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Bandholm - Askø sogne

Askø
Arrangementer i præstegården:

Luthersk Missions møde
Mandag den 18. september kl. 19.30:
Peder Toft.
Onsdag den 18. oktober kl. 19.30:
Ebbe Blockmann.
Mandag den 13. november kl. 19.30:
Egon Kattner.

Udflugt

Den første gren på kirkens lystræ.

Lystræ
I skrivende stund arbejder nogle brave
folk på Sønderskovhjemmet på at kreere et helt unikt lystræ til Bandholm Kirke. Pengene til træet har vi fået bevilget
af provstiet. Det er meningen, at træet
skal bruges i flere sammenhænge.
Bandholm Kirke ligger på pilgrimsruten, og derfor vil det være muligt for
pilgrimme at tænde et lys på træet, når
de kommer til Bandholm Kirke.
Ved vore mindegudstjenester for hospicet vil træet indgå som en del af
gudstjenesten og selvfølgelig også ved
Alle helgens gudstjenesten.
Derfor håber vi meget på, at træet vil
stå færdigt til Alle helgens gudstjenesten i år.

forhåbentlig veloverstået høst med en
overflod af afgrøder, sådan at vi igen
kan pynte vores dejlige kirke og sammen indtage en god frokost i beboerhuset efter gudstjenesten.
Vi håber, at rigtig mange finder vej til
kirken, så vi sammen kan gøre denne
dag festlig.
Frokosten koster 50 kr., og der kan købes drikkevarer til rimelige priser.
Tilmelding senest den 17. september til
sognepræst Jeanette Braun på telefon
54 78 81 60 eller på mail: jsb@km.dk

Efterårets udflugt for Askø-Lilleø beboere og andre fra sommerhusområdet
arrangeres i år i samarbejde med AskøLilleø beboerforening.
Vi tager afsted onsdag den 20. september
kl. 08.05 fra Askø havn.
Bussen samler os op på Bandholm
havn, og turen går til Sjælland.
Der vil blive sat opslag op på Askø om
turen med nærmere oplysninger.

Vejviser:
Sognepræst: Jeanette Strømsted Braun,
Havnegade 29, 4941 Bandholm.
Tlf. 54 78 81 60. E-mail: jsb@km.dk
Træffetid: Tirsdag-fredag kl. 10.00-11.00.
Mandag er fridag.
Bandholm Kirke:
Formand for menighedsrådet:
Tina Susan Sirmacis Skytt, Plantagevej 17,
4941 Bandholm. Tlf. 21 28 48 64.
E-mail: shskytt@remove-this.mail.tele.dk
Kirkeværge: Mikkel Erik Keis Søtbæk,
Birketvej 189, 4941 Bandholm.
E-mail: m.soetbaek@gmail.com
Kontaktperson: Klaus Jørgen Duch-Jørgensen, Birketvej 72, 4941 Bandholm.
E-mail: klausduch@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

Alle helgen

Høstgudstjeneste
i Bandholm Kirke den 24. september kl.
11.00. Igen i år skal vi sammen fejre en
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Ved gudstjenesten Alle helgen den 5.
november vil vi igen i år mindes og ære
vore døde ved at tænde lys for dem.
Efter gudstjenesten vil menighedsrådet
være vært ved et lille traktement.
Alle, som har mistet en af deres kære
siden sidste Alle helgens dag, vil modtage en særlig indbydelse til denne
gudstjeneste.

Askø Kirke:
Formand for menighedsrådet:
Ejvind Sørensen, Konemadevej 15,
4942 Askø. Tlf. 54 71 00 01 / 61 79 29 22. Email: ejvindas@gmail.com
Kirkeværge: Peter Larsen, Lilleøvej 17,
4942 Askø. Tlf. 23 82 97 21.
Graver: Jørgen Gosmer, Øster
Hovedvej 22, 4942 Askø. Tlf. 54 71 00 38.
Privat 27 29 43 38. Mandag er fridag.
Organist: Anni Sørensen, Konemadevej 15,
Askø, 4942 Askø. Tlf. 54 71 00 01.
Kirkesanger: Vakant.

Fuglse - Krønge - Torslunde - Errindlev - Olstrup - Tågerup sogne

ker høsten. Så i bund og grund er vi
lige som tidligere tider afhængige af,
at Gud giver os en god høst.
Så, når vi nu når frem til høstens helt
fantastiske farvespil og ved, at bag det
hele er det Gud, der giver og styrer
væksten, så skal vi huske på hvad han
sagde til den lille blomst: »Forglem mig
ej«.
Anne-Lene N. Frederickson
Foto: René Romme.

Høsten
Sensommeren er naturens store overflødighedshorn.
Høsten og høsttiden formaner os om,
at Gud er den, der giver liv og vækst.
Også der, hvor vi kan tro, at vi er helt
udu’lig, er der for Høstens Herre intet,
der er umuligt.
Høsten fortæller os, at alt vigtigt her i
livet er noget, vi får ganske gratis:
Smagen, når tænderne tager en bid af
et æble plukket frisk fra træet.
Et kys fra den elskede.
Et smil.
Alt sammen noget, vi ikke kan købe os
til, og alt sammen noget, vi ikke kan
undvære.
Prøven for påstandens rigtighed er at
tænke sig, hvordan vi ville være stillet
uden. Vi ville være ilde stillet, for vi
kan ikke få det for penge.
I høsten bliver vi mindet om, at selv
med nok så meget moderne teknologi
og bedre kornsorter, så er Gud alligevel Herre over såtid og høsttid, over
regn og sol.
Der er en lille historie om dengang,
Gud skabte blomsterne og gav dem
navne. Hver blomst fik sit eget navn.
Men kort tid efter kom en lille blomst
til Gud med tårer i de himmelblå øjne og sagde: »Herre, jeg har i verdens
støj og vrimmel glemt mit navn. Hvad
var det, du kaldte mig?« Og Herren så
med milde øjne på den lille blomst og
sagde: »Forglem mig ej!« Andet sagde
han ikke. Så blomsten hedder den dag
i dag forglemmigej.
Det, at Gud sagde »Forglem mig ej«
til den lille blomst, kunne han lige så
godt sige til os, for i vores moderne tid
har vi for længst fundet andre årsager
til vækst og høst end Gud. Men selv
om vi kan genkende årsagerne, kan vi
stadig ikke kontrollere disse årsager og
de mange andre ydre ting, som påvir-

Til lykke
til graverne Viggo Frederiksen og René
Romme for svendeprøvens 12-taller og
sølvmedaljer. Stor tak til dem derhjemme: Tina, Gerda, Jørgen og Helle, der
passede kirker og kirkegårde, mens de
to var under uddannelse.

Indsamling
Ved høstgudstjenesterne den 10. september kl. 10.30 i Tågerup og den 17. september kl. 10.30 i Fuglse samles der ind til
Holeby og Omegns menighedspleje.

Høstgudstjeneste
med efterfølgende sognetur i Fuglse
Kirke søndag den 17. september kl. 10.30.
Kirken vil være festligt pyntet. Efter
gudstjenesten serveres sandwich, øl
og vand. Herefter venter bussen på at
køre os en tur til det skønne Møn, hvor
vi skal se Elmelunde Kirke samt Ympe
Lys, hvor der er mulighed for at handle. Eftermiddagskaffe på Damme kro.
Alle i pastoratet er hjerteligt velkomne.
Deltagelsen i alt dette er gratis.
Tilmelding senest den 8. september på tlf.
24 67 63 78 til Jørgen Madsen eller tlf.
30 56 54 57 til Agnes Langballe.
Fuglse, Krønge og
Torslunde menighedsråd

Udflugt
Søndag den 17. september er der udflugt
efter høstgudstjenesten i Fuglse.

Konfirmationsforberedelse
Det kommende skoleår vil konfirmationsforberedelsen finde sted i Rødby
præstegårds lokaler.
Forberedelsen sker i samarbejde med
sognepræsterne Jesper Bacher og Elin
O. Rasmussen.

Indskrivning finder sted ved gudstjenesten i Errindlev Kirke tirsdag den 26.
september kl. 19.00.

