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Bandholm - Askø sogne

Salmesangaften

1. søndag i advent

Torsdag den 11. september kl. 19.00: Salmesangsaften i Bandholm Kirke.
Mød op til en stemningsfuld aften i
Bandholm Kirke til oplæsning, salmesang og et glas vin til at gå hjem på.

Søndag den 30. november er 1. søndag
i advent, og vi holder gudstjeneste kl.
16.00 i Bandholm Kirke med efterfølgende gløgg og æbleskiver.
Advent er forventning og forberedelse.
Advent betyder komme og er forberedelse og forventning til julen, hvor vi
fejrer at Jesus kom til verden. Mens vi
venter, holder vi en festdag – første søndag i advent i Bandholm Kirke med dejlig musik, og menighedsrådet vil byde
på gløgg og æbleskiver for at fejre den
glædelige begivenhed, vi venter på.

Koncert
Torsdag den 9. oktober kl. 19.00: Koncert
med Bandholm Kammerensemble.
Vores organist Vasily Malysh og vores
kirkesanger Anne Marie Raft har slået
sig sammen med den lokale violinist
Arsen Malkhasia og dannet Bandhom
Kammeremsemble, en ny aktør på Lolland/Falsters musikscene.

Anne Marie Raft.

Anne Marie Raft er uddannet i Klassisk sang hos professor Peer Birch, Det
Jyske musikkonservatorium samt hos
Kgl. operasanger Steen Büriel og er uddannet kirkesanger fra Vestervig Kirkemusikskole.
De vil sammen og hver for sig spille og
synge et bredt repertoire af dejlig klassisk musik - både kendt, mindre kendt
og ukendt for at vise os, hvad de kan.
Koncerten vil vare ca. en time, og efter
koncerten bliver vi budt på et glas vin
for at fejre Bandholm Kammerensembles debutkoncert.

Arsen Malkhasia.

Askø:

Luthersk Mission
Møder i Askø præstegård kl. 19.30:
Mandag den 15. september: Svend Åge
Kronborg.
Mandag den 27. oktober: Anne Lene og
Peter Olofson, Tanzania
Mandag den 10. november: Peter Olsen,
Hillerød.
Vejviser:
Sognepræst: Jeanette Strømsted Braun,
Havnegade 29, 4941 Bandholm.
Tlf. 54 78 81 60. Mail: jsb@km.dk
Træffetid: Tirsdag-fredag kl. 10.00-11.00.
Mandag er fridag. Henvendelse på fridage og i
ferier sker til sognepræst Gitte Sylvest Larsen,
Hunseby. Tlf. 54 78 05 48.
Bandholm kirke:
Formand for menighedsrådet:
Tina Skytt, Plantagevej 17, 4941 Bandholm.
Tlf. 21 28 48 64.
Mail: shskytt@mail.tele.dk

Arsen Malkhasia er uddannet violinist
på Yerevan Komitas State Conservatory i Armeninen.

Kirkeværge: Nils Rasmussen, Birketvej 68,
4941 Bandholm. Tlf. 54 78 82 00 / 24 83 17 84.
Mail: ras@smilemail.dk
Kontaktperson: Tina Skytt, Plantagevej 17,
4941 Bandholm. Tlf. 23 23 97 90.
Mail: shskytt@mail.tele.dk
Graver: Martin Nielsen, Skovlængevej 27,
4920 Søllested. Tlf. 25 54 67 67.
Mail: bandholmkirke@gmail.com
Organist: Vasily Malysh.
Mail: vasily.malysh@gmail.com
Kirkesanger: Anne Marie Raft.
Mail: raft@live.dk

Allehelgens dag
i Bandholm Kirke
Vasily Malysh.

Vasily Malysh er uddannet pianist fra
det Kongelige Danske Musikkonservatorie i København.
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Søndag den 2. november 2014 kl. 19.00 vil
vi ved gudstjenesten tænde lys for alle,
vi har mistet siden sidste Allehelgens
dag for at mindes og ære dem.
Særskilt indbydelse vil blive sendt til
samtlige berørte familier.

Askø kirke:
Formand for menighedsrådet:
Ejvind Sørensen, Konemadevej 15,
4930 Maribo. Tlf. 54 71 00 01.
Kirkeværge: Peter Larsen, Lilleøvej 17,
4930 Maribo. Tlf. 54 71 03 99.
Graver: Jørgen Gosmer, Øster
Hovedvej 22, 4930 Maribo. Tlf. 54 71 00 38.
Privat 27 29 43 38. Mandag er fridag.
Organist: Anni Sørensen, Konemadevej 15,
Askø, 4930 Maribo. Tlf. 54 71 00 01.
Kirkesanger: Vakant.

Fuglse - Krønge - Torslunde sogne

Pilgrim i det nære
Kirke-, kunst- og kulturvandring.
Lørdag den 13. september. Pilgrimsvandringen begynder kl. 10.00 med afgang
fra Naturskolen. Vi går til Bursø Kirke,
videre til Krønge Kirke. I Fuglse præstgårdshave hviler vi benene, spiser den
medbragte mad, derfra fortsætter vi
til Fuglse Kirke, hvor sognepræst Caris Johansen forestår en kort andagt, vi
hører om kirken. Mætte i sjæl og mave
går vi mod Søholt, hvor vi bl.a. skal se
de smukke avlsbygninger og høre om
deres fantastiske historie. Turen slutter omkring kl. 16.30 ved Naturskolen.
Medbring tøj og fodtøj afstemt efter
vejret samt madpakke og drikkelse.
Alle er velkomne.
Ove H. Nielsen og Per Møller

Høstgudstjeneste
Søndag den 21. september takker vi for
årets høst ved højmessen i Torslunde
Kirke kl. 10.30. Denne høstgudstjeneste er samtidig rammen for biskop
Steen Skovsgaards bispevisitats i vores pastorat. Sidst, biskoppen aflagde
visitats i pastoratet, var i november
2009. Ved høstgudstjenesten samler vi
ind til Menighedsplejen i den tidligere
Holeby kommune samt til Sønderskovhjemmet.

ste allehelgen. Men der er også plads
til at mindes dem, der er gået bort for
længere tid siden. Vi læser navnene op
på dem, der er gået bort siden sidste allehelgen, og vi tænder lys. Der vil også
være mulighed for, at man kan tænde
sit eget lys. I år fejrer vi allehelgens dag
i Fuglse Kirke søndag den 2. november
kl. 16.00.
Rannok.

Rannok
Rannok – hvad Søren er dog det. Rannok er de to mænd på billedet ovenfor. Theis Juul Langlands på klaver
og Michael Graubæk på violin. Tilsammen udgør de vel nok Danmarks
mest svingende folkemusikduo. Rannok er kendt for deres intense drive
og unikke samspil. Rannok er kendt
både herhjemme og i udlandet og har
blandt andet spillet og afholdt workshops i Skotland. Med en fælles passion for de gamle melodier giver de
et nyt bud på forfædrenes musik, som
spædes op med egne kompositioner.
Så vi kan forvente alt fra råswingende
polkaer til stemningsfyldte ballader og
varmhjertede valse, når Rannok spiller
i Errindlev Kirke onsdag den 8. oktober
kl. 19.00.
Koncerten arrangeres i samarbejde
mellem Errindlev - Olstrup - Tågerup
og Fuglse - Krønge - Torslunde menig
hedsråd. Koncerten er gratis. Så inviter
bare naboen med.

Allehelgens dag
Elsket og savnet står der på mangen
en gravsten. Men hvor går vi hen med
savnet? Allehelgens søndag er den søndag i kirkeåret, hvor vi i særlig grad
mindes dem, der er gået bort siden sid-

Gospel... vi vil ha Gospel...
Det er til stadighed det ønske, jeg mødes med, når jeg taler med folk i forbindelse med de kirkelige handlinger.
Gospel lader sig blot ikke lige implementere i en dansk gudstjenestesammenhæng, men derfor kan vi da godt
nyde musikken. Det får vi mulighed
for onsdag den 19. november kl. 19.00 i
Fuglse Kirke, hvor det er lykkedes os
at få en koncert i hus med Maribo Rainbow Gospel kor.

