Kirkebladet Midtlolland
Askø
Bandholm
Bursø
Fuglse
Holeby
Hunseby
Krønge
Maribo
Nebbelunde
Ringsebølle
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Torslunde
Østofte
September
Oktober
November
2015
4/8. årgang

Bandholm - Askø sogne

Askø

Luthersk Mission
LM-møder i Præstegården på Askø.
Mandag den 14. september kl. 19.30: David Mandix Carlsen.
Onsdag den 7. oktober kl. 19.00: Jørgen
Sulkær.
Mandag den 9. november kl. 19.30: Bent
Olsen.

Sogneudflugt
Arrangeret af Askø Menighedsråd.
Onsdag den 2. september inviteres alle til
at komme med fra Askø kl. 09.25 og opsamling på Bandholm Havn kl. 10.00.
Turen går i år til Roskilde Domkirke og
en smuk tur på Sjælland.
Vi er tilbage på Bandholm Havn kl.
18.30. Frokost og kaffe indtages undervejs. En mindre deltager betaling
må forventes.

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:

Høstgudstjeneste
Høstgudstjeneste i Bandholm Kirke
den 27. september kl. 10.00.
Høstgudstjeneste i Askø Kirke den 20.
september kl. 14.00.
Høsten skal fejres, og det gør vi i både
Bandholm og Askø kirker ved at pynte
kirken med de afgrøder, som vi lige har
høstet.
I det meste af Danmark lever vi ikke
tæt på naturen. Derfor er høstgudstjenesten i høj grad en markering af taknemmelighed for hele skaberværket.
Når vi siger tak for høstens afgrøder,
siger vi tak for, at Gud giver os det, vi
har brug for til livets opretholdelse.
I Fadervor beder vi om, at Gud vil give
os vores daglige brød, og ved høsten
siger vi tak, fordi vi får det.
Det er i høsttiden, man kan vaccinere
sig mod vinteren ved at spise al den
overdådighed af afgrøder, der vælter
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frem. Det er Guds gave til os – til opretholdelse af livet.
Og med livet er det ligesom med den
manna, der faldt ned i ørkenen over israelitterne. Mannaen kunne ikke gemmes i krukker. Den skulle spises med
det samme.
Høsten må også erindre os om, at vi
mennesker også har en høsttid.
Det er nu, vi kan spise friske og modne
afgrøder. Snart er det forbi.

Alle Helgen
Gudstjenester i Askø Kirke den 1. november i kl. 14.00 og i Bandholm Kirke
kl. 19.00.
Vi vil ved gudstjenesterne tænde lys for
vore kære for at mindes og ære dem.
Alle, som har mistet en af deres kære siden sidste Alle Helgens Dag, vil
modtage en særlig indbydelse til denne
gudstjeneste.

Formand for menighedsrådet:
Tina Skytt, Plantagevej 17, 4941 Bandholm.
Tlf. 21 28 48 64.
E-mail: shskytt@mail.tele.dk
Kirkeværge: Nils Rasmussen, Birketvej 68,
4941 Bandholm. Tlf. 54 78 82 00 / 24 83 17 84.
E-mail: ras@smilemail.dk
Kontaktperson: Tina Skytt, Plantagevej 17,
4941 Bandholm. Tlf. 23 23 97 90.
E-mail: shskytt@mail.tele.dk
Graver: Martin Nielsen, Skovlængevej 27,
4920 Søllested. Tlf. 25 54 67 67.
E-mail: bandholmkirke@gmail.com
Organist: Vasily Malysh.
E-mail: vasily.malysh@gmail.com
Kirkesanger: Anne Marie Raft.
E-mail: raft@live.dk
Askø kirke:
Formand for menighedsrådet:
Ejvind Sørensen, Konemadevej 15,
4930 Maribo. Tlf. 54 71 00 01.
Kirkeværge: Peter Larsen, Lilleøvej 17,
4930 Maribo. Tlf. 54 71 03 99.
Graver: Jørgen Gosmer, Øster
Hovedvej 22, 4930 Maribo. Tlf. 54 71 00 38.
Privat 27 29 43 38. Mandag er fridag.
Organist: Anni Sørensen, Konemadevej 15,
Askø, 4930 Maribo. Tlf. 54 71 00 01.
Kirkesanger: Vakant.

Fuglse - Krønge - Torslunde sogne

Hvad betyder ordet
»Gud«?
Når du hører ordet »Gud«, hvad sker
der så i dit sind? Kommer der varme
følelser frem? Teologiske ord? Forvirring? Ingenting? Vore reaktioner på
det enkle ord »Gud« er forskellige. Og
vore reaktioner stammer ikke mindst
fra vore forskellige definitioner af udtrykket. Vi lever i en tid, der ikke er
enig med sig selv om betydningen af
ordet »Gud«.
Så når nogen spørger: »Er der en Gud?«
er det bedste svar et modspørgsmål:
»Hvad mener du med ’Gud’?« Dette
spørgsmål er af den største vigtighed
og fortjener indgående overvejelse.
Blindt at acceptere dogmer eller antidogmer tjener ikke noget formål.
Altertavlen i Torslunde Kirke.

For Aristoteles, den gamle græske filosof, betød Gud den Ubevægede Bevæger, som er universets udgangspunkt.
For ham var Gud det evige hængsel,
som universet hænger på. Det gør Gud
til en påstand og ikke en person. Er det
hvad betyder Gud for dig? Er han blot
og bare et princip, der giver lidt mere
mening til din verden?
Den direkte modsætning til Aristoteles’ filosofi er New Age, der opfatter
Gud som det inderste i mennesket.
Nærmere bestemt: det inderste i mig.
Her betyder Gud (eller ’det guddommelige’) nærmest mig selv med en
masse energi. Den udødelige side af
mig. Dette gør Gud til en beholder for
mine ønsker – eller til en farlig magt,
der skal passiviseres, hvis jeg ikke skal
rammes af sygdomme eller dårlige reaktioner. Er det hvad Gud betyder for
dig? Er Gud kun en kraftkilde, som du
tilbeder, når du ønsker en opladning?
Har dine ofringer (for eksempel dine
sunde spisevaner og dine omhyggeligt
valgte æteriske olier) i virkeligheden til
formål at vinde Guds velvilje?
Mange psykologer afviser sådanne
tanker om Gud og betegner dem som
projektioner – menneskelige forestillinger om en Gud, der er lavet i menneskets billede. Men Bibelen vender den
påstand på hovedet. Den siger, at mennesker er skabt i Guds billede. Gud er

ikke en stor mand i himlen. Det er snarere os, der er små guder på jorden. Vi
er dannet i Hans lighed – det vil sige, at
vi har mulighed for at være kreative, at
indgå i personlige forhold til hinanden,
vi har et åndeligt beredskab, kender til
moral, vi søger kærlighed. Og vi har
en fornemmelse for frihed. Vi er med
andre ord personer.
Alle disse egenskaber er tilstede som
en mulighed i os. De er Guds fingeraftryk i vores menneskenatur, så at sige.
Men Bibelen fortæller også om menneskets fald. Det kan du også vide med
dig selv, hvis du kigger på listen ovenfor. De fleste af de nævnte guddommelige fingeraftryk er noget vi mærker
tydeligst, når de er fraværende. Vi ved
helt klart, hvad moral er, når vi bliver
snydt! Men de er samtidig tegn på, at
Guds billede i os ikke er helt udslettet.
Så når du tænker på Gud, så husk at
Han ikke er en upersonlig kraft, ej heller er Han bare en stor fyr i himlen.
Gud er en person, den yderste, højeste
person. - Men det efterlader os stadig
med et ubesvaret spørgsmål: Hvordan
er den Højeste Person? Er Han god eller ond? Han har jo ingen over sig, så
Han kan være begge dele.
Jesus af Nazareth gav et svar. For Jesus var Gud først og fremmest en Far.
Derfor lærte han sine disciple at bede
en bøn, der er blevet kendt over hele

kloden som Fadervor. At tro på Jesus
betyder først og fremmest at have tillid til hans budskab om, at mennesker
kan forlade sig på Gud, som et barn
forlader sig på sin Far.
Anders Christensen Blichfeldt

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

Onsdagsklubben
Onsdagsklubben starter efter sommeren den 5. august og fortsætter som altid med at mødes hver fjortende dag
om onsdagen kl 14.00 til 16.00 i de lige
uger. Og stedet er som sædvanligt konfirmandstuen i Præstegården.

