sommerkoncerter
i Maribo Domkirke
Midsommer i Maribo den 24. juni kl.
16.00. Sommernattens Dyb – Niels W.
Gade 200 år.
Koncert med Københavns Drengekor
og Ensemble Storstrøm, Gert Henning
Jensen, tenor og dirigent Ebbe Munk.
Én af de største danske komponister
nogensinde Niels W. Gade fejres i 2017
i anledningen af hans 200 års fødselsdag. Sammen med tenoren Gert Henning Jensen, Københavns Drengekor
og Ensemble Storstrøm er Gade og
dansk kor-lyrik og hele det 19. århundrede på programmet ved denne midsommerkoncert i Maribo Domkirke.

Københavns Drengekor.

International
Sommer-orgelfestival

Mads Höck

Brændende kærlighed

Søndag den 6. august kl. 17.00:
Mads Höck, Grundtvigskirken, København.

Sankt Hans aften den 23. juni kl. 20.00.
Domkirken byder på ild og varme –
men ingen hekseafbrændinger!

Sven V. Olsen
Vibeke Vanggaard

Domorganisten inviterer til fygende
varm orgelkoncert, når hun på Sankt
Hans aften byder inden for til koncert
med temaet »Brændende Kærlighed« –
det er her, hvor du har mulighed for at
ønske et stykke musik, du har en særlig
kærlighed til. Send dit ønske til vanggaard@doks.dk hurtigst muligt. Alle
ønsker er velkomne!
Med BRÆNDENDE VARM hilsen fra
domorganist Vibeke Vanggaard.
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Søndag den 13. august kl. 17.00:
Sven V. Olsen, Jesus kirken, Valby.

Sommerudflugt
til Langeland
Torsdag den 22. juni. Turen begynder
med opsamling ved Bagtorvet i Maribo kl. 09.00.
Bussen kører os ombord på færgen, og
kl. 11.00 anløber vi Spodsbjerg.
Formiddagskaffen serveres på færgen.
På Langeland kører vi nordpå over
Botofte, Snøde, Hesselbjerg til Stoense
Kirke bl.a. med glasmalerier af Maja
Lisa Engelhart. Pastor Hans Henrik
Merrild viser rundt kl. 11.30-12.00.
Derfra kører vi sydover med en afstikker til Egeløkke slot, forbi Tranekær
slot over Tullebølle til Kædeby lidt
nord for Humble. På restaurant Kædeby-Caféen skal vi spise middagsmad,
to retter fra kl. 12.30 til kl. 13.40.
Så kører vi over til Skovsgård, hvor vi
fra ca. 14.00-15.30 kan besøge diverse
udstillinger i udbygninger og hovedbygning plus park. Det sidste kvarter
før afgang kan vi drikke eftermiddagskaffe ved bussen.
Spodsbjerg-Tårs kl. 16.15-17.00. Forventet hjemkomst kl. 17.45.
Prisen for hele turen inkluderer middag, entré, færge og rundviser: 280 kr.
Vi glæder os til en god tur.
Anne Koppelgaard

Indsamlinger
Monica Melcova

Søndag den 20. august kl. 17.00:
Monica Melcova, Slovakiet.

Juni og juli:
DSUK (Danske Sømands og Udlands
Kirker).
August:
Kirkens Korshær.

Maribo domsogn

Bangs Have Center
Der er bibelkreds i Bangs Have Centeret onsdag den 7. juni kl. 13.30.
Per Møller

Sensommerturen
finder i år sted torsdag den 7. september
kl. 12.30-18.00. Turen går til Gedser og
Marielyst.
Anne Koppelgaard

Ændringer af liturgien
ved højmessen
Den senest vedtagne højmesseordning
er autoriseret ved kongelig resolution
af 12. juni 1992. Højmesseordningen
åbner mulighed for, at præsterne og
menighedsrådet i fællesskab kan foretage ændringer på en række punkter i
højmessen.
Menighedsrådet og præsterne ved Maribo Domkirke har i takt med tidens
udvikling ønsket at foretage en række
ændringer i højmessen, som den har
været praktiseret i Domkirken i en årrække.
Højmessen kan inddeles i fire hoveddele:
1) Indledning
2) Ordet
3) Nadver
4) Afslutning.
Ændringerne omfatter elementer i alle
fire led.
I det indledende led ændres indgangsbønnen til en formulering af Holger
Lisner:
»Lad os alle bede!
Herre, vi er kommet her
for at møde din kærlighed og sandhed.
Send os din Helligånd
og gør os åbne for,
hvad du vil give os.
Lad ordet slå rod i vore hjerter,
så du lever i os,
og vi bliver ét i dig
og tjener dig i alle ting.
Amen.«
I højmessens andet led forestås første
læsning (Det Gamle Testamente) fremover af en lægmand. Det er tanken, at

en række frivillige forberedes til at varetage oplæsningen af teksten fra Det
Gamle Testamente.
De første ord i Den apostolske trosbekendelses tredje trosartikel føres tilbage til:
»Vi tror på Helligånden.«
Højmessens tredje led, nadveren, indeholder tre mulige ritualer, et A -, B - og
C ritual.
Med ændringen bliver ritual C det gældende.
Efter menighedssvaret: »Hosianna i det
højeste« synges ét vers af salme 439 i
Den Danske Salmebog: »O du Guds
Lam!«
Højmessens fjerde led omfatter to ændringer:
Meddelelserne om den kommende
uges gudstjenester, arrangementer, om
indsamlinger og andet, som hidtil er
blevet læst fra prædikestolen efter kirkebønnen, læses fremover af præsten
efter sidste salme.
Udgangsbønnen ændres til følgende
bøn af Anne Sofie Seidelin:
»Lad os alle bede!
Herre, jeg takker dig af hele mit hjerte,
fordi jeg går ud herfra som et frit menneske
med mine synders forladelse og din velsignelse.
Bliv hos mig med din fred
og giv mig mod til at leve, som du har lært
mig.
Amen.«
Ændringerne i liturgien trådte i kraft
ved højmessen anden søndag efter påske, den 30. april. Efter et års prøvetid
evaluerer menighedsrådet og præsterne de indhøstede erfaringer. Hver enkelt kirkegænger er meget velkommen
med bemærkninger til ændringerne i
liturgien.
Per Møller

Maribo Domkirke.