Vejviser:
Hjemmeside: www.fktkirke.dk
Sognepræst: Caris E.T. Johansen, Fuglse
præstegård, Frederiksmindevej 9, 4960 Holeby.
Tlf. 54 60 63 61. e-mail:cetj@km.dk. Ingen fast
træffetid, men ring gerne for en aftale. Fredag er
fridag. Henvendelser på fridage og i ferier sker
til sognepræst Anders Blichfeldt, Holeby.
Tlf. 54 60 60 33.
Menighedsrådsformand: John Forsmann,
Krøngevej 9, 4930 Maribo. Tlf. 54 60 64 26.
Kirkekasserer for pastoratet: Grethe Bang,
Havnegade 99 B, 4970 Rødby. Tlf. 54 65 36 20.
Åbent: tirsdag 09.00-11.00, samt efter aftale.
Organist ved alle 3 kirker: Max Sydendal,
Skovvej 33, 4944 Fejø. Tlf. 54 71 30 38.
Kirkesanger ved alle 3 kirker: Agnes Langbal
le, Fuglsevej 46, 4960 Holeby. Tlf. 54 69 10 22.
Graver for Fuglse og Torslunde kirker:
René Romme, Sløssevej 22,
4894 Øster Ulslev. Tlf. 40 74 39 42.
Mail: fktkirkegaarde@live.dk
Mandag er fridag.
Kirkeværge for Fuglse og Torslunde kirker:
Kirsten Bech Emborg, Havnevej 16,
4895 Errindlev. Tlf. 45 81 26 63.
Medhjælp ved Fuglse og Torslunde kirker:
Jørgen Madsen, Krøngevej 38, 4930 Maribo.
Tlf. 24 67 63 78.
Graver ved Krønge kirke:
Gerda Madsen, Krøngevej 38, 4930 Maribo.
Tlf. 21 64 86 56.
Kirkeværge for Krønge kirke:
Allan Madsen, Krøngevej 11, 4930 Maribo.
Tlf. 28 70 41 29.
Kirkebil: Tlf: 54 95 11 11 eller 54 60 20 05.
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Holeby - Bursø sogne

Konfirmation i Bursø
Konfirmation er efterhånden en sjældenhed i Bursø, men i år var der hele
to. Kristine Stryger Rasmussen og Lucas Adam Warner blev konfirmeret i
Bursø Kirke 1. juni. Begge har gået til
præst andre steder – Kristine i Maribo
og Lucas i Østofte. Men de valgte at
blive konfirmeret i deres egen sognekirke. Tillykke til begge!

Onsdagsklubben
Onsdagsklubben begyndte den 6.
august og fortsætter som altid med at
mødes hver anden onsdag kl. 14.00 til
16.00 i de lige uger. Og stedet er som
sædvanligt i konfirmandstuen i præstegården.

Et brev til Gud
Et brev til Gud fra konfirmandstuens
opslagstavle. Hvert år får konfirmanderne en række opgaver – og én af dem
er at skrive en bøn til Vorherre i form
af et brev, der udtrykker sig lige ud ad
landevejen, som til en ven. Og hvert år

To konfirmander fra Bursø Kirke.

byder på spændende og åbenhjertige
henvendelser til himlens og jordens
skaber.

Vejviser:
Sognepræsten: Anders Blichfeldt,
Gl. Holebyvej 4, 4960 Holeby. Tlf. 54 60 60 33.
E-mail: abl@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 11.00 - 12.00.
Henvendelse på fridage og ferier til sognepræst
Caris Johansen, Fuglse. Tlf. 54 60 63 61.
Ønsker du at tale med præsten?
Så ring eller send en e-mail og aftal et møde.
Præstens ugentlige fridag er mandag.
Indtal evt. besked på telefonsvareren.
Organist ved begge kirker: Vibeke Dietz,
Erikstrupvej 25, 4930 Maribo. Tlf. 25 48 62 82.
Kirkesanger ved begge kirker:
Thilde Rasmussen, Bøgetvej 15,
4913 Horslunde. Tlf. 21 95 59 03.
Graver ved begge kirker: Claus Skovbølle
Carlsen, Havebyen 35, 4960 Holeby.
Tlf. 29 85 13 00, e-mail: holeby.bursoe@live.dk
Træffetid tirsdag - fredag kl. 09.00-09.30.
Anliggender vedrørende gravsteder eller
pyntning af kirke aftales med graveren.
Menighedsråd for Holeby og Bursø:
Formand: Vivi Henningsen, Ellemosevej 39,
4960 Holeby. Tlf. 54 60 66 28.
Kasserer: Svend Aage Hansen, Nødebjerg 67,
4960 Holeby. Tlf. 54 60 60 71.
Kirkeværge for Holeby kirke: Jens Pedersen,
Nødebjerg 3, 4960 Holeby. Tlf. 30 29 69 27,
e-mail jp-foto@hanet.dk
Kirkeværge for Bursø kirke: Vakant.
Kontaktperson vedr. leje af Posselts Hus:
Annie Nielsen, Nøbbøllevej 5, 4960 Holeby.
Tlf. 54 60 62 97.
E-mail: fakk@nielsen.mail.dk
Kirkebil:
Kan bestilles på tlf. 54 95 11 11.

4

Hunseby sogn

man oplever så rent og ubesværet
guitarspil; teknisk overlegenhed og
moden musikalitet arbejdede tæt sammen.« (Politiken).

Konfirmationsdatoer i 2015
Der vil i fremtiden være konfirmation i
Hunseby kirke den 1. søndag efter påske og store bededag, sådan som der
er tradition for.
Søndag den 12. april kl. 10.00 (1. søndag
efter påske).
Fredag den 1. maj kl. 10.00 (bededag).

Vi holder høstguds
tjeneste og kagefestival
Ved gudstjenesten søndag den 21. september kl. 13.00 blæser et jagthornorkester efteråret i gang. Efter gudstjenesten fejrer vi »alle de gode gaver«,
som haverne bugner af på denne årstid, med en kagefestival. Medbring en
kage eller to samt opskriften til det
lækre hjemmebag, så dækker vi op i
våbenhuset med kage og kaffe og prøvesmager. Tag en ekstra kopi med til
dem, der vil prøve opskriften på en ny
kage. Lad os fejre høsten og efteråret
med alle vore sanser.

Allehelgensgudstjeneste
Den 2. november kl. 16.00: Lige efter alle
helgensgudstjenesten vil der være mulighed for at gå ud på kirkegården og
sætte et gravlys. Medbring et gravlys,
så tænder vi dem i kirken og går ud
på gravene med dem. Efterfølgende vil
der være kaffe og kage i våbenhuset for
dem, der har lyst til at deltage. Ring
endelig til mig, hvis I er i tvivl, om jeres kære afdødes navn vil blive nævnt
under gudstjenesten.

Adventsgudstjeneste og
juletræstænding
Søndag den 30. november kl. 15.00 holder
vi i samarbejde med beboerforeningen
adventsgudstjeneste med efterfølgende juletræstænding. Gudstjenesten bliver kl. 15.00, og omkring kl. 16.00 går vi
ned til pladsen ved smedjen, hvor træet

skal tændes. Efter at træet er tændt, går
vi i forsamlingshuset, hvor der bliver
budt på gløgg og æbleskiver.
Beboerforeningen og menighedsrådet

Koncert i Hunseby Kirke
Onsdag den 10. september kl. 19.30: »Den
Voxne Kvartet – hånd i hånd med Kaj
Munk« hedder koncerten under ledelse
af Lena Maaløe. Lena Maaløe har sammensat et bredt favnende program af
Kaj Munks skønne tekster forenet med
gode kompositioner. Koret samarbejder med Foto-kartellet – Falsters Frie
Fotografer, som har sat billeder til korets fremførelse af Kaj Munk programmet. Billeder fra Kaj Munks fødeø, som
dels er illustrationer til teksterne dels
associationer omsat til fotokunst.

Koncert i Hunseby Kirke
Onsdag den 26. november kl. 19.30 kommer koncert-guitarist og komponist
Torsten Borbye Nielsen og sanger Helene Holm Nielsen. De er begge uddannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Torsten Borbye
Nielsen var prisvinder i kirkeministeriets konkurrence om nye salmemelodier, der blev afholdt i 2008, og ved koncerten i Hunseby vil vi få smagsprøver
på musik fra hans hånd, ligesom der
bl.a. vil være musik fra Spanien og musik af J.S. Bach.
Vi kan glæde os til en dejlig aften med
sang og guitar; anmelderne skrev bl.a.
om Helene og Torstens koncerter: »Et
oplagt guitartalent. Det er sjældent,

Konfirmationsforberedelse
Se mere på side 7.

Velkommen til sangaften
Kom og vær med, når vi samles omkring højskolesangbog og salmebog
kl. 19.00 i Hunseby Kirke i efteråret. Vi
mødes i kirken, medens præstegården
bliver renoveret.
Tirsdag den 23. september
Mandag den 20. oktober
Tirsdag den 11. november.

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

Vejviser:
Sognepræst: Gitte Sylvest Larsen.
Midlertidig adresseændring til Søndergade 48,
4930 Maribo. Tlf. 54 78 05 48. Mobil: 22 36 97 18.
Mail: gsla@km.dk Fredag er fridag.
Menighedsrådsformand: Niels Bloch Køser,
Knuthenborgvej 51, Maglemer, 4930 Maribo.
Tlf. 22 28 86 49.
Graver: Tina Hansen, Runestensvej 3,
4970 Rødby. Tlf. 40 47 50 76.
Kirketjener: Arne Jørgensen, Knuthenborgvej
38, 4930 Maribo. Tlf. 54 78 24 06.
Kirkeværge: Lena Svendsen, Mariebo Møllen
101, 1., 4930 Maribo. Tlf. 29 36 52 01.
Kontaktperson: Niels Bloch Køser. (se formand)
Kasserer: Grethe Bang, Østre Landevej 61,
Skelstrup, 4930 Maribo. Tlf. 54 78 13 05.
Organist: Anni Sørensen, Konemadevej 15,
Askø, 4930 Maribo. Tlf. 54 71 00 01.
Kirkesanger: Connie Svendsen, Egevej 2,
4920 Søllested. Tlf. 54 94 11 61.
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Maribo domsogn

Musik i Maribo Domkirke
Da kirken er lukket på grund af kalkning, er der ikke koncerter i kirken i
september, oktober og november. Vi arbejder i øjeblikket på en efterårskoncert
i Sognets Hus i oktober. Koncerten annonceres i de lokale medier og på Domkirkens hjemmeside.
H.J. Østergaard

Bangs Have Center
Der er bibelkreds onsdag den 3. september, onsdag den 1. oktober og onsdag den
5. november. Alle dage kl. 13.30.
Per Møller

Menighedsrådet

store danske digter, biskop Thomas
Kingo.