Menighedsrådet
Onsdag den 9. september
Onsdag den 4. november
Torsdag den 17. december
Alle kl. 19.00 i konfirmandstuen i Holeby præstegård.

Ønsker du en besøgsven?
Behøver I aflastning?
Så har Menighedsplejen for Holeby og
Omegn et tilbud om hjælp:
Besøgstjenesten prøver at formidle
besøg til alle, der selv har svært ved
at komme ud blandt andre – måske
på grund af sygdom, handicap eller
manglende kræfter.
Din besøgsven har tid til at snakke,
læse højt eller gå en tur – en personlig
kontakt til opmuntring og glæde for
begge parter. Din besøgsven udfører
ikke praktisk arbejde i hjemmet. Så
har du brug for hjælp til rengøring eller
indkøb, må du henvende dig til de andre, for eksempel Lolland kommune.

Bursø kirke har ikke set mange gudstjenester, siden den blev gjort til »lejlighedskirke«.
Men pinsedag er der hvert år gudstjeneste
kl 10.30 i Bursø. Her er gravermedhjælper
Allan Madsen ved at tænde alterlysene før
dette års pinsegudstjeneste.
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Hvert år sætter præsten årets foto af konfirmandholdet i album – som det sidste efter forberedelsesforløbet og den store dag.

Besøgstjenestens kontaktperson vil
prøve at finde en besøgsven til dig.
Derefter aftaler du selv med besøgsvennen, hvornår og hvordan besøg
finder sted. Både du og din besøgsven
kan ændre aftalen, hvis det skulle vise
sig, at I ikke passer så godt sammen. I
sådanne tilfælde henvender du dig til
kontaktpersonen, som måske kan finde
en anden besøgsven.
Aflastningstjenesten har til formål at
give pårørende til demente, langvarigt
syge og døende i eget hjem mulighed
for trygt at kunne koble fra i nogle timer. Vi udfører ikke hjemmesygepleje
eller hjemmepleje, men er et supplement til disse ordninger. Vi tilbyder
aflastning i op til 3 timer om ugen, hovedsageligt i dagtimerne. Aflastning
sker i øvrigt efter individuel aftale.
Tilbuddene er gratis.
Henvendelse til:
Formand Eva Petersen, Egelundvej 6,
4895 Errindlev, tlf. 54 60 02 70 eller på
23 24 26 47.
Koordinator for Besøgs- og Aflastningstjeneste Grethe Hansen, Havnevej 29B, 4895 Errindlev, tlf. 54 60 01 30.
Besøgstjenesten og Aflastningstjenesten er begge socialt arbejde under
Menighedsplejen. Økonomien beror
på gaver, tilskud og indsamlinger. Arbejdet er frivilligt og ulønnet.

Vejviser:
Sognepræsten: Anders Blichfeldt,
Gl. Holebyvej 4, 4960 Holeby. Tlf. 54 60 60 33.
E-mail: abl@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 11.00 - 12.00.
Henvendelse i ferier til sognepræst Anne-Lene
Nielsen Frederickson. Errindlev. Tlf. 54 60 00 09.
Ønsker du at tale med præsten?
Så ring eller send en e-mail og aftal et møde.
Præstens ugentlige fridag er mandag.
Indtal evt. besked på telefonsvareren.
Organist ved begge kirker: Vibeke Dietz,
Erikstrupvej 25, 4930 Maribo. Tlf. 25 48 62 82.
Kirkesanger ved begge kirker:
Thilde Rasmussen, Bøgetvej 15,
4913 Horslunde. Tlf. 21 95 59 03.
Graver ved begge kirker: Claus Skovbølle
Carlsen, Havebyen 35, 4960 Holeby.
Tlf. 29 85 13 00, e-mail: holeby.bursoe@live.dk
Træffetid tirsdag - fredag kl. 09.00-09.30.
Anliggender vedrørende gravsteder eller
pyntning af kirke aftales med graveren.
Menighedsråd for Holeby og Bursø:
Formand: Vivi Henningsen, Ellemosevej 39,
4960 Holeby. Tlf. 54 60 66 28.
Kasserer: Svend Aage Hansen, Nødebjerg 67,
4960 Holeby. Tlf. 54 60 60 71.
Kirkeværge for Holeby kirke: Jens Pedersen,
Nødebjerg 3, 4960 Holeby. Tlf. 30 29 69 27.
E-mail: jp-foto@hanet.dk
Kirkeværge for Bursø kirke: Karen Rasmussen, Bursøvej 14, 4930 Maribo. Tlf. 50 48 40 14.
E-mail: karenrasmuss1@gmail.com
Kontaktperson vedr. leje af Posselts Hus:
Annie Nielsen, Nøbbøllevej 5, 4960 Holeby.
Tlf. 54 60 62 97. E-mail: fakk@nielsen.mail.dk
Kirkebil: Kan bestilles på tlf. 54 95 11 11.

Hunseby sogn

Nu bor vi i præstegården

Velkommen til sangaften

Min mand og jeg flyttede ind i en flot
restaureret præstegård den 1. juni. Vi
nyder at være flyttet til Hunseby, hvor
der er ro og fred, højt til loftet og en
skøn natur.
Tak til menighedsrådet, som har lagt
så meget dyrebar fritid i byggeriet, og
gjort det muligt, at vi nu kan bo her.
Gitte Sylvest Larsen

Tak til Peter Moesgaard, som har vikarieret for mig i foråret og holdt nogle festlige og fornøjelige sangaftner i
Hunseby Kirke.
Nu glæder jeg mig til selv at stå for
sangaftnerne igen og sammen synge
os varme og glade i årstidens salmer
og sange. Undervejs får vi en kop kaffe
og lidt kage til at synge videre på.
Kom og vær med, når vi samles omkring højskolesangbog og salmebog
kl. 19.00 i Hunseby Kirke i efteråret. Vi
mødes i kirken.
Tirsdag den 22. september.
Tirsdag den 20. oktober.
Mandag den 30. november.

Tak for støtte og
opbakning
Tak for alle de mange hilsner jeg har
fået, medens jeg har været syg med
stress. Det har betydet meget mere,
end I kan forestille jer. Nu glæder jeg
mig til at komme i gang igen og se jer
alle sammen.
Tak til tidligere domprovst Ole Opstrup for stor støtte og opbakning.
En stor tak til min nabopræst i Bandholm Jeanette Braun og til præsterne i
domprovstiet, som ud over deres egne
kirker også har vikarieret for mig ved
både gudstjenester og bisættelser. Tak
til Elisabeth Knox-Seith, som kunne
træde til i en 50% stilling.
Gitte Sylvest Larsen

Allehelgensgudstjeneste
Den 1. november kl. 16.00. Lige efter allehelgensgudstjenesten 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.
For dem uden et gravsted i Hunseby
vil der være mulighed for at tænde et
lys i kirken og lytte til lidt orgelmusik.
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.
Alle, der er blevet bisat eller begravet
fra Hunseby kirke fra november 2014
til november 2015 vil blive nævnt.

Adventsgudstjeneste og
juletræstænding

Vi holder høstguds
tjeneste og kagefestival
Den 20. september kl. 14.00. Efter gudstjenesten fejrer vi alt det, som haverne
bugner af på denne årstid med en hyggelig kagefestival. Medbring en kage
eller to samt opskriften til det lækre
hjemmebag, så dækker vi op i våbenhuset med kaffe og prøvesmager alle
de spændende kager. Tag en ekstra
kopi med til dem, der vil prøve en ny
opskrift. Lad os fejre høsten og efteråret med alle vore sanser.

Den 29. 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 blevet
tændt, går vi i forsamlingshuset, hvor
der bliver budt på gløgg og æbleskiver.
Beboerforeningen og menighedsrådet

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

Menighedsrådsmøder
Hunseby præstegård: Da efteråret byder dels på syn af præstegården og et
udvalgsmøde, så er der kun ét ordinært menighedsrådsmøde den 17. november kl. 19.00.

Vejviser:
Sognepræst: Gitte Sylvest Larsen, Hunseby
Kirkevej 8, 4930 Maribo. Træffetid: Bedst om
formiddagen. Tlf. 54 78 05 48. 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. 26 81 76 43.
E-mail: havlitten509@sjovpost.dk
Kirkeværge: Lena Svendsen, Mariebo Møllen
101, 1., 4930 Maribo. Tlf. 29 36 52 01.