Vejviser:
Hjemmeside: www.maribodomkirke.dk
Domprovst: Anne Reiter, Klostergade 35, 4930
Maribo. Tlf. 54 78 06 86. Mobil: 30 24 97 80.
E-mail: abre@km.dk Fredag er fridag.
Sognepræst: Per Møller, Klostergade 2,
4930 Maribo. Træffes bedst kl. 12.00-13.00 eller
efter aftale. Tlf. 54 78 44 21.
E-mail: pmoe@km.dk
Bopæl: Vestergade 6, 4990 Sakskøbing.
Tlf. 54 70 42 02. Mandag er fridag.
Assisterende sognepræst for domprovsten:
Birgitte Flensburg. Se Nebbelunde - Sædinge.
Pilgrimspræst: Elizabeth Knox-Seith.
Klostergade 14, 4930 Maribo. Tlf. 26 70 99 05 /
33 11 14 05. E-mail: elkn@km.dk
Mandag er fridag.
Kordegn: Anne-Mette Overgaard, Kirke
kontoret, »Sognets Hus«, Kirkestræde 6,
4930 Maribo. Tlf. 54 78 03 92.
E-mail: amov@km.dk
Kontortid: Mandag-fredag kl. 10.00-13.00,
torsdag tillige kl. 15.00-18.00.
Tlf. 54 78 03 92.
Kirketjenere: Priska Willumsen. Klostergade 33, 4930 Maribo. Tlf. 20 42 03 89. Mandag
er fridag. Niels Devantier. Klostergade 33,
4930 Maribo. Tlf. 20 42 03 92. Mandag er fridag.
Domorganist: Vibeke Vanggaard. Skovmarksvej 20, 4672 Klippinge. Tlf. 23 20 12 76.
Fridag: mandag. E mail: vanggaard@doks.dk
Kirkegårdsleder: Bent Rasmussen.
Træffes på kirkegården i arbejdstiden og på
kirkegårdskontoret mandag til torsdag kl. 11.0012.00 og kl. 14.00-15.00, samt fredag
kl. 11.00-12.00. Tlf. 23 30 03 51 / 54 78 03 51.
E-mail: maribokirkegaard@tdcadsl.dk
Formand for menighedsrådet: Bent Normann
Olsen, Sdr. Boulevard 111 D, 4930 Maribo.
Tlf. 24 24 36 17.
Domkirkeværge: Finn Hansen Løj, Østre
Boulevard 29, 4930 Maribo. Tlf. 54 78 35 40.
Ældrearbejdets kontaktudvalg:
Anne Koppelgaard, Refshalevej 65,
4930 Maribo. Tlf. 54 78 90 23.
Ungdomskorpsene:
De grønne pigespejdere »Augustaer«
Kontaktperson: Jytta Christensen, Vestergade
56, lej. 14, 4930 Maribo. Tlf. 54 78 13 04.
Det Danske Spejderkorps. Maribospejderne
Formand: Bent Rasmussen, Pilevænget 55,
4930 Maribo. Tlf. 54 78 85 85.
Gruppeleder: Bente Jørgensen,
Maria Gade 28, 4930 Maribo. Tlf. 54 78 10 39.
Kirkebil: Bestilles hos kordegnen. Tlf. 54 78 03 92.
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GUDSTJENESTER
Juni - Juli - August
JUNI

Onsdag den 21.
Maribo

Søndag den 4. – Pinsedag
Askø
Bandholm
Bursø
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Tågerup
Østofte

Kl. 09.30 (JSB)
Kl. 16.00 (JSB)
Kl. 10.30 (ABL)
Altergang
Kl. 10.30 (ALNF)
Kl. 09.00 (ABL)
Altergang
Kl. 10.00 (GSLA)
Kl. 10.00 (ABRE) Kirkebil. Radiotransmission
Kl. 14.00 (BIF)
I præstegårdshaven
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 10.00 (MEH) Kirkekaffe
Kl. 09.00 (ALNF)
Kl. 19.00 (HMAA)

Mandag den 5. – 2. pinsedag
Bandholm
Errindlev
Holeby
Hunseby
Krønge
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Østofte

Kl. 09.30 (JSB)
Kl. 10.30 (ALNF)
Kl. 10.30 (ABL)
Kl. 11.00 (GSLA)
Kl. 08.30 (ALNF) Kirkekaffe
Kl. 10.00 Steen Skovsgaard. Radiotransmission
Kl. 08.30 (JEBA)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 10.00 (HMAA) Børnegudstjeneste

Onsdag den 7.
Maribo

Kl. 09.00 (DSP)

Morgensang

Søndag den 11. – Trinitatis
Bandholm
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Torslunde
Tågerup
Østofte

Kl. 09.30 (JSB)
Kl. 19.00 (MEH)
Kl. 11.00 (JSB)
Kl. 10.00 (PMOE)
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 08.30 (ALNF) Kirkekaffe
Kl. 10.30 (ALNF)
Kl. 10.00 (HMAA)

Onsdag den 14.
Maribo

Kl. 09.00 (DSP)
Morgensang
Kl. 13.00 Steen Skovsgaard. Landemode

Søndag den 18. – 1. søndag efter trinitatis
Bandholm
Askø
Errindlev
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Østofte
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Kl. 16.00 (JSB)
Kl. 19.00 (JSB)
Kl. 09.00 (ALNF)
Kl. 10.30 (ALNF)
Kl. 08.30 (MEH) Altergang
Kl. 10.00 (GSLA)
Kl. 10.00 (ABRE)
Kl. 08.30 (JEBA)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 19.00 (HMAA)