Torsdagsmøder

Tom Buk-Swienty

amerikaner. En biografi om journalisten, reformisten og fotografen Jacob
A. Riis«. Foredraget er en medrivende
beretning om den ukuelige udvandrer
Jacob A. Riis fra Ribe, der blev en af den
amerikanske histories mest indflydelsesrige journalister.
Mødet arrangeres i samarbejde mellem
LollandBibliotekerne og Maribo Domsogns Menighedsråd. Entre á 50 kr. inkluderer kaffebord. Alle er velkomne.

Tirsdag den 9. september kl. 19.00 i Sognets hus: Menighedsrådsmøde.
Tirsdag den 14. oktober kl. 19.00 i Sognets
Hus: Menighedsrådsmøde.
Tirsdag den 11. november kl. 19.00 i Sognets Hus: Menighedsrådsmøde.
Lars Hovbakke
Sørensen

Høstgudstjeneste i
Hylddalen
Søndag den 21. september kl. 11.00 flytter
højmessen til Hylddalen. Vi fejrer høstgudstjeneste under bøgeskovens høje
kronehvælv. Der er noget helt særligt
ved at takke for årets høst i naturens
rammer. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en forfriskning.

Tirsdag den 21. oktober kl. 19.00:
Lektor, kommentator og forfatter
Lars Hovbakke Sørensen fortæller om
»100-året for 1. verdenskrig«.
Den 1. august 2014 var det 100 år siden,
at 1. verdenskrig brød ud. Krigen blev
den mest omfattende, man nogensinde
havde set, og den kom til at berøre flere
mennesker end nogen tidligere krig.
I foredraget vil Lars Hovbakke Sørensen både se på krigens årsager og dens
følger. Mødet arrangeres i samarbejde
mellem Folkeuniversitetet og Maribo
Domsogns Menighedsråd. Alle er velkomne!

Sognemøder
Tirsdag den 16. september kl. 19.00:
Journalist og forfatter Tom Buk-Swienty fortæller om danskeren Jacob A. Riis,
der emigrerede fra Danmark til USA.
Tom Buk-Swienty, der er uddannet historiker, fortæller på baggrund af sin
anmelderroste biografi »Den ideelle
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Erik A. Nielsens
bog »Thomas
Kingo«

Tirsdag den 18. november kl. 19.00:
Professor dr. phil., Erik A. Nielsen fortæller om barokkens og enevældens

Torsdag den 23. oktober kl. 14.00:
Efter andagt i Sognets Hus med sognepræst Per Møller fortæller dronningens
jæger gennem 40 år Torben Nielsen om
»Livets gang i kongehuset«.

Margrethe
Tougaard Møller

Torsdag den 20. november kl. 14.00:
Efter andagt i Sognets Hus ved sognepræst Per Møller synger og spiller
Pers datter Margrethe, der går i 3. G på
Maribo Gymnasium. I sin fritid spiller
Margrethe klassisk klaver, hun synger
i Sakskøbings Kirkes Søndagskor samt
i Landskoret under Folkekirkens Ungdomskor. Margrethe vil spille klaver
og synge fra både det klassiske og det
rytmiske repertoire.

Sensommertur til Stevns
Torsdag den 18. september:
Bussen kører fra Bagtorvet i Maribo
kl. 09.30. Efter køreturen gennem noget af Danmarks smukkeste natur viser Jesper Jørgensen rundt på Gjorslev
slot.Efter rundvisningen er der en dejlig frokost på Højeruplund Kro og et
efterfølgende besøg i Højeruplund
Kirke. Bussen fortsætter langs Præstø
Fjord frem til Grundtvigs Mindestuer i
Udby præstegård. Pris for turen på 230
kr. inkluderer transport, frokost, entré
og rundvisning. Alle er velkomne.
Anne Koppelgaard

Maribo domsogn

Babysalmesang
begyndte tirsdag den 26. august kl.
10.00-11.00 i Sognets Hus og fortsætter hver tirsdag i september samme tid
og sted.

Konfirmationsfor
beredelse i 2014 - 2015
Den nye skolereform får betydning for
konfirmationsforberedelsen.
Forberedelsestidspunktet ænders. Hidtil har konfirmanderne gået til forberedelse en dag om ugen fra kl. 08.00 - kl.
09.30 fra begyndelsen af september og
frem til påskeferien.
For konfirmander, der skal konfirmeres
i foråret 2015, begynder forberedelsen
den første uge i januar og slutter ugen
før påske.
For elever fra Maribo Borgerskole er
der forberedelse i ugerne 2 - 6 fra kl.
08.00 - kl. 09.30, og fra uge 8 - 13 er der
forberedelse fra kl. 14.30 - kl. 16.00, alle
dage i Sognets Hus, samt tre hele temadage, der placeres i samme periode.
For elever fra Sankt Birgitta Skole finder forberedelsen sted i ugerne 2 - 6 og
8 - 13, alle dage fra kl. 08.00 - kl. 09.30
samt tre temadage.
Konfirmander får det antal forberedelsestimer, de hidtil har fået, og som
loven foreskriver. I løbet af efteråret
indbydes forældre og konfirmander
til orientering om de nye forhold.
Der er konfirmation i Maribo Domkirke fredag den 1. maj, lørdag den 2. maj og
søndag den 3. maj, alle dage kl. 10.00.
Man får den dag, man vælger.
Præsterne

DOXBIO
Onsdag den 3. september kl. 19.00 i Sognets Hus: »Så meget godt i vente…« en
film om bonden, universet og bureaukratiet.
Niels er en af de mest idealistiske landmænd i bondelandet Danmark. Hele
hans livssyn handler om bæredygtighed og om at leve i harmoni med – og i
respekt for naturen. Niels og hans kone
Rita producerer råvarer til de bedste restauranter i Danmark, men deres måde
at drive landbrug på, er en torn i øjet
på myndighederne. De truer Niels med

at fratage ham retten til at have dyr på
gården. Entré 40 kr. Alle er velkomne.
Per Møller

Pilgrim i det nære
Kirke-, kunst- og kulturvandring.
Lørdag den 13. september. Pilgrimsvandringen begynder kl. 10.00 med afgang
fra Naturskolen. Vi går til Bursø Kirke,
videre til Krønge Kirke. I Fuglse præstgårdshave hviler vi benene, spiser den
medbragte mad, derfra fortsætter vi
til Fuglse Kirke, hvor sognepræst Caris Johansen forestår en kort andagt, vi
hører om kirken. Mætte i sjæl og mave
går vi mod Søholt, hvor vi bl.a. skal se
de smukke avlsbygninger og høre om
deres fantastiske historie. Turen slutter omkring kl. 16.30 ved Naturskolen.
Medbring tøj og fodtøj afstemt efter
vejret, madpakke og drikkelse. Alle er
velkomne.
Ove H. Nielsen og Per Møller

Allehelgens dag
Ved gudstjenesten allehelgens dag, der
finder sted i Sognets Hus, læses navnene op på de mennesker, der er begravet
eller bisat fra Maribo Domkirke gennem det forløbne år. Pårørende til de
afdøde inviteres til gudstjeneste. Alle
er velkomne til en ganske særlig dag,
hvor mindet om dem, vi har mistet, har
en fremtrædende plads.
Ole Opstrup

Dansk Flygtningehjælp
Søndag den 9. november samler Dansk
Flygtningehjælp ind til støtte for flygtninge i nogle af verdens hårdest ramte
områder. Har du lyst til at støtte Dansk
Flygtningehjælp, kan du gøre det ved
at melde dig som indsamler i Maribo
eller ved at give et beløb til den indsamler, der kommer til din dør. Hvis
du ønsker at samle ind, kan du kontakte domprovst Ole Opstrup tlf. 54 78
06 86 eller sognepræst Per Møller tlf.
54 78 44 21.

Kirkemøde
Søndag den 30. november kl. 10.00 indledes det nye kirkeår med gudstjeneste
og efterfølgende kirkemøde, hvor Finn

Hansen Løj og Leif Jørgensen, Lokalhistorisk Arkiv Maribo, med ord og billeder fører os »På strejftog i det gamle
Maribo«. Mødet indledes med en let
frokost á 50 kr.
Alle er velkomne.

Indsamlinger
Høstgudstjeneste: Sønderskovhjemmet.
Allehelgens dag: Danske Sømands- og
udlandskirker.

