Kirkebladet Midtlolland
Giv noget godt videre
til vores børn
Dit lokale menighedsråd arbejder for at sikre
de bedste rammer for en
levende og relevant kirke i dit sogn.
Vil du være en del af din lokale kirkes ledelse?
Så stil op til

Menighedsrådsvalget
2016

Askø
Bandholm
Bursø
Errindlev
Fuglse
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Hunseby
Krønge
Maribo
Nebbelunde
Olstrup
Ringsebølle
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Torslunde
Tågerup
Østofte
September
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2016
4/9. årgang

Bandholm - Askø sogne

Høstgudstjeneste
i Bandholm Kirke den 25. september
kl. 10.00. Høsten er tiden, hvor vi kan
nyde de friske og modne afgrøder i
overflod.
Derfor skal vi igen i år takke Gud for
høsten med en høstgudstjeneste.
En sådan overflod kalder på fest, og
kirken vil blive pyntet efter alle kun
stens regler, og i beboerhuset vil vi
dække fine borde, som vi kan samles
om og sammen indtage en dejlig fro
kost.
Vi håber, at rigtig mange finder vej til
kirken for at gøre dagen festlig.
Frokosten koster kr. 50, og der kan kø
bes drikkevarer til rimelige priser.
Tilmelding senest den 20. september til
sognepræst Jeanette Braun på telefon
54 78 81 60 eller mail: jsb@km.dk
Høstgudstjeneste i Bandholm Kirke.

Luthersk Mission
Møder i Askø præstegård:
Mandag den 19. september kl. 19.30 ved
Jørgen Gundlach.
Onsdag den 26. oktober kl. 19.30 ved Ebbe
Blockmann.
Mandag den 14. november kl. 19.30 ved
Birger Petersen.

Efter gudstjenesten vil menighedsrådet
være vært ved et lille traktement.
Alle, som har mistet en af deres kære
siden sidste Alle helgens dag, vil mod
tage en særlig indbydelse til denne
gudstjeneste.

Alle helgen

Kirkekoncert
i Bandholm Kirke

Ved gudstjenesten Alle helgen den 6.
november vil vi igen i år mindes og ære
vore døde ved at tænde lys for dem.

Torsdag den 24. november kl. 19.00 vil
organist Vasily Malysh og kirkesanger
Anne Marie Raft give koncert – en ti

mes tid med vellyd i et blandet reper
toire. Efter koncerten er Bandholm me
nighedsråd vært ved et kaffebord.

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

Alle helgen i Bandholm Kirke.
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Fuglse - Krønge - Torslunde - Errindlev - Olstrup - Tågerup sogne

Det gode liv
Hvad skal jeg gøre for at få evigt liv?
Sådan lyder spørgsmålet, et ungt men
neske stiller Jesus.
I dag brænder dette spørgsmål stadig
mange på tungen. Men vi vil ikke blot
have evigt liv. Vi vil også have det gode
liv.
Det gode liv her og nu. Vi vil ikke vente
til en gang hen i evigheden.
Vi vil allerede nu have: Det indholds
rige liv, det udfordrende liv, det rige liv,
hvor vi kan få opfyldt de ambitioner,
som vi har med vore mål her i livet.
Nogle vil bestige Himalaya, andre vil
have seks børn og leve økologisk på en
græsmark. Nogle vil begge dele eller
noget helt femte. Det fælles for os er, at
vi vil have et godt liv, og at vi skal have
tid til os selv og vore interesser.
Vi slider os selv op i jagt på lykke og
velfærd, der måske venter om næste
hjørne.
Jeg har spurgt forskellige venner og
familie, og det interessante er, at når
vi tænker lidt dybere over det gode
liv, så handler det aldrig om at vinde
den store lottogevinst eller om aldrig
at møde modgang i livet.
En ung studerende formulerer det så
dan: det er at have en almindelig hver
dag med nogle festlige afbræk. Det er,
når kæresten kommer hjem.
En præstekollega siger så smukt: Det
er at leve i fred med sig selv og sine
omgivelser.
Dette mål er værd at sætte sig, og hver
gang vi mangler mod og livsmod til at
leve hverdagslivet, og vi længes efter
freden, må da Guds lys og ord påny
give os kræfter.
Anne-Lene N. Frederickson

Rainbow Gospel giver koncert i Errindlev Kirke den 5. oktober.

Koncerter

Opstillingsmøde

Efteråret byder på forskellige oplevel
ser i vore kirker.
Den 7. september kl. 19.00 er der koncert
med Voci Fluenti fra Sakskøbing.

Den 13. september kl. 19.00: Opstillings
møde for pastoratets to menighedsråd
i konfirmandstuen i Errindlev præste
gård. Læs mere side 16.

Den 5. oktober kl. 19.30 afholder Lions
Sydlolland koncert i Errindlev Kirke
med det store kor Rainbow Gospel. Vi
har haft et godt samarbejde med kir
ken, så vi låner kirken denne aften. Vi
opkræver 75 kr. i entré. Overskuddet
vil ubeskåret gå til velgørende formål.
Salgssteder oplyses senere.

Mini-konfirmand

Den 15. november kl. 19.00 er der jagt
gudstjeneste med Nakskov Jagthorn
blæsere i Olstrup Kirke.
Igen i år vil vi fejre, at jagten for al
vor er gået ind. Vi vil takke Gud for
alt det, han har skabt – naturen med
både planter og dyr. Domprovst Anne
Reiter varetager gudstjenesten. Jagt
hornblæsere fra Nakskov vil deltage i
gudstjenesten.
Efter gudstjenesten vil vi drikke en kop
kaffe sammen.
Det er som sædvanlig det tidligere me
nighedsråd for Olstrup sogn, der sør
ger for, at vi får lidt at spise og drikke.

Høstgudstjenester
Konfirmations
forberedelse
Det kommende skoleår vil konfirma
tionsforberedelsen finde sted i Rødby
præstegårds lokaler.
Forberedelsen sker i samarbejde med
sognepræsterne Jesper Bacher og Elin
O. Rasmussen.
Indskrivning finder sted ved gudstje
nesten i Errindlev Kirke tirsdag den 23.
august kl. 19.00.

Der samles ind til Holeby og omegns
menighedspleje.

Går du i 3. klasse på Søndre Skole,
så har du mulighed for at bruge en
weekend i november på at være minikonfirmand. Weekenden er den 11.-13.
november. Du kan få mere at vide hos
sognepræsten.
Vejviser:
Sognepræst: Anne-Lene N. Frederickson,
Errindlevvej 3, 4895 Errindlev. Tlf. 54 60 00 09.
Mobil 29 10 60 09. E-mail: alnf@km.dk
Fredag er fridag.
Errindlev, Olstrup og Tågerup kirker:
Formand for menighedsrådet:
Henning Kristiansen, Tågerupvej 3, 4970
Rødby. Tlf. 54 60 05 25.
Organist: Jens Otto Jensen. Tlf. 40 41 49 31.
Kirkesanger: Anne Høegh. Tlf. 40 41 49 31
Gravere: Viggo Frederiksen. Tlf. 20 94 05 25.
Helle Tell. Tlf. 22 41 72 32.
Kirkeværger:
Errindlev Kirke: Hanne Rasmussen.
Tlf. 54 60 04 46.
Olstrup Kirke: Henrik Hammer.
Tlf. 48 26 70 82.
Tågerup Kirke: Else Marie Kristiansen.
Tlf. 54 60 05 25.
Fugle, Krønge og Torslunde kirker:
Formand for menighedsrådet:
John Forsmann, Krøngevej 9, 4930 Maribo.
Tlf. 54 60 64 26.
Organist: Max Sydendal. Tlf. 54 71 30 38.
Kirkesanger: Agnes Langballe. Tlf. 54 69 10 22.
Gravere:
Fuglse og Torslunde kirker: René Romme.
Tlf. 40 74 39 42. E-mail: fktkirkegaarde@live.dk
Mandag er fridag. Gravermedhjælper Jørgen
Madsen. Tlf. 24 67 63 78.
Krønge Kirke: Gerda Madsen. Tlf. 21 64 86 56.
Kirkeværger:
Fuglse kirke: Jimmy Roed. Tlf. 26 16 95 05.
Krønge og Torslunde kirke: Allan Madsen.
Tlf. 28 70 41 29
Kirkekasserer for pastoratet: Birte Fuglsang
Johansen, Havnegade 99B, 4970 Rødby.
Tlf. 54 65 36 20.
Åbent: Tirsdag kl. 09.00-11.00 samt efter aftale.
Kirkebil: Tlf. 54 95 11 11 eller 54 60 20 05.
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Holeby - Bursø sogne

Aflastningstjenesten har til formål er at
give pårørende til demente, langvarigt
syge og døende i eget hjem mulighed
for trygt at kunne koble fra i nogle ti
mer. Vi udfører ikke hjemmesygepleje
eller hjemmepleje, men er et supple
ment til disse ordninger. Vi tilbyder
aflastning i op til tre 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, telefon 54 60 02 70 eller
23 24 26 47.

