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Bandholm - Askø sogne

Status på lystræ
til Bandholm Kirke
Måske undrer du dig over, at vi ikke
har fået det bebudede lystræ i Bandholm kirke.
Det er under vejs!
Sønderskovhjemmets brave mænd arbejder på det, når de i perioder bor på
hjemmet.
Og netop fordi de kun bor der i perioder, skrider arbejdet kun langsomt
frem – men det skal nu ikke afholde
os fra at glæde os til at få vores lystræ
i kirken.
Det bliver et helt unikt og smukt træ,
som vi selvfølgelig vil fejre på behørig
vis, når det ankommer.
Lystræ til Bandholm Kirke.

Luthersk Missions møder
Askø præstegård kl. 19.30.
Mandag den 11. juni: Ingvard Christensen.
Mandag den 20. august: Lars Jensen.

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 Susan Sirmacis Skytt, Plantagevej 17,
4941 Bandholm. Tlf. 21 28 48 64.
E-mail: shskytt@gmail.com
Kirkeværge: Klaus Jørgen Duch-Jørgensen,
Birketvej 72, 4941 Bandholm.
E-mail: klausduch@gmail.com
Kontaktperson: Mikkel Erik Keis Søtbæk,
Birketvej 189, 4941 Bandholm.
E-mail: soetbaek@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: Palle Lykke Hansen.
E-mail: soellestedtaxi@mail.dk
Askø Kirke:
Formand for menighedsrådet:
Ejvind Sørensen, Konemadevej 15,
4942 Askø. Tlf. 54 71 00 01 / 61 79 29 22. Email: ejvindas@gmail.com
Kirkeværge: Peter Larsen, Lilleøvej 17,
4942 Askø. Tlf. 23 82 97 21.
Graver: Jørgen Gosmer, Øster
Hovedvej 22, 4942 Askø. Tlf. 54 71 00 38.
Privat 27 29 43 38. Mandag er fridag.
Organist: Anni Sørensen, Konemadevej 15,
Askø, 4942 Askø. Tlf. 54 71 00 01.
Kirkesanger: Vakant.

Askø kirkes helt unikke altertavle.
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Fuglse - Krønge - Torslunde - Errindlev - Olstrup - Tågerup sogne

Åbne døre
Her i sommertiden oplever vi, at mange af vore kirkers døre står åbne, og
er de ikke åbne, så er der som regel
mulighed for at lave en aftale om, at
få åbnet døren.
Mange sommerturister i det ganske
land har tit som en del af rejseplanen,
at de gerne vil ind og se de kirker, de
kører forbi eller kirken i deres ferieområde. Det er da også ganske godt, og vi
kan vel alle huske, hvordan vi selv har
gjort det på rejser.
Det, der slår en, er det kendte og så alligevel ukendte.
Alle kirker ligner hinanden, nogle er
måske runde som dem på Bornholm.
Nogle er store og umådelig flotte, andre er mere enkle i deres udtryk.
Fælles for dem alle er: alter, døbefont
og prædikestol.
Ved alteret hører vi de tekster, der læses op i gudstjenesten. Vi hører fra det
gamle og det nye testamente. Vi samles
også omkring alteret under nadveren.
Her mindes vi Skærtorsdag, den sidste
aften Jesus spiste med sine disciple. Vi
får syndernes forladelse, og vi bliver
holdt fast på, at Jesus selv er til stede i
blandt os i brød og vin til alle tider og
alle steder, hver gang vi samles i nadverens fællesskab.
Døbefonten minder os om vor dåb. Vi
husker, at vi er Guds elskede børn, og
vi bliver husket på missionsbefalingen
om, at gå ud i alverden for at gøre alle
folkeslag til Hans disciple.
På prædikestolen forsøger skiftende
tiders præster at forkynde og udlægge
evangeliet, så det altid må lyde vedkommende og udfordrende.
I kirken – også den tomme kirke bliver
vi mindet om disse ting, og sikkert også
en hel del andet deriblandt minder af
mere personlig karakter. Det er da derfor også ganske glimrende, at man som
turist eller bare som almindelig sognebarn kan komme ind i den åbne kirke
også uden for gudstjenesterne. Kirkens
dør er altid åben, og ingen er for ringe
eller for lille til at gå ind af kirkens dør.
Derinde kan man finde roen og stilheden og for en stund glemme hverdagens
jag og mangeartede krav. I kirken har
man mulighed for at finde sig selv og
komme i tanke om, hvad der har værdi her i tilværelsen. Tillid, tryghed og

Errindlev Kirke.

kærlighed. Ikke mindst Guds kærlighed
som vi også kan mærke i kirkerummet.
Vi håber på, at mange af jer vil prøve de
nye og anderledes gudstjenester. Giv
det en chance og husk, at gudstjenesterne i vore kirker er for alle, nogle af
dem tager så særlige hensyn til en bestemt målgruppe. Ingen er for gammel
eller for ung til at være med. Og alle er
velkomne.
Man kommer præcis som man er –
hvilket man i øvrigt også kan til gudstjenesten søndag formiddag, det er for
alle og enhver.
God sommer.
Anne-Lene N. Frederickson

Nyt i vore kirker
For at citere biskop Marianne Gaarden,
og jeg citerer efter hukommelsen: »Jeg
tror på, at evangeliet også kan forkyndes på andre tidspunkter og på andre
måder end ved en højmesse søndag
formiddag, og jeg tror også, at mennesket har godt af en fridag«.
Det vil vi godt tage til os i ErrindlevFuglse Pastorat.
Derfor har de to menighedsråd sat nogle nye skibe i søen, som vi håber må
blive til gavn og glæde for alle. Se mere
under koncerter og arrangementer.

Menighedsmøde
for Errindlev, Olstrup og Tågerup sogne afholdes efter gudstjenesten den 17.
juni kl. 11.30 i Errindlev præstegård.

Høstarrangementer
Vi holder høstgudstjeneste i Tågerup
Kirke den 9. september kl. 10.30 og i
Fuglse Kirke den 16. september kl. 10.30.
Efter den sidste gudstjeneste tager vi
på udflugt lige som sidste år. Alle er
velkomne.
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: Max Sydendal. Tlf. 23 24 35 43.
Kirkesanger: Agnes Langballe. Tlf. 54 69 10 22.
Gravere: Viggo Frederiksen. Tlf. 20 94 05 25.
Helle Tell. Tlf. 22 41 72 32.
Kirkeværger for 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 kirke: Allan Madsen. Tlf. 28 70 41 29.
Torslunde Kirke: Tommy Kamps.
Tlf. 71 95 99 00.
Kirkekasserer for pastoratet: Birte Fuglsang
Johansen, Banegårdspladsen 21, 4930 Maribo.
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.