Kl. 09.00 (DSP)

Morgensang

Søndag den 25. - 2. søndag efter trinitatis
Bandholm
Holeby
Hunseby
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Torslunde
Tågerup

Kl. 10.00 (GSLA)
Kl. 08.30 (MEH)
Kl. 16.00 (GSLA)
Kl. 10.00 (PMOE)
Kl. 08.30 (PMOE)
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 10.30 (ALNF
Kl. 09.00 (ALNF)

Onsdag den 28.
Maribo

Kl. 09.00 (DSP)

Morgensang

JULI
Søndag den 2. - 3. søndag efter trinitatis
Askø
Bandholm
Errindlev
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Østofte

Kl. 14.00 (JSB)
Kl. 10.00 (JSB)
Kl. 08.30 (MEH)
Kl. 10.30 (ABL)
Kl. 19.00 (ABL)
Kl. 19.00 (GSLA)
Kl. 10.00 (PMOE)
Kl. 17.00 (EOR)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 08.30 (PMOE)
Kl. 08.30 (PRKI)

Kirkekaffe
Kirkekaffe

Kirkekaffe
Kirkebil

Onsdag den 5.
Maribo

Kl. 09.00 (DSP)

Morgensang

Vejviser:
Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Søndag den 9. - 4. søndag
efter trinitatis

Bandholm
Holeby
Hunseby
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Torslunde
Tågerup
Østofte

Kl. 11.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(GSLA)
Kl. 10:30 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(ABL)
Altergang
Kl. 09.30 xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(GSLA)
Kl. 10.00 Adresser:
(ELKN)
Kl. 19.00 Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(Degnegudstjeneste)
Kl. 10.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(EOR)
Kl. 09.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(ABL)
Kl. 08.30 xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(ALNF) Kirkekaffe
Kl. 10.30 Adresser:
(ALNF)
Kl. 10.00 Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(PRKI)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Onsdag den 12.
Maribo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kl. 09.00 (DSP)			
Adresser:

Morgensang

Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Søndag den 16. - 5. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
søndag efter trinitatis
Bandholm
Errindlev
Holeby
Hunseby

Kl. 09.30 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(GSLA)
Kl. 14.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(BEKN) Errindlev Havn.
Digegudstjeneste
Kl. 10.30 (ABL)
Kl. 11.00 (GSLA)

Krønge
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Østofte

Onsdag den 9.

Kl. 10.30 (ALNF)
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 09.00 (ABL)
Kl. 19.00 (BIF)
Kl. 08.30 (PRKI)

Maribo

Kl. 09.00 (DSP)

Morgensang

Bandholm
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo

Søndag den 23. - 6. søndag efter trinitatis
Askø
Bandholm
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Tågerup
Østofte

Kl. 19.00 (HVL)
Kl. 11.00 (GSLA)
Kl. 19.00 (ABL)
Kl. 10:30 (ABL)
Altergang
Kl. 09.30 (GSLA)
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 19.00 (BIF)
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 10.00 (MEH) Kirkekaffe
Kl. 08.30 (MEH)
Kl. 10.00 (PRKI)

Onsdag den 26.
Maribo

Kl. 09.00 (DSP)

Morgensang

Søndag den 30. - 7. søndag efter trinitatis
Askø
Bandholm
Errindlev
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Torslunde

Morgensang

Søndag den 13. - 9. søndag efter trinitatis

Onsdag den 19.
Maribo

Kl. 09.00 (DSP)

Kl. 09.30 (HVL)
Kl. 11.00 (GSLA)
Kl. 08.30 (MEH)
Kl. 10.30 (ABL)
Kl. 09.30 (GSLA)
Kl. 10.00 (ELKN)
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 09.00 (ABL)

Olstrup
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Østofte

Kl. 09.30 (JSB)
Kirkekaffe
Kl. 10.30 (ALNF)
Kl. 10.30 (ABL)
Altergang
Kl. 11.00 (JSB)
Kl. 10.00 (PMOE) Frederiksberg Slotskirkes
Pigekor
Kl. 14.00 (PBH)
Døvegudstjeneste
Kl. 09.00 (ALNF)
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 09.00 (ABL)
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 08.30 (HMAA)

Onsdag den 16.
Maribo

Kl. 09.00 (DSP)

Morgensang

Søndag den 20. – 10. søndag efter trinitatis
Bandholm
Errindlev
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Torslunde
Østofte

Kl. 09.30 (JSB)
Kl. 10.30 (ALNF)
Kl. 10.30 (ABL)
Altergang
Kl. 11.00 (JSB)
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 09.00 (ABL)
Kl. 08.30 (ALNF) Kirkekaffe
Kl. 10.00 (HMAA)

Mandag den 21. - Sensommerfest
Nebbelunde Kl. 21.00 (BIF)

Onsdag den 23.
Maribo

Kl. 09.00 (DSP)

Morgensang

Søndag den 27. – 11. søndag efter trinitatis

AUGUST
Søndag den 6. - 8. søndag efter trinitatis
Askø
Holeby
Hunseby
Krønge
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Tågerup
Østofte

Kl. 14.00 (HVL) Kirkekaffe
Kl. 19.00 (ABL)
Kl. 10.00 (JSB)
Kl. 14.00 (ABL)
Kl. 10.00 (ABRE) Kirkebil
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 08.30 (JEBA)
Kl. 11.00 (MEH) Havnegudstjeneste
Kl. 19.00 (MEH)
Kl. 10.00 (HMAA)