Salmer med skolebørn
Torsdag den 28. april om morgenen var
Holeby Kirke ramme for en sammen
komst for børn fra Rødby skole, et ar
rangement ved vores organist Vibeke
Dietz. En propfyldt kirke lyttede til en
genfortælling af stormen på søen i en
tolkning af Anne-Lene Frederickson og
Anders Blichfeldt. Indimellem sang vi
salmer.

der skal tilmeldes forberedelsen. For
dem, der hører til Holeby eller Bursø
sogne, foregår indskrivning efter guds
tjenesten i Holeby Kirke søndag den 13.
november kl 10.30. Bagefter mødes vi i
sognehuset, »Posselts Hus«, over for
kirken til kaffe, kage og sodavand. Og
til en snak om, hvad der skal foregå.
Den første gang holdet af tilmeldte
konfirmander mødes til undervisning
er torsdag den 24. november kl. 08.0014.00.

Ønsker du en besøgsven?
Behøver I aflastning?

Menighedsplejen
formidler også ferieophold til betræng
te børnefamilier. Her er det Grethe
Hansen, der arrangerer maden ved en
sammenkomst i konfirmandstuen med
fælles spisning og orientering for årets
feriefamilier.

Konfirmandindskrivning
Konfirmation er den eneste kirkelige
handling, man skal gøre sig fortjent til.
Det begynder med, at alle konfirman
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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 andre,
for eksempel Lolland kommune.
Besøgstjenestens kontaktperson vil
prøve at finde en besøgsven til dig.
Derefter aftaler du selv med besøgs
vennen, 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
dig en anden besøgsven.

Koordinator for besøgs- og aflastnings
tjenesten Grethe Hansen, Havnevej
29b, 4895 Errindlev, telefon 54 60 01 30.
Besøgstjenesten og aflastningstjenesten
er begge socialt arbejde under Menig
hedsplejen. Økonomien beror på ga
ver, tilskud og indsamlinger. Arbejdet
er frivilligt og ulønnet.

Vejviser:
Sognepræst: Anders Blichfeldt,
Gl. Holebyvej 4, 4960 Holeby. Tlf. 54 60 60 33.
E-mail: abl@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 11.00 - 12.00.
Henvendelse i ferier til sognepræst Anne-Lene
Nielsen Frederickson. Errindlev. Tlf. 54 60 00 09
eller Marianne Eilskov Hansen. Tlf. 54 60 50 49.
Ønsker du at tale med præsten?
Så ring eller send en e-mail og aftal et møde.
Præstens ugentlige fridag er mandag.
Indtal evt. besked på telefonsvareren.
Organist ved begge kirker: Vibeke Dietz,
Erikstrupvej 25, 4930 Maribo. Tlf. 25 48 62 82.
Kirkesanger ved begge kirker:
Maria Kerkling, Alsøvej 22, 4960 Holeby.
Tlf. 25 12 92 74.
Graver ved begge kirker: Allan Madsen,
Krøngevej 11, 4930 Maribo.
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

Koncert i Hunseby Kirke
Onsdag den 21. september kl. 19.00 hol
der Sakskøbing kor koncert i Hunseby
Kirke. Vi glæder os til at høre en blandet
buket af dejlige salmer og sange. Der er
gratis adgang.

Høstgudstjeneste
Vi holder høstgudstjeneste med udvi
det kagefestival i præstegården søndag den 9. oktober kl. 10.00. Vi inviterer
traditionen tro til høstgudstjeneste i
Hunseby kirke og efterfølgende kage
festival. I år holder vi kagefestivalen i
præstegårdens konfirmandlokale. Vi
håber, at så mange som muligt vil bage
en kage, som vi kan smage på. Derud
over stiller vi boder op, hvor man kan
sætte lidt hjemmelavet marmelade eller
andet godt, som vi kan købe og byde
på. Pengene, vi får ind, går ubeskåret
til menighedsplejen.

Alle helgensgudstjeneste
Søndag den 6. november kl. 16.00. Til Al
le helgensgudstjenesten læser jeg alle
navnene op på dem, der er gået bort i
Hunseby sogn det seneste år. Men alle
er velkomne. Efter gudstjenesten vil der
være mulighed for at tænde et med
bragt gravlys og sætte det på graven.
I kirken kan man tænde lys og lytte til
lidt orgelmusik. For dem der har tid og
lyst, slutter vi af med kaffe og kage i
våbenhuset.

1. søndag i advent og
juletræstænding
Søndag den 27. november kl. 15.00, holder
vi, i samarbejde med Hunseby beboer
forening, en festlig adventsgudstjeneste
i kirken med efterfølgende juletræstæn
ding og gløgg og æbleskiver i forsam
lingshuset.

Juleaften i præstegården
Lørdag den 24. december kl. 18.00 holder
min mand og jeg juleaften i konfir
mand-lokalet i Hunseby præstegård for
ensomme og ubemidlede, der savner et
sted at holde jul. Det koster 50 kr. per
person at være med, og der kan være 30
mennesker i alt. Det bliver en rigtig hyg

gelig aften med mad og drikke, dans om
juletræet og kaffe og godter. Seneste til
melding er søndag den 27. november.

Velkommen til sangaften
Kom og vær med, når vi samles om
kring højskolesangbog og salmebog
kl. 19.00-21.00 i konfirmandlokalerne i
Hunseby præstegård.
Vi synger årstidens dejlige salmer og
sange og får en kop kaffe og kage til
undervejs.
Tirsdag den 6. september 2016.
Tirsdag den 4. oktober 2016.
Torsdag den 3. november 2016.
Torsdag den 1. december 2016.

Menighedsrådsmøder
i Hunseby præstegård samt opstillings
møde til menighedsrådet kl. 19.00-21.00.
Opstillingsmøde den 13. september.
Tirsdag den 20. september.
Tirsdag den 18. oktober.
Tirsdag den 15. november.

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

Egen hjemmeside
Vi har nu fået vores egen hjemmeside,
hvor alle kan følge med i sognets liv.
Her kan dagsordener og referater fra
menighedsrådsmøderne ses, priser på
gravsteder, menighedsrådets visioner
og meget, meget mere på www.hunse
bykirke.dk

Reformationsjubilæet
Spændende koncert som appetitvæk
ker til reformationsjubilæet næste år.
Torsdag den 27. oktober kl. 19.00 er der
koncert i Hunseby Kirke. I anledning af
reformationsjubilæet 2017 har vi invite
ret to kvinder fra TRIOfabula og deres
fortælleteater til at opføre deres fore
stilling: Katharina Luther. Med kendte
og finurlige instrumenter synger og
fortæller de om reformationen og om
Luther set igennem Luthers kones øjne.
Der er fri entré og alle er velkomne.

Hunseby børneteater
En af mine konfirmander er med i det
prisbelønnede Hunseby børneteater, og
har skrevet denne artikel, medens hun
var i praktik hos mig:
Hunseby børneteater er en gruppe
børn på 6-13 år. Vi laver en masse sjov
og spas, som vi får udviklet og puttet
ind i et af vores teaterstykker. Sidste år
var vi 24 spillere. Vi har spillet: Tom
melise, Fyrtøjet, Bugsy Malone, Trold
manden fra OZ og mange andre fort
ællinger. I år skal vi spille Skønheden
og udyret, som har premiere sidst i no
vember i Hunseby forsamlingshus. Lis
Wiberg og Jeanet Been er de to, som står
for det hele. Men i år får de hjælp af
Rene, som er far til en af skuespillerne.
Hunseby børneteater ønsker dog også
at komme ud at vise stykket, som de
øver, på plejehjem, skoler m.m. Børne
teatret har også gået Lucia i Hunseby
Kirke og Bandholm Kirke. 2. pinsedag
spillede vi stykket Babelstårnet, som en
del af Gittes prædiken i Hunseby Kirke.
Så har vi også modtaget en kulturpris i
2016, som vi er meget stolte af. Vi er ikke
kun på scenen, når vi spiller. Vi render
også rundt blandt publikum og lever os
meget ind i det. Som håndværkere har
vi Per Lohse, som er Lis’s mand og Jens
Christian Been, som er Jeanets mand.
Hunseby børneteater er ligesom en stor
familie, hvor vi hygger os og kan grine
sammen. Skrevet af: Catja Been.
Vejviser:
Sognepræst: Gitte Sylvest Larsen, Hunseby
Kirkevej 8, 4930 Maribo. Træffetid: Bedst om
formiddagen. Tlf. 54 78 05 48. Fredag er fridag.
E-mail: gsla@km.dk
Menighedsrådsformand: Lena Svendsen,
Mariebo Møllen 101, 1. 4930 Maribo.
Tlf. 29 36 52 01. E-mail: maribo11@outlook.dk
Graver: Tina Hansen, Runestensvej 3,
4970 Rødby. Tlf. 40 47 50 76.
E-mail: hunseby@mail.dk
Kirketjener: Arne Jørgensen, Knuthenborgvej
38, 4930 Maribo. Tlf. 26 81 76 43.
E-mail: havlitten509@sjovpost.dk
Kirkeværge: Lise Skovlund, Agerhønevej 14,
4930 Maribo. Tlf. 22 21 49 30.
Kontaktperson: Lena Svendsen, Mariebo
Møllen 101, 1. 4930 Maribo. Tlf. 29 36 52 01.
E-mail: maribo11@outlook.dk
Kasserer: Grethe Bang, Østre Landevej 61,
Skelstrup, 4930 Maribo. Tlf. 40 46 72 15.
E-mail: grethebang1@gmail.com
Organist: Vasily Malysh.
E-mail: vasily.malysh@gmail.com
Kirkesanger: Connie Svendsen, Egevej 2,
4920 Søllested. Tlf. 54 94 11 61.
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Maribo domsogn