3

Holeby - Bursø sogne

Løft blikket!
Engang var jeg ude at rejse med nogle
venner på en mørk efterårsdag. Vi skulle
med flyver. Jeg havde en vinduesplads,
for en gangs skyld med en udsigt, der
var fri af vingen. I lufthavnen havde vi
alle beklaget os over vejret – det var en
grå, regnfuld og trist dag. Men nu var
vi over skydækket, og en klar sol skinnede gennem samtlige vinduer i flyet.
Så solskin viste sig at være et spørgsmål
om højde.
En af mine venner kom i tanke om sine
forældre. De plejede at give ét og samme svar, når børnene var sure: »Lav dit
eget solskin!« Det var selvfølgelig deres
nemme udvej, der skulle få børnene til
at holde op med at beklage sig over alt
muligt. Men derfor kan der godt være
en sandhed i svaret alligevel.
Bibelen fortæller, at der er »magt over
liv og død« i det, vi siger. At det talte
ord går ud og ikke vender tomt tilbage.
At ligesom Guds Ord blev kød og ændrede tiden for evigt, sådan kan vore
ord ændre vores forhold. Vi skaber, og
vi nedbryder med det, vi siger. Vore ord
skaber holdninger, forventninger og situationer. Med vores tale fostrer vi liv,
eller vi fremmer død.
Beklagelser udtrykker vores vrede over
uindfriede forventninger. Men beklagelser er et udtryk, der kun tjener til at bekræfte vore egne forventninger – uanset
om de er grundet på en forkert forestilling om virkeligheden eller ej. Beklagelser er udtryk for en holdning, der siger:
»Jeg nægter at nyvurdere mit syn på tingene. Jeg vil ikke hæve min synsvinkel
til en anden højde. Jeg har ret, og det er
alt, hvad jeg kan se.«
Da Jesus sagde: Jeg er livets brød, havde
folkeskaren svært ved at godtage hans
ord. Johannesevangeliet fortæller: Mange af hans disciple, som hørte det, sagde nu:
»Det er hård tale; hvem kan holde ud at høre
på det?« Men Jesus vidste ved sig selv, at
hans disciple skumlede over dette, og sagde
til dem: »Forarger det jer? Hvad så, hvis I
ser Menneskesønnen stige derop, hvor han
var før?« (Johannes kapitel 6 vers 60-62).
Johannesevangeliet er en bog, der måske
bør undgås af den, der nægter at følge
det argument, Jesus fremfører. Jesus’ retoriske spørgsmål til de modvillige tilhørere spreder lys, der afslører mørket.
De er livets ord, der afslører dødens ind-
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vendinger: »Kan I ikke selv høre, hvad
det er, I siger? Vil I kun se, hvad I forventer at se? Hvis selve sandheden stod
foran jer, ville I så stadigvæk nægte at tro
den?« Hans ord gennemtrænger igennem vore forventningers skydække og
giver os et glimt af livet over skyerne,
hinsides vores selvskabte grænser og
indskrænkede synsfelt. Han tilbyder os
et glimt af den højeste virkelighed for at
åbne vore øjne, så vi rigtig kan se.
Men det er nemt at blive krænket, når
ens skydækkede himmel bliver gennemtrængt. At beklage sig er let. Ingen
klager uden at føle at have grund til det.
Det er let at forklæde sine beklagelser
som omhyggeligt overvejet bekymring
for det, der er galt med verden – eller
tidens ungdom – eller kirken – eller det
sted, jeg arbejder. Vi kan forklare vores
negativitet med »jeg siger bare min ærlige mening« eller »jeg må have luft for
min indignation«. Men helt ærligt, hvor
ofte er humøret ikke endnu værre, efter
at vi har »fået luft?« Hvad vi siger giver
endnu mere form til det, vi tror, at vi ser.
En af mine venner (der forresten har et
usædvanlig glad sind) sagde: »Jeg fatter ikke, hvorfor vi så ofte udpensler vores bekymringer og beklagelser overfor
Gud, når vi ligeså tit lægger låg på vores
glæde og lovprisning.« – Er det fordi vi
har vænnet vores øjne til at se mangler
og behov tydeligere end Ham, der indfrier dem?
Ligesom solskin kan være et spørgsmål
om at løfte blikket, sådan kan glæde
være et spørgsmål om synsvinkel. Og
hvad vi siger taler liv eller død til synet.
Apostlen Peter siger om det kristne håb,
at det gør I ret i at være opmærksomme på
som på en lampe, der skinner på et mørkt
sted. (1. Peters brev kapitel 1 vers 19).
Stirrer vi kun på det grå, triste mørke?
Beklager vi os over skuffede forventninger? Er der monstro mere at se?
Hvis vi er opmærksomme på de øjeblikke, hvor vi mærker Guds nærvær – også
selvom hans ord gennemtrænger vore
hjerter og forventninger – bliver vi løftet til nye højder. Vi finder et tiltagende
lys, så vi kan se alting bedre og sandere.
Anders Blichfeldt

Sommerudflugt
Årets sommerudflugt finder sted mandag 13. august. Vi vil besøge Domkirken
og Vikingemuseet i Roskilde.

Kl. 09.00 kører bussen fra plejehjemmet
i Holeby. I modsætning til tidligere år
bliver der ikke opsamling andre steder.
Hjemkomst mellem kl. 18.00 og 19.00.
Prisen er 250 kr. 1. august er sidste frist
for tilmelding til Svend Aage Hansen,
Nødebjerg 67, 4960 Holeby, 54 60 60 71
og 23 37 99 27. Mail: sah@besked.com.

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 mail, hvis du ønsker at høre
nærmere om fordelingen af de enkelte
hold i de kommende år:
2019: Holeby 17. maj og 30. maj.
Bursø 2. juni.
2020: Holeby 8. maj og 21. maj.
Bursø 24. maj.
2021: Holeby 30. april og 13. maj.
Bursø 16. maj.
2022: Holeby 13. maj og 26. maj.
Bursø 29. maj.
Vejviser:
Sognepræst: Anders Blichfeldt,
Gl. Holebyvej 4, 4960 Holeby. Tlf. 54 60 60 33.
E-mail: abl@km.dk. Træffes bedst tirsdagfredag kl. 11.00 - 12.00. Henvendelse i ferier til
sognepræst Anne-Lene Nielsen Frederickson.
Errindlev. Tlf. 54 60 00 09 eller Marianne Eilskov
Hansen. Rødbyhavn. 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:
Annette Svaabæk, Frisegade 5C,
4800 Nykøbing F. Tlf. 28 34 84 08.
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

Er et menighedsrådsmedlem grå og kedelig?
Hvis man er valgt ind i sognets menighedsråd, er man så sådan en, der sidder med foldede hænder og kun venter
på, at det næste Kirkeblad skal komme
ind af døren, eller venter på det næste
møde i menighedsrådet. Eller er det
hele ens liv? Min kære genbo, præsten
i Hunseby, Gitte, stak forleden hovedet indenfor: »Jeg har tænkt på, Per,
om ikke du ville skrive lidt om, hvad
du går og tumler med. Jeg har jo læst,
at du samler materiale og beretninger
ind til en bog om, hvad der skete her
på Midtlolland under besættelsen, og
hvordan går det med det?« Jeg må nok
lige kort fortælle om, hvorfor jeg er gået i gang med at samle materiale ind
og min interesse for tiden 1940 til 1945.
Min far Poul Lohse Hansen gik aktivt
ind i modstandsbevægelsen i starten af
1944 ligeledes gjorde to af hans brødre
Hans og Vagn. Der blev ikke talt meget
om tiden der fra, først efter far Poul var
omkring 75 år, åbnede han lidt op for
noget, som havde præget hans unge år;
den frygt i hverdagen man levede med,
om man var blevet stukket til Gestapo,
efter at man havde været ude om natten for at hente eller fordele nedkastede
våben og sprængstof. Kunne dem man
arbejdede sammen med, og hvor enkelte var på tyskernes side, se at man
opførte sig »underligt« i nogle situationer og var træt, når man mødte på
arbejde. Jeg har senere fundet flere som
var aktive i modstandsbevægelsen og
som fik PTSD fra den tid af. Jeg gik for
nogle år siden ind på Maribo Arkiv for
at se, hvad der lå omkring den tid. Jeg
fandt kun en beretning fra Stenfisker
William Jensen i Bandholm. Det var
ikke meget, så jeg tænkte, at det ville
jeg gøre noget ved, når jeg fik tid dertil,
og den tid er kommet. Jeg var så heldig
at blive bedt om at stedfæste nogle billeder for Ole Madsen i Brabrand, som
havde henvendt sig på Maribo Arkiv.
Han levede sin barn og ungdom på
Maribo Sukkerfabrik og gik og tumlede med at skrive om samme emne som
jeg; en bog om hvad skete der under
krigen på Midtlolland. Så vi har slået
os sammen, Ole har skrevet flere bøger og har erfaring med opsætning og
udgivelse, og jeg har lokalkendskabet

samt flere års interesse i emnet. For en
ca. en måned siden var jeg i Folketidende, hvor jeg opfordrede folk til at
henvende sig, hvis de havde noget
som de kunne fortælle, en hændelse
en genstand fra dengang noget nedskrevet fra deres forældre og familie.
De måtte gerne komme med billeder af
andet end krudt og kugler. Intet er for
småt, og de måtte hellere ringe om lidt
end slet ikke at ringe. Den mindste ting
kan hjælpe med at danne et billede fra
den gang. Der var ikke de store sabotage aktioner på Lolland, med mange
nedkastninger og andet aktivitet. Vi må
dog ikke glemme aktionen i Ryde som
jeg tror at jeg er ved at være til bunds
med.
Ring til mig på 20 73 01 75 jeg lytter
eller kører gerne afsted. Hovedinteressen for bogen er: afdeling 2, det midterste Lolland. Jeg holder også foredrag
om emnet.
Jeg vil slutte med at sige at det er min
interesse, sammen med meget andet,
når der ikke lige står menighedsråd
på skemaet. Det samme gælder også
for dem, som jeg sidder i menighedsrådet sammen med. Ingen af dem sidder med hænderne i skødet og venter
på næste udgave af Kirkebladet, eller
venter på at skulle bage kage til den
næste sangaften. Det er dybt engagerede personer i alverdens ting og med
vidt favnende interesser ud over det
Kirkelige.
Medlem af menighedsrådet i Hunseby
Per Lohse Hansen

Studiekreds
»Hvorfor skal vi gå og føle os så skyldige?«
Mandag den 17. september, 24. september
og 1. oktober kl. 19.00-21.00 er der studiekreds i Hunseby præstegård om
emnet skyld. Mere information i næste kirkeblad.