Vejviser:
Hjemmeside: www.maribodomkirke.dk
Domprovst: Ole Opstrup, Domprovstegården, 4930 Maribo. Tlf. 54 78 06 86.
E-mail: oop@km.dk. Træffes bedst kl. 12-13.00
eller efter aftale. Fredag er fridag.
Sognepræst: Per Møller, Klostergade 2,
4930 Maribo. Træffes bedst kl. 12.00-13.00 eller
efter aftale. Tlf. 54 78 44 21.
E-mail: pmoe@km.dk
Bopæl: Vestergade 6, 4990 Sakskøbing.
Tlf. 54 70 42 02. Mandag er fridag.
Assisterende sognepræst for domprovsten:
Birgitte Flensburg. Se Nebbelunde - Sædinge.
Kordegn: Birthe Larsen, Kirkekontoret,
»Sognets Hus«, Kirkestræde 6, 4930 Maribo.
E-mail: blar@km.dk
Kontortid: Mandag-fredag kl. 10.00-13.00,
torsdag tillige kl. 15.00-18.00.
Tlf. 54 78 03 92. Fax 54 75 91 92.
Kirketjener: Priska Willumsen. Domkirken,
Klostergade 33, 4930 Maribo. Tlf. 20 42 03 89.
Domorganist: H. J. Østergaard.
Postboks 78, 4930 Maribo. Tlf. 54 78 63 78.
Fax 54 78 63 79. Træffes bedst formiddag.
E-mail: domorganist.maribo@mail.dk
Mandag er fridag.
Kirkegårdsleder: Bent Rasmussen.
Træffes på kirkegården i arbejdstiden og på
kirkegårdskontoret mandag til torsdag kl. 11.0012.00 og kl. 14.00-15.00, samt fredag
kl. 11.00-12.00. Tlf. 23 30 03 51 / 54 78 03 51.
E-mail: maribokirkegaard@tdcadsl.dk
Formand for menighedsrådet: Bent Normann
Olsen, Sdr. Boulevard 111 D, 4930 Maribo.
Tlf. 54 60 81 62.
Domkirkeværge: Finn Hansen Løj, Østre
Boulevard 29, 4930 Maribo. Tlf. 54 78 35 40.
Ældrearbejdets kontaktudvalg:
Anne Koppelgaard, Refshalevej 65,
4930 Maribo. Tlf. 54 78 90 23.
Ungdomskorpsene:
De grønne pigespejdere »Augustaer«
Kontaktperson: Jytta Christensen, Vestergade
56, lej. 14, 4930 Maribo. Tlf. 54 78 13 04.
Det Danske Spejderkorps. Maribospejderne.
Formand: Bent Rasmussen, Pilevænget 55,
4930 Maribo. Tlf. 54 78 85 85.
Gruppeleder: Bente Jørgensen,
Maria Gade 28, 4930 Maribo. Tlf. 54 78 10 39.
FDF: Kredsleder: Birgitte Jæger Hoff,
Refshalevej 26, 4930 Maribo. Tlf. 54 78 31 35.
E-mail: birgitte.hoff@waoopost.dk
Formand: Per Hoff, Refshalevej 26,
4930 Maribo. Tlf. 54 78 31 35.
Kirkebil:
Bestilles hos kordegnen tlf. 54 78 03 92.
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GUDSTJENESTER
September - Oktober - November
SEPTEMBER

OKTOBER

Søndag den 7. – 12. søndag efter trinitatis

Søndag den 5. – 16. søndag efter trinitatis

Askø
Fuglse
Holeby
Hunseby
Krønge
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge

Kl. 14.00 (GSLA)
Kl. 09.00 (CETJ)
Kl. 10.30 (ABL)
Kl. 10.00 (GSLA)
Kl. 10.30 (CETJ)
Kl. 10.00 (OOP)
Kl. 08.30 (PM)
Kl. 09.00 (ALNF)
Kl. 10.00 (BIF)

Østofte

Kl. 10.00 (PRKI)

Kirkekaffe
Altergang

Sognets Hus. Kirkebil

Menighedsmøde
efterfølgende

Søndag den 14. – 13. søndag efter trinitatis
Bandholm
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Torslunde
Østofte

Kl. 10.00 (JSB)
Kirkekaffe
Kl. 10.30 (CETJ)
Kl. 10.30 (ABL)
Altergang
Kl. 10.00 (GSLA)
Kl. 10.00 (BIF)
Sognets Hus
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 10.00 (MEH) Høstgudstjeneste/frokost
Kl. 11.30 (BIF)
Kl. 09.00 (CETJ)
Kl. 10.00 (HMAA) Familiegudstjeneste/høst

Onsdag den 17.
Østofte

Kl. 19.00 (HMAA) For nye konfirmander
og forældre

Søndag den 21. – 14. søndag efter trinitatis
Askø
Bandholm
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Torslunde
Østofte

Kl. 09.30 (JSB)
Kl. 16.00 (JSB)
Kl. 09.00 (CETJ)
Kl. 13.00 (GSLA) Høstgudstjeneste med
jagthorn samt kagefestival
Kl. 10.00 (PMOE) Hyldalen.
Høstgudstjeneste
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 10.30 (CETJ) (Steen Skovsgaard)
Bispevisitats
Kl. 10.00 (HMAA) Høstgudstjeneste

Søndag den 28. – 15. søndag efter trinitatis
Bandholm
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Østofte

8

Kl. 10.00 (JSB)
Kl. 10.30 (CETJ)
Kl. 09.00 (CETJ)
Kl. 10.00 (GSLA)
Kl. 10.00 (OOP) Sognets Hus.
Fyld Danmarks kirker
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 14.00 (MEH) Kirkekaffe
Kl. 10.00 (BIF)
Høstgudstjeneste.
Fyld Danmarks kirker
Kl. 19.00 (HMAA)

Askø
Bandholm
Holeby
Hunseby
Krønge
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Østofte

Kl. 14.00 (JSB)
Kirkekaffe
Kl. 10.00 (JSB)
Kl. 09.00 (CETJ)
Kl. 10.00 (GSLA) Kirkekaffe
Kl. 10.30 (CETJ)
Kl. 10.00 (PMOE) Sognets Hus. Kirkebil
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 09.00 (ALNF)
Kl. 11.30 (PMOE)
Kl. 10.00 (HMAA)

Tirsdag den 7.
Maribo

Kl. 17.00 (BIF/PMOE) Familiegudstjeneste

Søndag den 12. – 17. søndag efter trinitatis
Bandholm
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Østofte

Kl. 16.00 (JSB)
Kl. 09.00 (ABL)
Kl. 10.30 (ABL)
Altergang
Kl. 10.00 (GSLA)
Kl. 10.00 (OOP) Sognets Hus
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 10.00 (MEH) Kirkekaffe
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 10.00 (PRKI)

Søndag den 19. - 18. søndag efter trinitatis
Askø
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Torslunde
Østofte

Kl. 09.30 (JSB)
Kl. 10.30 (ABL)
Altergang
Kl. 14.00 (JSB)
Kl. 10.00 (BIF)
Sognets Hus
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 11.30 (BIF)
Kl. 09.00Vejviser:
(ABL)
Kl. 19.00Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(HMAA)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Torsdag den 23.
Maribo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kl. 14.00 (BIF)

Adresser:

Sognets Hus

Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Søndag den 26. – 19.
søndag efter trinitatis
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bandholm
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Torslunde
Østofte

Kl. 10.00xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(JSB)
Kirkekaffe
Kl. 09.00xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(CETJ)
Kl. 10.00Adresser:
(GSLA)
Kl. 10.00Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(PMOE) Sognets Hus
Kl. 08.30xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(JEBA)
Kl. 10.00xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(MEH)
Kl. 10.00xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(BIF)
Kl. 10.30Adresser:
(CETJ)
Kl. 10.00Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(HMAA) Familiegudstjeneste

Torsdag den 30.
Rødbyhavn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kl. 19.00xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(MEH) Mindegudstjeneste

NOVEMBER
Søndag den 2. – Allehelgensdag
Askø
Bandholm
Fuglse
Bursø
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Østofte

Kl. 14.00 (JSB)
Kirkekaffe
Kl. 19.00 (JSB)
Kl. 16.00 (CETJ)
Kl. 15.00 (ABL)
Altergang
Kl. 17.00 (ABL)
Altergang
Kl. 16.00 (GSLA) Kirkekaffe
Kl. 10.00 (OOP) Sognets Hus. Kirkebil
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 15.00 (BIF)
Kl. 19.00 (HMAA) Allehelgens Aften

Søndag den 9. – 21. søndag efter trinitatis
Bandholm
Fuglse
Hunseby
Holeby
Krønge
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge

Kl. 14.00 (GSLA)
Kl. 09.00 (CETJ)
Kl. 10.00 (GSLA)
Kl. 10.30 (ABL)
Kl. 10.30 (CETJ)
Kl. 10.00 (PMOE) Sognets Hus
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 10.00 (BIF)

Søndag den 16. – 22. søndag efter trinitatis
Askø
Bandholm
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby

Kl. 09.30 (JSB)
Kl. 16.00 (JSB)
Kl. 10.30 (CETJ)
Kl. 10.30 (ABL)
Altergang
Kl. 10.00 (GSLA)
Kl. 10.00 (OOP) Sognets Hus
Kl. 14.00 (JEBA)