Jagtgudstjeneste
Tirsdag den 21. november kl. 19.00 er der
jagtgudstjeneste med Nakskov Jagthornblæsere i Olstrup Kirke.
Igen i år vil vi fejre, at jagten for alvor
er gået ind. Vi vil takke Gud for alt det,
han har skabt - naturen med både planter og dyr. Pastor emeritus Bent Christensen varetager gudstjenesten. Jagthornblæserne fra Nakskov vil deltage
i gudstjenesten. Efter gudstjenesten vil
vi drikke en kop kaffe sammen. Det er
som sædvanlig det tidligere menighedsråd for Olstrup sogn, der sørger
for, at vi får lidt at spise og drikke.

Koncert i Fuglse Kirke
Tirsdag den 5 . december bliver der koncert i Fuglse Kirke med »Barokbureauet« med Lene Langballe på zink
og fløjter og Anne Kirstine Mathiesen
på cembalo.
Vejviser:
Sognepræst: Anne-Lene N. Frederickson,
Errindlevvej 3, 4895 Errindlev. Tlf. 54 60 00 09.
Mobil 29 10 60 09. E-mail: alnf@km.dk
Fredag er fridag.
Errindlev, Olstrup og Tågerup kirker:
Formand for menighedsrådet:
Luise Hansen, Egelundvej 18, 4895 Errindlev.
Tlf. 61 42 99 75.
Organist: Vakant.
Kirkesanger: Vakant.
Gravere: Viggo Frederiksen. Tlf. 20 94 05 25.
Helle Tell. Tlf. 22 41 72 32.
Kirkeværger for alle tre kirker:
Marianne Hansen, Torsøvej 5, Torsø,
4895 Errindlev. Tlf. 54 60 00 94.
Kirsten Christensen, Kærvej 11, 4895 Errindlev.
Tlf. 54 60 01 13.
Fugle, Krønge og Torslunde kirker:
Formand for menighedsrådet:
Jørgen Madsen, Krøngevej 38, 4930 Maribo.
Tlf. 24 67 63 78.
Organist: Max Sydendal. Tlf. 23 24 35 43.
Kirkesanger: Agnes Langballe. Tlf. 54 69 10 22.
Gravere:
Fuglse og Torslunde kirker: René Romme.
Tlf. 40 74 39 42. E-mail: fktkirkegaarde@live.dk
Mandag er fridag.
Krønge Kirke: Gerda Madsen. Tlf. 21 64 86 56.
Kirkeværger:
Fuglse og Torslunde kirker: Jimmy Roed.
Tlf. 26 16 95 05.
Krønge kirke: Allan Madsen. Tlf. 28 70 41 29
Kirkekasserer for pastoratet: Birte Fuglsang
Johansen, Banegårdspladsen 21, 4930 Maribo.
Tlf. 54 65 36 20. Åbent: Tirsdag kl. 09.00-11.00
samt efter aftale.
Kirkebil: Tlf. 54 95 11 11 eller 54 60 20 05.
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Holeby - Bursø sogne

Konfirmandindskrivning
Konfirmation er den eneste kirkelige
handling, man skal gøre sig fortjent til.
Det begynder med, at alle konfirmander skal tilmeldes forberedelsen. For
dem, der hører til Holeby eller Bursø
sogne, foregår indskrivning efter gudstjenesten i Holeby Kirke søndag den 12.
november kl. 10.30. Bagefter mødes vi
i sognehuset, »Posselts Hus«, over for
kirken til kaffe, kage, sodavand. Og en
snak om, hvad der skal foregå. Den
første gang, holdet af tilmeldte konfirmander mødes er torsdag den 23. november kl. 8.00-14.00.
Så er der pyntet til besøg af børnehaven.
Foto: Anders Blichfeldt.

Skovbørnehaven i kirke
Skovbørnehaven mødes i Holeby Kirke en tirsdag i hver måned undtagen
juli og august. Ofte første tirsdag i måneden, men ikke altid. Resten af 2017
er datoerne den 19. september, den 3. oktober, den 7. november og den 5. december.
Børnene synger salmer og hører bibelhistorie eller andet, der har med kirken at gøre. Vi gør fortællingen levende
ved at bruge enkle rekvisitter. Det var
oplagt at fortælle om pinsen og disciplene, der fik tunger af ild og talte på alle
sprog. Det blev gjort nærværende ved
at sige, at pinsen er kirkens fødselsdag,
og så fejrede vi fødselsdag med fødselsdagssang, flag og et festligt måltid.
Vibeke, vores organist, er leder og initiativtager. Hun forklarer: »Mit mål er
at give børnene glæde og fortrolighed
med kirkerummet, med salmer, med
Bibelens historier, med orgelmusik,
med liv og død set i kristent perspektiv og at lære dem salmer. Og et stykke orgelmusik af Bach, som jeg spiller
hver gang. Salmer, som vi synger et par
vers af med fagter hver gang, er: I østen
stiger solen op, Nu titte til hinanden,
Lysets engel går med glans.
Andre salmer, vi synger, er: Nu falmer
skoven, Morgenstund har guld i mund,
Sov sødt barnlille, Op al den ting, Fyldt
af glæde, Du som har tændt millioner
af stjerner. Jeg synger også enkelte børnesange med dem samt nogle af Sigurd
Barrets bibelske sange.«

4

Høstgudstjeneste
Søndag den 24. september i Holeby Kirke
kl. 10.30.

Alle helgens aften
Søndag den 5. november i Bursø Kirke
kl. 15.00. Holeby Kirke kl. 17.00. Der
er altergang ved begge gudstjenester.
Oplæsning af navne på årets døde.

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 andre,
for eksempel Lolland kommune.
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 tre timer om ugen,
hovedsageligt i dagtimerne. Aflastning
sker i øvrigt efter individuel aftale.
Tilbuddene er gratis.
Menighedsplejen kunne godt bruge
flere besøgsvenner. Så hvis du har lyst
og tid til at gøre denne gode indsats,
så ring bare.
Henvendelse til: Formand Eva Petersen, Egelundvej 6, 4895 Errindlev, tlf.
54 60 02 70 / 23 24 26 47.
Koordinator for Besøgs- og Aflastningstjenesten Grethe Hansen, Havnevej 29 b, 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:
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. Rødbyhavn.
Tlf. 54 60 50 49.
Ønsker du at tale med præsten?
Så ring eller send en e-mail og aftal et møde.
Præstens ugentlige fridag er mandag.
Indtal evt. besked på telefonsvareren.
Organist ved begge kirker: Vibeke Dietz,
Erikstrupvej 25, 4930 Maribo. Tlf. 25 48 62 82.
Kirkesanger ved begge kirker:
Vakant.
Graver ved begge kirker: Allan Madsen,
Krøngevej 11, 4930 Maribo. Tlf. 29 85 13 00.
E-mail: holeby.bursoe@gmail.com
Træffetid tirsdag - fredag kl. 09.00-09.30.
Anliggender vedrørende gravsteder eller
pyntning af kirke aftales med graveren.
Menighedsråd for Holeby og Bursø:
Formand: Vivi Henningsen, Ellemosevej 39,
4960 Holeby. Tlf. 54 60 66 28.
Kasserer: Svend Aage Hansen, Nødebjerg 67,
4960 Holeby. Tlf. 54 60 60 71.
Kirkeværge for Holeby Kirke: Jens Pedersen,
Nødebjerg 3, 4960 Holeby. Tlf. 30 29 69 27.
E-mail: jp-foto@hanet.dk
Kirkeværge for Bursø Kirke: Lissi Petersen,
Kirstinehøjvej 3, 4930 Maribo. Tlf. 20 44 72 50.
E-mail: restrup@privat.tele.dk
Kontaktperson vedr. leje af Posselts Hus:
Graver Allan Madsen. Tlf. 29 85 13 00. E-mail:
holeby.bursoe@gmail.com
Kirkebil: Kan bestilles på tlf. 54 95 11 11.

Hunseby sogn

Høstgudstjeneste og
kagefestival
Søndag den 17. september kl. 10.00. Vi
fejrer høsten ved en festlig gudstjeneste i Hunseby Kirke og med efterfølgende kagefestival i våbenhuset. Bag
en kage med årstidens frugt og tag den
og eventuelt opskriften med, så vi kan
opleve alle de lækkerier, man kan lave
på denne tid af året.

Koncert i Hunseby Kirke
Onsdag den 20. september kl. 19.00. Kom
og oplev en forrygende gospelkoncert
i Hunseby Kirke. Rainbow gospel er et
fremragende kor under Lollands Musikskole. Koncerten giver livsmod og
højt humør. Der er fri éntre. Se også på
vores facebook-side: Hunsebykirke.