Konfirmationsdatoer 2016
Der vil, som der er tradition for, være
konfirmation i Hunseby Kirke:
Søndag den 3. april kl. 10.00 (1. søndag
efter påske).
Fredag den 22. april kl. 10.00 (Bededag).

Kontaktperson: Niels Bloch Køser. (se formand)
Kasserer: Grethe Bang, Østre Landevej 61,
Skelstrup, 4930 Maribo. Tlf. 40 46 72 15.
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

Anne-Mette
Overgaard

Ny kordegn
I juli tiltrådte jeg officielt stillingen som
kordegn i Maribo Domkirke. Jeg har fået en hjertelig modtagelse og velkomst
og ser meget frem til at bo i Maribo.
Oprindeligt er jeg uddannet organist,
korleder og kirkesanger fra Løgumkloster Kirkemusikskole. Sideløbende
var jeg pedel på skolen og dirigent i et
brassband. Efter endt uddannelse blev
jeg ansat som organist og korleder i
Bov Sogn, Padborg. Ved siden af dette
job lavede jeg koncerter, underviste i
musikskole og friluftsteater, ligesom
jeg var medstifter af og i bestyrelsen
for Kulturelt Samråd.
Efter et års sangstudier på Konservatoriet i Esbjerg rejste jeg til København,
hvor jeg lavede flere karriereskift og
arbejdede både som hjemmehjælper,
kantineassistent og indenfor reception. Derefter var jeg så heldig at få
et årsvikariat som sagsbehandler hos
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, samtidig med at jeg tog en Erhvervs Juridisk
Grunduddannelse. I 2008 flyttede jeg
til Odense, hvor jeg har arbejdet inden
for kontorfaget, taget merituddannelsen til kontorassistent og det meste af
kordegneuddannelsen.
Nu har jeg så blandet bolsjerne lidt og
arbejder i kontorfaget inden for kirken,
hvor jeg glæder mig til samarbejdet
med både borgere, kolleger og menighedsråd.
Anne-Mette Overgaard

Elizabeth
Knox-Seith.
Foto: I.N. Narsel.

Pilgrimspræst
Elizabeth Knox-Seith er pr. 1. marts
2015 ansat som pilgrimspræst i Lol-
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land-Falster Stift, med den særlige opgave at udvikle Pilgrimscenteret i Maribo. Hun er tillige ansat med en 50%
tilknytning til Maribo Domsogn til
udgangen af 2015 og derefter med 5%.
Elizabeth har før hun blev præst arbejdet i en lang række kirkelige organisationer, bl.a. De Samvirkende Menighedsplejer, Folkekirkens Nødhjælp og
Areopagos. Hun er oprindeligt uddannet kultursociolog, og har virket som
formidler af eksistentielle spørgsmål
bl.a. for DR’s kirkeredaktion. Hendes
livserfaring har bragt hende ind på
pilgrimsvejen, som egentlig betyder
at være »på vej« – en betegnelse, som
også var gældende for de første kristne: »Dem, som følger Vejen« ... i kort
form: »De vejfarende«, eller »opdagelsesrejsende«. Tilknytningen til Maribo
Domkirke indebærer muligheden for
at stå for gudstjenester, rundvisninger
og kirkelige handlinger, deltage i menighedsrådsmøder, m.v. Samarbejdet
er på flere måder under udvikling, og
det er håbet, at der vil være en samklang mellem Domkirkens aktiviteter
og det, som på sigt kommer til at foregå
i Pilgrimshuset på hjørnet af Klostergade og Domkirkepladsen.

Klosterruten på
Lolland-Falster
Hånd i hånd med udvikling af pilgrimscenteret er en anden vigtig opgave at
udgive bogen om Klosterruten, som
kommer til at beskrive en sammenhængende vandrerute mellem et stort
antal kirker i Lolland-Falsters Stift. Bogen udgives i foråret 2016 på forlaget
Unitas. Klosterruten er en 2000 kilometer lang kirkelig kultur-vandrerute, der
dækker hele landet, oprindeligt udviklet af Jens Kristian Krarup. Man kan se
mere om baggrunden for hele arbejdet
på www.klosterruten.dk.
Til arbejdet med udviklingen af ruterne
er bevilget en del tilskud, blandt andet
fra Region Sjælland, Ministeriet for By,
Bolig og Landdistrikter, samt Friluftsrådet. Der er et godt samarbejde med
Lolland Kommune og Guldborgssund
Kommune samt Lolland Turistråd – et
samarbejde, der er meget værdifuldt,
også i opbygningen af pilgrimscenteret.
Elizabeth Knox-Seith

Foreningen
PilgrimsHuset
Maribo
Pilgrimshuset Maribo drives af en lille
forening, som søger aktive frivillige.
Foreningen skal stå for de kommende
aktiviteter i centeret – herunder driften
af caféen, afholdelse af kurser og retræter, tilbud om pilgrimsvandringer, m.v.
Især er der brug for mennesker til at
engagere sig i driften af caféen, som
får en af Maribos bedste placeringer,
med udsigt direkte til Søndersø, og
centralt i forhold til Domkirken og klosterruinerne, Bangs Have, med videre.
Tanken er, at caféen i sommerhalvåret
er åben for turister og besøgende fra
hele verden, mens den i vinterhalvåret
i større grad retter sig mod de lokale
behov, herunder lokale folkelige og kirkelige foreninger, diakonale og sociale
aktiviteter, sorggrupper, selvhjælpsgrupper, m.v. Det væsentlige er, at aktiviteterne er brugerstyrede. Meld dig
derfor gerne ind i foreningen, hvis du
er interesseret. I så fald kan du være
med til at præge udviklingen.
Vi afholder et møde for alle, som er interesserede i at arbejde med som frivillige, tirsdag den 22. september kl. 19.00
- 21.30 i Sognets Hus ved Domkirken.
Man er også velkommen, hvis man
bare ønsker at høre nærmere om projektet.
Du kan se mere om Foreningen PilgrimsHuset, Maribo ved at gå ind på
hjemmesiden www.pilgrimshusetmaribo.dk
Du er velkommen til at melde dig
ind i foreningen PilgrimsHuset
Maribo. Kontakt pilgrimspræst
Elizabeth Knox-Seith, som bor i
Klostergade 14, 4930 Maribo på
tlf. 26 70 99 05 / 33 11 14 05.

Vil I være med?
– klimaet kalder
I september 2015 er der klima-pilgrimsvandringer over hele landet.
Maribo bliver et vigtigt ”fokuspunkt”.
Stafetten, som går via Sverige og Norge
i form af vand, bringes via Maribo til

Maribo domsogn

Tyskland, hvor vandringerne fortsætter.
Kirker og kirkelige organisationer i
Europa og Afrika har taget initiativ til
at vandre for klimaretfærdighed. Klimapilgrimsvandringerne, som i Danmark finder sted fra den 10. august til
13. september, udtrykker en fælles besindelse på klimaets sårbarhed og en
solidaritet med mennesker og samfund, der lige nu mærker klimaforandringerne på tæt hold.

Bangs Have Center
Der er bibelkreds følgende onsdage kl.
13.30: den 2. september, den 7. oktober og
den 4. november. Alle er velkomne.
Per Møller

Pilgrim i det nære
Kirke-, kunst- og kulturvandring.
Lørdag den 5. september kl. 09.00.
Vi begynder turen med en kort andagt
på orgelloftet i Maribo Domkirke. Derfra går vi gennem det smukke landskab
til Hunseby Kirke med små stop under vejs for at høre om kulturelle og
historiske steder og begivenheder. Fra
Hunseby fortsætter vi ad små veje til
Maribo.
Husk mad og drikke til turen samt tøj
og fodtøj afstemt efter vejret.
Alle er velkomne. Turen arrangeres af
Ove H. Nielsen og Per Møller.

tirsdag den 25. august, tirsdag den 1. september, tirsdag den 8. september, tirsdag
den 15. september, tirsdag den 22. september og tirsdag den 29. september.
Tirsdag den 29. september er sidste
gang, og denne tirsdag er tidspunktet
for babysalmesang rykket til kl. 17.00,
hvor vi afslutter i domkirken med efterfølgende fællesspisning i Sognets
Hus.
Tilmelding sker til kordegnen i Sognets
Hus på tlf. 54 78 03 92. Se mere om babysalmesang på kirkens hjemmeside
www.maribodomkirke.dk
Bodil Lindsten

Høstgudstjeneste
Den 21. september er der høstgudstjeneste i Domkirken kl. 10.00.
I den anledning plejer kirken at være
pyntet med blomster, korn og andre afgrøder fra mark og have. Er der nogle
af sognets beboere, der har lyst til eller
mulighed for at bidrage med blomster
eller andet til pyntning af kirken, er
man meget velkommen. Man kan aflevere sine ting i kirken om lørdagen, og
man må meget gerne medvirke til selve
pyntningen, hvis man har tid og lyst!
Efter gudstjenesten om søndagen samles vi til kaffe og brød i Sognets Hus!
Venlig hilsen menighedsrådet

Konfirmandundervisning
begynder torsdag den 24. september kl.
08.00-16.00 i Sognets Hus for elever i
syvende klasse på Maribo Borgerskole.