Udflugt
Bustur til Kongernes gravplads og
UNESCOs verdens arv lørdag den 8. september, for beboerne i Hunseby sogn.
Afgang fra Hunseby sportsplads med
Skørringe busser kl. 09.00. Hjemme
igen kl. 17.00. Det koster 150 kr. I prisen er guidet rundvisning i Roskilde

Domkirke samt frokost i Christian d. 6
Overdrevskro. Tilmelding senest den
5. august til Per Lohse tlf. 20 73 01 75.
Hele programmet kan læses på Hunseby kirkes hjemmeside.

Menighedsrådsmøder
Alle møderne foregår i Hunseby præstegård kl. 18.30-21.00. Datoerne kan
ses på sogn.dk og på vores hjemmeside: www.Hunsebykirke.dk

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

Vejviser:
Hjemmeside: www.hunsebykirke.dk
Sognepræst: Gitte Sylvest Larsen, Hunseby
Kirkevej 8, 4930 Maribo. Træffetid: Bedst om
formiddagen. Tlf. 54 78 05 48. Fredag er fridag.
E-mail: gsla@km.dk
Menighedsrådsformand: Lena Svendsen,
Mariebo Møllen 101, 1. 4930 Maribo.
Tlf. 29 36 52 01. E-mail: maribo11@outlook.dk
Graver: Tina Hansen, Runestensvej 3,
4970 Rødby. Tlf. 40 47 50 76.
E-mail: hunseby@mail.dk
Kirketjener: Arne Jørgensen, Knuthenborgvej
38, 4930 Maribo. Tlf. 26 81 76 43.
E-mail: havlitten509@gmail.com
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

at bede Gud om hjælp. Som udgangspunkt blev vandet nævnt som det, der
ikke kan undværes og er nødvendigt
for liv, men også som det, der kan true
og ødelægge livet.
Her benytter Per Møller lejligheden til
at give os et lille kursus i kunstforståelse omkring Goyas maleri. Menigheden
kan følge med på den udleverede kopi,
så det var en super god prædiken, som
alle kunne forstå.
Det er ikke alene kunstforståelse, men
mange emner, der bliver taget op. For
eksempel Kierkegaard, Grundtvig, Ingemann og andre, hvor man kan få et
indblik i deres forfatterskab.
Der er altergang, som er frivilligt. For
mig giver den en fornemmelse af tryghed.
Præster fortæller hvem, der prædiker
næste søndag og meddeler om foredrag og arrangementer i den kommende uge og andre vigtige oplysninger.

Maribo Domkirke.

Hvorfor går du i kirke?
Og hvad får du ud af det?
Jeg holder meget af at komme i Maribo
Domkirke, som nok bliver min endestation.
Det er søndag, der er gudstjeneste kl.
10.00 og i dag er det Per Møller, der
prædiker.
På min vej til kirke møder jeg en »tvivler«, som spørger, om jeg skal i kirke.
Jeg mærker en undertone i spørgsmålet, at jeg nok er hellig.
Ved ankomst til Domkirken ser jeg at
der er tre lys i den trearmede lysestage
over døbefonten. Det er tegn på at der
skal være barnedåb.
Barnedåb giver ekstra kolorit i gudstjenesten, for vi glæder os med forældre
og familie til det lille barn, at det skal
døbes.
De mindreårige, der er med, er lidt
utålmodige, men Jesus har jo sagt:
»Lad de små børn komme til mig, det må I
ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«.
Præsten siger: »Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.
Amen«.
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Forældrene og fadderne får at vide,
at de skal drage omsorg for at det lille
barn lærer den kristne tro at kende.
Som et forsøg er der blevet ændret på
teksten i ind- og udgangsbøn, og andre
tiltag er gjort. Jeg synes at det skaber
forvirring. Lad os holde os til traditionen, som vi er fortrolige med.
Jeg nyder at høre orglets brusen ved
præludium og postludium. Er det mit
yndlingsstykke der bliver spillet: »Jesu
bleibet meine Freude«, bliver jeg glad.
Mange salmer, lignelser og skriftsteder
husker jeg fra min barndom. Vi skulle
lære dem udenad.
Præsterne er gode til at finde aktuelle
emner som udgangspunkt i deres prædikener. Emnet skal passe til dagens
tekst og til salmerne, noget, der kan
vække menighedens opmærksomhed.
Denne søndag er der omdelt en kopi af
maleriet »Skibbruden« af kunstneren
Francisco de Goya.
Billedet forestiller det oprørte hav, og
mennesker i kreds, der prøver at redde
sig selv og andre ind på land. En kvinde rækker hænderne mod himlen for

Efter gudstjenesten er der kirkekaffe
i forhallen, hvor der er lejlighed til at
spørge præsten om noget, man ikke
helt forstod eller andre oplysninger. Vi
drøfter mange ting og ønsker hinanden
»God søndag!« Tak også for det.
På vej hjem møder jeg den tvivlende,
og jeg viser min kopi. Det lyder spændende, siger vedkommende, men jeg
fornemmer igen undertonen: »Når
Vorherre kan klare alt, hvorfor fjerner
han så ikke noget af vand?«
Jeg forklarer, at det er et spørgsmål
om at tro og føle, at man bliver ledt på
rette vej. Der sker jo også jævnligt små
mirakler i vores hverdag, som vi ikke
havde troet kunne ske.
Derfor er det vigtigt, at nyde hver dag
og ikke have negative tanker for i morgen. Der sker måske noget positivt i
morgen, som vi ikke havde forventet.
Gudstjeneste og kaffe tager kun en god
times tid, derefter er der tid til andet
planlagt.
Hilsen fra en glad kirkegænger
Inge Mortensen

Minikonfirmander
Sognene i Maribo Domprovsti tilbyder
sammen minikonfirmandforberedelse.
Hvert menighedsråd har afsat et beløb
til projektet, der indeholder to tilbud.

Maribo domsogn

Sensommertur
Torsdag den 13. september holder Maribo
Domsogn sin sensommertur. Turen begynder kl. 12.00.
I bus kører vi til Møn, hvor vi skal se
Stege Kirke og Thorsvang Museum.
Mere om turen i næste kirkeblad.
Anne Koppelgaard
Kontaktudvalget

Vejviser:
Hjemmeside: www.maribodomkirke.dk

Sensommertur torsdag den 13. september går til Møn.

I efteråret 2017 blev alle provstiets tredje klasseelever inviteret til at overvære
operaen »Er Gud hjemme« i Domkirken. Godt 200 børn så operaen. I juni
måned i år er børnene inviteret på en
mini-camp weekend på Christianssædecentret. Provstiets præster samarbejder om projektet og om at forrette
gudstjenester i provstiets kirker i weekenden den 2. og 3. juni Mini-camp’en
slutter med en børnegudstjeneste på
Christianssædecentret.
Per Møller

Sommerudflugt
Torsdag den 14. juni går Maribo Domsogns sommerudflugt til Gavnø slot og
til Vejleå Kirke.