Askø
Bandholm
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Tågerup

Kl. 09.30 (JSB)
Kl. 16.00 (JSB)
Kl. 10.30 (ALNF)
Kl. 08.30 (MEH)
Kl. 19.00 (GSLA) Kirkekaffe
Kl. 10.00 Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(PMOE)
Kl. 10.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(EOR)
Kl. 10.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(MEH) Kirkekaffe
Kl. 10.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(BIF)
Kl. 09.00 (ALNF)
Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Præster: Jesper Bacher (JEBA) – Anders Blichfeldt (ABL) – Jeanette Strømsted Braun (JSB) – Birgitte
Flensburg (BIF)
Anne-Lene Frederickson (ALNF) – Marianne Eilskov Hansen (MEH) – Peter Bjørn Hansen (PBH) – Peder Kistrup (PRKI)
Elizabeth Knox-Seith (ELKN) – Benedikte Knudsen (BEKN) – Gitte Sylvest Larsen (GSLA) – Hans Verner Lollike (HVL)
Per Møller (PMOE) – Hans Maaløe (HMAA) – Elin Olsen Rasmussen (EOR) – Anne Reiter (ABRE) – En af domsognets præster (DSP)
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Nebbelunde - Sædinge sogne

Sensommerfest
Mandag den 21. august. Igen i år afholder menighedsrådet fest i telt på
præstegårdens gårdsplads. Der bydes
velkommen med et glas bobler, og middagen indtages i teltet, hvor der serveres en forret og en hovedret, hvortil der
kan købes drikkevarer. Aftenen rundes
af med en stemningsfuld andagt i kirken ca. kl. 21.00. Pris for middagen er
175 kr. Tilmelding til Birthe Måhr på
tlf. 30 12 48 34 senest den 14. august.

Løvfaldstur
Onsdag den 20. september. Afgang kl.
12.30 fra parkeringspladsen i Nebbelunde. I år er turen kortet af, så vi
kun er afsted fra middagstid. Pris: 250
kr. Prisen inkluderer bus, besøg i ZenGarden med eftermiddagskaffe og kage samt aftensmad.

Sidste tilmelding den 14. september til
Birthe Måhr, tlf. 30 12 48 34.
Menighedsrådet

Dammene rummer en unik samling af
japanske koi-karper, hvoraf flere har
vundet store internationale hæderspriser for deres store skønhed. Flere af
koi-karperne er mere end 80 cm lange
og vejer over 10 kg.
Året rundt er det muligt at nyde de
mange tusind smukke planter, stenbede og koi-damme samt vore nye tiltag
med roser og georginer.
Birgitte Flensburg

Zen Garden
– en fantastisk have på vestsjælland på
24.000 m2, som er fyldt med de mest
utrolige planter og et bjerglandskab,
som består af mere end 6.000 tons granitsten. Haven rummer også et af Europas største koi-karpeanlæg bestående
af fire damme med omkring 700.000
liter vand.

Konfirmation den 30. april i Sædinge Kirke,
Anne Kamper Månsson.
Japanske koi-karper.
Vejviser for begge kirker:
Hjemmeside: www.rodbykirke.dk
Sognepræst: Birgitte Flensburg, Nebbelundevej 25, 4970 Rødby. Tlf. 54 60 10 43.
E-mail: bif@km.dk Træffes bedst kl. 11.00 12.00 eller efter aftale. Fredag er fridag.
Kirkegårdsleder: Per Hansen. Tlf. 54 60 13 11.
Kontortid: Mandag-torsdag kl.12.00 - 13.00.
Kirketjener: Inger Hansen. Tlf. 54 60 80 46.
Organist: Regine Thorlund Bertelsen.
Kirkesanger: Birgit Hørlyck. Tlf. 56 14 48 68.
Menighedsrådsformand: Birthe Måhr,
Tlf. 30 12 48 34.
Kirkeværge: Michael Thage. Tlf. 54 60 24 84.
Kasserer: Marianne Schjelde Tlf. 25 67 08 76
Regnskabsfører: Birte Fuglsang Johansen,
Havnegade 99 B, 4970 Rødby. Tlf. 54 65 36 20.
Tirsdag kl. 09.00 - 11.00 samt efter aftale.

Planter i tusindvis.
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Rødby - Ringsebølle sogne

Fireogtyve nye alterbægre
til Kirsebærhaven
Donation fra Lions Club Sydlolland betyder, at der igen holdes nadvergudstjenester.
Der bliver holdt andagt i Kirsebærhaven den tredje fredag i måneden kl.
14.00 ved sognepræst Elin Olsen Rasmussen og den første tirsdag i måneden kl. 10.30 ved sognepræst Jesper
Bacher.
Der er det sidste års tid fremsat ønske
fra beboerne om nadver.
Blomsterparken havde en alterkalk,
som i sin tid blev skænket af Rødbygård.
Vi søgte Lions Club Sydlolland om 24
bægre, da vi ikke havde nogle.
I anledning af deres 100 års jubilæum fik vi et beløb, der blev suppleret
af »Sammenslutningen af frivillige i
Blomsterparken/Kirsebærhaven.«
Med hjælp fra frivilligkoordinator Gitte Kølle fik vi organiseret et rullende
alter, dug og lysestager.
Den 7. marts blev der holdt gudstjeneste, hvor alterbægrene blev indviet.
Samtidig blev et nyt elorgel indviet,
doneret af en anonym giver.

Så er der små ugleunger i tårnet i Sædinge
Kirke.
Hele tre unger af natuglefamilien har bolig i
glughullet.

De fireogtyve nye alterbægre til Kirsebærhaven.

Beboerne fra Blomsterparken og Kirsebærhaven er glade for andagterne og
slutter godt op om dem.
Mie Nordendorf
Aktivitetsudvalget
Rødby/Ringsebølle menighedsråd

Hvad betyder det, at jeg
er medlem?
De fleste tænker næppe meget over, om
de er medlem af folkekirken. Mange tager det som en selvfølge, og så er der
alligevel undtagelser. Vi præster står
ind i mellem over for en vanskelig situation, når mennesker henvender sig
og beder om at få en kirkelig handling,
selv om pågældende ikke er medlem.
Det gælder særligt ved vielse, bisættelse og dåb. Mange er simpelthen ikke bevidst om deres medlemskab eller
mangel på samme.
Medlem af Folkekirken bliver du ved
dåb. Dåben alene giver adgang til medlemskab. Skulle det være sådan, at du
er døbt, men har meldt dig ud af Folkekirken, og ønsker at genoptage dit
medlemskab, da skal du ikke døbes på
ny, men derimod rette henvendelse til
en præst og anmode om genoptagelse.
Det kan da ske uden yderligere foranstaltninger.
Er du ikke medlem af Folkekirken, kan
du KUN blive viet af en præst, hvis din
kommende ægtefælle er medlem, og i
så fald har den pågældende præst ret
til afvise at vie jer.