Kirkemøde

Babysalmesang
Forældre og babyer fra 0-1 år inviteres
atter til babysalmesang i Sognets Hus,
Kirkestræde 6 og vi mødes igen med
musikpædag og Kirsten Pedersen på
følgende tirsdage fra kl. 10.00-11.00:

Søndag den 29. november kl. 11.30. Efter højmessen første søndag i advent
markeres indgangen til det nye kirkeår
med foredrag og frokost i Sognets Hus,
hvor jurist, skovejer og politiker Marie
Louise Friderichsen i anledningen af
100 året for kvinders valgret fortæller
om »Kvinder og valgretten«. I foredraget kommer Marie Louise Friderichsen
også ind på flere fremtrædende kvinder i kvindekampens historie, blandt
andet Danmarks første kvindelige minister Nina Bang.
Kirkemødet indledes med en let frokost á 50 kr. Alle er velkomne.

Indsamlinger
Høstgudstjeneste: Sønderskovhjemmet.
Alle Helgens Dag: Danske Sømands- og
Udlandskirker.
1. søndag i advent: Trankebarfondet.

Alle Helgensdag
er der gudstjeneste kl. 16.00, hvor navnene nævnes på de der er bisat eller
begravet fra Maribo Domkirke.
Vejviser:
Hjemmeside: www.maribodomkirke.dk
Domprovst: Vakant.
Sognepræst: Per Møller, Klostergade 2,
4930 Maribo. Træffes bedst kl. 12.00-13.00 eller
efter aftale. Tlf. 54 78 44 21.
E-mail: pmoe@km.dk
Bopæl: Vestergade 6, 4990 Sakskøbing.
Tlf. 54 70 42 02. Mandag er fridag.
Assisterende sognepræst for domprovsten:
Birgitte Flensburg. Se Nebbelunde - Sædinge.
Pilgrimspræst: Elizabeth Knox-Seith.
Klostergade 14, 4930 Maribo. Tlf. 26 70 99 05 /
33 11 14 05. E-mail: elkn@km.dk
Kordegn: Anne-Mette Overgaard, Kirke
kontoret, »Sognets Hus«, Kirkestræde 6,
4930 Maribo. Tlf. 54 78 03 92.
Kontortid: Mandag-fredag kl. 10.00-13.00,
torsdag tillige kl. 15.00-18.00.
Tlf. 54 78 03 92. Fax 54 75 91 92.
Kirketjenere: Priska Willumsen. Klostergade 33, 4930 Maribo. Tlf. 20 42 03 89.
E-mail: amov@km.dk
Niels Devantier. Klostergade 33, 4930 Maribo.
Tlf. 20 42 03 92.
Domorganist: H. J. Østergaard.
Postboks 78, 4930 Maribo. Tlf. 54 78 63 78.
Fax 54 78 63 79. Træffes bedst formiddag.
E-mail: domorganist.maribo@mail.dk
Mandag er fridag.
Kirkegårdsleder: Bent Rasmussen.
Træffes på kirkegården i arbejdstiden og på
kirkegårdskontoret mandag til torsdag kl. 11.0012.00 og kl. 14.00-15.00, samt fredag
kl. 11.00-12.00. Tlf. 23 30 03 51 / 54 78 03 51.
E-mail: maribokirkegaard@tdcadsl.dk
Formand for menighedsrådet: Bent Normann
Olsen, Sdr. Boulevard 111 D, 4930 Maribo.
Tlf. 24 24 36 17.
Domkirkeværge: Finn Hansen Løj, Østre
Boulevard 29, 4930 Maribo. Tlf. 54 78 35 40.
Ældrearbejdets kontaktudvalg:
Anne Koppelgaard, Refshalevej 65,
4930 Maribo. Tlf. 54 78 90 23.
Ungdomskorpsene:
De grønne pigespejdere »Augustaer«
Kontaktperson: Jytta Christensen, Vestergade
56, lej. 14, 4930 Maribo. Tlf. 54 78 13 04.
Det Danske Spejderkorps. Maribospejderne.
Formand: Bent Rasmussen, Pilevænget 55,
4930 Maribo. Tlf. 54 78 85 85.
Gruppeleder: Bente Jørgensen,
Maria Gade 28, 4930 Maribo. Tlf. 54 78 10 39.
FDF: Kredsleder: Birgitte Jæger Hoff,
Refshalevej 26, 4930 Maribo. Tlf. 54 78 31 35.
E-mail: birgitte.hoff@waoopost.dk
Formand: Per Hoff, Refshalevej 26,
4930 Maribo. Tlf. 54 78 31 35.
Kirkebil: Bestilles hos kordegnen tlf. 54 78 03 92.

7

GUDSTJENESTER
September - Oktober - November

SEPTEMBER

OKTOBER

Søndag den 6. – 14. søndag efter trinitatis

Søndag den 4. – 18. søndag efter trinitatis

Askø
Bandholm
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Østofte

Kl. 09.30 (JSB)
Kl. 16.00 (JSB)
Kl. 10.30 (ABL)
Høstgudstjeneste Altergang
Kl. 09.00 (ABL)
Kl. 10.00 (GSLA) Dåb
Kl. 10.00 (PMOE) Kirkebil
Kl. 11.30 (BIF)
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 19.00 (PRKI)

Søndag den 13. – 15. søndag efter trinitatis
Bandholm
Holeby
Hunseby
Krønge
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Østofte

Kl. 16.00 (GSLA)
Kl. 10.30 (ABL)
Høstgudstjeneste Altergang
Kl. 14.00 (GSLA)
Kl. 19.00 (ABL)
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 08.30 (JEBA)
Kl. 10.00 (MEH) Høstgudstjeneste. Frokost
Kl. 11.30 (BIF)
Familiegudstjeneste
Kl. 10.00 (HMAA)

Kl. 19.00 (HMAA) Konfirmandgudstjeneste

Søndag den 20. – 16. søndag efter trinitatis
Askø

Kl. 14.00 (JSB)

Bandholm
Holeby
Hunseby
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Torslunde
Østofte

Kl. 10.00 (JSB)
Kl. 09.00 (ALNF)
Kl. 14.00 (GSLA) Høstgudstjeneste
Kl. 10.00 (BIF)
Høstgudstjeneste
Kl. 11.30 (BIF)
Kl. 08.30 (JEBA)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 14.00 (MEH) Altergang
Kl. 10.00 (HMAA) Høstgudstjeneste

Høstgudstjeneste
Kirkekaffe

Søndag den 27. – 17. søndag efter trinitatis
Høstgudstjeneste
Kirkekaffe
Fuglse
Kl. 09.00 (ALNF) Altergang
Holeby
kl. 19.00 (MEH) Altergang
Hunseby
Kl. 14.00 (JSB)
Maribo
Kl. 10.00 (ELKN)
Nebbelunde Kl. 10.00 (BIF)
Høstgudstjeneste
Menighedsmøde
Rødby
Kl. 10.00 (EOR)
Rødbyhavn Kl. 14.00 (MEH)
Bandholm

Kl. 10.00 (JSB)

Tirsdag den 29.
Maribo
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Kl. 17.00 (BIF)

Kl. 09.30 (JSB)
Kl. 16.00 (JSB)
Kl. 09.00 (PM)
Kl. 10.00 (GSLA)
Kl. 14.00 (PM)
Kl. 10.00 (PMOE) Kirkebil
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 09.00 (ALNF)
Kl. 11.30 (PMOE)
Kl. 10.00 (HMAA)

Søndag den 11. – 19. søndag efter trinitatis
Bandholm
Holeby
Hunseby
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Torslunde
Østofte