Udflugten foregår i bus med opsamling på Bagtorvet kl. 09.00. Forventet
hjemkomst kl. 18.00.
Entré til Gavnø park, slot og kirke med
mere plus frokostbuffet i restaurant
»Tulipanen« og senere rundvisning
i Vejleå Kirke koster 300 kr. Busturen
betaler Maribo Domsogns Menighedsråd.
Tilmelding til turen senest fredag den
1. juni på kirkekontoret, Kirkestræde 6
eller på 54 78 03 92.
Har du problemer med at komme til
og fra Bagtorvet, kan du meddele dette
på kirkekontoret, og kontaktudvalget
hjælper med kørsel.
Anne Koppelgaard
Kontaktudvalget

Tak til Per Møller
Sognepræst Per Møller Maribo Domsogn har i mere
end 10 år været ansvarshavende redaktør for kirkebladet i Maribo Domprovsti. Igennem disse år er
antallet af tilsluttede sogne øget, så der nu kun er få
sogne, der ikke er med i udgivelserne.
Per Møller har været den store inspirator til udviklingen af design og indhold. Redaktionen skylder
ham stor tak for arbejdet, som jo lægges oven i det
»normale« præstearbejde. Typisk for Per er det også, at han ikke forlader
arbejdet uden at have en afløser klar, derfor er sognepræst Anne-Lene Nielsen Frederickson tiltrådt som ny ansvarende redaktør. Tak til Per for mange
års frivilligt arbejde med kirkebladet.
Bent Normann Olsen

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: Vakant.
Kordegn: Anne-Mette Overgaard, Kirke
kontoret, »Sognets Hus«, Kirkestræde 6,
4930 Maribo. Tlf. 54 78 03 92.
E-mail: amov@km.dk
Maribo Domsogn:
E-mail: maribodom.sogn@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: Susanne Høegh Hansen.
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: kontor@maribokirkegaard.dk
Regnskabsfører: Søren Lysgaard. Træffes på
kirkegårdskontoret i kontorets åbningstid. Tlf. 54
94 38 12. E-mail: sl@maribokirkegaard.dk
Formand for menighedsrådet: Bent Normann
Olsen, Sdr. Boulevard 111 D, 4930 Maribo.
Tlf. 24 24 36 17.
Domkirkeværge: John Nymand, Sdr.
Boulevard 111 i, 4930 Maribo. Tlf. 20 29 26 50.
Ældrearbejdets kontaktudvalg:
Anne Koppelgaard, Refshalevej 65,
4930 Maribo. Tlf. 54 78 90 23.
Ungdomskorpsene:
De grønne pigespejdere »Augustaer«
Kontaktperson: Lone Jehrbo, Vestergade 53,
4930 Maribo. Tlf. 28 93 83 244.
Det Danske Spejderkorps. Maribospejderne
Formand: Anders Bentley, Søvænget 2,
4930 Maribo. Tlf. 24 40 50 01.
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
Søndag den 3. – 1. søndag efter trinitatis
Bandholm
Errindlev
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Torslunde
Østofte

Kl. 16.00 (JSB)
Kl. 10.30 (ABL)
Kl. 19.00 (ABL)
Kl. 19.00 (JSB)
Kl. 10.00 (ABRE) Kirkebil
Kl. 14.00 (MEH)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 19.00 (BIF)
Kl. 09.00 (ABL)
Morgenkaffe
Kl. 10.00 (HMAA)

Onsdag den 6.
Maribo

Kl. 09.00 (DSP)

Morgensang

Søndag den 10. – 2. søndag efter trinitatis
Bandholm
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Østofte

Kl. 11.00 (GSLA) Kirkekaffe
Kl. 10.30 (ALNF)
Kl. 08.30 (MEH) Altergang
Kl. 09.30 (GSLA)
Kl. 10.00 (ABRE) Præsteindsættelse
Kl. 19.00 (EOR)
Kl. 10.00 (PM)
Kl. 10.00 (MEH) Kirkekaffe
Kl. 10.00 (HMAA)

Kl. 19.00 (ALNF)

Onsdag den 13.
Maribo

Kl. 09.00 (DSP)
Morgensang
Kl. 13.00 Marianne Gaarden Landemode

Søndag den 17. – 3. søndag efter trinitatis
Askø
Errindlev
Holeby
Hunseby
Krønge
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Østofte

Kl. 09.30 (JSB)
Kl. 10.30 (ALNF)
Kl. 08.30 (MEH)
Kl. 14.00 (JSB)
Kl. 09.00 (ALNF) Morgenkaffe
Kl. 10.00 (PMOE)
Kl. 10.00 (LEB)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 08.30 (PMOE)
Kl. 10.00 (HMAA)

Onsdag den 20.
Maribo

Kl. 09.00 (DSP)

Morgensang

Søndag den 24. juni – 4. søndag efter trinitatis
Bandholm
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
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Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 09.00 (ALNF)

Onsdag den 27.
Maribo

Kl. 09.00 (DSP)

Morgensang

JULI
Søndag den 1. – 5. søndag efter trinitatis
Kl. 19.00 (HVL)
Kl. 11.00 (GSLA)
Kl. 14.00 (BIF)
Errindlev Havn,
digegudstjeneste
Holeby
Kl. 19.00 (ABL)
Hunseby
Kl. 09.30 (GSLA)
Maribo
Kl. 10.00 (ABRE) Kirkebil
Nebbelunde Kl. 10.00 (BIF)
Rødby
Kl. 14.00 (JEBA)
Rødbyhavn Kl. 10.00 (MEH)
Torslunde
Kl. 10.30 (ALNF)
Østofte
Kl. 19.00 (PRKI)
Askø
Bandholm
Errindlev

Onsdag den 4.
Maribo

Kl. 09.00 (DSP)

Morgensang

Søndag den 8. – 6. søndag efter trinitatis

Tirsdag den 12. juni
Olstrup

Rødbyhavn
Tågerup

Kl. 09.30 (JSB)
Kl. 10.30 (ALNF)
Kl. 08.30 (MEH) Altergang
Kl. 11.00 (GSLA)
Kl. 10.00 (NN)
Kl. 10.00 (LEB)

Askø
Bandholm
Holeby
Hunseby
Krønge
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Tågerup
Østofte

Kl. 09.30 (HVL)
Kl. 11.00 (GSLA)
Kl. 10.30 (ABL)
Altergang
Kl. 09.30 (GSLA)
Kl. 10.30 (ALNF)
Kl. 10.00 (PMOE)
Kl. 14.00 (JEBA)
Kl. 09.00 (ABL)
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 09.00 (ALNF)
Kl. 10.00 (PRKI)

Onsdag den 11.
Maribo

Kl. 09.00 (DSP)

Morgensang

Søndag den 15. juli – 7. søndag efter trinitatis
Askø
Bandholm
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Olstrup
Rødby
Rødbyhavn
Østofte

Kl. 14.00 (HVL)
Kl. 11.00 (GSLA)
Kl. 10.30 (ALNF)
Kl. 10.30 (ABL)
Kl. 09.30 (GSLA)
Kl. 10.00 (NN)
Kl. 09.00 (ALNF)
Kl. 14.00 (JEBA)
Kl. 09.00 (ABL)
Kl. 08.30 (HMAA)

Onsdag den 18.
Maribo

Kl. 09.00 (DSP)

Morgensang

Søndag den 22. – 8. søndag efter trinitatis
Bandholm
Errindlev
Holeby
Hunseby
Krønge
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Østofte

Kl. 10.00 (JSB)
Kirkekaffe
Kl. 10.30 (ALNF)
Kl. 10.30 (ABL)
Altergang
Kl. 19.00 (GSLA)
Kl. 09.00 (ALNF) Morgenkaffe
Kl. 10.00 (PMOE)
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 10.00 (LEB)
Kl. 09.00 (ABL)
Kl. 10.00 (HMAA)

Onsdag den 25.
Maribo

Kl. 09.00 (DSP)

Morgensang

Kl. 14.00 (JSB)
Kl. 09.30 (JSB)
Kl. 08.30 (MEH)
Kl. 19.00 (ABL)
Kl. 10.30 (ABL)
Kl. 11.00 (GSLA)
Kl. 10.00 (NN)
Kl. 10.00 (LEB)
Kirkekaffe
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 08.30 (HMAA)

Onsdag den 1.
Kl. 09.00 (DSP) Morgensang

Søndag den 5. – 10. søndag efter trinitatis
Bandholm
Holeby
Hunseby
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Torslunde
Tågerup
Østofte

Kl. 09.30 (JSB)
Kl. 19.00 (MEH)
Kl. 08.30 (ABL)
Morgenkaffe
Kl. 10.30 (ABL)
Altergang
Kl. 14.00 (JSB)
Kl. 10.00 (ABRE)
Kl. 10.00 (LEB)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 19.00
Degnegudstjeneste
Kl. 19.00 (HMAA)

Maribo

Kl. 09.00 (DSP) Morgensang

Søndag den 19. – 12. søndag efter trinitatis
Bandholm
Holeby
Hunseby
Krønge
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Tågerup

Kl. 09.00 (JSB)
Kl. 08.30 (MEH)
Kl. 11.00 (JSB)
Kl. 10.30 (ALNF)
Kl. 10.00 (PMOE)
Kl. 10.00 (LEB)
Kirkekaffe
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 09.00 (ALNF)

Onsdag den 22.
Maribo

Kl. 09.00 (DSP)

Morgensang

Søndag den 26. – 13. søndag efter trinitatis

AUGUST
Maribo

Askø
Errindlev
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Østofte

Onsdag den 15.