Rødbyhavn
Sædinge
Torslunde
Østofte

Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 11.30 (OOP)
Kl. 09.00 (CETJ)
Kl. 10.00 (HMAA)

Torsdag den 20.
Maribo

Kl. 14.00 (PMOE) Sognets Hus

Søndag den 23. – Sidste søndag i kirkeåret
Bandholm
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Østofte

Kl. 10.00 (JSB)
Kirkekaffe
Kl. 09.00 (ABL)
Kl. 10.30 (ABL)
Altergang
Kl. 14.00 (JSB)
Kl. 10.00 (BIF)
Sognets Hus
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 09.00 (ALNF)
Kl. 11.30 (BIF)
Kl. 14.00 (HMAA) Juletræstænding

Tirsdag den 25.
Maribo

Kl. 18.00 (BIF)

Minikonfirmander

Søndag den 30. – 1. søndag i advent
Askø
Bandholm
Holeby
Hunseby
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Østofte

Kl. 09.30 (JSB)
Kl. 16.00 (JSB)
Kl. 10.30 (ABL)
Kl. 15.00 (GSLA)
Kl. 10.00 (PMOE)
Se i dagspressen
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 10.00 (MEH)
Se i dagspressen
Kl. 19.00 (PRKI)

Gløgg og æbleskiver
Juletræstænding
Sognets Hus. Kirkebil

Kirkekaffe

Medens Domkirken er lukket
Kalkningen af Maribo Domkirke har stor betydning
for de aktiviteter, der foregår i kirken og for de mange
turister, der besøger Domkirken.
For sognets borgere har det primært betydning for
gudstjenester, kirkelige handlinger, bisættelser, begravelser, vielser og andre gudstjenester samt koncerter.
Gudstjenester og højmesser holdes for en stor dels
vedkommende i Sognets Hus. Kirkelige handlinger
flyttes til nabokirker. Flere menighedsråd har beredvilligt stillet deres kirke til rådighed, så vi kan bruge
dem til vielser, bisættelser, begravelser og andre tjenester. Orgelkoncerter bliver der ingen af i Domkirken,
noget af musiklivet flyttes til Sognets Hus. Konfirmandundervisningen flyttes til Sognets Hus.
Maribo Domsogns Menighedsråd takker for den store
forståelse for lukningen, der bliver vist fra brugere
af kirken.
Kirken åbnes fredag den 1. maj 2015.
Menighedsrådet

Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fyld Danmarks
kirker
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Søndag den 28. september kan du være med til at fylde
Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
danmarks kirker, ved at deltage i kirkegang.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tag din familie og venner
med til sang og fællesskab i
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
en kirke nær dig. 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) – Caris E.T. Johansen (CETJ) – Peder Kistrup (PRKI)
Gitte Sylvest Larsen (GSLA) – Peter Moesgaard (PM) – Per Møller (PMOE)
Hans Maaløe (HMAA) – Ole Opstrup (OOP) – Elin Olsen Rasmussen (EOR)
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Nebbelunde - Sædinge sogne

Genåbning af
Nebbelunde Kirke
Mange har i løbet af sommeren spurgt,
hvornår kirken åbner igen. Det ville vi
gerne kunne svare på, men i skrivende
stund er det endnu uvist, hvilken dag
vi atter kan tage kirken i brug. Vi må
derfor henvise til dagspressen og ugeaviserne. Der vil man kunne læse om
kirkens genåbning, så snart vi kender
dagen og tidspunktet. Menighedsrådet
glæder sig til at kunne åbne dørene til
den nyistandsatte kirke og fejre gudstjeneste med menigheden igen.
Pmv. Birgitte Flensburg

Sensommerfesten

gudstjenesten tænder vi lys og hører
navnene læst op på dem, som er døde
siden sidste års allehelgen. En stemningsfuld stund, hvor vi bliver mindet
om det, vi fik sammen med vore kære,
mens de var her, og om det håb, som vi
har lov at have om, at de er gået foran
os til det liv hos Gud, som ingen kan
tage fra os. Efter gudstjenesten byder
menighedsrådet på en kop kaffe og en
småkage i våbenhuset.

NB: Sensommerfesten i præstegården
er flyttet til torsdag den 4. september kl.
17.00.

Menighedsrådsmøder
Kl. 17.00 i Nebbelunde sognehus: 16.
september, 21. oktober og 17. november.

Høstgudstjeneste og
Fyld Danmarks kirker
Søndag den 28. september kl. 10.00 fejrer
vi høstgudstjeneste i Sædinge Kirke,
hvor kirken er pyntet op med blomster
og neg og frugt og grønt fra haverne.
Da søndagen samtidig er den sidste i
september, er det også den dag, hvor
alle opfordres til at fylde Danmarks kirker. Der er med andre ord flere gode
grunde til at gå til gudstjeneste netop
denne søndag.

Allehelgen
Den første søndag i november mindes
vi vore døde, som er gået foran os. Ved
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ker vi vores tro i dagligdagen, f.eks.
ved bøn – meditation – pilgrimsvandring – kristuskransen?«

Arne O. Andersen

Onsdag den 29. oktober kl. 13.00:
Tidligere kirkeminister Arne O. Andersen fortæller om sin tid som kirkeminister i regeringen Poul Nyrup Rasmussen fra januar 1993 til januar 1994.

Menighedsmøde
Søndag den 7. september indbyder menighedsrådet til menighedsmøde i
sognehuset i Nebbelunde. Det sker kl.
11.15 umiddelbart efter gudstjenesten i
Sædinge. Her vil menighedsrådet orientere om sit arbejde og ikke mindst om
restaureringen af Nebbelunde Kirke og
dens inventar. Alle er velkomne, og der
bliver serveret kaffe og en lille kage.

Elisabeth
Knox-Seith

Mortensaften
For sjette år i træk fejrer vi Mortensaften – dog i år uden indledende gudstjeneste, da Nebbelunde Kirke fortsat
er lukket. Vi samles til fællesspisning i
sognehuset, hvor menuen står på andesteg og ris á la mande. Pris pr. voksen
125 kr., børn gratis. Drikkevarer kan
købes.
Tilmelding til Birthe Måhr senest fredag den 31. oktober på tlf. 30 12 48 34.

Sogneeftermiddage
Sidste onsdag i måneden kl. 13.00 samles vi til foredrag og hyggeligt samvær
i sognehuset. Programmet indledes
med en kort gudstjeneste, derefter
drikker vi kaffe, og efterfølgende får
dagens foredragsholder ordet. Disse
eftermiddage er for alle, som har lyst
til at være sammen med andre og få
lidt nye indtryk fra nær og fjern. Der
betales 20 kr. for kaffen.

Henrik
Gade Jensen

Onsdag den 26. november kl. 13.00:
Sognepræst Henrik Gade Jensen fortæller om oplevelsen ved at flytte til
Lolland som ny præst i 2012.
Vejviser for begge kirker:
www.nebbelunde-saedingekirker.dk
Sognepræst: Birgitte Flensburg, Nebbelundevej 25, 4970 Rødby. Tlf. 54 60 10 43.
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

Onsdag den 24. september kl. 13.00:
Pilgrimspræst Elisabeth Knox-Seith
fortæller om emnet: »Hvordan udtryk-

Regnskabsfører: Grethe Bang, Havnegade
99 B, 4970 Rødby. Tlf. 54 65 36 20. Tirsdag kl.
09.00 - 11.00 samt efter aftale.

Rødby - Ringsebølle sogne

Indskrivning til konfirmationsforberedelse
Rødby-Ringsebølle sogne og Nebbelunde- Sædinge sogne holder fælles
indskrivning torsdag den 28. august 2014
kl. 19.00 i Rødby Kirke.
Vi begynder med en lille andagt, og
derefter vil præsterne fortælle om forberedelsen.
Der bliver givet mange vigtige oplysninger ved indskrivningen, så vi håber
at se alle konfirmander med mindst én
af forældrene.
Vi slutter senest kl. 20.30.
Vi glæder os til at hilse på jer.
Sognepræsten

Rødby Kirke.

Aktivitetsudvalget for
Rødby-Ringsebølle sogne
har holdt møde, og der kom mange
fine forslag frem til fremtidige aktiviteter i sognene:
Udflugt
Cafèeftermiddag
Natkirke
Familiekor og meget mere.
Men udvalget indså også, at det vil blive svært for os at løfte opgaverne alene,
så derfor besluttede udvalget at rette
henvendelse til Nebbelunde – Sædinge
menighedsråd for at høre, om det vil
være med i et samarbejde. Måske er der
flere større ting, som endnu flere sogne
kan arbejde sammen om.
Kom gerne med forslag. Aktivitetsudvalget består af:
Sognepræsten, Christian Oldin, Irene
Andersen, Jens Terkildsen.

Nu falmer skoven
trindt om land

Men i vor lade, på vor lo,
der har vi nu Guds gaver,
der virksomhed og velstand gro
i tøndemål af traver.1
Og han, som vokse lod på jord
de gyldne aks og vipper,
han bliver hos os med sit ord,
det ord, som aldrig glipper.
Ham takker alle vi med sang
for alt, hvad han har givet,
for hvad han vokse lod i vang,
for ordet og for livet.
Da over os det hele år
sin fred han lyser gerne,
og efter vinter kommer vår
med sommer, korn og kerne.
Og når engang på Herrens bud
vort timeglas udrinder,
en evig sommer hos vor Gud
i Paradis vi finder.