Studiekreds
Studiekreds om Reformationen samt
udflugt til Nyborg slot.
Datoerne: Mandag den 4. september kl.
19.00, mandag den 2. oktober kl. 19.00 i
Hunseby præstegård. Lørdag den 7. oktober kører vi til Nyborg slot og ser reformationsudstillingen »Tro«. Mere om
programmet ved studiestart.
Vi fortsætter studiegruppen om Reformationen. Alle er dog velkomne, og
man kan sagtens følge med.

Luthers ilddåb
Med Holbergteatrets stykke »Luthers
ilddåb« inviterer vi også til konfirmandindskrivning i Hunseby Kirke.
Torsdag den 26. oktober kl. 19.00. I anledning af Reformationsjubilæet 2017 vil
Niels Vandrefalk opføre en teaterlignende fortælling om en epokegørende
del af Luthers liv, levned og lidenskab.
Alle er meget velkomne, men da Luthers liv er en del af konfirmandundervisningen, håber vi også at se mange
nye konfirmander og deres forældre til
indskrivning denne aften. Vi slutter af
med sodavand, kaffe og kage i våbenhuset. Menighedsrådet i Hunseby glæder sig til at fejre reformationen med
en meget spændende forestilling. Der
er fri éntre, og alle er meget velkomne.
Se også på vores facebook- side: Hunsebykirke.

Konfirmandundervisning

Sangaften i præstegården

i 2017-2018 i Hunseby præstegård.
Borgerskolen begynder med en temadag torsdag den 23. november kl. 08.0014.30 og fortsætter torsdag den 4. januar
2018 kl. 13.45-15.30. Tilmelding den 26.
oktober kl. 19.00.
Sankt Birgittaskolen begynder tirsdag
den 2. januar kl. 08.00-9.30. Tilmelding
den 26. oktober kl. 19.00.
Blæsenborg Centerafdeling begynder
onsdag den 6. september kl. 08.30-09.30.
Der er undervisning på skolen, og vi
fortsætter hver uge frem til den 14.
marts 2018.

Hunseby præstegård kl. 19.00-21.00. Alle er velkomne til en ny sæson, hvor vi
synger årstidens sange og salmer. Undervejs hygger vi med kaffe og kage.
Datoer: Den 26. september, den 24. oktober, den 21. november og den 12. december.

Minikonfirmandundervisning for 3. klasse
Blæsenborgskolens 3. klasser vil høre
nærmere om det spændende minikonfirmandforløb med både en operaforestilling og en konfirmandcamp, som
provstiets præster er gået sammen om
i samarbejde med alle provstiets skoler.
Blæsenborg Centerafdeling begynder
et spændende minikonfirmandforløb,
som foregår på skolen. Første gang er
onsdag den 6. september kl. 10.-10.45, og
vi fortsætter hver uge til onsdag den
11. oktober.
Jeg vil gerne takke lærerne på Blæsenborgskolens Centerafdeling for deres
positive indstilling og opbakning til
konfirmandundervisningen.
Gitte Sylvest Larsen

Alle helgens gudstjeneste
med lysvandring på kirkegården.
Søndag den 5. november kl. 16.00 holder
vi Alle helgens gudstjeneste i Hunseby
Kirke. Under gudstjenesten vil navnene på dem, vi har mistet i sognet, blive
læst op, og der vil være mulighed for
at tænde et lys enten inde i kirken eller udenfor på kirkegården efter gudstjenesten. Der vil være kaffe og kage i
våbenhuset for dem, der har lyst til det.

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

Juleaften i præstegården
Søndag den 24. december kl. 18.00 inviterer min mand og jeg igen i år til juleaften i præstegården. Invitationen er for
alle, der savner et sted at holde jul. Det
koster 50 kr. pr. person at være med.
Det bliver en hyggelig aften med mad
og drikke og dans om juletræet og kaffe
og godter. Tilmelding senest den 15. december. Senere kan også lade sig gøre.

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

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

Reformationens essens
Vi er i lige nu midt i fejringen af reformationsjubilæet. Overalt i Danmark er
der store og små markeringer af, at det
i år er 500 år siden, Luther slog sine 95
teser op på kirkedøren til slotskirken i
Wittenberg. - Hvis det da var ham, der
gjorde det. For nogle historikere mener, at det måske var en pedelopgave at
sørge for den kirkelige »opslagstavle«,
som kirkeporten var. Hvorom alting er,
så blev teserne hængt op den 31. oktober 1517, og de blev for alvor startskuddet til bruddet med den katolske kirke.
Et brud, som havde været undervejs
længe, næret af kirkens misbrug, klosterets fokus på den enkeltes forhold
til Gud samt humanismens lære om at
gå direkte til kilderne uden om alskens
fortolkningslag for at analysere de hellige tekster. Den 31. oktober holder vi naturligvis en reformationsgudstjeneste i
Domkirken. Det bliver med festlig musik ved Ensemble Storstrøm, domorganisten, Klosterkirkens kor, Nykøbing
F., Koncertkoret, Maribo og biskop Marianne Gaarden som prædikant.
Hvad er så Reformationens allervigtigste betydning – også for os i dag?
Dette spørgsmål oplevede jeg fire meget kompetente Lutherkendere dyste
om på Folkemødet på Bornholm i juni
måned i år. Det gjaldt om at vinde dysten, så de fire kombattanter talte godt
for hver deres sag, og havde alle gode
pointer. De fire fremhævede for det
første Luthers betydning for velfærds-

statens opståen, hvor grundlaget er,
at borgerne får »noget for ingenting«
(professor Jørn Henrik Petersen). For
det andet Luthers betydning for ægteskabet og familien, som Luther løsrev
fra kirkens jurisdiktion og gjorde til
den tredje stand, der skal skabe orden
og stabilitet i staten (lektor Nina Javette
Koefoed). For det tredje Luthers betydning for individualiseringen, som sætter selvet i centrum på godt og ondt
(højskolelærer Christian Hjortkjær) og
endelig som det fjerde Luthers opgør
med gerningsretfærdigheden (lektor
Bo Kristian Holm). Det var ikke overraskende det sidste, som vandt tilhørernes gunst. Luthers opdagelse af
Guds uforbeholdne og betingelsesløse
tilgivelse er og bliver det grundlæggende i luthersk kristendom, hvilket
jo selvsagt ikke tager betydningen fra
de andre områder. Meget interessant er
det i øvrigt, at alle områder i øjeblikket
er i krise. Velfærdsstatens principper er
i opløsning, ægteskab og familie er i
rivende forandring, individualiseringen truer fællesskabet, og mange mennesker tror, de selv er højeste instans i
eget liv.
Dystvinderen på Folkemødet, Lektor
Bo Kristian Holm, har for ganske nylig udgivet en lille lettilgængelig bog i
serien »Tænkepauser« med titlen »Reformationen«. Det er en fornem fremstilling af, hvordan middelalderens
klostervæsen var forudsætning for
Luthers opdagelse af, at Guds nåde

Program for Indre Mission Maribo
September
Onsdag den 6. kl. 19.00:
Onsdag den 13. kl. 19.00:
Onsdag den 20. kl. 14.30:
Onsdag den 27. kl. 19.00:
Oktober
Onsdag den 4. kl. 19.00:
Onsdag den 11. kl. 19.00:
Onsdag den 18. kl. 19.00:
Onsdag den 25. kl. 14.30:
November
Onsdag den 1. kl. 19.00:
Onsdag den 8. kl. 19.00:
Onsdag den 15. kl. 19.00:
Onsdag den 22. kl. 19.00:
Onsdag den 29. kl. 14.30:

Tidl. soldaterhjemsleder Finn J. Nielsen, Hårlev.
Bibelaften. Fællesspisning kl. 18.00. Tekst: Lukas 17,11-19.
Eftermiddagsmøde, missionær Preben Dahl.
Forstander Ivan Jakobsen, Stubbekøbing.
Indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen København.
Emne: »Gæstfrihed – bibelsk forstået«.
Bibelaften. Fællesspisning kl. 18.00. Tekst: Matthæus 22,34-46.
Pilgrimspræst Elisabeth Knox-Seit. Emne: »Pilgrimsbevægelsen.«
Eftermiddagsmøde, missionær Preben Dahl.
Filmaften: Luther film.
Bibelaften. Fællesspisning kl. 18.00. Tekst: Matthæus 18,21-35.
Sognepræst Bjørn Krohn, Nykøbing F.
Tværkulturel medarbejder Stella Skov Melgaard, Allerød.
Emne: »Mødet med Jesus gennem andre kulturer gjorde mig rig.«
Eftermiddagsmøde, missionær Preben Dahl.