Søndag den 29. – 9. søndag efter trinitatis
Askø
Bandholm
Errindlev
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Østofte

Søndag den 12. – 11. søndag efter trinitatis

Kl. 09.30 (JSB)
Kl. 19.00 (ABL)
Kl. 11.00 (JSB)
Kl. 10.00 (NN)
Kirkebil
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 10.00 (LEB)
Kl. 11.00 (MEH) Havnegudstjeneste
Kl. 09.00 (MEH) Morgenkaffe
Kl. 10.30 (ABL)
Kl. 10.00 (HMAA)

Bandholm
Errindlev

Kl. 09.30 (JSB)
Kl. 16.00 (ALNF)

Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Østofte

Kl. 10.30 (ALNF)
Kl. 10.30 (ABL)
Altergang
Kl. 11.00 (JSB)
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 10.00 (LEB)
Kl. 10.00 (MEH) Kirkekaffe
Kl. 10.00 (HMAA)

Løb til kirke
i samarbejde med EGI

Mandag den 27.
Nebbelunde Kl. 21.30 (BIF)

Sensommerfest

Onsdag den 29.
Maribo

Kl. 09.00 (DSP)

Morgensang

Onsdag den 8.
Maribo

Kl. 09.00 (DSP)

Morgensang

Præster: Anders Blichfeldt (ABL) – Anne Reiter (ABRE) – Anne-Lene Frederickson (ALNF) – Birgitte Flensburg (BIF)
Gitte Sylvest Larsen (GSLA) – Hans Maaløe (HMAA) – Hans Verner Lollike (HVL) – Elin Olsen Rasmussen (EOR)
Jeanette Strømsted Braun (JSB) – Jesper Bacher (JEBA) – Lene Bruun-Kristensen (LEB) – Marianne Eilskov Hansen (MEH)
Nyansat præst i Maribo Domsogn (NN) – Peder Kistrup (PRKI) – Per Møller (PMOE) – Peter Moesgaard (PM)
En af domsognets præster (DSP)
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Nebbelunde - Sædinge sogne

Barnetro
På et af de første babysalmesangshold i
Odense Domkirke, hvor jeg i en årrække var præst, kom blandt andre en mor
med sin lille søn, Johannes. Da babysalmesangsforløbet sluttede, begyndte de
at komme til spaghettigudstjenesterne
i kirken. Johannes kunne godt være
lidt af en prøvelse. Han havde lige fra
spæd en kraftig stemme og følte ofte
trang til at bruge den. Men der skulle
selvfølgelig være plads til Johannes, så
vi bar alle over med ham, ligesom vi
gjorde med alle de mange andre små,
som endnu ikke havde styr på takt og
tone i kirken. Johannes voksede og
fik sprog, som han flittigt brugte til
spørgsmål og kommentarer, både på
passende og upassende steder. Men
som regel fik han svar eller stillede sig
tilfreds med at vente, hvis han fik lovning på at få svar senere. En dag fortalte Johannes’ mor, at de på en indkøbstur var kommet gående forbi kirken,
Johannes havde peget og sagt »det der
er min kirke!« Den bemærkning gav
anledning til, at vi voksne kom til at
tale om, at »vores« børn havde forstået,
hvad Grundtvig engang skrev, nemlig
at kirken er »børnehjemmet på jord«,
det betyder, at i kirken skal der være
godt, trygt og kærligt at være. Voksne
kan have den opfattelse, at kirken er
uvedkommende, stiv, kedelig eller ligefrem død, hvilket må siges at være
sørgeligt og helt forkert i forhold til,
hvordan det burde være.
Johannes har igennem årene fået en
fast tro på at Gud, Jesus og Helligånden
findes og virker i verden. Han har en
fast tillid til at Gud er hans himmelske
far, at Jesus blev hans og alles bror og at
Helligånden er i verden. Dette er, hvad
barnetro er: At have tillid til Gud og
at møde verden med tillid. Tillid avler
livsmod, modet til at turde tro på, at
det nok skal gå og at det ender godt.
Det er hvad barnet trænger til for at
blive til et livsdueligt individ. Og det
er budskabet i den store fortælling om
Gud og mennesker. Det er kernen i den
kristne tro. At vi må have tillid til, at
alt er i Guds gode hænder. På trods af
synd og død. Man kan godt have tillid
uden at have et forhold til Gud, men tilliden holder bedst stand imod ydre påvirkning, når den er rodfæstet i troen.
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Det er den kristnes faste overbevisning.
Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses, står der i
Hebræerbrevet i Det Nye Testamente
(Hebr,11,1). Det lyder simpelt, men er
det langt fra altid for alle og var det
åbenbart heller ikke for de første kristne. Forfatteren til Hebræerbrevet skriver videre: Derfor må vi så meget mere
give agt på det, vi har hørt, så vi ikke
glider bort fra det (Hebr.2,1). Hvordan
gør vi det, hvordan giver vi agt på det?
Det gør vi blandt andet ved at tale med
børnene og med hinanden om troens
indhold. Ved at lære børnene at bede,
ved at give dem barnebønnen, Fadervor, som kan bruges livet igennem og
minder os om, at vi altid er Guds børn.
Ved at læse Bibelen med dem, fortælle de gode historier for dem. Også de
historier, der er svære at forstå, også
de fortællinger, hvor Gud ikke handler sådan, som vi ville have gjort, hvis
vi havde kunnet bestemme. På den
måde får de (og vi) et nuanceret Gudsbillede og en tro, som kan holde til at
blive udfordret af ydre påvirkninger,
ja, som kan holde igennem den nødvendige udvikling fra barn til voksen.
Lige så stille kan barnetroen udvikles
til at passe også det voksne menneske.
Voksentro ja, men også stadig barnetro,
for tilliden bliver.
Der er meget få mennesker, formentlig
ingen, som ikke vil møde nogle ydre
påvirkninger i deres liv, som truer med
at tage tilliden, og dermed livsmodet,
fra dem. Det være sig sorg, sygdom,
det være sig misbrug, overgreb, mobning etc. Når noget ondt rammer et
menneske, kan det ske, at man begynder at miste tilliden til Gud. Man kan
få en fornemmelse af, at man har været
naiv – og at være naiv er i almindelighed ikke attråværdigt for den, der er
ved at udvikle sig fra barn til voksen.
I voksenverdenen skal man ikke være
naiv, der skal man være realist, ifølge
den herskende mening.
I det Nye Testamente er det imidlertid klart, at Jesus forsøgte at fremkalde
barnlig tillidsfuldhed i mennesker. Jesus siger fx den, der ikke tager imod Guds
rige ligesom et lille barn kommer slet ikke
ind i det (Mk.10,15). Jesus viser, at det
at blive som barnet er at blive som han.
Han kom som den mindste, fødtes som
et barn, han kom for at tjene. Han ven-

der op og ned på vore begreber om
storhed og ære.
Hvis et barn kan høre det budskab, og
det er lige præcis børnene, der kan det,
så har det fået indgang til en måde at
være i verden på, som er dybt livgivende. Med i Jesu budskab hører også,
at det vigtigste i livet ikke er at leve
op til verdens krav og idealer om ære,
storhed, perfektion. Det går tværtimod
an at leve på denne jord, som mig selv.
Tænk, hvis alle de børn og unge, som i
disse år bliver ramt af udefinerlig angst
kunne tage det ind i sjæl og sind. Det
kan man ikke sådan på én gang. Det
kræver indøvelse. Sindet er som en
mark, der skal overrisles igen og igen,
før den er parat til at grønnes.
Den største gave, man kan give et barn
er at give det barnetroen. Den største
gave, vi kan give hinanden er at hjælpe hinanden til at bevare barnetroen i
voksentroen, tilliden til, at det går an
at være menneske på denne jord, fordi
vi grundlæggende og altid er i Guds
gode hænder.
Anne Reiter

Løvfaldstur
Onsdag den 19. september. Sæt allerede
nu kryds i kalenderen, og se nærmere
omtale i næste nummer af kirkebladet.

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,
Banegårdspladsen 21, 4930 Maribo.
Tlf. 54 65 36 20. Tirsdag kl. 09.00 - 11.00 samt
efter aftale.