Nu falmer skoven trindt om land,
og fuglestemmen daler;
alt flygted storken over strand,
ham følger viltre svaler.

Da høste vi, som fugle nu,
der ikke så og pløje;
da komme aldrig mer i hu
vi jordens strid og møje.

Hvor marken bølged nys som guld
med aks og vipper bolde,
der ser man nu kun sorten muld
og stubbene de golde.

For høsten her og høsten hist
vor Gud ske lov og ære,
som ved vor Herre Jesus Krist
vor Fader ville være!

Hans Ånd, som alting kan og ved,
i disse korte dage
med tro og håb og kærlighed
til Himlen os ledsage!
N.F.S. Grundtvig 1844.

Vejviser:
www.rodbykirke.dk
Rødby/Ringsebølle Kirke
Sognepræst: Elin Olsen Rasmussen, Vestergade 26, 4970 Rødby. Tlf. 54 60 12 35. Træffes
efter aftale. Tirsdag er fridag. På sognepræstens
fridage og i ferier passes embedet af sognepræst Jesper Bacher, Tirsted. Tlf. 54 60 81 18.
Præstegårdens kontor:
E-mail: roedbysogn@km.dk
Organist: Britta Matlok Geisler. Tlf. 54 60 46 87.
Kirkesangere: Rie Kruse. Tlf. 54 60 81 06 og
Lotte Munk-Petersen. Tlf. 25 15 75 33.
Kirketjener: Gabriele Jansen. Tlf. 54 60 36 47.
E-mail: rødbysogn@km.dk
Rødby kirkegård: Søndergade 50,
4970 Rødby.
Kirkegårdsleder: Per Hansen. Tlf. 54 60 13 11.
Kontortid: Mandag-torsdag kl. 12.00-13.00,
fredag kl. 09.30-10.00.
Menighedsrådets formand: Lars Buhl.
Tlf. 54 60 19 40. E-mail: lars.buhl@mail.dk
Kirkeværge Rødby: Christian Oldin.
Kirkeværge Ringsebølle:
Hans Christian Bentsen. Tlf. 54 60 15 14.
E-mail: rodbylokalarkiv@pc.dk
Kasserer: Erik Nielsen. Tlf. 54 75 90 56.
Kirkebil:
Kan bestilles hos Skørringe Busser
tlf. 54 60 80 12 inden fredage kl. 10.00.
Alle, der bor i Rødby-Ringsebølle sogne kan
benytte kirkebil til gudstjenesterne.

11

Rødbyhavn sogn

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

Høstgudstjeneste
Søndag den 14. september afholder vi
høstgudstjeneste. Det bliver atter en
festlig gudstjeneste, hvor vi vil tage
vort nye lystræ i brug. Kvindesmedjen
i Christiania har fremstillet det smukke træ, som til daglig vil være placeret
ovenpå døbefonten. Der vil blive serveret frokost efter gudstjenesten. Der
er kirkebil.

Foto: Marianne Eilskov Hansen.

Lystræ.

Fyld Danmarks Kirker
Det gør vi så søndag den 30. september kl.
14.00. Efter gudstjenesten vil der blive
serveret kaffe og kage.

Allehelgen
mindegudstjeneste
Vi viderefører traditionen fra tidligere
år og mindes sognets døde og tænder
et lys for dem. I år bliver det torsdag den
30. oktober kl. 19.00. Der er kaffe bagefter. Der er kirkebil.

Torsdagsklubben
Så er vi klar til en ny sæson, hvor vi
atter skal mødes den første torsdag i
måneden kl. 15.00-17.00. Vi snakker
sammen, synger nogle sange, drikker
kaffe og hygger os. Alle er velkomne.
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Torsdag den 4. september:
Vi får besøg af Claus Bakke. Han fortæller om sine oplevelser som udsendt
sygeplejerske til Afghanistan.
Torsdag den 2. oktober:
Anker Skov fortæller om sit arbejde
med bier og produktion af honning.
Torsdag den 6. november:
Journaler fra Saxenhøj. John Berthelsen fortæller om dengang, hvor man
bortsendte beboere til Amerika på enkeltbillet.

tirsdag i håbet om, at det kan komme
flere til glæde.
Tirsdag den 16. september kl. 10.00

Vejviser:
Sognepræst: Marianne Eilskov Hansen,
Rødbyhavn præstegård, Havnegade 99 A,
4970 Rødby. Tlf. 54 60 50 49. Træffes bedst tirsdag, onsdag og fredag kl. 9.00 - 10.00. Mandag
er fridag. Mail: meh@km.dk
På fridage og i ferier kan henvendelse ske til:
Sognepræst Anne-Lene Frederickson,
Errindlev præstegård. Tlf. 54 60 00 09.
Organist: Margit Farsø. Tlf. 40 87 55 75.

Børneandagter
I samarbejde med Børnehuset Kongeleddet afholdes der børneandagter her
i kirken fire gange om året. Er du hjemmegående med børn i alderen 3 - 5 år,
er du velkommen til at deltage sammen med børnehaven. Vi synger salmer, hører om Jesus og beder Fadervor.
Onsdag den 10. september kl. 10.00

Kirkesanger: Frits Søvndal. Tlf. 58 52 30 10.
Else Mosgaard Madsen. Tlf. 54 60 53 36.
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.

Kirkelegestue,
babysalmesang

Kirkekassererkontoret: Havnegade 99 B,
4970 Rødby. Tlf. 54 65 36 20.
Åbent: Tirsdag kl. 09.00 - 11.00, samt efter
aftale.

Er du dagplejemor eller på barsel, familieorlov eller hjemmegående med
børn i alderen 0 - 2 år, er du hjertelig velkommen til at deltage sammen
med dagplejen. Vi synger salmer, hjuler rundt, bevæger os, sanser og oplever. Vi har flyttet dagen fra onsdag til

Besøgsvenner: Kontaktpersoner:
Gurli Hemmingsen, Søndergade 35,
4970 Rødby. Tlf. 54 60 11 60.
Formand for Menighedsplejen i Rødby
og Omegn: Sognepræst Marianne Eilskov
Hansen. Tlf. 54 60 50 49.
Kirkebil:
Tlf. 54 60 20 05 senest lørdag kl. 16.00.

Østofte sogn

Fred giver jeg jer, min
fred efterlader jeg jer
Hvis Jesus havde levet i dag, ville han
muligvis have stillet sig ud midt i en
rundkørsel og løftet armene til velsignelse over de forbifarende. De travle
ville være faret forbi og ville have
tænkt, at det dog var noget værre pjat
at stille sig op dér, om han ikke i stedet
skulle foretage sig noget nyttigt. Det
gjorde de også dengang.
Men andre ville nok være standset, måske især dem, der var til fods, og som
ikke havde så travlt. Måske dem, der
ikke havde noget arbejde eller var for
psykisk syge til at tage del i ræset, de
ville være standset og gået ind i midten
og have lyttet til ham.
Fred giver jeg jer, min fred efterlader
jeg jer. Sådan sagde han dengang, og
sådan siger han i dag. Det er ikke sikkert, der i virkeligheden skulle mere til
– hverken for de stressede eller de psykisk syge – end netop fred. Hans fred.
Helt ind i marv og ben, sjæl og sind.
I dag har vi bygget kirker til formålet.
Det har fordele og ulemper. Fordelen
er, at vi kan søge derhen, hvis vi på et
tidspunkt lige trænger til at stige af ræset et øjeblik og finde fred. Hans fred.
Ulempen er, at mange af os ikke tager
os tid til at finde den fred, vi egentlig
længes efter. Andre af os kender den
slet ikke, så hvad skulle vi søge til kirke
for?
Rundkørslen snurrer videre. Men han
står der endnu i ånd og sandhed i kirkerne, men også i rundkørslerne. Hvis
du mærker godt efter, næste gang du
passerer rundkørslen, kan du godt
mærke det:
Fred giver jeg jer. Min fred efterlader
jeg jer! Evig fred – til alle de travle.
Hans Maaløe

mødes hver anden onsdag, og der er
god plads til nye også udenfor sognet
boende.

Tak til børneguds
tjenestegruppen
for samarbejdet om børnegudstjenesterne i sæson 2013/14. Der er flere, vi
vil huske, men måltidsgudstjenesten 2.
pinsedag var særlig hyggelig. Vi glæder os til kommende års familiegudstjenester. Det er cirka en gang om måneden. Se i kirkebladet.

Konfirmation
Der bliver lavet helt om på forberedelsestiden i år. Med den nye skolestruktur står 250 års tradition for undervisning et halvt år hver torsdag morgen,
for fald. Nye tider, nye skikke. (Skeptiske iblandt os kan så tænke, om konfirmandforberedelsen skal lægges om
igen, når der kommer ny undervisningsminister og dermed – sandsynligvis – endnu en ny folkeskolelov?)
Men én ting er sikkert: der er indskrivning til forberedelsen den 17. september
kl. 19.00. Mød op til kort introduktionsgudstjeneste i Østofte kirke og kom
derefter med til indskrivningsmøde i
præstegården, til cirka kl. 21.00.

med vores egne afgrøder. Høstgudstjenesten er én stor takkebegivenhed for
den jord og den Gud, der giver os så
rigelig til mave og velfærd.
Der er som sædvanlig fælles kirkepyntning forud for gudstjenesten, kontakt
Benedikte Jensen, tlf. 54 78 92 15.