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

6

gives for intet. Det var nemlig Luthers
sjælesørger, von Staupitz’s kloge vejledning, der førte Luther væk fra konstant at ville bekende sine synder. Von
Staupitz sagde til Luther, at i stedet for
at rende i skriftestolen i tide og utide
skulle han hellere kigge lidt mere på
Kristus på korset. Ved at hæve blikket
ville han nemlig se en Gud, der var gået
i døden for mennesker. Ham skulle han
holde sig til. Dette var nok i virkeligheden startskuddet til bruddet med en
kirke, der dengang havde travlt med
alt muligt andet. 
Anne Reiter
Bo Kristian Holm: »Reformationen« er
udgivet af Folkeuniversitetet i Århus
og Århus Universitetsforlag og koster
40 kr.

Alle helgens dag
Søndag den 5. november kl. 16.00 mindes vi ved gudstjenesten i Domkirken
de mennesker, som ikke længere er
iblandt os. Navnene oplæses på dem,
der er bisat eller begravet fra Maribo
Domkirke siden sidste års Alle helgens
dag. Familier til disse mennesker bliver
inviteret. Alle er velkomne.

Morgensang
I Domkirken begynder hver onsdag
med morgensang klokken 09.00. Morgensangen samler en stor og stigende
kreds af mennesker. Domorganist Vibeke Vanggaard indleder med musik
på orgel eller klaver. Vi synger et par
salmer. Præsten læser et stykke fra bibelen og knytter nogle få overvejelser
til teksten. Mange benytter sig af muligheden for at skrive navnene op på
mennesker i en bog, der er lagt frem.
Disse navne nævnes under forbønnen,
der efterfølges at et par minutters stilhed. Morgensangen varer 20 minutter.
Efter morgensangen er der mulighed
for at nyde te, kaffe og friskbagt brød
i Pilgrimshuset for 15 kr. Alle er velkomne.
Præsterne

Babysalmesang
Efterårets babysalmesang begynder
tirsdag den 29. august kl. 10.00 i Sognets
Hus og fortsætter de følgende seks tirs-

Maribo domsogn

dage: den 5., den 12., den 19. og den 26.
september samt den 3. og den 10. oktober.
Alle tirsdage fra kl. 10.00 -11.00.
Hunseby sogn, Østofte sogn og Maribo
Domsogn byder alle 0-1 årige babyer,
mødre og fædre velkommen. Deltagelse er gratis.
Vel mødt til babysalmesang.
Maribo Domsogns Menighedsråd

Konfirmationsforberedelse
Konfirmationsforberedelsen begynder
for 7. klasseselever på Maribo Borgerskole torsdag den 23. november kl. 08.00 i
Sognets Hus og slutter kl. 14.30.
Konfirmanderne indskriver sig denne
dag og skal medbringe dåbsattest eller
fødselsattest.
Temaet for forberedelsen denne dag er
»Lys i mørket«. Vi vil blandt andet arbejde med temaet i forhold til gudstjenesten fredag den 24. november, som er
en del af den første »natkirke« i Maribo.
Konfirmationsforberedelsen fortsætter
hver torsdag kl. 13.45 - kl. 15.30 fra den
4. januar og frem til den 5. april.
For elever på Sankt Birgitta Skole
begynder konfirmationsforberedelsen
tirsdag den 2. januar kl. 08.00 - kl. 09.20.
Vi glæder os til at se jer konfirmander
og jeres familie.
Birgitte Flensburg og Per Møller

Minikonfirmander
Ved lov er det nu sådan, at alle sogne
skal tilbyde undervisning af minikonfirmander. Det vil sige børn på skolernes tredje klassetrin.
For at kunne give et godt tilbud til
»minikonfirmander« på Midtlolland
har sognene i Maribo domprovsti besluttet at gå sammen og dermed lave
et fælles projekt.
Projekt Minikonfirmander består af
to led. Det første led er aftalt med de
respektive skoler i området, der har
tredjeklasser. Alle klasser er inviteret
til operaforestillingen »Er Gud hjemme?« i Maribo Domkirke mandag den
6. november henholdsvis kl. 11.00 og kl.
13.00. Inden forestillingen kommer den
lokale præst ud i klasserne og fortæller om stykket og om det totalteater,
en opera er.

Andet led består i et arrangement med
løb, workshops og forskellige aktiviteter lørdag den 2. juni og søndag den 3. juni
2018 på Christiansæde Centeret.
Vi informerer mere om dette, når tiden
nærmer sig.
Per Møller

Pilgrim i det nære
»Pilgrim i det nære – kirke- kunst- og
kulturvandring«
Onsdag den 6. september. Pilgrimsvandringen begynder med morgensang i
Maribo Domkirke kl. 09.00. Derefter
går vi ad små og ikke så kendte stier
og veje til Bandholm gennem Maglemer til Hunseby Kirke, følger Huns
Å til muren ved Knuthenborg Park
og fortsætter gennem Merretskov til
Bandholm, hvor vi spiser madpakker
og måske dypper fødderne i vandkanten, før turen går mod Maribo.
Medbring mad og drikke samt tøj afstemt efter vejret. Forventet hjemkomst
ca. kl. 16.00. Alle er velkomne. God tur!
Elizabeth Knox-Seith og Per Møller

Koncert
Den 19. september kl. 19.30 i Maribo
Domkirke: Desert Lighthouse. Spændende koncert med den norske duo
Daniel Herskedal og Magnus Myhre.
Duoen har fået midler fra Norsk Kulturråd til at skrive ny musik for orgel
og tuba. Musikken befinder sig i et
grænseland mellem klassisk, jazz og
folkemusik med et touch af toner fra
Mellemøsten. Musikken er meditativ og iørefaldende. Duoen har spillet
i flere af de største kirker i Norge og
Danmark og er blevet rost meget. Der
er gratis entré til koncerten, og alle er
velkomne.

Natkirke
Fredag den 24. november kl. 19.00 - 23.00
er der natkirke i Maribo Domkirke.
Ved natkirken kan man opleve både:
musik, læsninger, fællessang, tid til stilhed, bøn og refleksion. Det grønlandske kor Aavaat deltager med sang kl.
20.30.
Aavaat er et kor, hvor alvor og folkelighed smelter sammen. Aavaat har i
over 20 år repræsenteret Grønland i

Danmark, i mange europæiske lande
samt i USA og i Canada.
Domorganisten spiller meditativ musik på orgel fra kl. 22.00-22.30.
Aavaat synger både grønlandske og
danske salmer og sange. Koret er især
kendt fra DR’s udsendelse »Julehilsen
til Grønland«.
Man kan deltage i hele natkirken, eller i
dele af den, som det passer hver enkelt.
Præsterne