Rødby - Ringsebølle sogne

Elin Olsen
Rasmussen

Kære Rødby/Ringsebølle
menighed
Jeg vil gerne takke menigheden i Rødby – Ringsebølle for de 20 år, jeg har
fået lov til at være jeres præst. I skal
tage godt i mod jeres nye præst/præster og huske, at de har forladt alt det,
de kender og holder af for at komme
herned for være jeres præst. Jeg har
aldrig mødt en præst, der ikke vil sin
menighed det bedste. Heldigvis er
præsten ikke alene om at få al ting i
kirken til at fungere. Jeg sender derfor
i denne anledning en stor tak til alle
de medarbejdere både i kirken og på
kirkegården, som jeg har fået lov at arbejde sammen med.
Af hjertet tak for medløb, gode grin og
jeres store overbærenhed. Mangt og
meget forandrer sig over tid og igennem 20 år.
Det har været en stor glæde at opleve,
hvordan samarbejdet mellem præsterne ind over sognegrænserne er vokset,
og i dag er en hel naturlig del af hverdagen her i området. Jeg har altid været glad for det kollegiale fællesskab,
som vi præster har haft i hele stiftet og
i provstiet.
Det er klart, at menigheden i RødbyRingsebølle Pastorat altid vil have en
stor plads i mit hjerte, også de, der er
gået ud af tiden og hjem til Vor Far i
himmelen,
Nu kan jeg ikke gøre mere for jer end at
bede Gud velsigne jer alle og opbygge
jer til en levende og lydhør menighed
fuld af tro, håb og kærlighed. I vil i al
evighed have en fast plads i mit hjerte
og i mine bønner.
Må Herren velsigne jer og bevare jer.
Elin Olsen Rasmussen

Lene BruunKristensen

En hilsen med goddag
For nylig har det været pinse, hvor vi
i kirken kunne synge »I al sin glans nu
stråler solen.« Og Grundtvig rimer videre om solen, at den er »livslyset over
nåde-stolen.« Sol og nåde er de kræfter,
vi ikke kan være foruden. Solen er indlysende nødvendig for liv – men hvad
nåde er for noget i vores liv, kan der
til gengæld siges og menes meget forskelligt om af mennesker. Min hilsen til
Rødby og Ringsebølle er i få ord: Som
jeres præst i den kommende tid glæder
jeg mig over at skulle forkynde Guds
frie gave – hans nåde – for jer.
Jeg bor i Nykøbing og har haft mit andet hjem i det Lolland-Falsterske i en
del år, da jeg her traf min bedre halvdel,
som også er præst. Jeg blev ordineret i
Maribo Domkirke i 2014 og har siden
været præst i Nysted og i Himmerland.
Tak for varm velkomst, der har mødt
mig i og uden for kirken.
Lene Bruun-Kristensen,
konstitueret sognepræst

Kirsebærhaven
Vi fejrer gudstjeneste med nadver på
følgende dage kl. 10.30:
Den 5. juni og 21. august
ved Jesper Bacher.
Den 19. juni og 7. august
ved Lene Bruun-Kristensen.
Vel mødt beboere såvel som andre.

Dåbsklude – en gave
til og fra kirken
Sensommeren 2017 fik Rødby Kirke de
første hjemmestrikkede »dåbsklude«.
Vibeke Jensen fra Væggerløse kontaktede selv kirken, fordi hun simpelthen
havde overskud af sine fine dåbsklude
i eget design. I marts fik vi igen fra Vibeke. Et smukt eksempel på det overskud, som dåben i sig selv giver den

døbte. Umiddelbart efter dåben får
barnet tørret sit hoved med kluden,
og familien får den med hjem. Symbolerne »tro, håb og kærlighed« vil altid
minde om dagen og om dåbens betydning. Nogle indrammer den, andre
gemmer den med dåbskjolen, nogle
broderer navn og dato på den. På billedet er Vibeke Jensen og menighedsrådsmedlem Mie Nordendorff.
Vejviser:
Hjemmeside: www.rodbykirke.dk
Rødby/Ringsebølle Kirke
Henvendelse til Rødby og Ringsebølle
sogne sker indtil videre som følger:
Vedrørende gudstjenester og kirkelige handlinger:
Konstitueret sognepræst: Lene Bruun Christensen. Tlf. 26 67 59 49. E-mail: LEB@km.dk
Vedrørende anmeldelser: Henvendelser om
attester, navngivning/ ændring, anmeldelser
med mere til kordegnen i Maribo, Anne-Mette
Overgaard, Kirkestræde 6, 4930 Maribo.
Tlf. 54 78 03 92. E-mail: amov@km.dk eller
maribodom.sogn@km.dk
Sognenes postadresse: Lars Buhl,
Bøgevej 37, 4970 Rødby.
Præstegårdens kontor:
E-mail: roedbysogn@km.dk
Organist: Britta Matlok Geisler. Tlf. 61 30 46 87.
Kirkesangere:
Lotte Munk-Petersen. Tlf. 25 15 75 33.
Eva Strømberg Kiehn. Tlf. 41 42 75 32.
Kirketjener: Kirsten Pilemand. Tlf. 42 21 11 23.
E-mail: kirsten.pil@stofanet.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: chi.bentsen@live.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

Havnegudstjeneste
Der indbydes til havnegudstjeneste
søndag den 5. august kl. 11.00. Den
foregår på græsset ved Femern Sund
og Bælt bygningen, Vestre Kaj 50 i Rødbyhavn. I år medvirker Lena Maaløes
Det Voxne Kammerkor. I tilfælde af
regnvejr flyttes gudstjenesten til kirken. Gudstjenesten forrettes af sognepræst Marianne Eilskov Hansen.
Medbring en stol eller et tæppe og en
madkurv, hvis du vil nyde det forhåbentligt gode vejr og få en dag ud af
det. Vi håber, at rigtig mange vil møde
op til en festlig gudstjeneste på havnen.

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådsmøder afholdes den 3.
tirsdag i måneden kl. 16.45.

100 salmer
Salmebogen »100 salmer« har mange
smukke salmer. En af dem er nr. 809
skrevet af Michael Nielsen. I salmen
beskrives Guds skaberkraft. Vi kan lade tankerne gå til fjerne galakser og til
hvordan de små forårsblomster bryder
op gennem sneen, igen og igen. Når vi
ser ud over de gule marker, der står
med korn og dermed også med liv, glædes vi. For uden korn ikke noget brød
og ikke noget liv. Kornet har kun én
tanke – at blive til brød og kerne.
Når vi ser ud på blomsterlandskabet i
sollyset, så bliver vi glade om hjertet.
Det, der tyngede, tynger lidt mindre.
For så står vi ansigt til ansigt med Guds
tanke for os og for vores liv. Egentlig
er det hele så ligetil, men mennesker
gør ofte alting svært, fordi vi tænker
så mange tanker og sårer hinanden på
livets vej.
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Jorden er vort fælles hjem. I 70’erne
var det en kliché, og man tænkte på
de forskellige indianerstammer, der
stadig bor i reservater. Nu tænker vi i
stenalderkost og veganermad. Egentlig
handler det bare om at leve det enkle liv, ikke kræve så meget. Og det er
svært i en tid, hvor ambitionerne står
i kø alle vegne, med medfølgende materiel bonus. Vi tager fra de fattige og
giver til de rige.
Kristus har vist os en anden vej. Han
var frøet, der blev lagt i jorden og opstod. Det er skaberordet, som altid lyder og kun ønsker, at livet skal blive
godt for alle, at vi ikke skal gøre os så
mange bekymringer, men lade håbet
blomstre og glæde os over Guds skaberkraft og dele livet med hinanden, så
der er nok til alle.
Marianne Eilskov Hansen
Salme 809
1. Du lagde i det mindste frø,
der skjuler sig i jorden,
den største kraft, som ej vil dø,
men trodse lyn og torden.
Du skabte ud af dis og dug
engang for længe siden,
din skabermagt er stærk og smuk,
du skaber hele tiden.
2. Nu dukker gule marker op
blandt græs og grønne blade,
fra aks og vippers gyldne top
gør kornets sang os glade,
de nynner om de spinkle strå,
der strækker sig så gerne,
som tænker de kun dagligt på
at blive brød og kerne –
3. om blomster i et farvespil
af gule, hvide, røde,
der frodigt gror og vokser til
og lyser os i møde;
om druer, der vil være vin,
når gennem stok og ranke,
lidt vand, der møder solens skin,
vil minde om Guds tanke.
4. Og lytter vi os rigtigt ind
i sjælens indre gange,
så findes inderst i vort sind
en lyd af kornets sange,
den bryder ud og toner frem
som takkesang for livet,
for jorden som vort fælles hjem
og alt hvad den har givet.