Kl. 10.00 (JSB)
Kirkekaffe
Kl. 10.30 (ABL)
Altergang
Kl. 14.00 (GSLA)
Kl. 10.00 (ELKN)
Kl. 13.00 (ELKN)
Kl. 08.30 (JEBA)
Kl. 10.00 (MEH) Kirkekaffe
Kl. 14.00 (ABL)
Altergang
Kl. 10.00 (HMAA)

Søndag den 18. – 20. søndag efter trinitatis

Torsdag 17. september
Østofte

Askø
Bandholm
Holeby
Hunseby
Krønge
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Østofte

Babysalmesang

Askø
Bandholm
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
Sædinge
Østofte

Kl. 14.00 (JSB)
Kirkekaffe
Kl. 10.00 (JSB)
Kl. 10.30 (ABL)
Altergang
Kl. 19.00 (ABL)
Altergang
Kl. 19.00 (GSLA) Kirkekaffe
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 11.30Vejviser:
(BIF)
Kl. 19.00Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(PRKI)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Torsdag den 22.
Maribo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kl. 14.00xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(PMOE) Sognets Hus
Adresser:

Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Søndag den 25. – 21.
søndag efter trinitatis

Bandholm
Holeby
Hunseby
Krønge
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Østofte

Kl. 16.00xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(GSLA)
Kl. 09.00xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(ALNF)
Kl. 10.00xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(GSLA)
Kl. 14.00Adresser:
(MEH) Altergang
Kl. 10.00Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(PMOE)
Kl. 10.00xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(BIF)
Kl. 10.00xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(EOR)
Kl. 10.00xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(MEH) Kirkekaffe
Kl. 10.00Adresser:
(HMAA)
Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Torsdag den 29. – Mindegudstjeneste

Rødbyhavn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kl. 19.00 (MEH)

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOVEMBER
Søndag den 1. – Alle Helgens dag
Askø
Bandholm
Bursø
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Østofte

Kl. 14.00 (JSB)
Kirkekaffe
Kl. 19.00 (JSB)
Kl. 15.00 (ABL)
Altergang
Kl. 16.00 (ALNF) Altergang
Kl. 17.00 (ABL)
Altergang
Kl. 16.00 (GSLA) Lysvandring. Kirkekaffe
Kl. 16.00 (PMOE)
Kl. 15.30 (BIF)
Kl. 16.00 (EOR)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 14.00 (BIF)
Kl. 19.00 (HMAA)

Søndag den 8. – 23. søndag efter trinitatis
Bandholm
Holeby
Hunseby
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Torslunde
Østofte

Kl. 16.00 (JSB)
Kl. 10.30 (ABL)
Kl. 10.00 (GSLA)
Kl. 10.00 (ELKN)
Kl. 11.30 (ELKN)
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 09.00 (ALNF)
Kl. 19.00 (ABL)
Altergang
Kl. 10.00 (HMAA)

Nebbelunde Kl. 19.00 (BIF)
Rødby
Kl. 14.00 (EOR)
Rødbyhavn
Østofte

Afslutning for
minikonfirmander

Kl. 09.00 (ALNF)
Kl. 15.00 (HMAA) Juletræstænding

Fredag den 27.
Maribo

Kl. 19.00 (PMOE) Lys i mørket

Søndag den 29. – 1. søndag i advent
Bandholm
Askø
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Østofte

Kl. 10.00 (JSB)
Kl. 14.00 (JSB)
Kl. 14.00 (ABL)
Kl. 10.30 (ABL)
Kl. 15.00 (GSLA) Juletræstænding
Kl. 10.00 (PMOE) Kirkemøde
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 10.00 (MEH) Kirkekaffe
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 10.00 (HMAA)

Tirsdag den 10. – Mortens Aften
Nebbelunde Kl. 18.00

(BIF)

Søndag den 15. – 24. søndag efter trinitatis
Bandholm
Hunseby
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge

Kl. 10.00 (JSB)
Kl. 14.00 (JSB
Kl. 10.30 (ABL)
Kl. 09.00 (ABL)
Kl. 14.00 (JSB)
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 08.30 (JEBA)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 11.30 (BIF)

Altergang

Torsdag de 19.
Maribo

Kl. 14.00 (BIF)

Sognets Hus

Søndag den 22. – Sidste søndag i kirkeåret
Bandholm
Holeby
Hunseby
Krønge
Maribo

Kl. 10.00 (GSLA)
Kl. 10.30 (ABL)
Altergang
Kl. 14.00 (GSLA)
Kl. 09.00 (ABL)
Altergang
Kl. 10.00 (PMOE)

Fyld danmarks kirker
Søndag den 27. september er det ambitionen at
Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
»Fylde Danmarks xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kirker«.
Inviter familie og venner
med i din lokale kirke
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
denne søndag.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

Udlånt af Sydlollands Lokalhistoriske arkiv.

Nebbelunde Præstegård
I anledning af, at præstegården i Nebbelunde i år kan fejre sin 100 års fødselsdag, bringes her en beretning om
den dramatiske begivenhed, der foranledigede, at den gamle, firelængede
stråtækte præstegård, blev afløst af den
nuværende.
Branden i Nebbelunde 4. maj 1914, som den
er beskrevet i avisen Socialdemokraten den
5. maj 1914.
Præstegården, to huse og fattiggården
brændt, 28 kreaturer og 5 heste omkom.
Flere mennesker blev reddet i sidste øjeblik, og en mængde indbo blev ødelagt.
Ilden, der opstod i præstegården tidligt i
går morges, bredte sig hurtigt til arbejdsmand Niels Jacobsens hus, bagersvend J.
Christensens hus og Fattighuset. Sognefoged Jensens gård, der ligger lige ved
fattighuset, var en tid stærkt truet, men
ved et energisk arbejde af tililende folk,
lykkedes det at redde gården.
I præstegården indebrændte hele besætningen, 18 malkekøer, 3 tyre, 7 stk. ungkvæg og 5 heste.
Under arbejdet for at redde hestene, var
forpagter B. Mortensen nær indebrændt;
kun ved resolut at sparke en væg ud, slap
han ud i det fri.
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Fodermesteren måtte springe ud af vinduet til sit kammer; alt hans tøj brændte,
og da han lige var tilflyttet, havde han
ikke fået sin assurance ordnet, så han lider et tab på ca. 400 kr.
Den i præstegården tjenende pige blev
ved ildens udbrud så befippet, at hun
med magt måtte tvinges til at forlade sit
værelse. Hun mistede ligeledes alt sit tøj.
Arbejdsmand Niels Jacobsen fik kun
reddet ganske lidt af sit indbo; ligeledes
brændte 45 kr. i kontante penge. Huset
var forsikret i Landbygningernes almindelige Brandforsikring for 1750 kr., og
løsøret i Skaftes Selskab for ca. 2000 kr.
Også bagersvend J. Christensen fik kun
reddet lidt af sit indbo, medens det lykkedes at redde hans besætning. Hans
ejendom var forsikret for 3500 kr., og løs-

Løvfaldstur
Onsdag den 23. september kl. 09.30.
Afgang fra parkeringspladsen i
Nebbelunde. Turen bliver tilsvarende tidligere sommerture blot
på en anden årstid. Pris kr. 200,Frist for tilmelding den 16. september til Birthe Måhr, tlf. 30 12 48 34.
Menighedsrådet

øret for ca. 4000 kr. Christensen havde
lige fået opført en ny staldbygning, som
han ikke havde forsikret; han lider herved et betydeligt tab.
I Fattighuset boede 2 familier og 3 enlige
koner, 2 af disse var sengeliggende, og
det kostede en del besvær at få dem ud
af det brændende hus. Her blev ligeså
lidt som de andre steder reddet noget
videre indbo.
Pastor Nielsen fik reddet kirkebøgerne,
men alt andet brændte.
Præstegårdsforpagter B. Mortensen
havde forsikret i Skaftes Selskab for ca.
12.000 kr. for besætning og avlsredskaber.