Gud og mammon
Maribo menighedsråd inviterer i sam
arbejde med Refugium Lolland-Falster
og Pilgrimshuset til tre fyraftensmøder
om kristendom og samfundsøkonomi.
Møderne indledes med et oplæg på
cirka 45 min. Derefter er der samtale
mellem deltagerne og oplægsholderne.
Torsdag den 29. september: Tidligere
overvismand Niels Kærgaard: Hvor
for er vi så rige og lykkelige?
Mandag den 31. oktober: Jørn Henrik Pe
tersen: Luther, Løgstrup og velfærds
staten – og så et ord om bevægelsen
mod konkurrencestaten.
Mandag den 7. november: Professor i
socialpolitik ved SDU Jørn Henrik Pe
tersen: Luther som social reformator.
Luthers syn på fattigdom og gryende
kapitalisme.
Dronning Margrethe.
Foto: Michael Schrøder.

Maribo Domkirkes
600 års jubilæum
Den 24. maj fejrede Maribo 600 året for
indvielsen af den første del af Birgitti
ner klosteret og den store klosterkirke,
som i dag er Maribo Domkirke.
Det blev en stor og festlig dag for Ma
ribo og for Maribo Domkirke. Jubilæet
blev fejret med en festlig gudstjeneste,
hvor biskop Steen Skovsgaard prædi
kede. Dronning Margrethe kastede lys
over jubilæet ved sin deltagelse.

Tre samtaleaftener om
tro i Sognets Hus
En møderække om nogle af de store
temaer i kristendommen. Disse aftener
inviterer til samtale – ikke til foredrag
og ikke til diskussion, hvor det gælder
om at få ret. Der kræves ingen forud
sætninger – kun interesse og nysger
righed. Aftenen ledes af domprovst
Anne Reiter. Hvis deltagerne ønsker
det, kan møderækken evt. blive fortsat.
Mødetidspunkter: onsdag den 8.november, torsdag den 16. november og fredag
den 24. november, alle dage kl. 19-21.00.
Tilmelding til Anne Reiter pr. mail eller
telefon. Begrænset deltagerantal.
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Møderne finder sted i Pilgrimshuset
kl. 17.00-18.30.
Pris: kr. 50 incl. vand og snacks (stude
rende og pensionister halv pris).
Nærmere omtale af foredragenes ind
hold og foredragsholderne: www.ma
ribodomkirke, www.pilgrimshus eller
www.refugietlollandfalster.dk
Anne Reiter

Konfirmation 2017
I mange år indledtes konfirmations
forberedelsen samtidig med det nye
skoleårs begyndelse. Med den nye
skolereform er forberedelsen de sidste
to år flyttet hen til tiden mellem nytår
og påske.
De færre måneder, der er afsat til forbe
redelsen, betyder, at vi har fået mulig
hed for at undervise i hele dagsforløb
i det, vi kalder temadage sideløbende
med et kontinuerligt forløb af kortere
lektioner. De enkelte dage arbejder vi
med et centralt tema. Den nye struktur
har været en gevinst for konfirmations
forberedelsen.
På et senere tidpunkt vil vi oplyse om
undervisningsforløbet, der begynder i
første uge efter juleferien med en en
kelt dag før juleferien. Det hører I nær
mere om.
Medens vi venter på at begynde kon
firmationsforberedelsen, hvor vi fordy
ber os i, hvad kristendom betyder for

os og det liv, vi lever, vil jeg gerne sige
et par ting til jer.
Det første er, at I skal huske, at I altid
er del af et fællesskab.
I er ikke alene. I er først og fremmest en
del af en sammenhæng. Et fællesskab.
Der er mange fællesskaber først og
fremmest familiens: I har forældre,
bedsteforældre, måske oldeforældre,
søskende, fætre, kusiner, og hvordan
jeres familier ser ud.
I indgår i mange andre fællesskaber så
som skolen, klassen, venner og ven
inder, foreninger, fritidsinteresser og
hvad i er engageret i.
I er en del af den kristne menighed i
verden. I er Guds elskede børn, hvor
nåde, tilgivelse, kærlighed er de bæ
rende ord.
Det, som I er i dag, er I i høj grad takket
være mennesker, der har hjulpet jer, ta
get sig af jer. Ikke kun mennesker I ken
der, også generationerne, der har slidt
og slæbt, grædt og kæmpet, elsket og
leet forud for jer.
Det samfund, som vi har fået stillet til
rådighed, og som I om få år overtager
ansvaret for og forvaltningen af, har
jeres forældre, bedsteforældre, olde
forældre og mange flere arbejdet for.
Deres indsats er forudsætningen for
vores velfærd.
I er en del af det fællesskab. Det skal I
altid huske på.
Det andet, I skal huske, er at bruge jer
selv og de talenter I har fået.
Gå ikke ud og grav dem ned. Men brug
dem, invester dem. Hold jer ikke til
bage.
Tag alt, hvad I kan bruge. Tag hele ver
den ind. Brug den, invester den. I skal
ikke holde jer tilbage. I skal ikke være
pæne og beskedne. Men tag verden.
Brug jeres talenter. De er meget mere
mangfoldige, end I forestiller jer.
I må gerne have drømme, eller I skal
have drømme om, hvad I vil. Og de
drømme skal I følge og holde fast i.
Giv dem struktur, tyngde og indhold.
I skal følge jeres drømme. I skal dyg
tiggøre jer, bruge jeres talenter, så I kan
føre dét ud i livet, I drømmer om.
I er del af ét stort og mange mindre fæl
leskaber. I det store kristne fællesskab
får I at vide, at I er Guds elskede børn.
Alle er Guds elskede barn. Det betyder,
at han er vores far, og vi er hinandens
søstre og brødre. Som han elsker os og

Maribo domsogn

har ofret sig for os, sådan er vi pligtige
til at elske hinanden.
Per Møller

Alle helgens dag
Denne dag mindes vi de mennesker,
som er bisat eller begravet fra Maribo
Domkirke indenfor det sidste år. Der
brænder levende lys i kirken, og navne
på de døde læses op under gudstjene
sten. Alle er velkommen til at deltage
i denne særlige gudstjeneste, hvor vi
hver især kan mindes de mennesker,
vi har mistet ikke bare i år men også
tidligere.

inden andagten. Salmerne blev sunget
stående. Det at vi sad på stolene forrest
i kirken gav samhørighed. Dette sam
men med bibellæsning og bøn gav os
en god start på dagen. Vi indlemmede
gerne denne halve time i vores ugent
lige program, hvis der ikke var så langt
mellem Karlslunde og Maribo.
Else og Niels Hansen

Morgensang i Domkirken
Onsdag den 29. juni havde min mand
og jeg et ærinde i Maribo og deltog i
morgenandagten i Domkirken. Det var
en dejlig oplevelse. Skønt vi var frem
mede, følte vi os velkommen og særde
les godt tilpas. Alle hilste på hinanden

Bangshave Center
Der er bibelkreds onsdag den 7. september, onsdag den 5. oktober og onsdag den
2. november kl. 13.30.
Per Møller
Vejviser:
Hjemmeside: www.maribodomkirke.dk
Domprovst: Anne Reiter, Klostergade 35, 4930
Maribo. Tlf. 54 78 06 86. Mobil: 30 24 97 80.
E-mail: abre@km.dk Fredag er fridag.

Menighedsrådsvalg
Tirsdag den 13. september kl. 19.00 er der
orienteringsmøde og opstillingsmøde i
Sognets Hus. Læs mere om menigheds
rådsvalget på side 16.

mulighed for at forandre sig, så den ik
ke fortsætter med at være tung at bære.
Ønsker du at være med i en sorggrup
pe så kontakt Elin Olsen Rasmussen tlf.
54 60 12 35 eller Birgitte Flensburg tlf.
54 60 10 43 eller 30 91 14 43.