Allehelgens aften
Den 2. november kl. 19.00. Den traditionsrige aften, hvor vi mindes de døde
fra sognet det forgangne år. Vi tænder
lys og hører smuk musik, mens vi deler sorgen og smerten over den tabte
kærlighed og det håb, vi har, til Guds
rige, der kommer.

Juletræstænding
Den 23. november kl. 14.00. For andet
år i træk forventer vi et stort ryk ind
som optakt til den lokale tænding af
juletræet. Det bliver spændende at se,
hvad der kommer til at ske i kirken og
udenfor på kirkepladsen – ikke mindst
hvem, der får æren af at tænde årets
juletræ.

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.
Menighedsrådsformand: Britta Jørgensen.
Tlf. 50 85 11 00.
E-mail: britta.havlykke@dlgtele.dk
Kirkeværge: Egon Rasmussen, Stationsvænget 11, 4951 Nørreballe. Tlf. 54 78 94 79.
Kasserer/kirkekasse: Annette Pedersen, Museumsgade 40, 4930 Maribo. Tlf. 31 26 24 40.

Tak til Gitte Sylvest
Larsen og strikkeklubben

Høstgudstjeneste

Gitte besøgte vores strikkeklub og gav
os en herlig eftermiddag med en meget fornøjelig og personlig fortælling
om sit liv, der førte til præsteembedet i
Hunseby. Tak også til Benedikte Jensen,
der fik den gode idé. Og tak til strikkeklubben, der er startet op igen, når
dette blad er på gaden. Strikkeklubben

Den 21. september. I skrivende stund
(juni) melder alt til en fantastisk høst
i år. Vejret har ifølge landmænd været
perfekt, og sæden står flot rundt om på
marker og agre. Vi håber, det går som
forventet, og at vi får en pragtfuld høst
både for landmænd, men også alle os
andre, der har puslet i haver og bede

Graver: Charlotte Feltsen, Østofte Gade 34,
4951 Nørreballe. Tlf. 54 78 96 41 (graverhuset).
Fredag lukket.
Organist: Vakant.
Kirkesanger: Bennedikte Bacher.
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.
Strikkeklubben: Anny Nielsen. Tlf. 81 71 81 05.
Kirkebil:
Til gudstjenester, strikkeklub, arrangementer
m.m.: Ring til Flex-trafik på 70 26 27 27.
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Koncerter og arrangementer

September
Mandag den 1. september
nebbelunde sognehus
Kl. 14.00: Strikkeklubben.
Onsdag den 3. september
holeby præstegård konfirmandstuen
Kl. 14.00-16.00: Onsdagsklub.
sognets hus, maribo
Kl. 19.00: Film med DOXBIO: »Så meget godt i vente…«
Torsdag den 4. september
rødbyhavns kirkes menighedssal
Kl. 15.00-17.00: Torsdagsklub: Claus
Bakke fortæller om sin udstationering
som sygeplejerske i Afghanistan.
Søndag den 7. september
nebbelunde sognehus
Kl. 11.15: I forlængelse af gudstjenesten i Sædinge, menighedsmøde med
kaffe.
Tirsdag den 9. september
sognets hus, maribo
Kl. 10.00: Babysalmesang.
sognets hus, maribo
Kl. 19.00: Menighedsrådsmøde.
Onsdag den 10. september
rødbyhavn kirke
Kl. 10.00: Børneandagt.
hunseby kirke
Kl. 19.30: Den Voxne Kvartet – hånd i
hånd med Kaj Munk.
Lørdag den 13. september
naturskolen
Kl. 10.00: Pilgrim i det nære.
Tirsdag den 16. september
sognets hus, maribo
Kl. 10.00: Babysalmesang.

rødbyhavn kirke
Kl. 10.00: Kirkelegestue.

Skov fortæller om sit arbejde med
bier og honning.

rødbyhavn kirke
Kl. 15.30: Menighedsrådsmøde.

Mandag den 6. oktober
nebbelunde sognehus
Kl. 14.00: Strikkeklubben.

sognets hus, maribo
Kl. 19.00: Sognemøde med journalist
og forfatter Tom Buk-Swienty: »Jacob
A. Riis«.
Onsdag den 17. september
holeby præstegård konfirmandstuen
Kl. 14.00-16.00: Onsdagsklub.
Torsdag den 18. september
maribo
Kl. 09.30: Sensommerudflugt til
Stevns med afgang fra Bagtorvet i
Maribo.
Tirsdag den 23. september
sognets hus, maribo
Kl. 10.00: Babysalmesang.

sognets hus, maribo
Kl. 19.00: Sognemøde ved lektor,
kommentator og forfatter Lars Hovbakke Sørensen: »100-året for 1. verdenskrig«.

Tirsdag den 30. september
sognets hus, maribo
Kl. 10.00: Babysalmesang.

Oktober
Onsdag den 1. oktober
holeby præstegård konfirmandstuen
Kl. 14.00-16.00: Onsdagsklub.

Torsdag den 2. oktober
rødbyhavn kirkes menighedssal
Kl. 15.00-17.00: Torsdagsklub: Anker

Forsidebillede: Efterårsskov.
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Mandag den 20. oktober
hunseby kirke
Kl. 19.00: Sangaften.

Onsdag den 24. september
nebbelunde sognehus
Kl. 13.00: Pilgrimspræst Elizabeth
Knox-Seith: »Hvordan udtrykker vi
vores tro i dagligdagen, f. eks. ved
bøn – meditation – pilgrimsvandring
– kristuskransen?«

Kirkebladets redaktionsudvalg:
Anders Blichfeldt, Gitte Sylvest Larsen,
Else Mosgaard Madsen, Erik Poulsen,
Bent Normann Olsen og Per Møller (ansvarsh.)
Oplag: 10.000

Sats og tryk:
npc·grafikom.

Onsdag den 15. oktober
holeby præstegård konfirmandstuen
Kl. 14.00-16.00: Onsdagsklub.

Tirsdag den 21. oktober
rødbyhavn kirke
Kl. 15.30: Menighedsrådsmøde.

Kirkebladet Midtlolland

Grafisk udformning:
Mogens Greven og Per Møller.

Tirsdag den 14. oktober
sognets hus, maribo
Kl. 19.00: Menighedsrådsmøde.

hunseby kirke
Kl. 19.00: Sangaften.

sognets hus, maribo
Kl. 19.00: Film med DOXBIO:
»Ekstrabladet – uden for citat«.

Deadline:
For næste nummer 10. oktober 2014.

Onsdag den 8. oktober
errindlev kirke
Kl. 19.00: Koncert med folkemusikgruppen Rannok.

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

Torsdag den 23. oktober
sognets hus, maribo
Kl. 14.00: Efter andagt i Sognets Hus
fortæller dronningens jæger gennem
40 år, Torben Nielsen, om »Livets
gang i kongehuset«.
Onsdag den 29. oktober
nebbelunde sognehus
Kl. 13.00: Tidligere kirkeminister Arne
O. Andersen fortæller fra sin tid som
kirkeminister.
holeby præstegård konfirmandstuen
Kl. 14.00-16.00: Onsdagsklub.

November
Mandag den 3. november
nebbelunde sognehus
Kl. 14.00: Strikkeklubben.
Mandag den 10. november
nebbelund sognehus
Kl.18.00: Mortensaften. Fællesspisning. Se Nebbelunde-Sædinge siden.

Koncerter og arrangementer

Tirsdag den 11. november
hunseby kirke
Kl. 19.00: Sangaften i kirken.
sognets hus, maribo
Kl. 19.00: Menighedsrådsmøde.
Onsdag den 12. november
holeby præstegård konfirmandstuen
Kl. 14.00-16.00: Onsdagsklub
Tirsdag den 18. november
rødbyhavn kirke
Kl. 15.30: Menighedsrådsmøde.
sognets hus, maribo
Kl. 19.00: Sognemøde ved professor
dr. phil., Erik A. Nielsen: »Thomas
Kingo«.
Onsdag den 19. november
fuglse kirke
Kl. 19.00: Koncert med Rainbow
Gospel.
Torsdag den 20. november
sognets hus, maribo
Kl. 14.00: Efter gudstjenesten i Sog-

nets Hus synger og spiller Margrethe
Tougaard Møller.
Søndag den 23. november
østofte kirke
Kl. 14.00: Juletræstænding.
Onsdag den 26. november
nebbelunde sognehus
Kl. 13.00: Sognepræst Henrik Gade
Jensen, Gloslunde, fortæller om oplevelsen ved at flytte til Lolland som
ny præst.
holeby præsregård konfirmandstuen
Kl. 14.00-16.00: Onsdagsklub.
hunseby kirke
Kl. 19.30: Koncert med guitarist
Torben Borbye Nielsen.
Søndag den 30. november
sognets hus i maribo
Kl. 11.30: Kirkemøde
hunseby kirke
Kl. 15.00: Adventsgudstjeneste og
juletræstænding.