Er du ikke medlem af Folkekirken, kan
du ikke blive bisat eller begravet under
medvirken af en præst.
Er du ikke døbt, kan du ikke stå fadder
ved en dåb.
Enhver er velkommen til at henvende
sig til en af os præster med ønske om
optagelse/genoptagelse som medlem
af Folkekirken.
Birgitte Flensburg

Vejviser:
Hjemmeside: www.rodbykirke.dk
Rødby/Ringsebølle Kirke
Sognepræst: Elin Olsen Rasmussen, Vestergade 26, 4970 Rødby. Tlf. 54 60 12 35. Træffes
efter aftale. Tirsdag er fridag. På sognepræstens
fridage og i ferier passes embedet af sognepræst Jesper Bacher, Tirsted. Tlf. 54 60 81 18.
Præstegårdens kontor:
E-mail: roedbysogn@km.dk
Organist: Britta Matlok Geisler. Tlf. 61 30 46 87.
Kirkesanger: Lotte Munk-Petersen.
Tlf. 25 15 75 33.
Kirketjener: Gabriele Jansen. Tlf. 29 32 95 62
Rødby kirkegård: Søndergade 50, 4970 Rødby.
Kirkegårdsleder: Per Hansen. Tlf. 54 60 13 11.
Kontortid: Mandag-torsdag kl. 12.00-13.00,
fredag kl. 09.30-10.00.
Menighedsrådets formand: Lars Buhl.
Tlf. 22 60 49 70 / 88 17 74 70.
E-mail: larsbuhl44@gmail.com
Kirkeværge Rødby: Christian Oldin.
Kirkeværge Ringsebølle:
Hans Christian Bentsen. Tlf. 54 60 15 14.
E-mail: rodbylokalarkiv@pc.dk
Kasserer: Erik Nielsen. Tlf. 54 75 90 56.
Kirkebil: Kan bestilles hos Skørringe Busser
tlf. 54 60 80 12 inden fredage kl. 10.00.
Alle, der bor i Rødby-Ringsebølle sogne, kan
benytte kirkebil til gudstjenesterne.
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Rødbyhavn sogn

Menighedsrådsmøder
afholdes den tredje tirsdag i juni og
august måneder kl. 16.45.
Det meddeles, at Rødbyhavn menighedsråd har konstitueret sig således:
Kirsten Olsen formand, Marianne
Eilskov Hansen næstformand og sekretær, Marianne Kaad kirkeværge, Lone
Søvndal kasserer og kontaktperson.

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

Dagplejen og børnehaven
mødes igen efter sommerferien.

Havnegudstjeneste
Der indbydes til havnegudstjeneste
søndag den 6. august kl. 11.00. Den foregår på græsset ved Femern Sund- og
Bæltbygningen, Vestre Kaj 50 i Rødbyhavn. I tilfælde af regnvejr flyttes
gudstjenesten til kirken. Gudstjenesten forrettes af sognepræst Marianne
Eilskov Hansen. Kirkesangerne møder talstærkt op denne dag. Medbring
en stol eller et tæppe og en madkurv,
hvis du vil nyde det forhåbentlig gode
vejr og få en dag ud af det. Vi håber,
at rigtig mange vil møde op til en fest-

Foto: Marianne Eilskov Hansen.
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Så er det sommertid. Dermed også flyvende mælkebøttefrø tid.
Foto: Marianne Eilskov Hansen.

lig gudstjeneste på havnen. Vi sender
nogle mariehøns afsted for at bede om
godt vejr.

Koncert
Sæt kryds i kalenderen søndag den 3.
september kl. 19.00. Vi får besøg af det
ukrainske ensemble Dyvohray. De vil
sætte kulør på tilværelsen med deres
glæde og professionalisme. Det er i
Rødbyhavn kirke.

Besøgstjenesten
Menighedsplejen for Rødby og Omegn har set sig nødsaget til at indstille
besøgstjenesten, da det ikke har været
mulige at finde frivillige til opgaven.
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, Holeby.
Tlf. 54 60 60 33.
Organist: Margit Gjødsbøl Farsø.
Tlf. 40 87 55 75.
Kirkesanger: Frits Søvndal. Tlf. 58 52 30 10.
Monika Edith Jensen. Tlf. 42 36 81 17
Rie Groth Kruse. Tlf. 26 91 51 01.
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.
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