Sorggruppe i Maribo
På et tidspunkt i livet kommer vi alle
ud for at miste en af vore kære. Det
medfører en tom plads i livet, og ofte
er det forbundet med stor sorg og savn.
Det hører med til den menneskelige
tilværelse. Og alligevel kan det synes
uoverkommeligt at leve videre.
En sorggruppe har som sit formål at
give plads for sorgen ved at vi, lytter
til hinanden, fordi vi ved, at når sorgen
får lov til at være det, den er, så får den

Program for Indre Mission Maribo
September
Fredag den 2. - søndag den 4.:

Fælleslejr med Luthers Mission på Sildestruplejren.
Nærmere program udkommer.
Onsdag den 7. kl. 19.00:
Møde ved Sømandsmissionær Jørgen Erik Larsen, Sorø.
Onsdag den 14. kl. 19.00:
Bibelaften. Fællesspisning kl. 18.00. Tekst: Markus 2,14-22.
Onsdag den 21. kl. 19.00:		Missionær Elna Thisgård, Tommerup.
Onsdag den 28. kl. 14.30:
Eftermiddagsmøde ved missionær Preben Dahl.
Oktober
Onsdag den 5. kl. 19.00: 		Møde ved Forstander Jørgen Sulkjær, Stubbekøbing.
Onsdag den 12. kl 19.00:
Bibelaften. Fællesspisning kl. 18.00. Tekst: Lukas 13,1-9.
Onsdag den 19. kl. 19.00:
Møde ved prof. Lisbet Christoffersen. Emne: »Demokrati og
religion i Danmark«. Om folketinget oplæg til lovgivning
om forkyndelse.
Onsdag den 26. kl. 14.30:
Eftermiddagsmøde, missionær Preben Dahl.
November
Onsdag den 2. kl. 19.00:

Tale ved fritidsmiss. Harry Dalgaard, Køge.

Onsdag den 09. kl. 19.00:
Onsdag den 16. kl. 19.00:
Onsdag den 23. kl. 19.00:
Onsdag den 30. kl. 14.30:

Bibelaften. Fællesspisning kl. 18.00. Tekst: Lukas 17,20-33.
Filmaften: »Broder sol og søster måne«.
Møde ved past. emeritus Hans Verner Lollike.
Eftermiddagsmøde, missionær Preben Dahl.

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.
Sognepræst: 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.
E-mail: amov@km.dk
Kontortid: Mandag-fredag kl. 10.00-13.00,
torsdag tillige kl. 15.00-18.00.
Tlf. 54 78 03 92.
Kirketjenere: Priska Willumsen. Klostergade 33, 4930 Maribo. Tlf. 20 42 03 89. Mandag
er fridag. Niels Devantier. Klostergade 33,
4930 Maribo. Tlf. 20 42 03 92. Mandag er fridag.
Domorganist: 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.

Hvor intet andet er anført holdes møderne i Missionshuset, Museumsgade 15, 4930 Maribo.
Kontaktpersoner: Carl Aage Clausen 54 78 15 58 / Preben Dahl 22 99 33 39

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.

Vel mødt!

Kirkebil: Bestilles hos kordegnen tlf. 54 78 03 92.
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GUDSTJENESTER
September - Oktober - November
SEPTEMBER

Maribo

Søndag den 4. – 15. søndag efter trinitatis

Rødby
Rødbyhavn
Sædinge

Askø
Bandholm
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Tågerup
Østofte

Kl. 19.00 (JSB)
Kl. 16.00 (JSB)
Kl. 10.30 (ALNF) HØST
Kl. 19.00 (MEH)
Kl. 10.00 (GSLA)
Kl. 10.00 (ABRE) Kirkebil
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 09.00 (ALNF) Høst
Kl. 19.00 (JEBA)

Onsdag den 7.
Maribo

Kl. 09.00 (DSP)

Morgensang

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

Kl. 09.30 (JSB)
Kl. 10.30 (ALNF) Høst
Kl. 10.30 (ABL)
Altergang
Kl. 11.00 (GSLA)
Kl. 08.30 (ALNF)
Kl. 10.00 (PMOE) Høst
Kl. 08.30 (JEBA)
Kl. 10.00 (MEH) Høst. Frokost
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 10.00 (HMAA) Familie- og
høstgudstjeneste

Onsdag den 14.
Maribo

Kl. 09.00 (DSP)

Morgensang

Søndag den 18. – 17. søndag efter trinitatis
Kl. 14.00 (JSB)
Kirkekaffe
Kl. 10.00 (JSB)
Kl. 10.30 (Steen Skovsgaard)
Kl. 19.00 (GSLA) Kirkekaffe
Kl. 10.00 (ABRE)
Kl. 14.00 (MLBW) For døve
Nebbelunde Kl. 10.00 (BIF)
Torslunde
Kl. 10.30 (ALNF)
Tågerup
Kl. 09.00 (ALNF)
Rødby
Kl. 10.00 (EOR)
Rødbyhavn Kl. 10.00 (MEH)
Østofte
Kl. 19.00 (HMAA)
Askø
Bandholm
Holeby
Hunseby
Maribo

Kl. 09.00 (DSP)

Morgensang

Søndag den 25. – 18. søndag efter trinitatis
Bandholm

Kl. 10.00 (JSB)

Errindlev
Fuglse
Holeby

Kl. 16.00 (MEH)
Kl. 19.00 (ABL)
Kl. 10.30 (ABL)

Hunseby

Kl. 16.00 (GSLA)
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Onsdag den 28.
Maribo

Kl. 09.00 (DSP)

Morgensang

Torsdag den 29. - Meditationsgudstjeneste
Rødbyhavn

Kl. 19.00 (MEH)

Kirkekaffe

OKTOBER
Søndag den 2. – 19. søndag efter trinitatis
Bandholm
Errindlev
Holeby
Hunseby
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Østofte

Kl. 09.30 (JSB)
Kl. 10.30 (ALNF) Børnegudstjeneste
Kl. 10.30 (ABL)
Altergang
Kl. 11.00 (JSB)
Kl. 10.00 (ABRE) Kirkebil
Kl. 10.00 (HTI)
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 19.00 (ABL)
Kl. 10.00 (HMAA)

Tirsdag den 4.
Torslunde

Kl. 19.00 (ABL)

Onsdag den 5.
Maribo

Kl. 09.00 (DSP)

Morgensang

Søndag den 9. – 20. søndag efter trinitatis
Askø
Kl. 09.30 (JSB)
Bandholm
Kl. 16.00 Vejviser:
(JSB)
Fuglse
Kl. 10.30 Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(ALNF)
Holeby
Kl. 10.30 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(ABL)
Hunseby
Kl. 10.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(GSLA) Høst med kagefestival i
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
		
præstegården
Maribo
Kl. 10.00 Adresser:
(PMOE)
Rødby
Kl. 10.00 Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(EOR)
Rødbyhavn Kl. 09.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(ABL)
Sædinge
Kl. 10.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(BIF)
Tågerup
Kl. 09.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(ALNF)
Østofte
Kl. 19.00 Adresser:
(HMAA)
Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Onsdag den 21.
Maribo

Østofte

Kl. 10.00 (ELKN / PMOE) Fyld Danmarks
		
kirker
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 19.00 (MEH)
Kl. 10.00 (BIF)
Høstgudstjeneste.
Fyld Danmarks kirker
Kl. 10.00 (HMAA) Høstgudstjeneste

Høstgudstjeneste
med frokost

Onsdag den 12.
Maribo

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Torsdag den 13.
Maribo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kl. 09.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(DSP)
Morgensang
Adresser:
Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kl. 14.00 (PMOE) Sognets Hus
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Søndag den 16. – 21. søndag efter trinitatis
Høstgudstjeneste
med altergang

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Askø

Kl. 14.00 (JSB)

Bandholm

Kl. 10.00 (JSB)

Høstgudstjeneste
med kirkekaffe
Kirkekaffe

Errindlev
Holeby
Hunseby
Krønge
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Østofte

Kl. 10.30 (ALNF)
Kl. 19.00 (MEH)
Kl. 19.00 (GSLA)
Kl. 08.30 (ALNF)
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 11.30 (BIF)
Kl. 08.30 ( JEBA)
Kl. 10.00 (MEH) Kirkekaffe
Kl. 08.30 (HMAA)

Onsdag den 19.
Maribo

Kl. 09.00 (DSP)

Morgensang

Søndag den 23. – 22. søndag efter trinitatis
Bandholm
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribio
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Tågerup
Østofte