Vejviser:
Hjemmeside: www.maribodomkirke.dk
Domprovst: Anne Reiter, Klostergade 35, 4930
Maribo. Tlf. 54 78 06 86. Mobil: 30 24 97 80.
E-mail: abre@km.dk Fredag er fridag.
Sognepræst: Per Møller, Klostergade 2,
4930 Maribo. Træffes bedst kl. 12.00-13.00 eller
efter aftale. Tlf. 54 78 44 21.
E-mail: pmoe@km.dk
Bopæl: Vestergade 6, 4990 Sakskøbing.
Tlf. 54 70 42 02. Mandag er fridag.
Assisterende sognepræst for domprovsten:
Birgitte Flensburg. Se Nebbelunde - Sædinge.
Pilgrimspræst: Elizabeth Knox-Seith.
Klostergade 14, 4930 Maribo. Tlf. 26 70 99 05 /
33 11 14 05. E-mail: elkn@km.dk
Mandag er fridag.
Kordegn: Anne-Mette Overgaard, Kirke
kontoret, »Sognets Hus«, Kirkestræde 6,
4930 Maribo. Tlf. 54 78 03 92.
E-mail: amov@km.dk
Kontortid: Mandag-fredag kl. 10.00-13.00,
torsdag tillige kl. 15.00-18.00.
Tlf. 54 78 03 92.
Kirketjenere: Priska Willumsen. Klostergade 33, 4930 Maribo. Tlf. 20 42 03 89. Mandag
er fridag. Niels Devantier. Klostergade 33,
4930 Maribo. Tlf. 20 42 03 92. Mandag er fridag.
Domorganist: Vibeke Vanggaard. Skovmarksvej 20, 4672 Klippinge. Tlf. 23 20 12 76.
Fridag: mandag. E mail: vanggaard@doks.dk
Kirkegårdsleder: Bent Rasmussen.
Træffes på kirkegården i arbejdstiden og på
kirkegårdskontoret mandag til torsdag kl. 11.0012.00 og kl. 14.00-15.00, samt fredag
kl. 11.00-12.00. Tlf. 23 30 03 51 / 54 78 03 51.
E-mail: maribokirkegaard@tdcadsl.dk
Formand for menighedsrådet: Bent Normann
Olsen, Sdr. Boulevard 111 D, 4930 Maribo.
Tlf. 24 24 36 17.
Domkirkeværge: Finn Hansen Løj, Østre
Boulevard 29, 4930 Maribo. Tlf. 54 78 35 40.
Ældrearbejdets kontaktudvalg:
Anne Koppelgaard, Refshalevej 65,
4930 Maribo. Tlf. 54 78 90 23.
Ungdomskorpsene:
De grønne pigespejdere »Augustaer«
Kontaktperson: Lone Jehrbo, Vestergade 53,
4930 Maribo. Tlf. 28 93 83 244.
Det Danske Spejderkorps. Maribospejderne
Formand: Anders Bentley, Søvænget 2,
4930 Maribo. Tlf. 24 40 50 01.
Gruppeleder: Bente Jørgensen,
Maria Gade 28, 4930 Maribo. Tlf. 54 78 10 39.
Kirkebil: Bestilles hos kordegnen. Tlf. 54 78 03 92.
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GUDSTJENESTER
September - Oktober - November
SEPTEMBER
Søndag den 3. – 12. søndag efter trinitatis
Kl. 09.30 (GSLA)
Kl. 19.00 (ABL)
Kl. 14.00 (GSLA)
Kl. 10.00 (ABRE)		 Høst. Kirkebil.
Kl. 11.00 (JEBA) Fælles gudstjeneste, Mindeanlæget
Kl. 11.00 (JEBA) Fælles gudstjeneste, Mindeanlæget
Kl. 11.00 (JEBA) Fælles gudstjeneste, Mindeanlæget
Kl. 11.00 (JEBA) Fælles gudstjeneste, Mindeanlæget
Kl. 11.00 (JEBA) Fælles gudstjeneste, Mindeanlæget
Kl. 11.00 (JEBA) Fælles gudstjeneste, Mindeanlæget
Kl. 11.00 (JEBA) Fælles gudstjeneste, Mindeanlæget
Kl. 11.00 (JEBA) Fælles gudstjeneste, Mindeanlæget
Efter gudstjenesten er der foredrag
ved biskop Marianne Gaarden.
Nebbelunde Kl. 10.00 (BIF)
Østofte
Kl. 10.00 (PRKI)
Askø
Holeby
Hunseby
Maribo
Errindlev
Fuglse
Krønge
Olstrup
Tågerup
Torslunde
Rødby
Rødbyhavn

Kl. 09.00 (DSP) Morgensang. Pilgrim i det nære

Søndag den 10. – 13. søndag efter trinitatis
Bandholm
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Torslunde
Tågerup
Østofte

Kl. 09.30 (JSB)
Kl. 10.30 (ABL)
Altergang
Kl. 11.00 (GSLA)
Kl. 14.00 Biskop Peter Skov Jakobsen: Bispevielse
Kl. 08.30 (JEBA)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 08.30 (ALNF) Kirkekaffe
Kl. 10.30 (ALNF) Høst
Kl. 10.00 (HMAA) Børn. Høst

Kl. 09.00 (DSP)

Morgensang

Søndag den 17. – 14. søndag efter trinitatis
Askø
Bandholm
Errindlev
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Østofte

Kl. 14.00 (JSB)
Kirkekaffe
Kl. 19.00 (JSB)
Kl. 09.00 (ALNF)
Kl. 10.30 (ALNF) Høst
Kl. 08.30 (MEH)
Kl. 10.00 (GSLA) Høst. Kagefestival
Kl. 10.00 (PMOE)
Kl. 08.30 (JEBA)
Kl. 10.00 (MEH) Høst. Kirkefrokost
Kl. 10.00 (HMAA) Høst

Kl. 09.00 (DSP)

Morgensang

Kl. 14.00 (PMOE) Sognets Hus

Søndag den 24. – 15. søndag efter trinitatis
Bandholm
Holeby
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Kl. 11.00 (JSB)
Kl. 10.30 (ABL)

Onsdag den 27.
Maribo

Kl. 09.00 (DSP)

Morgensang

Torsdag den 28.
Rødbyhavn

Kl. 19.00 (MEH)

Meditationsgudstjeneste.
Kirkekaffe

Søndag den 1. – 16. søndag efter trinitatis
Bandholm
Holeby
Hunseby
Errindlev
Fuglse
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Østofte

Kl. 09.30 (JSB)
Kl. 10.30 (ABL)
Kl. 11.00 (JSB)
Kl. 09.00 (ALNF)
Kl. 10.30 (ALNF)
Kl. 10.00 (PMOE) Kirkebil
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 09.00 (ABL)
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 19.00 (HMAA) Visegudstjeneste

Onsdag den 4.
Kl. 09.00 (DSP)

Morgensang

Søndag den 8. – 17. søndag efter trinitatis
Askø
Bandholm
Holeby
Hunseby
Krønge
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Tågerup
Østofte

Vejviser:

Kl. 14.00 (JSB)
Høst. Kirkekaffe
Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kl. 10.00 (JSB)
Kirkekaffe
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kl. 19.00 (MEH)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kl. 19.00 (GSLA)
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kl. 08.30 (ALNF) Kirkekaffe
Adresser:
Kl. 10.00 (ABRE)
Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kl. 10.00 (BIF)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 10.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(MEH) Kirkekaffe
Kl. 10.30 xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(ALNF)
Kl. 10.00 Adresser:
(HMAA)
Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Maribo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kl. 09.00 (DSP)

Morgensang

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Adresser:

Søndag den 15. – 18.
søndag efter trinitatis
Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Torsdag den 21.
Maribo

Kl. 19.00 (ALNF) Konfirmandindskrivning

Onsdag den 11.

Onsdag den 20.
Maribo

Errindlev

Maribo

Onsdag den 13.
Maribo

Tirsdag den 26.

OKTOBER

Onsdag den 6.
Maribo

Kl. 09.30 (GSLA)
Kl. 09.00 (ABL)
Kl. 10.00 (ABRE) St. Lorentz-Kantorei fra
Tyskland medvirker
Nebbelunde Kl. 10.00 (BIF)
Høst
Rødby
Kl. 08.30 (JEBA)
Rødbyhavn Kl. 10.00 (MEH)
Tågerup
Kl. 08.30 (MEH)
Hunseby
Krønge
Maribo

Høst med frokost
Høst. Altergang

Bandholm
Errindlev
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo

Kl. 11.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(GSLA)
Kl. 09.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(ALNF)
Kl. 10.30 xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(ALNF)
Kl. 08.30 (MEH)
Kl. 09.30 (GSLA)
Kl. 10.00 (BIF)

Rødby
Rødbyhavn
Østofte

Onsdag den 8.

Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 19.00 (HMAA)

Maribo

Kl. 09.00 (DSP)

Morgensang

Søndag den 22. – 19. søndag efter trinitatis
Askø
Bandholm
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Torslunde
Tågerup

Kl. 09.30 (JSB)
Kl. 16.00 (JSB)
Kl. 10.30 (ABL)
Altergang
Kl. 10.00 (GSLA)
Kl. 10.00 (ELKN)
Kl. 10:00 (EOR)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 19.00 (ABL)
Kl. 08.30 (MEH)

Kl. 09.00 (DSP)
Kl. 19.00 (MEH)

Morgensang
Kirkekaffe.
Meditationsgudstjeneste

Torsdag den 26.
Maribo

Kl. 14.00 (BIF)

Sognets Hus

Søndag den 29. – 20. søndag efter trinitatis
Bandholm
Errindlev
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Østofte

Kl. 11.00 (JSB)
Kl. 09.00 (ALNF)
Kl. 10.30 (ALNF)
Kl. 10.30 (ABL)
Kl. 09.30 (GSLA)
Kl. 10.00 (PMOE)
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 17.00 (EOR) Familiegudstjeneste og
velkommen til årets
konfirmander og forældre.
Kl. 09.00 (ABL)
Kl. 10.00 (PRKI)

Tirsdag den 31.
Maribo

Kl. 19.00 Marianne Gaarden
			

Reformationsjubilæum

Morgensang

Søndag den 5. – Alle helgens dag
Askø
Bandholm
Bursø
Errindlev
Fuglse
Holeby
Hunseby

Kl. 14.00 (JSB)
Kl. 19.00 (JSB)
Kl. 15.00 (ABL)
Kl. 19.00 (ALNF)
Kl. 16.00 (ALNF)
Kl. 17.00 (ABL)
Kl. 16.00 (GSLA)

Bandholm
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Torslunde
Tågerup
Østofte

Maribo

Kl. 09.30 (JSB)
Kl. 10.30 (ABL)
Konfirmandindskrivning
Kl. 11.00 (JSB)
Kl. 10.00 (BIF)
Kl. 14.00 (JEBA)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 19.00 (ABL)
Kl. 08.30 (MEH)
Kl. 10.00 (ELKN)

Kl. 09.00 (DSP)

Kirkekaffe
Lille traktement
Altergang

Altergang
Alle helgens gudstjeneste.
Lysvandring og kirkekaffe
Maribo
Kl. 16.00 (ABRE) Kirkebil
Nebbelunde Kl. 17.00 (BIF)
Rødby
Kl. 10.00 (EOR)
Rødbyhavn Kl. 19.00 (MEH) Mindegudstjeneste. Kirkekaffe
Østofte
Kl. 19.00 (HMAA) Alle helgens gudstjeneste

Morgensang

Torsdag den 16.
Maribo

Kl. 14.00 (PMOE) Sognets Hus

Søndag den 19. – 23. søndag efter trinitatis
Askø
Bandholm
Errindlev
Holeby
Hunseby
Krønge
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Østofte

Kl. 19.00 (JSB)
Kl. 16.00 (JSB)
Kl. 09.00 (ABL)
Kl. 10.30 (ABL)
Altergang
Kl. 10.00 (GSLA)
Kl. 16.00 (MEH)
Kl. 10.00 (PMOE)
Kl. 10.00 (EOR)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 19.00 (ELKN)

Tirsdag den 21.
Olstrup

Kl. 19.00 (BC)

Jagtgudstjeneste

Onsdag den 22.
Maribo
Kl. 09.00 (DSP)
Rødbyhavn Kl. 19.00 (MEH)
		

Maribo

Onsdag den 1.
Kl. 09.00 (DSP)

Mortens aften

Søndag den 12. – 22. søndag efter trinitatis

Fredag den 24.

NOVEMBER
Maribo

Nebbelunde Kl. 17.00 (BIF)

Onsdag den 15.

Onsdag den 25.
Maribo
Rødbyhavn

Morgensang

Fredag den 10.

Onsdag den 18.
Maribo

Kl. 09.00 (DSP)

Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kl. 19.00 (DSP)

Natkirke. Lys i mørket

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lørdag den 25.
Østofte

Morgensang
Meditationsgudstjeneste.
Kirkekaffe

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

15.00 (HMAA)

Juletræstænding

Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Søndag den 26. – Sidste
søndag i kirkeåret
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bandholm
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Tågerup

Kl. 11.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(GSLA)
Kl. 09.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(ALNF)
Kl. 10.30 (ABL)
Kl. 09.30 Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(GSLA)
Kl. 10.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(ABRE)
Kl. 17.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(BIF)
Kl. 10.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(EOR)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 10.30 Detttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(ALNF)

Onsdag den 29.
Maribo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kl. 09.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(DSP)
Morgensang

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

ner eller medicin kan helbrede, og som
både Østens gamle visdom og Vestens
moderne velstand er magtesløs overfor. Den eneste hjælp er et menneske,
der har kærlighed.
Hvorfor?
En indisk guru har gættet på, at Moder
Teresa må have været et meget dårligt
menneske i sine tidligere liv, siden hun
nu skulle gøre sådan et beskidt arbejde.
Andre vil nok mene, at hun gjorde det
for at få belønning efter døden.
Selv gav hun en helt tredie forklaring.
Hun sagde selv, at hun indprentede sine medarbejdere, at svaret skal findes i
Jesu ord fra Matthæusevangeliet kap.
25 vers 40: »Alt, hvad I har gjort mod
en af disse mine mindste brødre, det
har I gjort imod mig«.
Birgitte Flensburg

”Du er ikke alene”…

Forårets konfirmand i Nebbelunde Kirke, Yasmin Svensson Johansen.

Et menneskes værd
Den kristne nonne Moder Teresa døde i
1997. Men før sin død nåede hun at blive kendt over hele verden for sit menneskesyn og sin måde at tage sig af de
svageste på. Siden 1948 boede hun og
arbejdede i Calcuttas slumkvarter. Hun

Moder Teresa.
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og hendes medarbejdere gik ud på gaderne og samlede syge og døende mennesker og forladte børn op og bragte
dem under kærlig pleje.
Tidligere havde hun været rektor for
en skole, men hun blev klar over, at det
var noget helt andet, hun skulle bruge
sit liv til. »I et nu«, sådan fortalte hun
senere, »indså jeg, hvad der var min
bestemmelse: at tage mig af dem, som
ingen lægger mærke til: krøblinge, spedalske, syge, døende«.
Den eneste hjælp.
På sin første vej gennem gaderne så
hun foran et overfyldt sygehus en døende kvinde ligge forladt af mennesker.
Rotterne faldt allerede over hende.
Moder Teresa satte sig hos hende, blev
hos hende om natten og delte hendes
angst og forladthed. I denne nat, sådan
fortalte hun, kom det til hende som en
åbenbaring, at den værste sygdom ikke
er spedalskheden eller tuberkulosen,
men bevidstheden om at være forladt,
udstødt, uønsket.
»Ensomhed og forladthed«, sagde hun,
er en sygdom, som hverken operatio-

Desmond Tutu, tidligere ærkebiskop i
Sydafrika, skrev for nogle år siden et
åbent brev til sine børnebørn:
»De to største gaver her på jorden er
livet og kærligheden. Gud giver os livet, og det, han ønsker mest af alt, er,
at vi skal blive lykkelige. Det er ikke
altid let at elske alle mennesker, men
man behøver ikke at elske nogen eller
sågar bryde sig om dem for at være interesseret i, om de har det godt. Om
de sulter eller er nedtrykte. Det er den
form for kærlig interesse, Gud ønsker,
vi skal nære for hinanden og for hele
jorden. Jorden er det smukkeste sted

Vejviser for begge kirker:
Hjemmeside: www.rodbykirke.dk
Sognepræst: Birgitte Flensburg, Nebbelundevej 25, 4970 Rødby. Tlf. 54 60 10 43.
E-mail: bif@km.dk Træffes bedst kl. 11.00 12.00 eller efter aftale. Fredag er fridag.
Kirkegårdsleder: Per Hansen. Tlf. 54 60 13 11.
Kontortid: Mandag-torsdag kl.12.00 - 13.00.
Kirketjener: Inger Hansen. Tlf. 54 60 80 46.
Organist: Regine Thorlund Bertelsen.
Kirkesanger: Birgit Hørlyck. Tlf. 56 14 48 68.
Menighedsrådsformand: Birthe Måhr,
Tlf. 30 12 48 34.
Kirkeværge: Michael Thage. Tlf. 54 60 24 84.
Kasserer: Marianne Schjelde Tlf. 25 67 08 76
Regnskabsfører: Birte Fuglsang Johansen,
Banegårdspladsen 21, 4930 Maribo.
Tlf. 54 65 36 20. Tirsdag kl. 09.00 - 11.00 samt
efter aftale.