»Han skabte dem som
mand og kvinde«
– om kønsneutrale daginstitutioner
Det var et af de helt hotte emner i forårets nyhedsstrøm, at København måske skal til at have kønsneutrale daginstitutioner.
Ifølge børneborgmester Pia Allerslev
(V) går det ud på, at pædagogerne skal
være opmærksomme på ikke at behandle børnene som piger og drenge,
men som mennesker i al deres forskellighed. Det vil sige, man skal tilbyde
drenge og piger samme lege, samme
adfærd, samme inspiration.
Det er sikkert rigtigt, at vi i hverdagen
bestemt ikke er kønsneutrale, men
uden at tænke over det behandler piger og drenge forskelligt, også fra de
er helt små. Ikke, at piger ikke gerne
må lege krig eller spille fodbold, eller at
drenge ikke gerne må lege med dukker
eller sminke sig. Vi lægger bare ikke
op til det.
Jeg indrømmer, at jeg nok er mere tilbøjelig til at trøste lille Ida, men til at sige
til lille Ole: »Nå, op og kom videre!«
Jeg indrømmer at have sagt til konfirmanderne, når noget tungt skulle flyttes: »Så knægte, skal vi lige få flyttet
de borde!«
Jeg bliver altså lidt bekymret ved udsigten til kønsneutrale institutioner.
Fordi jeg mener, det er så grundlæggende for vores identitet og opgave her
i livet, at vi er et køn. Jeg skal vokse
op til at blive min bedste version af en
»rigtig mand«, ligesom I medsøstre
bedes blive den bedste version af »en
rigtig kvinde« – med alle personlige
forskelle. Hvis vi derimod får kønsneutrale daginstitutioner, er jeg bange for,
at børnene bliver nogle »rigtigt forvirrede« størrelser, om hvem de selv er.
Fordi køn er så vigtig en del af et menneskes identitet og rolle her i livet. Med
alle de variationer i seksualitet og udtryk, som vi allerede ser.
Vi har ligestilling, selvfølgelig! Men
ensstillede betyder ikke, at vi skal være
ensartede.
Så altså: Han og hun, tak! Og ikke
»hen«, som de vist er ved at indføre i
Sverige.
Så lad gerne piger lege krig og drenge
lege prinsesser, hvis det er det, de vil.

Men lad os voksne være de mænd og
kvinder, som vi er.
Jeg tror nemlig, der er en grund til, at
»Han skabte dem som mand og kvinde«!

Konfirmation
Indskrivning til konfirmation 2018 er
den 7. november kl. 19.00.
Mødested: Østofte Kirke.

Kirkegårdsvandring
En spændende og kold dag den 19.
marts, hvor ikke frygtelig mange deltog, men graver Charlotte til gengæld
fortalte om det nye »Projekt skov-kirkegård« og besvarede alle de mange
spørgsmål, der var fra forsamlingen.
Interessen tyder på, vi nok kan gentage
vandringen inden alt for længe.

Visegudstjenesterne
Tak for 25-årsreceptionen
Til alle, der var med den 1. april og
bidrog til at gøre mit 25 års-jubilæum
til en uforglemmelig dag. Det var helt
overvældende. Og virkelig dejligt at se
jer alle sammen. Tak for taler, gaver og
hilsener. Tak også til alle jer, der ikke
kunne være med, men sendte mig hilsener op til dagen.
Vi tager hul på de næste 25...

Konfirmanders
navne manglede
Jeg beklager, at der ikke var plads til
konfirmandernes navne i sidste nummer af kirkebladet. Pladsen er desværre begrænset i det fælles kirkeblad, og
som det ofte er, er der ikke plads til billeder eller andet for alle de nyheder,
beskeder og holdninger, der også skal
være plads til.

Tak for dejlig konfirmation
I skrivende stund er der en måned til
konfirmationen. Men jeg er sikker på,
vi får en herlig konfirmation. Det er
en stor dag, som fortsat markerer de
unges overgang til kønsmodne, voksne individer – virkelig værd at holde
fest for. Jeg vil gerne sige tak til holdet
for jeres liv og idéer og gode inputs
til undervisningen. Også tak for jeres
engagement omkring vores udflugt til
København.
Tillykke med jeres konfirmation.

holder sommerferie. De genoptages
den 1. oktober.

Regnskabsfører
Så har vi fået ny regnskabsfører: Birte
Fuglsang Johansen fra Det fælles Regnskabskontor i Rødbyhavn. Vi har allerede kendt Birte et godt stykke tid og er
meget tilfredse med samarbejdet.
Vi håber, det holder i mange år fremover.

Vejviser:
Sognepræst: Hans Maaløe, Østofte Præstegård, Østofte Gade 36, 4951 Nørreballe.
Tlf. 54 78 66 67. E-mail: hmaa@km.dk
Fredag henvises til sognepræst Peder Kistrup,
Stokkemarke. Tlf. 54 71 10 76.
Formand for menighedsrådet:
Flemming Albrektsen, Vestre Landevej 134,
4951 Nørreballe. Tlf. 23 20 65 00.
Kirkeværge: Egon Rasmussen, Stationsvænget 11, 4951 Nørreballe. Tlf. 54 78 94 79.
Kasserer/kirkekasse: Annette Pedersen, Museumsgade 40, 4930 Maribo. Tlf. 31 26 24 40.
Regnskabsfører: Birte Fuglsang Johansen,
Kirkekassererkontoret, Havnegade 99B,
4970 Rødby. Tlf. 54 65 36 20.
E-mail: kontor@faellesregnskabskontor.dk
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: Maribo Taxi tlf. 54 78 12 00.
Til øvrige aktiviteter: Flex-Trafik tlf. 70 26 27 27.
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Juni
Søndag den 4. juni
nebbelunde præstegårdshave
Kl. 14.00: Gudstjeneste i det fri med
efterfølgende kaffebord. I tilfælde af
dårligt vejr afholdes gudstjenesten i
Nebbelunde kirke, og vi drikker kaffe
i Sognehuset.
Onsdag den 7. juni
sognets hus. maribo
Kl. 19.00: DOXBIO: Portrætfilm om
David Lynch.
Tirsdag den 13. juni
sognets hus. maribo
Kl. 15.30: Offentligt menighedsrådsmøde.
askø præstegård
Kl. 19.30: Luthersk Missions møde
ved Jens Erik Rasmussen.
Onsdag den 14. juni
maribo domkirke
Kl. 13.00: Landemode. Gudstjeneste
med efterfølgende landemode i Bangs
Have.
Mandag den 19. juni
nebbelunde sognehus
Kl. 17.30: Menighedsrådsmøde.
Torsdag den 22. juni
maribo
Kl. 09.00: Sommerudflugt til Langeland. Turen begynder med opsamling
på Bagtorvet i Maribo kl. 09.00. Bussen kører os ombord på færgen. Kl.
11.00 anløber vi Spodsbjerg. Formiddagskaffen serveres på færgen.
På Langeland kører vi nordpå over
Botofte, Snøde, Hesselbjerg til Stoense

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 19. juni 2017.