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

Rødby - Ringsebølle sogne

Ilden menes opstået ved, at varm aske
er henkastet på køkkenmøddingen, og
da der netop blev tækket på den side af
gården, er der gået ild i noget taghalm. I
den stærke blæst var hele gården et stort
ildhav i løbet af få øjeblikke.
Fra Rødby og omliggende landsbyer
mødte sprøjter; men deres arbejde indskrænkedes til at beskytte de truede bygninger.
(Afskrift fra forhandlingsbog for menighedsrådet for Nebbelunde-Sæddinge)
Den 22. juni 1914 afholdt menighedsrådet møde på Sædingegaard i anledning
af en anmodning fra stiftsøvrigheden om
at modtage en erklæring fra menighedsrådet angående den af sognepræsten
gjorte indstilling til approbering af en af
arkitekt Chr. Borch udarbejdet skitse til
en ny præstebolig m.m. i Nebbelunde.
Menighedsrådet vedtog at indsende følgende erklæring:
Efter at være gjort bekendt med hr. arkitekt Chr. Borchs skitse af en ny præstegård i Nebbelunde med ledsagende
beskrivelse og overslag, hvor der er taget
hensyn til herværende menighedsråds
indstilling i anledning af tidligere tilstillet skitse, om at udvide den formentlig
temmelig indskrænkede dagligstue med
en glasveranda, ligesom også at anbringe
en port eller en mur mellem stuehus og
udhus i stedet for et stakit, samt at afsondre en del af brændselsrummet til et
karlekammer, har undertegnede menig-

Nebbelunde præstegård, 2015.

hedsråd for Nebbelunde-Sæddinge intet
at erindre imod, at nævnte plan indstilles
til ministeriets approbation.
Man skal dog kun endnu tillade sig at
henstille, at sagen fremmes hurtigst muligt, da sognepræsten ingen bopæl har
for sig og hustru!
Sign: O Brun Ludv. Nielssen J. Rasmussen
N. P. Skafte Jens Christoffersen
Præstegården stod færdig midt på sommeren 1915. Det første møde i menighedsrådet, hvor det af forhandlingsbogen fremgår, at mødet blev afholdt i

præstegården er dateret den 19. august
1915. Med hensyn til prisen, kan man af
en opgørelse se, at genopførsels udgifterne beløb sig til 19.600,- kr., heri var inkluderet en udgift på 181,60 kr. til rydning
af grunden og gravning af kalkkule samt
annoncering i Rødby Avis.
Hans Christian Bentsen

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. 22 60 49 70 / 88 17 74 70.
E-mail: larsbuhl44@gmail.com
Kirkeværge Rødby: Christian Oldin.
Kirkeværge Ringsebølle:
Hans Christian Bentsen. Tlf. 54 60 15 14.
E-mail: rodbylokalarkiv@pc.dk
Kasserer: Erik Nielsen. Tlf. 54 75 90 56.
Kirkebil: Kan bestilles hos Skørringe Busser
tlf. 54 60 80 12 inden fredage kl. 10.00.
Alle, der bor i Rødby-Ringsebølle sogne kan
benytte kirkebil til gudstjenesterne.

Udlånt af Sydlollands Lokalhistoriske arkiv.
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Rødbyhavn sogn

Menighedsrådet orienterer
Velkommen til vores nye kirkesanger
Monika Jensen. Vi håber, at du vil trives
her hos os. Monika vil primært synge
til søndagsgudstjenesterne, som hun
deler med Frits Søvndal.
Menighedsrådsmøder afholdes almindeligvis den 3. tirsdag i måneden kl.
15.30.

Høstgudstjeneste
Søndag den 13. september afholder vi
høstgudstjeneste. Det bliver atter en
festlig gudstjeneste, hvor kirken vil
være smukt pyntet af vores kirketjener
Lisbeth, og der vil blive serveret frokost efter gudstjenesten for det symbolske beløb af 10 kr. Der er kirkebil.

Alle helgen
mindegudstjeneste
Vi viderefører traditionen fra tidligere år og mindes sognets døde ved en
gudstjeneste og tænder et lys for dem.
I år bliver det torsdag den 29. oktober kl.
19.00. Der er kaffe bagefter, og kirkebilen kører.

Indskrivning til
konfirmandundervisning
Søndag den 30. august er der efter gudstjenesten mulighed for at tilmelde sig
til sæsonens konfirmandundervisning.
Nåede du det ikke, så kontakt præsten
på telefon 54 60 50 49.

Koncerter i
Rødbyhavn Kirke
Sæt kryds i kalenderen onsdag den 7. oktober kl. 19.00. Vi får besøg af det ukrainske ensemble Dyvohray. Dyvohray
betyder »glad musik«. Ensemblet består af Vadym Chornokondratenko,
hans hustru Nina og deres datter Olga.
Derudover medvirker Volodymir og
Vitalis. Alle er dygtige musikere og betjener forskellige strengeinstrumenter,
fløjter og harmonikaer. Som altid vil de
spille fantastisk musik med energi og
stor glæde. Vi glæder os til endnu engang at give jer mulighed for at opleve
så dygtige musikere og så stor festlighed og musikglæde.
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Det ukrainske ensemble Dyvohray.

Mandag den 2. november kl. 19.00 er der
gospelkoncert. Arrangeret af Sydlolland Kvinder og AOF.

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.
Torsdag den 3. september:
Gitte og Palle Jensen kommer og fortæller om Grønland.
Torsdag den 1. oktober:
Lone og Frits Søvndal fortæller om deres oplevelser i Etiopien.
Torsdag den 5. november:
»De små bagateller« kommer og underholder med sang og musik.

Børneandagter
Onsdag den 9. september kl. 10.00. I samarbejde med Børnehuset Kongeleddet
afholdes der børneandagter her i kirken på 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.

Kirkelegestue/
Babysalmesang
Er du dagplejemor eller på barsel, familieorlov eller hjemmegående med
børn i alderen 0 - 2 er du hjertelig vel-

kommen til at deltage sammen med
dagplejen. Vi synger salmer, hjuler
rundt, bevæger os, sanser og oplever.
Vi har flyttet dagen fra onsdag til tirsdag i håbet om, at det kan komme flere
til glæde.
Tirsdag den 22. september kl. 10.00
Tirsdag den 24. november kl 10.00.
Vejviser:
Sognepræst: Marianne Eilskov Hansen,
Rødbyhavn præstegård, Havnegade 99 A,
4970 Rødby. Tlf. 54 60 50 49. Træffes bedst tirsdag, onsdag og fredag kl. 9.00 - 10.00. Mandag
er fridag. E-mail: meh@km.dk
På fridage og i ferier kan henvendelse ske til:
Sognepræst Anne-Lene Frederickson,
Errindlev præstegård. Tlf. 54 60 00 09.
Organist: Margit Farsø. Tlf. 40 87 55 75.
Kirkesanger: Frits Søvndal. Tlf. 58 52 30 10.
Kirketjener: Bettina Madsen. Træffetid tirsdagfredag kl. 10.00 - 12.00. Tlf. 54 60 51 95.
Mandag er fridag.
Graver: Mikael Przeklasa. Træffes på kirke
gården dagligt og tillige mandag - torsdag
kl. 12.00 - 12.30 på tlf. 54 60 51 95.
Mobil 23 98 81 86.
Menighedsråd:
Formand: Kirsten Olsen, Havnegade 40,
4970 Rødby. Tlf. 61 26 66 00. Træffes bedst
hverdage kl. 9.00 - 11.00.
Kirkeværge: Marianne Kaad, Syltholmsgade
29, 4970 Rødby. Tlf. 54 60 57 35.
Kirkekassererkontoret: Havnegade 99 B,
4970 Rødby. Tlf. 54 65 36 20.
Åbent: Tirsdag kl. 09.00 - 11.00, samt efter
aftale.
Besøgsvenner: Kontaktpersoner:
Gurli Hemmingsen, Søndergade 35,
4970 Rødby. Tlf. 54 60 11 60.
Formand for Menighedsplejen i Rødby
og Omegn: Sognepræst Marianne Eilskov
Hansen. Tlf. 54 60 50 49.
Kirkebil:
Tlf. 54 60 20 05 senest lørdag kl. 16.00.

Østofte sogn

Alle, børn og voksne, er selvfølgelig
meget velkomne til begge Høstgudstjenester.

Strikkeklubben

Freddy byder velkommen til skoven.

Fotos på denne side
stammer fra Præsteskoven den 28.
maj, hvor en kreativ anonym kunstnerisk sjæl havde ladet skoven befolke af
herlige trolde i ler, der var sat op på
stammerne og bød velkommen til de
vandrende skovgæster.
Tak til den anonyme for en herlig overraskelse denne majmorgen!