Rødby - Ringsebølle sogne

man kan tænke sig. Nyd verden og fyld
den med latter og kærlighed, så vil I få
Gud til at smile. Gud velsigne jer.« Lev
jeres dage under Guds himmel i kærlig
interesse for hinanden og i ubekymret
glæde, sådan lyder invitationen. Så lever Gud i jer, så det bliver til kraft og
mod, til håb og trøst.
Det er også det, vi helst vil, men erfaringen siger, at det sjældent er det, vi
gør. Der findes en talemåde, som siger:
Det er ikke arbejdet, der tynger et menneske, men bekymringerne.
Hvordan skal det hele gå? Hvordan får
vi løst det og det? Nytter det noget, at
vi gør sådan og sådan, hvad med bare
at lade stå til? Vi kan have bekymrin-

ger på det personlige og det samfundsmæssige plan. Og vi kan have god
grund til det.
Men – der er et net under os. Vi husker
måske endnu Sebastians sang: »Du er
ikke alene, der er en, der følger dig«.
Sangen var skrevet ind i en situation
og hentydede næppe til Gud, men den
er alligevel den bedst tænkelige overskrift over vores liv:
Du er ikke alene.
Det er Guds løfte til alle: Der er en, der
følger med. Den samme, som slog følge
med de to disciple, der nedtrykte var
på vej hjem fra Jerusalem den påske,
hvor Jesus var blevet korsfæstet.

Desmond Tutu.

De to troede, at de fra nu af måtte gå
alle deres veje alene uden den Herre,
som de havde fulgtes med igennem så
lang tid. Og de var selvsagt bekymrede
og tungsindige.
Og så kom han selv, Mesteren, og slog
følge med dem og sagde: »Gå ud i verden og fyld den med latter og kærlighed, gør mine gerninger, og se – jeg er
med jer alle dage«. Altså, vær ubekymrede i alle ting og vær ikke urolige.
Birgitte Flensburg

Vejviser:
Hjemmeside: www.rodbykirke.dk

Konfirmation i Rødby Kirke den 23. april.

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

Konfirmation i Rødby Kirke den 30. april.

11

Rødbyhavn sogn

Menighedsrådet orienterer
Menighedsrådsmøder afholdes almindeligvis den tredie tirsdag i måneden
kl. 16.45.

er du velkommen til at deltage sammen med børnehaven. Vi synger salmer, hører om Jesus og beder Fadervor.
Forventede datoer:
Onsdag den 6. september kl. 10.00.
Onsdag den 29. november kl. 10.00.

Høstgudstjeneste

Torsdagsklubben

Søndag den 17. 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 kan bestilles kirkebil.

Alle helgen
Vi viderefører traditionen fra tidligere år og mindes sognets døde ved en
gudstjeneste og tænder et lys for dem. I
år har vi valgt Alle helgen søndag den 5.
november kl. 19.00. Der er kaffe bagefter,
og der kan bestilles kirkebil.

Meditationsgudstjenester
Vi vil fortsætte endnu en sæson med
meditationsgudstjenester med fokus på
stilhed, fred og ro. Der vil være veksellæsning, hvor præst og menighed skiftevis læser en sætning fra en Davidssalme eller Fadervor. Naturligvis vil vi
også synge nogle salmer. Centrum vil
være en meditativ læsning af en af fortællingerne fra Bibelen. Efter gudstjenesten vil der blive serveret en kop kaffe,
hvor der også vil være mulighed for at
snakke sammen om meditationen.
Torsdag den 28. september kl. 19.00.
Onsdag den 25. oktober kl. 19.00.
Onsdag den 22. november kl. 19.00.

Konfirmandindskrivning
Søndag den 24. september er der efter
gudstjenesten mulighed for at tilmelde sig til sæsonens konfirmandundervisning. Der er gudstjeneste kl. 10.00,
dernæst kaffe med information om undervisningen.

Børneandagter
I samarbejde med Børnehuset Kongeleddet afholdes der børneandagter her
i kirken fire gange om året. Er du hjemmegående med børn i alderen 3 - 5 år,
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fællesskab. Vi ser gerne nye ansigter.
Det er den første og den sidste onsdag
i måneden fra kl. 16.00 til 18.00. Har
du ikke været med før, men ønsker at
deltage, så ring til sognepræsten på tlf.
54 60 50 49.

Koncert

i Rødbyhavn Kirke. Sæt kryds i kalenderen søndag den 3. september 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.

Kirkelegestue
Er du dagplejemor eller på barsel, familieorlov eller hjemmegående med
børn i alderen 0 - 2 år, er du hjertelig
velkommen til at deltage sammen med
dagplejen. Vi synger salmer, hjuler
rundt, bevæger os, sanser og oplever.
Tirsdag den 5. september kl. 10.00.
Tirsdag den 21. november kl. 10.00.

Menighedsplejen
Menighedsplejen for Rødby og Omegn
har et projekt, som vi kalder minihøjskole. Projektet har eksisteret siden
2011. Det er et tilbud til børnefamilier,
som synes, at det kan være vanskeligt
at få tingene til at løbe rundt og finde
det mentale og økonomiske overskud.
De voksne hører et foredrag eller bliver
undervist i et eller andet emne. Børnene er imens i gymnastiksalen. Så spiser
vi sammen bagefter. Vi har fået et godt

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 7. september:
Torsten Elsvor fortæller om de polske
roepiger på Lolland-Falster.
Torsdag den 5. oktober:
En eftermiddag med salmesang. Vi
synger fra »100 salmer«.
Torsdag den 2. november:
Jane og Aase kommer og fortæller om
deres tur til isbjørnenes rige – Svalbard.

Minikonfirmand
undervisning
Se side 6.

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.
Sognepræst Anders Blichfeldt, Holeby.
Tlf. 54 60 60 33.
Organist: Margit Gjødsbøl Farsø.
Tlf. 40 87 55 75.
Kirkesangere: Frits Søvndal. Tlf. 58 52 30 10.
Monika Edith Jensen. Tlf. 42 36 81 17
Rie Groth Kruse. Tlf. 26 91 51 01.
Kirketjener: Bettina Madsen. Træffetid tirsdagfredag kl. 10.00 - 12.00. Tlf. 54 60 51 95.
Mandag er fridag.
Graver: Mikael Przeklasa. Træffes på kirke
gården dagligt og tillige mandag - torsdag
kl. 12.00 - 12.30 på tlf. 54 60 51 95.
Mobil 23 98 81 86.
Menighedsråd:
Formand: Kirsten Olsen, Havnegade 40,
4970 Rødby. Tlf. 61 26 66 00. Træffes bedst
hverdage kl. 9.00 - 11.00.
Kirkeværge: Marianne Kaad, Syltholmsgade
29, 4970 Rødby. Tlf. 54 60 57 35.
Kirkekassererkontoret: Banegårdspladsen 21,
4930 Maribo. Tlf. 54 65 36 20. Åbent: Tirsdag
kl. 09.00 - 11.00, samt efter aftale.
Formand for Menighedsplejen i Rødby
og Omegn: Sognepræst Marianne Eilskov
Hansen. Tlf. 54 60 50 49.
Kirkebil:
Tlf. 54 60 20 05 senest lørdag kl. 16.00.

Østofte sogn

Høstgudstjenester
Den 10. september har vi »Børne-Høst«.
Det vil sige børnegudstjeneste med
høst og mad som tema. Det plejer at
være sjovt og festligt, og vi håber, mange har lyst at komme at være med.
Den 17. september har vi så »VoksenHøst«. Det vil sige den helt traditionelle høstgudstjeneste, hvor vi fejrer
høsten i den smukt pyntede kirke. Har
man lyst til at være med til at pynte
lørdag den 16. september eller har materialer: frugt, grønt eller blomster, må
man meget gerne kontakte Benedikte
Jensen, som står for pyntningen, på tlf.
26 37 92 15.

Nye højskolesangbøger
Menighedsrådet har besluttet at indkøbe et sæt nye højskolesangbøger til
konfirmandstuen. Vi glæder os til at
prøve den nye sangbog til møder og
sangaftener.

Sangaften
Mandag den 18. september kl. 19.00. Igen
en sangaften efter »Ønske-koncert«
modellen, hvor vi synger os varme og
derefter tager, hvad deltagerne kommer med af gode ideer. Og denne gang
altså et par timer med den nye højskolesangbog!

Visegudstjeneste
Den 1. oktober kl. 19.00. Det er måske
ved at blive en helt god tradition her
i Østofte, at vi mødes i sideskibet til
gode danske pop/rock-sange med guitar-og klaverledsagelse.
Der plejer at være et tema i gudstjenesten, som vi så tager en kort debat om
til kaffen bagefter.
Sæt X på den 1. oktober kl. 19.00.

Nye salmebøger
Menighedsrådet har besluttet at indkøbe det nye salmebogs-tillæg »100
salmer« til brug i kirken. Der er rigtig
mange gode tekster og gode melodier,
så vi vil i det kommende års tid prøve
at få »sunget tillægget ind«, så det bliver en del af repertoiret til gudstjenesterne.