Lørdag den 24. juni koncert med Københavns Drengekor i Maribo Domkirke.

Kirke bl.a. med glasmalerier af Maja
Lisa Engelhart. Pastor Hans Henrik
Merrild viser rundt kl. 11.30 til 12.00.
Derfra kører vi sydover med en afstikker til Egeløkke slot, forbi Tranekær slot over Tullebølle til Kædeby
lidt nord for Humble. På restaurant
Kædeby- Caféen skal vi spise middagsmad, to retter, fra kl. 12.30 til kl.
13.40.
Så kører vi over til Skovsgård, hvor
vi fra ca. kl. 14.00 til 15.30 kan besøge
diverse udstillinger i udbygninger og
hovedbygning plus park.
Det sidste kvarter før afgang kan vi
drikke eftermiddagskaffe ved bussen.
Spodsbjerg-Tårs kl. 16.15-17.00. Forventet hjemkomst kl. 17.45.
Prisen for hele turen inkluderer middag, entré, færge og rundviser: 280 kr.
Fredag den 23. juni
maribo domkirke
Kl. 20.00: Ønskekoncert ved domorganist Vibeke Vanggaard.
Lørdag den 24. juni
maribo domkirke
Kl. 16.00: Koncert med Københavns
Drengekor.

Grafisk udformning:
Mogens Greven og Per Møller.

Juli

Sats og tryk:
Eurographic.

Søndag den 16. juli
errindlev havn
Kl. 14.00: Digegudstjeneste ved sognepræst i Idestrup Benedikte Knud-

Forsidebillede: Errindlev Kirke.
Foto: Helle Tell.
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sen. Det er en gudstjeneste med traditioner. Den holdes altid den 5. søndag
efter trinitatis. Der skal altid prædikes
over, hvordan apostlen Peter får at
vide af Jesus, at han ikke længere kun
skal være fisker ved Genezareth sø,
han skal fra nu af følge Jesus og være
med til at fortælle mennesker om
Gud.
Prædiketeksten ligger fast, og det
samme gør, at vi skal synge Grundtvigs salme: Der sad en fisker så tankefuld. Her bliver hele historien fortalt,
om hvordan Peter gik fra at fange fisk
i vandet til at være menneskefisker.
Efter gudstjenesten er der også tradition for, at vi drikker den medbragte
kaffe. Nu håber vi bare på godt vejr.
Alle er velkomne.

August
Søndag den 6. august
rødbyhavn
Kl. 11.00: Havnegudstjeneste. Den
foregår på græsset ved Femern Sundog Bæltbygningen, Vestre Kaj 50 i
Rødbyhavn.
I tilfælde af regnvejr flyttes gudstjenesten til kirken. Gudstjenesten forrettes
af sognepræst Marianne Eilskov Hansen. Kirkesangerne møder talstærkt
op denne dag. Medbring en stol eller
et tæppe og en madkurv, hvis du vil
nyde det forhåbentlige gode vejr og
få en dag ud af det. Vi håber, at rigtig
mange vil møde op til en festlig guds-
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tjeneste på havnen. Vi sender nogle
mariehøns afsted for at bede om godt
vejr.

Mads Höck

Søndag den 6. august
maribo domkirke
Kl. 17.00: International Sommer-orgelfestival med Mads Höck, Grundtvigskirken, København.
Mandag den 7. august
nebbelunde sognehus
Kl. 17.30 Menighedsrådsmøde.
Tirsdag den 8. august
sognets hus. maribo
Kl. 15.30: Offentligt menighedsrådsmøde.

Sven V. Olsen

Søndag den 13. august
maribo domkirke
Kl. 17.00: International Sommer-orgelfestival med Sven V. Olsen, Jesus
kirken, Valby.

Torsdag den 22. juni sommerudflugt til Langeland.

Mandag den 21. august
nebbelunde præstegård
Kl. 17.00 Sensommerfest. I lighed
med tidligere år samles vi i teltet på
gårdspladsen. Ca. kl. 21.00 slutter vi
festen med en stemningsfuld andagt
i kirken. Pris: 175. kr. inkl. mad, kaffe
og kage.
Tilmelding senest mandag den 14.
august til Birthe Måhr tlf. 30 12 48 34.

landsbyen Nyvang ved Holbæk. Der
bliver lejlighed til at spise frokost.
Prisen er 250 kr. Sidste frist for tilmelding er den 1. august. Tilmelding til
Svend Aage Hansen, Nødebjerg 67,
4960 Holeby, tlf. 54 60 60 71 eller
23 37 99 27. E-mail: sah@besked.com

Tirsdag den 22. august
holeby
Kl. 09.00: Sommerudflugt. Vi kører
fra plejehjemmet i Holeby til Andels-

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

Program for Indre Mission Maribo
Juni
Onsdag den 5. kl. 14.00:

Monica Melcova

Søndag den 20. august
maribo domkirke
Kl. 17.00: International Sommerorgelfestival med Monica Melcova,
Slovakiet.

Links til kirkebladet

August
Onsdag den 9. kl. 19.00:
Onsdag den 16. kl. 19.00:
Onsdag den 23. kl. 14.30:
Onsdag den 31. kl. 19.00

Grundlovsmøde på Christianssæde-centret.
Taler Samfunds- og familiekonsulent, Jakob Daniel Lund
Olesen. Emne: »Luthers grundlov: Når Gud lægger en ny
lov i vores indre«.
Åbningsmøde.
Møde ved Pastor Ebbe Blockmann, Maribo.
Eftermiddagsmøde, ved missionær Preben Dahl.
Offentlig møde.