Babysalmesang
foregår tirsdage kl. 10.00-11.00 i Maribo
Domkirke. Babysalmesang er startet op
allerede den 25. august og kører derfra
hver tirsdag, d.v.s. i september den 1., 8.,
15., 22., og slutter den 29. september med
en børnegudstjeneste kl. 17.00 og efterfølgende spisning i Sognets Hus.
Benyt jer af tilbuddet, alle I, der har
spædbørn. Alle siger, det bare er så
godt!

starter ikke den 26. august, som skrevet
i sidste nr. af kirkebladet, men først den
2. september, og mødes derefter onsdag
i lige uger kl. 14.00-16.00, d.v.s. 16. september, 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november, 25. november, og slutter
med julemøde den 9. december.

Allehelgens Aften
Kl. 19.00. Husk denne smukke og dejlige aftengudstjeneste, hvor vi mindes
de døde og tænder lys for tro, håb og
kærlighed.

Høstgudstjenester
Den 13. og 20. september. Vi har i år to
høstgudstjenester. Én for børn og familier den 13. september, hvor børnenes
høst af frugt og grønt og bær vil være
i fokus både i gudstjenesten og prædiken. Og så vores traditionelle høstgudstjeneste den 20. september med alle
de gode gamle høstsalmer.

mer i år skal være en overraskelse, men
det bliver en dejlig blanding af spændende underholdning, julehygge og
sang og kaffe.

Ingen gudstjeneste
Den 27. september og den 15. november.

Juletræstænding
Den 22. november kl. 15.00 er startskud
til jul i Østofte, et samarbejde mellem
alle foreninger i Østofte. Vi plejer at
være der »alle mand af hus«. Der er
boder med gløgg og guf, sang og musik både i kirken og udenfor i teltene,
indtil træet tændes.

Konfirmandtilmelding
Foregår i år ved deltagelse i »indskrivningsgudstjeneste« torsdag den 17. september kl. 19.00 i Østofte Kirke. Derfra
går vi ned i præstegården og foretager
indskrivning og træffer praktiske aftaler m.m. om sæsonens undervisning.
Det bliver spændende at se det nye
konfirmandhold.

Carl har set et skrækkeligt syn.

Bogen om Østofte Kirke
for en 20’er
Menighedsrådet har rigtig mange eksemplarer af den fine bog, Thomas Lassen lavede for et par år siden. Og vi har
besluttet nærmest at forære dem væk,
da de gør bedre gavn hjemme hos jer
end i kasser her. Derfor sælges de i den
kommende tid i kirken til en 20’er. Køb
og glæd familie og venner, – en overkommelig julegave.

Vejviser:

Ruth har slået sit øre.

Julekoncert
Selvfølgelig holder vi julekoncert igen i
år! Det bliver den 30. november kl. 19.00.
I skrivende stund er det ikke faldet på
plads, hvem der synger koncerten,
men det bliver godt! Så sæt kryds i kalenderen mandag den 30. kl. 19.00.

Julemøde
Den 9. december kl. 14.00. Det plejer at
være rigtig hyggeligt. Sidste år havde
vi besøg af Mette Kottwitz, der er frivilligleder på hospicet. Hvem der kom-

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.
Fungerende formand for menighedsrådet:
Flemming Albrektsen. Tlf. 23 20 65 00.
Kirkeværge: Egon Rasmussen, Stationsvænget 11, 4951 Nørreballe. Tlf. 54 78 94 79.
Kasserer/kirkekasse: Annette Pedersen, Museumsgade 40, 4930 Maribo. Tlf. 31 26 24 40.
Graver: Charlotte Feltsen, Østofte Gade 34,
4951 Nørreballe. Tlf. 54 78 96 41 (graverhuset).
Fredag lukket.
Organist: Max Sydendal, Skovvej 33,
4944 Fejø. Tlf. 23 24 35 43.
Kirkesanger: Bennedikte Filbert.
Tlf. 41 12 18 82.
Mother Theresa Strikkeklub: Mødes ca. hver
anden onsdag kl. 14.00 -16.00 i Østofte præste
gård. Alle er meget velkomne. For nærmere
oplysning ring til Anny Nielsen, tlf. 81 71 81 05.
Kirkebil:
Til gudstjenester, ring Maribo Taxi 54 78 12 00.
Til øvrige aktiviteter, ring Flex-Trafik 70 26 27 27.
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Koncerter og arrangementer

September
Tirsdag den 1. september
sognets hus, maribo
Kl. 10.00: Babysalmesang.
Onsdag den 2. september
bandholm havn
Kl. 10.00: Sogneudflugt.
østofte præstegård
Kl. 14.00: Strikkeklubben.
Torsdag den 3. september
rødbyhavn kirke, menighedssalen
Kl. 15.00: Torsdagsklub. Gitte og Palle
Jensen fortæller om Grønland.
sognets hus, maribo
Kl. 19.00: Budgetsamråd.
Lørdag den 5. september
maribo domkirke
Kl. 09.00: Pilgrim i det nære. Kirkekunst- og kulturvandring.
Mandag den 7. september
nebbelunde sognehus
Kl. 14.00: Strikkeklubben.
Tirsdag den 8. september
sognets hus, maribo
Kl. 10.00: Babysalmesang.
Kl. 19.00: Menighedsrådsmøde.
Onsdag den 9. september
rødbyhavn kirke
Kl. 10.00: Børneandagt.
holeby præstegård, konfirmandstuen
Kl. 19.00: Menighedsrådsmøde.
sognets hus, maribo
Kl. 19.00: DOXBIO: »The Visit – an
alien encounter«. Filmen dokumen-

Kirkebladet Midtlolland
Kirkebladets redaktionsudvalg:
Anders Blichfeldt, Else Mosgaard Madsen,
Erik Poulsen, Bent Normann Olsen og
Per Møller (ansvarsh.)
Oplag: 10.000
Deadline:
For næste nummer 5. oktober 2015.
Graﬁsk udformning:
Mogens Greven og Per Møller.
Sats og tryk:
Eurographic.
Forsidebillede: Byg.
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Onsdag den 9. september: DOXBIO: »The Visit – an alien encounter«.

terer menneskets første møde med
intelligent liv fra rummet – et møde,
der endnu ikke har fundet sted.
Entré kr. 40,Mandag den 14. september
nebbelunde sognehus
Kl. 17.30: Menighedsrådsmøde.
Tirsdag den 15. september
sognets hus, maribo
Kl. 10.00: Babysalmesang
Kl. 19.00: Sognemøde: Forfatter, dr.
phil. Sigurd Kværndrup: »Middelalderen i ord og billeder – folkevisemotiver i kalkmalerier. Foredraget
ledsages af lysbilleder.
Sigurd Kværndrup viser billeder
og fortæller om danske og svenske
kalkmalerier på baggrund af sin og
Tommy Olofssons bog MEDELTIDEN I ORD OCH BILD – Folkligt och
grotesk i nordiska kyrkmålningar och
ballader (Atlantis forlag 2013). Et omfattende feltarbejde ligger bag bogen
i form af fotoekspeditioner på kryds
og tværs gennem Sverige og Danmark. Tanken bag er at vise, at også
balladen har hørt til de forlæg, som
malerne kunne benytte når de skulle
udsmykke kirkernes vægge, også
med profane billeder der illustrerer
hvor hårdt ’livet i verden’ kunne
opleves.
Som afrunding fortæller Kværndrup
kort om sin nye bog, Den nordiske
Løveridder; han argumenterer for at

denne oldfranske roman via svensk
blev oversat i 1363 til dansk som bryllupsgave til dronning Margrethe den
Første. Sigurd Kværndrup er forfatter
Dr. Phil. og bor i Nykøbing F.
Onsdag den 16. september
østofte præstegård
Kl. 14.00: Strikkeklubben.
Torsdag den 17. september
maribo
Kl. 09.00: Sensommertur til Møn.
Vi kører en fin rundtur over Bogø,
Margueritruten, syd om Stege Nor
til Møns Klint, Geocenter, frokost på
»Sommerspiret«. Derfra videre til
Liselund, over Borre og Stege. Inden
hjemturen, som går over Kalvehave,
skal vi besøge Damsholte kirke. Tilmelding til kordegnen tlf. 54 78 03 92.
Søndag den 20. september
hunseby kirke
Kl. 14.00: Efter høstgudstjenesten,
dækker vi op til kagefestival i våbenhuset.
Tirsdag den 22. september
rødbyhavn kirke
Kl. 10.00: Kirkelegestue.
sognets hus, maribo
Kl. 10.00: Babysalmesang.
Kl. 19.00: Pilgrimshuset.
hunseby kirke
Kl. 19.00: Sangaften.