Kl. 11.00 (GSLA)
Kl. 14.00 (ELKN)
Kl. 08.30 (MEH)
Kl. 09.30 (GSLA)
Kl. 10.00 (ELKN)
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 16.00 (ELKN)
Kl. 10.00 (PRKI)

Kl. 09.00 (DSP)

Kl. 09.00 (DSP)

Nebbelunde Kl. 17.00 (BIF)

Søndag den 13. – 25. søndag efter trinitatis
Bandholm
Errindlev
Holeby
Hunseby
Krønge
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Østofte

Kl. 09.30 (JSB)
Kl. 10.30 (ELKN)
Kl. 10.30 (ABL)
Konfirmandindskrivning
Kl. 11.00 (JSB)
Kl. 08.30 (ELKN)
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 11.30 (BIF)
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 09.00 (ABL)
Kl. 10.00 (PRKI)

Kl. 19.00 (ABRE) Jagtgudstjeneste

Onsdag den 16.
Maribo
Morgensang

Kl. 11.00 (GSLA)
Kl. 09.00 (ABL)
Kl. 10.30 (ABL)
Altergang
Kl. 09.30 (GSLA)
Kl. 10.00 (PMOE)
Kl. 11.30 (PMOE)
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 16.00 (MEH)
Kl. 19.00 (HMAA)

Kl. 09.00 (DSP)

Maribo

Kl. 14.00 (PMOE) Sognets Hus

Søndag den 20. – Sidste søndag i kirkeåret
Bandholm
Holeby
Fuglse
Hunseby
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Tågerup
Østofte

Kl. 16.00 (JSB)
Kl. 10.30 (ABL)
Altergang
Kl. 16.00 (ABL)
Kl. 10.00 (GSLA)
Kl. 10.00 (ABRE)
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 19.00 (BIF)
Kl. 19.00 (MEH)
Kl. 19.00 (HMAA)

Onsdag den 23.

Onsdag den 2.

Maribo

Kl. 09.00 (DSP)

Morgensang

Torsdag den 3. – Mindegudstjeneste
Rødbyhavn

Kl. 19.00 (MEH)

Kirkekaffe

Søndag den 6. – Alle helgens dag
Bandholm
Askø
Bursø
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Tågerup
Østofte

Kl. 19.00 (JSB)
Kl. 09.30 (JSB)
Kl. 15.00 (ABL)
Altergang
Kl. 16.00 (ALNF)
Kl. 17.00 (ABL)
Altergang
Kl. 16.00 (GSLA) Med lysvandring og
kirkekaffe
Kl. 16.00 (PMOE) Kirkebil
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 16.00 (BIF)
Kl. 19.00 (ALNF)
Kl. 19.00 (HMAA)

Morgensang

Torsdag den 17.

NOVEMBER
Maribo

Morgensang

Torsdag den 10. - Mortens Aften

Olstrup

Søndag den 30. – 23. søndag efter trinitatis
Bandholm
Errindlev
Holeby
Hunseby
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Torslunde
Østofte

Maribo

Tirsdag den 15.

Onsdag den 26.
Maribo

Onsdag den 9.

Kl. 09.00 (DSP)

Morgensang

Fredag den 25.
Maribo

Kl. 19.00 Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(BIF/PMOE) Lys i mørket
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Søndag den 27. – 1.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
søndag i advent
Bandholm
Askø
Errindlev
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Østofte

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kl. 10.00 (JSB)
Kl. 14.00 (JSB)
Kirkekaffe
Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kl. 10.30 (ALNF)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kl. 19.00 (ALNF)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kl. 10.30 (ABL)
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kl. 15.00 (GSLA) Juletræstænding i Hunseby
Kl. 10.00 (ABRE) Kirkebil/Kirkemøde
Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kl. 10.00 (BIF)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kl. 14.00 (JEBA)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kl. 10.00 (MEH) Kirkekaffe
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kl. 10.00 (HMAA)

Onsdag den 30.
Maribo

Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kl. 09.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(DSP)
Morgensang
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Præster: Jesper Bacher (JEBA) – Anders Blichfeldt (ABL) – Jeanette Strømsted Braun (JSB) – Birgitte Flensburg (BIF)
Anne-Lene Frederickson (ALNF) – Marianne Eilskov Hansen (MEH) – Hans Iversen (HTI) – Peder Kistrup (PRKI)
Elizabeth Knox-Seith (ELKN) – Gitte Sylvest Larsen (GSLA) – Per Møller (PMOE) – Hans Maaløe (HMAA)
Elin Olsen Rasmussen (EOR) – Anne Reiter (ABRE) – Marie-Louise Bork Winther (MLBW) – En af domsognets præster (DSP)
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Nebbelunde - Sædinge sogne

Forårets sidste konfirmand i Neb
belunde kirke Amelie Bachevold Lar
sen med sognepræst i Hunseby Gitte
Sylvest Larsen.

Kirkeårets forløb
I sidste nummer af kirkebladet blev
det præciseret, hvordan tidspunktet
for påsken danner udgangspunkt for,
hvordan resten af kirkeårets højtider
falder bortset fra julen, som altid er den
24. og 25. december.
Når påsken er fastlagt, bestemmes da
gene mellem Helligtrekongers søndag
og påskedag. Helligtrekongers søndag
er altid den første søndag efter nytårs
dag.

Påske.

betegner den søndag, hvor der er ca.
70 dage til påske. Med septuagesima
indledes forberedelsen til påske. Man
tæller med andre ord baglæns fra på
skedag og finder den søndag, hvor der
er ca. 70 dage til påske. Det betyder, at
når påsken falder tidligt (tidligst den
22. marts), så er der kun få dage i mel
lem Helligtrekonger og septuagesima,
og falder påskedag sent (senest den 23.
april), bliver der mange søndage i Hel
ligtrekonger tiden.
Søndagen efter septuagesima hedder
seksagesima. Det betyder den tresinds
tyvende, og søndagen efter igen hed
der fastelavn. Den indleder fastetiden,
der varer ved ind til påskedag.

Efter påske følger de mange helligda
ge, som fylder forårstiden. På den 4.
fredag efter påske ligger Bededag. Det
er ikke en helligdag, som knytter sig til
en bestemt begivenhed i Ny Testamen
te, og det er en særlig helligdag, fordi
vi ikke deler den med andre lande. Be
dedag blev indført i 1600-tallet under
kong Christian V. Det var professor
og biskop Hans Bagger, som opfandt
dagen, og den er ment som bønnens
særlige dag.
50 dage efter påske fejrer vi Kristi him
melfarts dag. Det er den dag, hvor Je
sus tager afsked med sine disciple og
Vejviser for begge kirker:
Hjemmeside: www.rodbykirke.dk
Sognepræst: Birgitte Flensburg, Nebbelundevej 25, 4970 Rødby. Tlf. 54 60 10 43.
E-mail: bif@km.dk Træffes bedst kl. 11.00 12.00 eller efter aftale. Fredag er fridag.
Kirkegårdsleder: Per Hansen. Tlf. 54 60 13 11.
Kontortid: Mandag-torsdag kl.12.00 - 13.00.
Kirketjener: Inger Hansen. Tlf. 54 60 80 46.
Organist: Regine Thorlund Bertelsen.
Kirkesanger: Birgit Hørlyck. Tlf. 56 14 48 68.
Menighedsrådsformand: Birthe Måhr,
Tlf. 30 12 48 34.

Helligtrekonger.

Kirkeværge: Michael Thage. Tlf. 54 60 24 84.

Derpå følger Helligtrekonger tiden,
som strækker sig ind til søndag sep
tuagesima. Ordet septuagesima be
tyder den halvfjerdsindstyvende og
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Kasserer: Marianne Schjelde Tlf. 25 67 08 76
Regnskabsfører: Birte Fuglsang Johansen,
Havnegade 99 B, 4970 Rødby. Tlf. 54 65 36 20.
Tirsdag kl. 09.00 - 11.00 samt efter aftale.

Kristi himmelfart.

Rødby - Ringsebølle sogne

forsvinder op i skyen og efterlader di
sciplene tilbage på bjerget. Det er en
skelsættende dag i Ny Testamente, for
her ophører det fysiske samvær mel
lem Jesus og disciplene. Før Jesus farer
til himmels, lover han sine disciple, at
han ikke vil efterlade dem alene. Han
vil sende dem en hjælper, som skal føl
ge dem videre ud i verden og hjælpe
dem med at udbrede evangeliet om Je
sus som Guds Søn og verdens Frelser.
Der går da også blot ti dage, før det
bliver pinse. Her fejrer vi den begiven
hed, som fandt sted, mens disciplene
og mange andre var samlet, og Hellig
ånden viste sig som tunger af ild og
gjorde det muligt for de mange tilste
deværende at forstå hinanden på tværs
af deres forskellige sprog. I pinsen fej
rer vi Helligåndens komme, det vil
sige, her sender Gud sin Ånd til men
nesker, så ingen skal være alene, men
vi får følgeskab af Gud i form af hans
åndelige tilstedeværelse.