Økumenisk fejring af den hellige Birgitta
Lørdag den 20. september. Det er en stor glæde, at vi igen i år kan fejre den
hellige Birgitta med pilgrimsvandring.
Vi ser frem til en dag i samværet med hinanden, og hvor vi besøger vores
smukke kirker.
I 1999 udråbte Pave Johannes Paul II den hellige Birgitta af Sverige til værnehelgeninde for det europæiske kontinent.
En værnehelgen er i katolsk forståelse et forbillede til efterfølgelse og en
person, man beder om at gå i forbøn hos Gud. Den hellige Birgitta blev
født adelig i Finsta i 1303 og er den skandinav, der har spillet den største
rolle i den katolske kristenenhed. Birgittas sidste 20 år i Rom symboliserer
den enhed i Europa, som Paven Johannes Paul II har efterlyst, og Birgittas
betydning for den kristelige enhed genspejler sig i Birgittaordenen, hvis
primære motto er ENHED.
Program:
Kl. 13.00: Højtidelig andagt i Engestofte Kirke ved Kenneth B. Jacobsen. Vi
går mod Skt. Birgitta Kirke, og undervejs holder vi kort pause og nyder te
og kaffe fra egne kander.
Kl. 15.30: Højtidelig andagt i Skt. Birgitta Katolske Kirke ved Marek Pomykala.
Kl. 16.10: Højtidelig andagt i Sognets Hus ved Per Møller.
Kl. 17.15: Højtidelig og afsluttende messe i Klosterkirken hos Birgittasøstrene i Maribo.
Dagens fejring slutter efter messen.
Mere information kan læses på: www.laurentiikirke.dk
under Aktiviteter & Grupper eller skriv til:
Beata Golubowski
golubowski@kabelmail.dk

Program for
Indre mission Maribo
September
Onsdag den 3. kl. 19.30: Pastor Ebbe
Blockmann, Maribo.
Lørdag den 13. kl. 14.00: Sangdag.
Musikkonsulent Filip Skjerning,
Måløv. På opdagelse i den nye
sangbog »Sange og salmer«.
Onsdag den 17. kl. 19.30: Missionær
Hanus Poulsen, Slagelse.
Emne: »Har du vandskræk?« Matt.
14, 22 -32.
Onsdag den 24. kl. 14.30: Eftermiddagsmøde ved missionær Preben
Dahl.
Tirdag den 30. kl. 18.00: Tanzania-aften i Sognets hus. Fælles spisning.
Oktober
Onsdag den 8. kl. 19.30: Fritidsmissionær Harry Dahlgaard, Køge.
Onsdag den 15. kl. 19.30: Fritidsmissionær Erik Friberg, Amager.
Onsdag den 22. kl. 19.30: Ordet frit
aften.
Onsdag den 29. kl. 14.30: Eftermiddagsmøde ved missionær Preben
Dahl.
November
Onsdag den 5. kl. 19.30: Sømandsmissionær Jørgen Erik Larsen,
Sorø.
Onsdag den 12. kl. 19.30: Sognepræst Hans Iversen, Nykøbing F.
Lørdag den 15. kl. 14.00: Bibeldag i
Rå missionshus.
Onsdag den 19. kl. 19.30: Sognepræst Jesper Bacher, Rubbeløkke.
Onsdag den 26. kl. 14.30: Eftermiddagsmøde v. missionær Preben
Dahl.
Hvor intet andet er anført holdes
møderne i Missionshuset, Museumsgade 15, 4930 Maribo.

Kontaktpersoner:
Carl Aage Clausen 54 78 15 58 eller
Preben Dahl 43 60 02 62.
Vel mødt!
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Sommerrefleksioner

Gudstjenesten – kan den bruges til noget i 2014?
I sidste kirkeblad skrev min kollega
Gitte Sylvest Larsen den meget fine artikel »Når livet er på spil!« – den tråd
vil jeg gerne tage op. For som Gitte
Sylvest Larsen ganske rigtigt beskriver det, så kan det være svært at få de
to klubber, klubben for den hvis liv er
forandret, og klubben for de pårørende til dem, hvis liv er forandret, til at
tale sammen og ikke mindst at få dem
til at tale samme sprog. Men hvor kan
man så gå hen, hvis ikke man kan tale
med sine nærmeste om det, der tynger?
Der er flere muligheder. Man kan gå
til sin lokale sognepræst og bede om
det, vi kalder en sjælesorgssamtale. Det
er ikke andet end en samtale om det,
der er lige nu og her. Præsten har tavshedspligt og fører ikke journal. Hvis
ikke man har modet til at opsøge sin
sognepræst, kan man begynde med
gudstjenesten.
Gudstjenesten er det rum, det fælles
rum, hvor vi alle er velkomne. Her er vi
velkomne, uanset om vi kommer med
glæde eller sorg. Her kan vi komme og
lægge det alt sammen frem for Gud.
Her er ingen krav om, at man skal være
troende på en bestemt måde, der er ingen krav om, at man skal kunne salmerne forfra og bagfra. Her har man
lov til blot at være tilstede. Tilstede
med alt det, der fylder netop nu!
Gudstjenesten er efterhånden det eneste sted, hvor vi ikke skal præstere. Her
er det helt ok bare at sidde og være til.
Der er ingen, der kontrollerer, om vi
har tankerne et helt andet sted. Her er
der med andre ord tid og ro til egen fordybelse. Her er der tid til at være. Men
udover det, bliver vi i gudstjenesten
også mindet om, at vi mennesker ikke
kan og skal magte alt. Vi bliver mindet
om, at det er ok at give op. For der, hvor
vi giver op, udfolder Guds kraft sig: da
vi åbner os for det, som er større.
Det eneste, vi skal, og det kan være
svært nok, er at koncentrere os om, at
være mennesker. Ikke mere og ikke
mindre. Det er helt fint at være menneske. Det er så fint, at Gud selv blev
menneske for at være det sammen med
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os. Vor Herre Jesus Kristus levede et
helt almindeligt menneskeliv. Han
havde også kolleger, som indimellem
ikke klarede de opgaver, de skulle, så
han måtte tage over. Han havde kollegaer, der svigtede. Han følte sig ofte
alene. Han følte ofte, at folk ikke forstod ham, at han blev misforstået. Og
han oplevede gang på gang at det han
gjorde for at gøre sit arbejde godt ikke
blev værdsat. Så var der det ene eller
det andet galt. OG han oplevede også
at få en dødsdom uden grund! Sådan
som vi eller vore nærmeste tænker,
hvis vi rammes af alvorlig sygdom –
hvorfor, hvorfor lige mig? Der er ikke
noget svar!
Så selvom vi lever i år 2014 og synes,
at vores hverdag og de Bibelske fortællinger er langt fra hinanden, så rummer de Bibelske fortællinger om Jesu
liv altså så mange fællestræk med vores virkelighed, at man indimellem
må undres og tænke: det var lige godt
pokkers.
Gudstjenesten er derfor en oplagt mulighed til fordybelse og ro i en hverdag,
hvor alle har nok i deres eget. Her er
der mulighed for at få et pusterum, til
at få tingene vendt lidt og sat ind i en
anden sammenhæng. For gudstjenesten giver os ikke alene mulighed for
at få vores liv spejlet i de bibelske fortællinger, den giver os også mulighed
for at tænke over, hvad der er det vigtigste her i livet. Vi får mulighed for
at tænke over, hvad vi ikke kan leve
foruden. Nemlig kærligheden.

I gudstjenesten får vi at vide, at vi er
elsket. Vi er elsket af Gud. Den kærlighed sætter os fri. Guds kærlighed til
os er ikke afhængig af, hvad vi formår.
Den er gratis, den er af nåde. Derfor
behøver vi ikke gøre os til for at få kærligheden. Den gives os hver søndag, og
da den ikke er afhængig af vore præstationer efterlader den os med mulighed
for at sætte fokus på det, vi skal, nemlig
at være mennesker; mennesker på godt
og på ondt.
Søndag formiddag er altså den dag i
ugen, hvor vi med fordel kan gå i kirke
og blive mindet om, at venskabet med
Gud ikke er afhængig af, om vi nåede
alle tingene på vores »to do liste« – om
vinduerne blev pudsede, om græsset
blev slået. Det er så inderligt ligegyldigt . Det vigtige er, at vi husker at leve
og være noget for hinanden, mens vi er
her. Den dag, vi er døde af stress, er der
ingen, der roser os for, at vi alligevel
nåede at slå græsset. Da rystes der på
hovedet over, at vi ikke gav os tid til
at få kærligheden med. Gudstjenesten
søndag formiddag giver os det frirum,
hvor vi kan være uden at skulle præstere, uden at vi skal nå noget. Og selvom
vi ikke præsterer noget, så hører vi, at
vi er Guds elskede børn alligevel. Her
kan vi bare være og lade pulsen nå ned
i et behageligt leje i takt med bedeslagene. Prøv det!

Caris Elkjær Trads Johansen