Koncerter og arrangementer

Onsdag den 23. september
nebbelunde
Kl. 09.30: Løvfaldstur. Afgang fra parkeringspladsen i Nebbelunde. Turen
bliver tilsvarende tidligere sommerture blot på en anden årstid. Pris 200,Frist for tilmelding den 16. september
til Birthe Måhr, tlf. 30 12 48 34.

sognets hus, maribo
Kl. 19.00: DOXBIO: »Naturens orden«
Har det en pris når videnskaben trodser evolutionen? Entré kr. 40,-

Søndag den 27. september
nebbelunde sognehus
Kl. 11.15: I forlængelse af gudstjenesten i Nebbelunde: Menighedsmøde
med kaffe.
Tirsdag den 29. september
sognets hus, maribo
Kl. 17.30: Babysalmesang. Afslutning.

Søndag den 11. oktober
maribo domkirke
Kl. 16.00: Koncert med Maribo Domkirkes Koncertkor. Gratis adgang.

Onsdag den 30. september
østofte præstegård
Kl. 14.00: Strikkeklubben.

Onsdag den 14. oktober
østofte præstegård
Kl. 14.00: Strikkeklubben.

Oktober

Mandag den 19. oktober
nebbelunde sognehus
Kl. 17.00: Menighedsrtådsmøde.

Torsdag den 1. oktober
rødbyhavn kirkes menighedssal
Kl. 15.00: Torsdagsklub. Lone og Frits
Søvndal fortæller om deres oplevelser
i Etiopien.

Søndag den 4. oktober
maribo domkirke
Kl. 16.00: Koret CANTA fra Køge synger Puccinis »Missa di Gloria«.
Billetter ved indgangen. Pris kr. 120,Mandag den 5. oktober
nebbelunde sognehus
Kl.14.00: Strikkeklubben.
Tirsdag den 6. oktober
sognets hus, maribo
Kl. 19.00: Menighedsrådsmøde.
Onsdag den 7. oktober
rødbyhavn kirke
Kl. 19.00: Koncert med det ukrainske
ensemble, Dyvohray.

Tirsdag den 20. oktober
hunseby kirke
Kl. 19.00: Sangaften.
sognets hus, maribo
Kl. 19.00: Sognemøde: I anledning af
150 året for komponisten Carl Nielsens fødsel fortæller forfatter Jørgen I.
Jensen: »Carl Nielsen og den danske
kulturhistorie«. Foredraget ledsages
af fællessang og musikeksempler.
Onsdag den 21. oktober
nebbelunde sognehus
Kl. 14.00: »Årets gang i kongehuset«
v. tidligere jæger Torben Nielsen.
Torsdag den 22. oktober
sognets hus, maribo
Kl. 14.00: Efter gudstjenesten i Sognets Hus fortæller mag. scient i antropologi Ulla Ebbe- Pedersen: »Den
sidste mohikaner er ikke død endnu«
– om nordamerikanske indianere, nutidens reservatindianere. Foredraget
ledsages af billeder.

Program for Indre Mission Maribo
September
Onsdag den 2. kl. 19.30: Karsten Korsholm, IM-videomøde.
Emne: »Byrdebærer mat. 11,28-30«.
Lørdag den 12. kl. 14.00: Temadag: Tidligere leder af Københavns Kristne
Nærradio, Erik Friberg fortæller om radioarbejdet.
Onsdag den 16. kl. 19.30: Sangaften ved organist Anni Sørensen, Askø.
Onsdag den 23. kl. 19.30: Taler Forstander for Stubbekøbing Efterskole, Ivan
Jakobsen.
Onsdag den 30. kl. 14.30: Eftermiddagsmøde, ved missionær Preben Dahl.
Oktober
Onsdag den 7. kl. 19.30: Filmaften -AMAZING CRACE.
En historisk film om William Wilberforce, hvis mål var at afskaffe slaveriet
og tidligere slaveskibs kaptajnen, John Newton som skrev den kendte salme.
Onsdag den 21. kl. 19.30: Taler sognepræst Jesper Bacher.
Onsdag den 28. kl. 14.30: Eftermiddagsmøde, ved missionær Preben Dahl.
November
Onsdag den 4. kl. 19.30: Pilot Arne Pukgaard fortæller om Mission Aviation
Fellowships arbejde med at flyve nødhjælp og missionærer ud til afsides
områder i U-landet.
Onsdag den 11. kl. 19.30: Taler Pastor Christian Bandak, Nykøbing F.
Onsdag den 18. kl. 19.30: Taler Egon Jakobsen, Næstved.
Emne: »Hvad er et menneske?«
Onsdag den 25. kl. 14.30: Eftermiddagsmøde, ved 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 43 60 02 62
Vel mødt!
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I det store og hele følger den det gamle vejstrøg, som gennem århundreder
har været hovedvejen op gennem
Jylland, under navne som Hærvejen,
Oksevejen og Gammel Viborg vej.
Søndag den 22. november
østofte kirke
Kl. 15.00: Juletræstænding.
Tirsdag den 24. november
rødbyhavn kirke
Kl. 10.00: Kirkelegestue.
Onsdag den 25. november
østofte præstegård
Kl. 14.00: Strikkeklubben.
Onsdag den 11. november: DOXBIO: »Mand falder«.

hunseby kirke
Kl. 19.00: Sangaften.
Onsdag den 28. oktober
østofte præstegård
Kl. 14.00: Strikkeklubben.
Torsdag den 29. oktober
rødbyhavn kirke
Kl. 19.00: Mindegudstjeneste.

November
Mandag den 2. november
nebbelunde sognehus
Kl. 14.00: Strikkeklubben.
Onsdag den 4. november
holeby præstegård konfirmandstuen
Kl. 19.00: Menighedsrådsmøde.
Torsdag den 5. november
rødbyhavn kirkes menighedssal
Kl. 15.00: Torsdagsklub. »De små
bagateller« underholder med sang og
musik.
Tirsdag den 10. november
sognets hus, maribo
Kl. 16.00: Menighedsrådsmøde.
nebbelunde sognehus
Kl. 18.45: Mortensaften. Fællesspisning. Menuen står på andesteg og ris
à lá mande. Pris pr. voksen kr. 125,Børn gratis. Drikkevarer kan købes.
Tilmelding til Birthe Måhr, senest lørdag den 31. oktober på tlf. 30 12 48 34.
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Onsdag den 11. november
østofte præstegård
Kl. 14.00: Strikkeklubben.
sognets hus, maribo
Kl. 19.00: DOXBIO: »Mand falder«
Hvad sker der når en verdenskunstner pludselig mister sine naturgivne
evner? En film om Per Kirkeby.
Entré kr. 40,00
Mandag den 16. november
nebbelunde sognehus
Kl. 17.30: Menighedsrådsmøde.
Tirsdag den 17. november
hunseby præstegård
Kl. 19.00: Menighedsrådsmøde.
sognets hus, maribo
Kl. 19.00: Sognemøde: Finn Hansen
Løj og Leif Jørgensen fra Lokalhistorisk Arkiv viser filmklip fra Maribo i
1930’erne.
Onsdag den 18. november
nebbelunde sognehus
Kl. 14.00: Provst Niels Roland: Rejseoplevelser fra Canada.
Torsdag den 19. november:
sognets hus, maribo
Kl. 14.00: efter gudstjenesten i Sognets Hus fortæller Hans Christian
Bentsen: »Den jyske hærvej i ord og
toner«. Hærvejsvandringen er en af
de længst organiserede vandringer i
Europa, 300 km. fra Slesvig til Viborg.

sognets hus, maribo
Kl. 19.00: DOXBIO: EJERSBO.
Portræt af en af Danmarks vildeste
forfattere.
Søndag den 29. november
sognets hus, maribo
Kl. 11.30: Kirkemøde. Efter højmessen i Domkirken markeres indgangen
til det nye kirkeår med foredrag og
frokost i Sognets Hus, hvor jurist,
skovejer og politiker Marie Louise
Friderichsen i anledningen af 100
året for kvinders valgret fortæller om
»Kvinder og valgretten«. I foredraget
kommer Marie Louise Friderichsen
også ind på flere fremtrædende kvinder i kvindekampens historie, blandt
andet Danmarks første kvindelige
minister Nina Bang.
Kirkemødet indledes med en let frokost á 50 kr. Alle er velkomne.
Mandag den 30. november
hunseby kirke
Kl. 19.00: Sangaften.
østofte kirke
Kl. 19.00: Julekoncert.