Treenigheden.
Vejviser:

Pinse.

søndag, der falder umiddelbart før før
ste søndag i advent. Det er den dag,
hvor det nye kirkeår begynder. Første
søndag i advent finder man frem til
ved at tælle fire søndage baglæns fra
den 25. december. Adventstiden er så
ledes den periode, hvor vi forbereder
os til at fejre jul.
Birgitte Flensburg

Hjemmeside: www.rodbykirke.dk
Rødby/Ringsebølle Kirke
Sognepræst: Elin Olsen Rasmussen, Vestergade 26, 4970 Rødby. Tlf. 54 60 12 35. Træffes
efter aftale. Tirsdag er fridag. På sognepræstens
fridage og i ferier passes embedet af sognepræst Jesper Bacher, Tirsted. Tlf. 54 60 81 18.
Præstegårdens kontor:
E-mail: roedbysogn@km.dk
Organist: Britta Matlok Geisler. Tlf. 61 30 46 87.
Kirkesangere: Rie Kruse. Tlf. 54 60 81 06 og
Lotte Munk-Petersen. Tlf. 25 15 75 33.
Kirketjener: Gabriele Jansen. Tlf. 29 32 95 62
Rødby kirkegård: Søndergade 50, 4970 Rødby.

Når vi har fejret pinse både pinsedag
og 2. pinsedag, følger trinitatis søndag.
Det er den dag, hvor vi fejrer, at vi ken
der Gud som treenig, som Gud Fader,
Gud Søn og Gud Helligånd, sådan som
vi også siger det i trosbekendelsen.
Når nærværende blad udkommer, er vi
langt henne i den tid, som i kirken kal
des for trinitatis tiden. Det er den læng
ste periode i kirkeåret, og den strækker
sig fra trinitatis søndag og helt frem til
sidste søndag i kirkeåret, som er den

Kirkegårdsleder: Per Hansen. Tlf. 54 60 13 11.
Kontortid: Mandag-torsdag kl. 12.00-13.00,
fredag kl. 09.30-10.00.

Minikonfirmander
Alle børn, der går i tredje klasse får til
budt et forløb som minikonfirmand.
Det bliver i år et forløb, som strækker
sig over tre dage i november måned.
Nærmere oplysninger fås ved henven
delse til sognepræst Elin Olsen Ras
mussen, tlf. 54 60 12 35.

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

Høstgudstjeneste
Søndag den 11. september afholder vi
høstgudstjeneste. Det bliver atter en
festlig gudstjeneste, hvor kirken vil
være smukt pyntet af vores kirketjener,
Bettina, og der vil blive serveret frokost
efter gudstjenesten for det symbolske
beløb af 10 kr. Der er kirkebil.

Menighedsrådet
orienterer
Menighedsrådsmøder afholdes almin
deligvis den tredie tirsdag i måneden
kl. 15.30.
Der afholdes menighedsrådsmøde
søndag den 11. september efter gudstje
nesten.
Der afholdes opstillingsmøde den 13.
september kl. 19.00 i menighedssalen.

Alle helgen
mindegudstjeneste
Vi viderefører traditionen fra tidlige
re år og mindes sognets døde ved en
gudstjeneste, hvor vi tænder et lys for
dem, der er gået bort i det forgangne
år. I år bliver det torsdag den 3. november kl. 19.00. Der er kaffe bagefter, og
kirkebilen kører.

Konfirmandundervisning
Søndag den 28. august var der efter
gudstjenesten mulighed for at tilmel
de sig til sæsonens konfirmandunder
visning. Nåede du det ikke, så kontakt
præsten på telefon 54 60 50 49.

BeeGees-kopi koncert
Mandag den 19. september kl. 19.00 er der
BeeGees-kopi koncert.
Arrangement ved Sydlollands Kvinder
og AOF, hvor også billetter kan købes.

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 1. september:
Christian Løye kommer og fortæller
om søfarten.
Torsdag den 6. oktober:
Aase og Jane fortæller om deres op
vækst på Albuen.
Torsdag den 3. november:
Terkel Jakobsen fortæller om dengang
»Min morfar var fattiggårdsbestyrer i
Maribo«.

Børneandagter
Onsdag den 14. september kl. 10.00. I sam
arbejde med Børnehuset Kongeleddet
afholdes der børneandagter her i kir
ken fire gange om året. Er du hjemme
gående med børn i alderen 3 - 5 år, er
du velkommen til at deltage sammen
med børnehaven. Vi synger salmer, hø
rer om Jesus og beder Fadervor.

Kirkelegestue og
babysalmesang
Er du dagplejemor eller på barsel, fa
milieorlov 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.
Tirsdag den 13. september kl. 10.00.
Tirsdag den 22. november kl 10.00.

Meditationsgudstjenester
Torsdag den 29. september kl. 19.00. Som
noget nyt, vil vi af og til afholde nogle

meditationsgudstjenester. Der vil være
fokus på stilhed, fred og ro og salme
sang. Så vil der blive en meditativ læs
ning af en af fortællingerne fra Biblen.
Der vil blive serveret en kop kaffe efter
gudstjenesten.

Vejviser:
Sognepræst: Marianne Eilskov Hansen,
Rødbyhavn præstegård, Havnegade 99 A,
4970 Rødby. Tlf. 54 60 50 49. Træffes bedst tirsdag, onsdag og fredag kl. 9.00 - 10.00. Mandag
er fridag. E-mail: meh@km.dk
På fridage og i ferier kan henvendelse ske til:
Sognepræst Anne-Lene Frederickson,
Errindlev præstegård. Tlf. 54 60 00 09. og
sognepræst Anders Blichfeldt. Tlf. 54 60 60 33.
Organist: Margit Gjødsbøl Farsø.
Tlf. 40 87 55 75.
Kirkesanger: Frits Søvndal. Tlf. 58 52 30 10.
Monika Edith Jensen. Tlf. 41 23 81 77.
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

Begivenhedsrig sommer
Lokalt med den store Die Herren-kon
cert den 4. maj, der samlede 450 men
nesker på de to koncerter. Vi modtager
meget gerne forslag til andre navne,
I kunne tænke jer at høre. Men også i
vor nærmeste storby med dronningens
deltagelse i en fantastisk fejring af dom
kirkens 600-års fødselsdag. Og så var
provstiets præster samlet til et to-dages
kursus på Fuglsang, og vi hyggede os.

Babysalmesang
er allerede gået i gang. Startdatoen var
tirsdag den 30. august og dernæst de
efterfølgende tirsdage i september den 6.,
den 13., den 20. og den 27., kl. 10.00-11.00.
Slutdatoen er tirsdag den 4. oktober.
Babysalmesang finder sted i Sognets
Hus, Maribo.

vi skal have »rigtigt« afstemningsvalg
igen denne gang. Mange husker sik
kert »valgfesten« i 2012 med øl, vand
og pølser i forsamlingshuset. Vi endte
op med at have stiftets højeste stemme
procent på 36,38. En rigtig flot interesse
for valget. Hvis du igen vil være med at
have indflydelse på, hvem der kommer
i menighedsrådet, så mød op til infor
mationsmøde den 13. september kl. 19.00.
Vi skal have et godt menighedsråd

Høstgudstjeneste

Pinsemåltids-gudstjeneste.

Familiehøstgudstjeneste
Den 11. september kl. 10.00. Sidste år la
vede vi »Jesus« af frugt og grønt – i år
ved vi ikke, hvad vi finder på, men tag
dine børn med og hold dig i øvrigt op
dateret på Facebook.

Menighedsrådsvalg
Sæt kryds ved den 13. september. Vi skal
have valg til menighedsrådet den 8. no
vember. Og det ser allerede nu ud til, at

Den 25. september. Den helt traditionelle
gudstjeneste med alle de gamle høst
salmer og traditioner, som fra gammel
tid har fulgt høstgudstjenesten, bl.a.
vores helt fantastiske kirkepyntning,
som alle kan være med til at skabe.
Hvis du har blomster, frugt, grønt el
ler andre afgrøder at bidrage med eller
bare har lyst til at være kreativ, så ring
til Benedikte Jensen på tlf. 26 37 92 15.
Vi pynter lørdag den 24. og mødes i kir
ken.

Alle helgens aften
Den 6. november. Måske årets mest høj
tidelige og stemningsfulde aften, hvor
vi mindes de døde, vi måtte tage afsked
med siden sidste Alle helgen. Det plejer
at være en aften fyldt med lys og smuk
musik, minder og gode ord at gå hjem
på. Vi håber, at også I, der stadig sav
ner et elsket menneske, vil møde op og
mindes.

Indskrivningsgudstjeneste
Den 22. november kl. 19.00 for kom
mende konfirmander og jeres familier.