Hvor intet andet er anført holdes møderne i Missionshuset,
Museumsgade 15, 4930 Maribo.
Kontaktpersoner: Carl Aage Clausen 54 78 15 58 / Preben Dahl 22 99 33 39.
Vel mødt!
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Lolland-Falsters Stift
Lolland-Falsters Stift
Kære præster, provster, emeriti og menighedsråd
Hermed indbydes I til Landemode og afskedsgudstjeneste for biskop Steen Skovsgaard.
Kære præster, provster, emeriti og menighedsråd

Hermed indbydes præster, provster, emeriti, menighedsråd samt borgere til Landemode og
afskedsgudstjeneste for biskop Steen Skovsgaard

Onsdag den 14. juni 2017 kl.13.00 i Maribo Domkirke
Hermed indbydes I til Landemode og afskedsgudstjeneste for biskop Steen Skovsgaard.

Onsdag den 14. juni kl. 13.00 i Maribo Domkirke.
Der indledes med gudstjeneste, hvor stiftets præster møder i ornat.
Onsdag den 14. juni 2017 kl.13.00 i Maribo Domkirke
Der indledes med gudstjeneste, hvor stiftets præster møder i ornat.
Efter gudstjenesten er der reception i Bangs Have, Bangshavevej 23, i Maribo.

Efter gudstjenesten er der reception i Bangs Have, Bangshavevej 23, i Maribo.

Menighedsråd
bedes
foretage enhvor
samlet
tilmelding
med
angivelse
af menighedsrådets navn og antal deltaDer indledes med
gudstjeneste,
stiftets
præster
møder
i ornat.

Menighedsråd
foretage en
samlet tilmelding med angivelse af menighedsrådets navn
gere.
Tilmeldingenbedes
skal
inkludere
præsten.
Efter gudstjenesten
er der
reception
i Bangs Have, Bangshavevej 23, i Maribo.
og antal deltagere. Tilmeldingen skal inkludere præsten.

For
præster som
deltager
i procession
foregår
omklædning
i Sognets
Hus, hvorfra processionen
udgår
ca.
Menighedsråd
bedes
foretage
en samlet
tilmelding
med angivelse
af menighedsrådets
navn og antal
delta-

For præster som deltager i procession foregår omklædning i Sognets Hus, hvorfra processionen
kl.12.50.
gere. Tilmeldingen skal inkludere præsten.
udgår ca. kl. 12.50.

Prisen
for at som
deltage
i receptionen
vil være
95 kr.
pr. deltager
til dækning
forplejning.
For
præster
deltager
i procession
foregår
omklædning
i Sognets
Hus, af
hvorfra
processionen udgår ca.

Prisen for at deltage i receptionen vil være 95 kr. pr. deltager til dækning af forplejning.
kl.12.50.
Tilmelding for emeriti skal ske via bankoverførsel til reg.nr. 0216 og konto.nr. 4069023584.

Prisen
for at deltage
i receptionen
vil bankoverførsel
være 95 kr. pr. deltager
til dækning
afnr.
forplejning.
Tilmelding
forpræster,
emeriti
skal
ske via
reg.nr.
og konto.
4069023584.
Tilmeldingen
for
provster
og menighedsrådtil
skal
ske 0216
via mail
til lfstift@km.dk
senest mandag
den
8. majfor
2017.
Derskal
fremsendes
efterfølgende til
enreg.nr.
faktura0216
på det
beløb.
Tilmelding
emeriti
ske
viatil
bankoverførsel
ogsamlede
konto.nr.
4069023584.
Tilmeldingen
skal ske
via
mail
lfstift@km.dk
Ønsker man at
påprovster
talerlisten,
man venligst
meddele
dette
til LFSTIFT@KM.DK
Tilmeldingen
forkomme
præster,
og bedes
menighedsråd
skal ske
via mail
til lfstift@km.dk
senest mandag

Ønsker man at komme på talerlisten, bedes man venligst meddele dette til LFSTIFT@KM.DK

den 8. maj 2017. Der fremsendes efterfølgende en faktura på det samlede beløb.

Med venlig hilsen
hilsen
Med
Ønsker man at komme på talerlisten, bedes man
venligst meddele dette til LFSTIFT@KM.DK
Med venlig hilsen

Helle
Helle Haxgart
Haxgart
Stiftamtmand
Stiftamtmand
Helle Haxgart
Stiftamtmand

Biskop Steen Skovsgaard
Redaktionen af kirkebladet Midtlolland
vil gerne takke Steen Skovsgaard for
de mere end ti år som biskop i LollandFalsters Stift.
Biskoppen har i alle årene prioriteret
visitatserne højt. Besøgene i de enkelte sogne har været en berigelse for de
ansatte ved sognekirkerne og for de
folkevalgte i menighedsrådene til at få
mulighed for at møde og for at tale med
biskoppen om det, der rører sig i de enkelte sogne.
Ingen kan være i tvivl om Steen Skovsgaards store engagement og interesse
for Lolland-Falsters Stift. Udover at
være biskop over Lolland-Falsters Stift
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har Steen Skovsgaard ført tilsyn med De
Danske Sømands- og Udlandskirker. Biskoppen har glædet sig over at betjene
et område af en størrelse »hvor solen
aldrig går ned.«
Biskoppen har i sin embedstid med
stort engagement beskæftiget sig med
D. G. Monrad – en af de tidligere biskopper i stiftet. Det er der kommet en
række udgivelser ud af, ligesom Monrad også var omdrejningspunkt for biskoppens bidrag til bogen i anledning
af Maribo Domkirkes 600 års jubilæum.
Steen Skovsgaard har tillige stiftet Monradselskabet.

I begyndelsen af sin embedsperiode
rejste Steen Skovsgaard en stor diskussion om dommedag, der fik plads i medierne, ligesom han også har været en
central stemme i mødet mellem kristne
og muslimer. Steen Skovsgaard vil de
kommende år fordybe sig i forholdet
mellem kristne og muslimer med vægt
på opfattelsen af de sidste tider.
Med disse ord takker vi biskop Steen
Skovsgaard for samarbejdet gennem
årene. Tak også til Susanne Skovsgaard.
Vi ønsker Steen og Susanne gode år i
Århus.
Redaktionen