5. Så synger vi vor tak til Gud,
at vi får lov at være,
at alt vil vokse, springe ud
og siden frugter bære –
ja, Gud ske lov for kornets sang,
for dagligt brød på bordet,
vor glæde får sin bedste klang
i tak til skaber – ordet!
Michael Nielsen, 1998

Vejviser:
Sognepræst: Marianne Eilskov Hansen,
Rødbyhavn præstegård, Havnegade 99 A,
4970 Rødby. Tlf. 54 60 50 49. Træffes bedst
tirsdag, onsdag og fredag kl. 09.00 - 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.
Sognepræst Anders Blichfeldt, Holeby.
Tlf. 54 60 60 33.
Organist: Margit Gjødsbøl Farsø.
Tlf. 40 87 55 75.
Kirkesangere: Frits Søvndal. Tlf. 58 52 30 10.
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: Marianne Eilskov Hansen, Rødbyhavn præstegård, Havnegade 99 A,
4970 Rødby. Tlf. 54 60 50 49.
Kirkeværge: Kirsten W. Hansen, Strandagervej 46, 4970 Rødby. Tlf. 54 60 54 82.
Kasserer: Marianne Kaad, Syltholmsgade 29,
4970 Rødby. Tlf. 54 60 57 35.
Kirkekassererkontoret: Banegårdspladsen 21,
4930 Maribo. 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

Østofte Kirke.

Gad vidst hvor kirken
er henne om 20 år?
Ja, altså bygningerne ligger nok stadig,
hvor de gør i dag! Men gad vidst, hvor
tit klokkerne kommer til at ringe? Hvor
mange præster, der er på Lolland-Falster? Om vi stadig har én graver pr
kirkegård eller om det er som mange
steder f.eks. i Sverige, at det er mere
økonomisk at have et team af gartnere,
der tager kirkegårdene efter tur?
Muligvis er den »gamle præst«, som
alle kendte og som kendte de fleste i
sognet, ved at være en saga blot. Ham
eller hende, der bare »var der«, og som
man altid kunne køre op til for at få en
snak om løst og fast, eller ting man ikke
syntes, man kunne tale med andre om.
Dels er vi færre beboere, især i landsognene. Og allerede nu ser vi præster, der
betjener helt op til 6 sogne i et meget
stort geografisk område. Det betyder, at
der bliver langt mellem gudstjenesterne
i den enkelte kirke og sommetider bliver
sognene lagt sammen. Dvs. den nærhed
som var i gamle dage, vores skole, vores
købmand, vores hal og vores kirke, muligvis forsvinder inden længe.
Men samtidig bliver præsterne i dag
brugt til helt andre opgaver, som ikke
var der »i gamle dage«: Sygehuspræster, korshærspræster, gadepræster,
pilgrimspræster, nå ja, og studenterpræster osv., alt sammen gode opgaver,
det kan enhver nok forstå. Men nærheden, som »den gamle præst«, stod
for i et bestemt sogn, hendes dage er
nok talte.

Kirkegangen er ikke prangende. Mange synes, det hører sig til, at klokkerne
bimler om søndagen, også selvom de
ikke selv går derhen. Og omvendt, så
skal de ikke bimle, hvis ikke der kommer folk. Her hos os har vi forsøgt os
med forskellige nye typer gudstjenester, det har samlet godt med folk.
Men det har ikke gjort stor forskel på
de almindelige søndage. Vi har holdt
debataftener, fordi herværende præst
har syntes, det er vigtigt at vi taler sammen om de ting, der optager os, og ikke
bare på Facebook, men sådan – rigtigt!
I februar havde vi en spændende aften
med god snak om, hvad der rører sig
hos den ældre generation.
Jeg fornemmer, de fleste synes, at kirken fortsat skal være der. Langt de fleste betaler kirkeskat med glæde (eller
betaler i hvert fald). Måske fordi kirken
i hvert fald skal være der til bryllupper,
bisættelser og barnedåb. Og i øvrigt bare skal »være der«!
Det kan også være, folk finder ud af at
bruge de gamle bygninger til helt andre ting. Her har vi et par gange haft
rockkoncert, rummet er jo fantastisk,
og det har givet nogle rigtig gode oplevelser! Det kan være, at fremtiden byder på helt andre og nye muligheder
for at bruge de gamle bygninger.

selv snart tilhører »den ældre generation«.
God sommer til jer alle sammen! Og
husk, der er (sandsynligvis) også gudstjeneste i jeres kirke på søndag.
Hans Maaløe

Gammelt råd
til politikere:
»Giv løfter om alting til hvem som
helst… men opfyld kun de løfter efterfølgende, som begunstiger dig selv…
Brudte løfter forsvinder ofte i en tåge
af omstændigheder, der har ændret sig,
så vreden mod dig vil være minimal.
Hvis du, når først du er valgt, bryder et
løfte, vil antallet, det går ud over, være
beskedent, men hvis du nægter at komme med et løfte, så er resultatet klart,
idet det omgående vil skabe vrede hos
en større gruppe af vælgere«.
(Skrevet af Quintus Tullius Cicero i år
64 før Kristus, og sendt til hans storebror, Marcus Tullius Cicero, der førte
valgkamp til den øverste post i det
dengang demokratiske Romerrige)

Der er ingen grund til at hænge med
hovedet. Det kommer der aldrig noget godt ud af! Nye generationer skal
nok finde ud af, hvordan kirken skal
bruges, og det bliver spændende at se,
hvad der kommer til at ske!

Vejviser:

Hvis jeg skal komme med et lille hjertesuk, synes jeg som sagt, at nærheden,
det dér med vores præst, vores graver,
vores musikere og vores menighedsråd
har en stor værdi for et lille samfund.
Og jeg vil være ked af, hvis fremtidens
kirkefolk bliver sådan en samling funktionærer, der kommer farende, når de
skal forrette et eller andet, men ellers
ikke rigtig kender de folk, de har med
at gøre.
Den nærhed, at vi, der arbejder i kirken, bor sammen med jer, som vi er der
for, det er svært at erstatte. Men det er
som sagt, nok ved at være en saga blot.
Måske er hjertesukket bare, fordi man

Kirkeværge: Egon Rasmussen, Stationsvænget 11, 4951 Nørreballe. Tlf. 54 78 94 79.

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.

Regnskabsfører: Birte Fuglsang Johansen,
Kirkekassererkontoret, Banegårdspladsen 21,
4930 Maribo. 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: Vakant.
Kirkesanger: Bennedikte Filbert.
Tlf. 41 12 18 82.
Mother Teresa 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 og øvrige aktiviteter: Maribo
Taxi tlf. 54 78 12 00.
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Koncerter og arrangementer

Juni
Lørdag-søndag den 2.-3. juni
christianssædecentret
Minikonfirmandlejr for skolernes
tredje klasse elever i Maribo Domprovsti.
Onsdag den 6. juni
bangs have center
Kl. 13.30: Bibelkreds ved Per Møller.
Mandag d. 11. juni
nebbelunde sognehus
Kl. 17.30: Menighedsrådsmøde.
Askø præstegård
Kl. 19.30: Luthersk Missions møde
ved Ingvard Christensen.
Tirsdag den 12. juni
sognets hus
Kl. 15.30: Maribo Domsogn menighedsrådsmøde.
olstrup kirke
Kl. 19.00: Kirkegårdsvandring og
aftenandagt.
Onsdag den 13. juni
bangs have
Kl. 14.00 Efter gudstjenesten i Domkirken er der åben landemode.
Tilmelding til Lolland-Falsters Stift
tlf. 54 85 02 11.
Torsdag den 14. juni
maribo domsogn, bagtorvet
Kl. 09.00: Maribo Domsogns sommerudflugt til herregården Gavnø og
til Ishøj Kirke. Sommerudflugt. (Se
Maribosiderne).
Søndag den 17. juni
errindlev præstegård
Kl. 11.30: Menighedsmøde for Errind-

Koncert med Københavns Kantatekor i Maribo Domkirke søndag den 17. juni.

lev, Olstrup og Tågerup sogne: Mødet
afholdes efter gudstjenesten i Errindlev Kirke.
maribo domkirke
Kl. 15.00: Koncert med Københavns
Kantatekor. Københavns Kantatekor har eksisteret siden 1984 og er et
af Storkøbenhavns mest ambitiøse
og koncertaktive oratoriekor. Koret
opfører mellem 15 og 20 velbesøgte
koncerter om året og består af cirka
65 dygtige, og ambitiøse sangere.
Ved koncerten i Maribo vil repertoiret indeholde værker af bla.: Geilo,
Nystedt, Whitacre, Esenvalds samt
skandinaviske sommersalmer. Der er
fri entré ved koncerten.
Lørdag den 23. juni
maribo domkirke
Kl. 20.00: Koncert ved domorganist

Kirkebladet Midtlolland
Kirkebladets redaktionsudvalg:
Anders Blichfeldt, Arne O. Andersen,
Bent Normann Olsen, Birgitte Flensburg og
Anne-Lene N. Frederickson (ansvarsh.)
Oplag: 10.000
Deadline:
For næste nummer 18. juni 2018.
Grafisk udformning:
Mogens Greven og Per Møller.
Sats og tryk: Eurographic.
Forsidebillede: James Tissot. Helbredelsen af
den vanføre kvinde 1886-1896.
Foto: Anders Blichfeldt.