Vi mødes i kirken til en kort »pæda
gogisk« gudstjeneste, hvorefter vi går
ned i præstegården og planlægger den
kommende sæson.
Undervisningen starter torsdag den 24.
november kl. 08.00-14.00. Jeg glæder mig
meget til at møde de nye konfirmander.

Julekoncert
Den 28. november. Ja, så nærmer julen
sig allerede igen – og dermed årets ju
lekoncert. Det er endnu ikke helt klart,
hvem der kommer at synge julen ind
for os, men sæt allerede nu X i kalende
ren for en dejlig varm velkomst til den
forestående jul.

Vejviser:
Sognepræst: Hans Maaløe, Østofte Præstegård, Østofte Gade 36, 4951 Nørreballe.
Tlf. 54 78 66 67. E-mail: hmaa@km.dk
Fredag henvises til sognepræst Peder Kistrup,
Stokkemarke. Tlf. 54 71 10 76.
Formand for menighedsrådet:
Flemming Albrektsen, Vestre Landevej 134,
4951 Nørreballe. Tlf. 23 20 65 00.
Kirkeværge: Egon Rasmussen, Stationsvænget 11, 4951 Nørreballe. Tlf. 54 78 94 79.
Kasserer/kirkekasse: Annette Pedersen, Museumsgade 40, 4930 Maribo. Tlf. 31 26 24 40.
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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September
Torsdag den 1. september
rødbyhavn kirkes menighedssal
Kl. 15.00-17.00: Torsdagsklub.
Christian Løye fortæller om søfarten.
Mandag den 5. september
nebbelunde sognehus
Kl. 14.00: Strikkeklubben.
Tirsdag den 6. september
hunseby præstegård
Kl. 19.00 - 21.00: Sangaften.
nebbelunde sognehus
Kl. 17.30: Menighedsrådsmøde.
Onsdag den 7. september
tågerup kirke
Kl. 19.00: Koncert med koret Voci Flu
enti. Koncerten vil være en blanding af
kormusik, orgelmusik og fællessang.
sognets hus, maribo
Kl. 19.00: DOXBIO: »BUGS«. Maribo
Gymnasium og Maribo Domsogns
Menighedsråd. Støttet af Lolland
Kommune. Entré 40 kr. Studerende
20 kr.
Torsdag den 8. september
maribo
Kl. 10.00: Sensommerudflugt. Turen
går til Næstved og omegn. Vi besøger
Skt. Mortens Kirke. Frokosten spiser
vi i Karrebæksminde. Derfra kører
bussen os til godset Holsteinsborg,
hvor vi bl.a. skal se H. C. Andersens
værelser og en af Danmarks to sidste
private kirker. Afgang fra Bagtorvet
i Maribo kl. 10.00. Hjemkomst ca. kl.
18.00. Pris for turen kr. 250. Tilmel
ding senest den 5. september til kor
degnekontoret på tlf. 54 78 03 92.

Kirkebladet Midtlolland
Kirkebladets redaktionsudvalg:
Anders Blichfeldt, Else Mosgaard Madsen,
Erik Poulsen, Bent Normann Olsen, Anne-Lene
N. Frederickson og Per Møller (ansvarsh.)
Oplag: 10.000
Deadline:
For næste nummer 3. oktober 2016.
Grafisk udformning:
Mogens Greven og Per Møller.
Sats og tryk:
Eurographic.
Forsidebillede: Menighedsrådsvalg 2016.
Folkekirken.
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Søndag den 11. september
maribo domkirke
Kl. 20.00: Sommerkoncert, orgelkoncert.

hunseby kirke
Kl. 19.00: Koncert med Sakskøbing
Kor.

Tirsdag den 13. september
rødbyhavn kirke
Kl. 10.00: Kirkelegestue.

Torsdag den 29. september
rødbyhavn kirke
Kl. 19.00: Meditationsgudstjeneste.

sognets hus. maribo
Kl. 15.30: Offentligt menighedsråds
møde.
Kl. 19.00: Orienterings og opstillings
møde til menighedsrådsvalget.

pilgrimshuset, maribo
Kl. 19.00: Tidligere overvismand
Niels Kærgaard: Hvorfor er vi så rige
og lykkelige?

errindlev præstegård
Kl. 19.00: Opstillingsmøde for pasto
ratets to menighedsråd i konfirmand
stuen i Errindlev præstegård.

Oktober

hunseby præstegård
Kl. 19.00-21.00: Opstillingsmøde.
nebbelunde sognehus
Kl. 19.00: Orienterings og opstillings
møde til menighedsrådsvalget.
Onsdag den 14. september
rødbyhavn kirke
Kl. 10.00: Børneandagt.
Mandag den 19. september
askø præstegård
Kl. 19.30: LM-møde ved Jørgen
Gundlach.
rødbyhavn kirke
Kl. 19.00: Koncert arrangeret af Syd
lollands Kvinder og AOF.
Tirsdag den 20. september
sognets hus, maribo
Kl. 19.00: Sognemøde ved cand. Pæd.
Tekstilkunstner Vibeke Lindhardt:
»Maribo Domkirkes bispekåber med
udblik til danske bispekåber historisk
og nutidig«.
Onsdag den 21. september
nebbelunde sognehus
Kl. 09.00: Sensommerturen går i år
går til Haslev, hvor vi får lejlighed til
at opleve en højskoledag. Vi bliver
beværtet med formiddagskaffe, fro
kost og eftermiddagskaffe, vi bliver
vist rundt på Galleri Emmaus, og vi
oplever en sangtime med sangskri
ver og musiker Arne Andreassen, før
vi runder besøget af med en andagt
i Haslev kirke med Betty og Peter
Ahrendt som hhv. sanger og organist.
Middagen nyder vi på hjemturen som
sædvanlig på Lagunen i Guldborg.
Pris for dagen er kr. 300, og tilmel
ding sker til Birthe Måhr på telefon
30 12 48 34 senest den 14. september.

Mandag den 3. oktober
nebbelunde sognehus
Kl. 14.00: Strikkeklubben.
Tirsdag den 4. oktober
nebbelunde sognehus
Kl. 17.30: Menighedsrådsmøde.
hunseby præstegård
Kl. 19.00 – 21.00: Sangaften.
Onsdag den 5. oktober
sognets hus, maribo
Kl. 19.00: DOXBIO: Jacob Holdt: »Mit
liv i billeder«. Maribo Gymnasium
og Maribo Domsogns Menighedsråd.
Støttet af Lolland Kommune. Entré 40
kr. Studerende 20 kr.
errindlev kirke
Kl. 19.30: Lions Sydlolland afholder
koncert i Errindlev Kirke med det
store kor, Rainbow Gospel. Vi har haft
et godt samarbejde med kirken, så vi
låner kirken denne aften. Vi opkræver
75 kr. i entré. Overskuddet vil ubeskå
ret gå til velgørende formål. Salgsste
der oplyses senere.
Torsdag den 6. oktober
rødbyhavn kirkes menighedssal
Kl. 15.00-17.00: Torsdagsklub. Aase og
Jane fortæller om deres opvækst på
Albuen.
Tirsdag den 11. oktober
sognets hus. maribo
Kl. 15.30: Offentligt menighedsrådsmøde
Torsdag den 13. oktober
sognets hus, maribo
Kl. 14.00: Torsdagsmøde: Efter andag
ten i Sognets Hus fortæller udveks
lingsstudent i Rotary Erik Tougaard
Møller om sit ophold i USA gennem et
år hos tre familier. Vi hører om dagligt
liv, rejser og spændende udfordringer

Koncerter og arrangementer

i USA og om at få indblik i et andet
samfunds kultur, politik og værdier.

så et ord om bevægelsen mod kon
kurrencestaten.

Tirsdag den 18. oktober
hunseby præstegård
Kl. 19.00-21.00: Menighedsrådsmøde.

Tirsdag den 8. november
sognets hus. maribo
Kl. 15.30: Offentligt menighedsråds
møde.

Onsdag den 19. oktober
nebbelunde sognehus
Kl. 14.00: Tidligere sognepræst Karen
Margrethe Feldmose Anthonsen for
tæller om livet som sømand.
Tirsdag den 25. oktober
sognets hus, maribo
Kl. 19.00: Sognemøde. Billeder og
fortællinger fra det gamle Maribo ved
Finn Hansen Høj og Leif Jørgensen,
Maribo Lokalhistoriske arkiv.
Onsdag den 26. oktober.
askø præstegård
Kl. 19.30: LM- møde ved Ebbe Block
mann.
Torsdag den 27. oktober
hunseby kirke
Kl. 19.00: Koncert.
Mandag den 31. oktober
pilgrimshuset, maribo
Kl. 19.00: Professor i socialpolitik ved
SDU Jørn Henrik Petersen: Luther
som social reformator. Luthers syn på
fattigdom og gryende kapitalisme.

November
Onsdag den 2. november
sognets hus, maribo
Kl. 19.00: DOXBIO: Amateurs in Space.
Maribo Gymnasium og Maribo Dom
sogns Menighedsråd. Støttet af Lol
land Kommune. Entré 40 kr. Stude
rende 20 kr.
Torsdag den 3. november
hunseby præstegård
Kl. 19.00-21.00: Sangaften.
rødbyhavn kirkes menighedssal
Kl. 15.00-17.00: Torsdagsklub: Terkel
Jakobsen fortæller om dengang hans
»Morfar var fattiggårdsbestyrer i
Maribo«.
Mandag den 7. november
nebbelunde sognehus
Kl. 14.00: Strikkeklubben.
pilgrimshuset, maribo
Kl. 17.00: Jørn Henrik Petersen: Lu
ther, Løgstrup og velfærdsstaten og

sognets hus, maribo
Kl. 19.00: Samtale om tro. En møde
række om nogle af de store temaer i
kristendommen. Disse aftener invi
terer til samtale, ikke til foredrag og
ikke til diskussion, hvor det gælder
om at få ret. Der kræves ingen forud
viden – kun interesse og nysgerrig
hed. Aftenen ledes af domprovst An
ne Reiter. Hvis deltagerne ønsker det,
kan møderækken evt. blive fortsat.
Tilmelding til Anne Reiter pr. mail el
ler telefon. Begrænset deltagerantal.
Torsdag den 10. november
nebbelunde sognehus
Kl. 18.45: Mortensaften. Fællesspis
ning. Menuen består af andesteg og
ris á la mande. Pris pr. voksen kr.
125,- børn gratis. Drikkevarer kan kø
bes. Tilmelding til Birthe Måhr senest
den 31. oktober på tlf. 30 12 48 34.
Søndag den 13. november
maribo domkirke
Kl. 16.00: Kammerkoncert, Storstrøms
Amts Kammerensemble.
Mandag den 14. november.
askø præstegård
Kl. 19.30: LM-møde – Birger Petersen.
Tirsdag den 15. november
nebbelunde sognehus
Kl. 17.30: Menighedsrådsmøde.
sognets hus, maribo
Kl. 19.00: Skuespiller og sanger Chri
stian Steffensen: »Maribos digtere
gennem tiderne – i ord og toner«.
Christian Steffensen vil læse uddrag
fra værkerne og fortolke titler af bl.a.:
Kaj Munk, Helle Helle, Nis Petersen,
Elenora Christina, Halfdan Rasmus
sen, Hilmar Wulff, Jens Baggesen,
Oehlenschläger og Helle Stangerup.
Afvikles i samarbejde mellem Maribo
Domsogn og Folkeuniversitetet Lol
land.
hunseby præstegård
Kl. 19.00-21.00: Menighedsrådsmøde.
sognets hus. maribo
Kl. 19.00: Sognemøde.

Onsdag den 16. november
nebbelunde sognehus
Kl. 14.00: Sogneeftermiddag. »I 2017
markerer vi 500 året for reformationen.
Martin Luther slog sine 95 teser op
på kirkedøren i Wittenberg i 1517, og
fra da tog begivenhederne fart både i
Nordtyskland og Skandinavien«. Stu
denterpræst Dorte Hedegaard fortæller
om Luthers liv og virke i Wittenberg
både som familiefar og reformator og
hans tid som ung munk i Erfurt.
Onsdag den 16. november
sognets hus, maribo
Kl. 19.00: Samtale om tro. En møde
række om nogle af de store temaer i
kristendommen. Se 8. november.
Torsdag den 17. november
sognets hus, maribo
Kl. 14.00: Torsdagsmøde. Efter an
dagten i Sognets Hus fortæller Simon
Lander Skourup om sin fantastiske
tur med skoleskibet Danmark fra maj
til oktober i år. Simon fortæller om
hverdagen på skoleskibet, de store
udfordringer, fællesskabet, OL i Rio
og mange andre spændende ting.
Tirsdag den 22. november
rødbyhavn kirke
Kl. 10.00: Kirkelegestue.
sognets hus, maribo
Kl. 19.00: Samtale om tro.
Torsdag den 24. november.
bandholm kirke
Kl. 19.00: Kirkekoncert ved organist
Vasily Malysh og kirkesanger Anne
Marie Raft.
sognets hus, maribo
Kl. 19.00: Samtale om tro. En møde
række om nogle af de store temaer i
kristendommen. Se 8. november.
Søndag den 27. november
sognets hus. maribo
Kl. 11.30: Kirkemøde. Efterhøjmes
sen i Domkirken er der foredrag i
Sognets Hus ved Kirsten Sydendal:
»Lovestorme – hvordan Lovestormen
opstod, hvem der står bag, milepæle
og fremtidsplaner«. Kirkemødet ind
ledes med en let frokost á 50 kr.
Mandag den 28.november
østofte kirke
Kl. 19.00: Julekoncert.
Nærmere oplysninger se dagspres
sen.
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Koncerter og arrangementer

Menighedsrådsvalg i alle landets sogne
Den 8. november er der valg til landets
menighedsråd.
De nye menighedsråds valgperiode er
fra 1. søndag i advent 2016 - 1. søndag
i advent 2020.
Det bliver fire spændende år. Nogle
steder skal det gode arbejde forsætte
i nye samarbejdsrelationer i nydanne
de pastorater. Tiden peger også på, at
nye samarbejdsformer sikkert vil blive
nødvendige i løbet af de kommende år.
Menighedsrådene med både nyvalgte
og gamle medlemmer er med i forreste
række, når det gælder om at skaffe sig
indflydelse på, hvordan det kirkelige
arbejde skal være hos os.
Valg og valgdeltagelse er en af grund
pillerne i vores demokrati. Det er der
for vigtigt, at vi i respekt for dette en
gagerer os hver eneste gang, vi bliver
kaldt til et valg, bare tænk på alternati
vet: At vi aldrig kunne være med til at
bestemme noget som helst af det, der
angår os og vor dagligdag.
Valg til landets mange menighedsråd
har derfor også betydning for, hvordan
Folkekirken ser ud i dag og i morgen.
Det er nærdemokrati nærmest på græs
rodsplan. Som medlem af et menig
hedsråd er man både med til at træffe
beslutningerne og med til at føre dem
ud i livet.

Det sidste er nok så vigtigt. I det dag
lige praktiske arbejde har man mulig
hed for at komme ind bag ved og ned
i maskinrummet og være med lige fra
rent praktisk at brygge nogle kander
kirkekaffe til at drikke sammen med
de andre kirkegængere efter sønda
gens gudstjeneste til at træffe aftaler
med arkitekter og håndværkere i for
bindelse med en renovering af en kirke
eller noget nyt byggeri.
Der er brug for forskellige mennesker
med forskellige talenter.

Fakta:
4. - 11. september: I denne periode skal reglerne for opstilling og indgivelse af
kandidatlister bekendtgøres fra prædikestolen og i de lokale aviser. Datoen
for opstillingsmødet annonceres samtidig.
13. september: Opstillingsmøde. Sidste frist for afholdelse af det offentlige
orienteringsmøde.
20 september kl. 19.00 - 27. september kl. 19.00: Tidsrum for indgivelse af kan
didatlister.

Nogle skal gerne have forstand på øko
nomi, for der skal helst være et over
blik over brugen af de betroede midler.
Én må gerne have lyst og evne til at
fungere som de ansattes kontaktper
son og sætte sig ind i lovgivningen på
området. Alle må gerne være udsty
ret med en god portion sund fornuft i
forhold til alt mellem himmel og jord,
både behovet for rengøring, bevarelse
af historisk inventar og menneskelige
relationer. Alle menighedsrådsmed
lemmer skal arbejde for kirkens liv og
vækst, som hver enkelt nu tolker det
inden for rammerne af den evangelisk
lutherske kirke, som folkekirken er.
Der er en stor glæde i arbejdet, når man
kan se, at de beslutninger, man træffer
på et menighedsrådsmøde, bliver ført
ud i livet.
Der holdes opstillingsmøder den 13.
september i de enkelte pastorater. Du
kan finde dit mødested på dit sogns si
de her i bladet eller i kalenderen under
Koncerter og arrangementer.

3. oktober: Sidste frist for indtastning af kandidatlister i kandidatsystemet.
11. oktober: Aflysning af valget, hvis der kun er én gyldig kandidatliste.
1. november: Frist for aflevering af særlig stedfortræderliste.
8. november: Dato for afstemningsvalg.
27. november: Valgperioden for det nye menighedsråd begynder.
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Arne O. Andersen, medlem af Rødby
menighedsråd og provstiudvalget og
Anne-Lene N. Frederickson, sognepræst