Vibeke Vanggaard
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Vibeke Vanggaard: Brændende kærlighed i Domkirken.
Igen i år indbyder vi til Bål og brand
i Domkirken på Sankt Hans Aften.
Domorganisten sætter hjerter og ører
i brand når hun forsøger at opfylde
folks vildeste ønsker ved årets uhøjtidelige Sankt Hans Koncert. Derfor,
har du et musikønske, du altid har
drømt om at få lov til at høre på et
stort kirkeorgel, er det nu, du har muligheden. Men skynd dig, der er rift
om pladserne. Send en mail til:
vanggaard@doks.dk med dine ønsker. Der er fri entré ved koncerten.

Juli
Søndag den 1. juli
errindlev havn
Kl. 14.00: Digegudstjeneste: Ved
sognepræst Birgitte Flensburg,
Nebbelunde-Sædinge og Maribo
Domsogn. Det er en gudstjeneste
med traditioner. Den holdes altid 5.
søndag efter Trinitatis, og der skal
altid prædikes over, hvordan apostlen
Peter får at vide af Jesus, at han fra nu
af 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

Koncerter og arrangementer

historien fortalt om, hvordan Peter
gik fra at fange fisk 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.
Lørdag den 4. juli
maribo domkirke
Kl. 13.30: Koncert: Musik på orgelloftet ved domorganist Vibeke Vanggaard.
Denne sommer har du igen en unik
mulighed for at komme tæt på det
store orgel og se når domorganisten
spiller med både hænder og føder. Du
bliver inviteret op på orgelloftet hvor
domorganisten vil fortælle lidt om
orglet og spille musik.
Arrangementet er åbent for alle –
også børn.
Det er gratis at deltage, og efter koncerten er der mulighed for at få en
guidet rundvisning i kirken. Arrangementerne finder sted kl. 13.30 på
orgelloftet og kl. 14.00 er der rundvisning i kirken.
Onsdag den 11. juli kl. 13.30
maribo domkirke
Kl. 13.30: Koncert: Musik på orgelloftet ved domorganist Vibeke Vanggaard. (Se den 4. juli).

Holeby: Sommerudflugt mandag den 13. august til Roskilde Domkirke.

August
Søndag den 5. august
rødbyhavn – vestre kaj 50
Kl. 11.00: Havnegudstjeneste: Gudstjenesten foregår på græsset ved Femern Sund og Bælt bygningen.
Mandag den 13. august
holeby
Kl. 09.00: Sommerudflugt: Årets sommerudflugt finder sted mandag 13.
august. Vi vil besøge domkirken og
Vikingemuseet i Roskilde. Kl. 09.00
kører bussen fra plejehjemmet i Ho-

Program for Indre Mission Maribo
Juni
Mandag den 5. kl. 14.00:
Onsdag den 13. kl. 19.00:
Juli
Søndag den 8.

leby. I modsætning til tidligere år bliver der ikke opsamling andre steder.
Hjemkomst mellem 18.00 og 19.00.
Prisen er 250 kr. 1. august er sidste
frist for tilmelding til Svend Aage
Hansen, Nødebjerg 67, 4960 Holeby,
tlf. 54 60 60 71 og 23 37 99 27.
E-mail: sah@besked.com
Tirsdag den 14. august
sognets hus
Kl. 15.30: Maribo Domsogn menighedsrådsmøde.
maribo domkirke
Kl. 19.30: Sommerfestival: Koncert
ved domorganist Erling A. Thomsen. Fri entré. August er måneden for

Grundlovsmøde på Christianssæde Centret Pastor emer.
Hans Verner Lollike, Hedehusene taler.
Afslutningsmøde.
Sommerudflugt.
Mødested ved missionshuset oplysninger om mødetidspunkt og udflugtsmål kan fås hos undertegnede.

August
Onsdag den 15. kl. 19.00:

Åbningsmøde.

Onsdag den 22. kl. 19.00:

Præst og Sjælesørger Dan Månsson, Nykøbing F.

Onsdag den 29. kl. 14.30:

Eftermiddagsmøde, missionær Preben Dahl.

Hvor intet andet er anført, holdes møderne i Missionshuset, Museumsgade 15,
4930 Maribo. Kontaktpersoner: Carl Aage Clausen 54 78 15 58 / Preben Dahl 22 99 33 39.
Mail: preben.dahl@indremission.dk
Vel mødt!
Koncert ved domorganist Erling A. Thomsen
i Maribo Domkirke tirsdag den 14. august.
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Koncerter og arrangementer

Koncert ved sangensemblet Heinavanker i Maribo Domkirke søndag den 26. august.

sommerfestival i Maribo domkirke.
Vi får besøg af tre stjerne-orgel-solister. De to danske domorganister fra
henholdsvis Aalborg og København
Erling A. Thomsen og Hanne Kuhlmann samt den hollandske orgelløve Gerben Mourik. Orglerne ved
Domkirken er nogle af landets bedste,
så i hænderne på de dygtige solister
venter der os helt sikkert en fantastisk
oplevelse.
Mandag den 20. August
nebbelunde sognehus
Kl. 17.30: Menighedsrådsmøde.
Askø præstegård
Kl. 19.30: Luthersk Missions møde
ved Lars Jensen.
Tirsdag den 21. august
maribo domkirke
Kl. 19.30: Sommerfestival: Koncert
ved domorganist Hanne Kuhlmann.
Fri entré. (Se den 14. august).
Søndag den 26. august
errindlev-olstrup-tågerup kirker
Kl. 14.00 og Kl. 16.00: Vi går, løber og
cykler til kirke.
Dagen begynder i Errindlev og er i
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samarbejde med EGI (Errindlev Gymnastik og Idrætsforening) med temaet: Vi går, løber og cykler til kirke. Vi
vil besøge Olstrup og Tågerup kirke
i løbet af eftermiddagen. Vi håber på
godt vejr, og at mange vil synes, det
er en god ide, at få rørt sig lidt en søndag eftermiddag. Alle kan være med
uanset form og facon. Dagen slutter
med gudstjeneste i Errindlev kirke kl.
16.00.

i kirken. Pris: Kr. 175.00 inkl. mad,
kaffe og kage. Tilmelding senest mandag den 20. august til Birthe Måhr på
tlf. 30 12 48 34.
Tirsdag den 28. august
maribo domkirke
Kl. 19.30: Sommerfestival. Koncert
ved organist Gerben Mourik. Fri entré. (Se den 14. august).

maribo domkirke
Kl. 19.30: Sommerfestival: Koncert
ved sangensemblet Heinavanker.
Ud over orgelkoncerterne får vi besøg
af det berømte og fantastisk velklingende sangensemble Heinavanker.
Ensemblet, som består af syv musikere, har sin helt egne unikke rene
stil. Ensemblet har specialiseret sig i
den helt tidlige kirkemusik fra middelalderen og renaissancen samt den
estiske folkemusik. Entré 100 kr.
Mandag den 27. august
nebbelunde præstegård
Kl. 17.00: Sensommerfest: I lighed
med tidligere år samles vi i teltet
på gårdspladsen. Kl. 21.30 slutter vi
festen med en stemningsfuld andagt

Koncert ved organist Gerben Mourik i
Maribo Domkirke tirsdag den 28. august.