Salmesangsaften
Den 2. november kl. 19.00 i kirken. Her
vil vi for alvor prøve at komme igennem en række af de nye salmer i tillægget. Der bliver både orgel- og klaverledsagelse til sangen. Vi håber, I har
lyst til at komme at stifte bekendtskab
med de nye salmer.

Alle helgens aften

derfor! Men programmet er nok det
samme, som plejer at samle os: Åbne
boder på kirkepladsen fra kl. 14.00,
gudstjeneste i kirken kl. 15.00, hvor vi
håber, børnehaven også i år kommer og
synger julen ind. Og endelig juletræstænding omkring kl. 16.00 med tale,
rundkreds om træet og det hele.
Kom til en dejlig lørdag eftermiddag
ved kirken.

Den 5. november kl. 19.00. En af årets
helt store og højtidelige aftener, hvor
vi mindes de døde fra sognet i det forgangne år også dem, vore egne tanker
samles om. Gerne med lys og smuk
musik fra vores musikere i kirken.

Vejviser:

Konfirmandindskrivning
og gudstjeneste

Formand for menighedsrådet:
Flemming Albrektsen, Vestre Landevej 134,
4951 Nørreballe. Tlf. 23 20 65 00.

Den 7. november kl. 19.00. Vi starter
indskrivningen af de kommende konfirmander med en kort gudstjeneste i
kirken. Derefter fortsætter vi i præstegårdens konfirmandstue, hvor vi hilser på hinanden, får en snak om den
kommende sæson og skriver de nye
konfirmander ind. Jeg glæder mig til
at møde jer.

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.

Kirkeværge: Egon Rasmussen, Stationsvænget 11, 4951 Nørreballe. Tlf. 54 78 94 79.
Regnskabsfører: Birte Fuglsang Johansen,
Kirkekassererkontoret, Banegårdspladsen 21,
4930 Maribo. Tlf. 54 65 36 20.
E-mail: kontor@faellesregnskabskontor.dk
Graver: Charlotte Feltsen, Østofte Gade 34,
4951 Nørreballe. Tlf. 54 78 96 41 (graverhuset).
Fredag lukket.
Organist: Max Sydendal, Skovvej 33,
4944 Fejø. Tlf. 23 24 35 43.
Kirkesanger: Bennedikte Filbert.
Tlf. 41 12 18 82.

Juletræstænding og
gudstjeneste

Mother Teresa Strikkeklub: Mødes ca. hver
anden onsdag kl. 14.00 -16.00 i Østofte præste
gård. Alle er meget velkomne. For nærmere
oplysning ring til Anny Nielsen, tlf. 81 71 81 05.

er flyttet til lørdag i weekenden før 1.
søndag i Advent. I foreningerne har vi
ment, lørdag var bedre end søndag, så

Kirkebil:
Til gudstjenester: Maribo Taxi tlf. 54 78 12 00.
Til øvrige aktiviteter: Flex-Trafik tlf. 70 26 27 27.
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Koncerter og arrangementer

September
Søndag den 3. september
mindeanlæget rødby fjord
Kl. 11.00: Efter fællesgudstjenesten i
Mindeanlæget er der fællesspisning
med medbragt mad, foredrag og et
musikalsk indslag.
sognets hus. maribo
Kl. 11.30: Efter høstgudstjenesten i
Domkirken inviterer menighedsrådet
til en let frokost og orienteringsmøde.
Alle er velkomne.
rødbyhavn kirke
Kl. 19.00: Koncert med Dyvohray.
Mandag den 4. september
nebbelunde sognehus
Kl. 14.00: Strikkeklubben.
hunseby præstegård
Kl.19.00: Studiekreds om
Reformationen.
Tirsdag den 5. september
rødbyhavn kirke
Kl. 10.00: Kirkelegestue.

debat om, hvordan vi indretter vores
børneliv.
Torsdag den 7. september
maribo
Kl. 12.00: Sensommertur til Falster.
Vi begynder med at besøge Gedser
Kirke med rundvisning ved sognepræst Søren Winther Nielsen.
Derefter kører vi til Højskolen Marie
lyst, hvor vi skal synge fra Højskolesangbogen og høre om livet på højskolen. Der er kaffe og kage sammen
med skolens kursister. Tilmelding til
turen senest fredag den 1. september
på kordegnekontoret, Kirkestræde 6
eller på tlf. 54 78 03 92. God Tur!
rødbyhavn kirkes menighedssal
Kl. 15.00-17.00: Torsdagsklub. Torsten
Elsvor fortæller om de polske roepiger på Lolland.
Mandag den 11. september
nebbelunde sognehus
Kl. 17.30: Menighedsrådsmøde.

sognets hus. maribo
Kl. 10.00: Babysalmesang.

Tirsdag den 12. september
sognets hus. maribo
Kl. 10.00: Babysalmesang.
Kl. 15.30: Menighedsrådsmøde.

Onsdag den 6. september
maribo domkirke
Kl. 09.00: Efter morgensang i Domkirken er der kirke-, kunst- og kulturvandring.

Søndag den 17. september
fuglse kirke
Kl. 11.30: Udflugt.

sognets hus. maribo
Kl. 19.00: DOXBIO: Barndom. Margreth Olin viser os verden, set med
børneøjne.
Hun har fulgt børnene i en norsk
naturbørnehave, hvor der er tid til
at lege uden hensyn til læreplaner,
læringsmål og andre diktater. Olins
sanselige og poetiske film viser os
det store i det små og lægger op til

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 6. oktober 2017.
Grafisk udformning:
Mogens Greven og Per Møller.
Sats og tryk:
Eurographic.
Forsidebillede: Martin Luther.
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Mandag den 18. september
askø præstegård
Kl. 19.30: Luthersk Missions møde
ved Peder Toft.

maribo domkirke
Kl. 19.30: Desert Lighthouse. Spændende koncert med den norske duo
Daniel Herskedal og Magnus Myhre.
Duoen har fået midler fra Norsk Kulturråd til at skrive ny musik for orgel
og tuba. Musikken befinder sig i et
grænseland mellem klassisk, jazz og
folkemusik med et touch af toner fra
mellemøsten. Musikken er meditativ
og iørefaldende. Der er fri entré til
koncerten, og alle er velkomne.
Onsdag den 20. september
askø havn
Kl. 08.05: Udflugt til Sjælland.
nebbelunde
Kl. 12.30: Sognetur fra Nebbelunde
Kirkes parkeringsplads. Sensommerturen går i år til Zen Garden på Vestsjælland. Vi besøger en kirke, hvor
vi holder en kort andagt. Middagen
nyder vi som sædvanlig på Lagunen
i Guldborg. Pris for dagen er 250 kr.
Tilmelding til Birthe Måhr på tlf.
30 12 48 34 senest den 14. september.
hunseby kirke
Kl. 19.00: Koncert med Rainbow
Gospel. Fri entré.
Tirsdag den 26. september
sognets hus. maribo
Kl. 10.00: Babysalmesang.
hunseby præstegård
Kl.19.00-21.00: Sangaften.

Oktober

østofte præstegård
Kl. 19.00: Sangaften.

Mandag den 2. oktober
nebbelunde sognehus
Kl.14.00: Strikkeklubben.

Tirsdag den 19. september
sognets hus. maribo
Kl. 10.00: Babysalmesang.
Kl. 19.00: Sognemøde ved tidligere
museumsinspektør Thomas W. Lassen: »Kirkerummets forandring ved
Reformationen«. Reformationen i
Danmark medførte ikke blot store
forandringer i den daglige trosudøvelse og den kirkelige liturgi. Men
også selve kirkerummet forvandledes. Thomas W. Lassen vil med udgangspunkt i eksempler fra kirkerne
i Lolland-Falsters Stift fortælle om
ændringerne af kirkernes indretning,
kirkeinventar og udsmykning i tiden
1550-1650.

hunseby præstegård
Kl.19.00: Studiekreds om
Reformationen.
Tirsdag den 3. oktober
sognets hus. maribo
Kl. 10.00: Babysalmesang.
Onsdag den 4. oktober
sognets hus. maribo
Kl. 19.00: DOXBIO.
Torsdag den 5. oktober
rødbyhavn kirkes menighedssal
Kl. 15.00-17.00: Torsdagsklub.
En eftermiddag med salmesang.
Vi synger fra »100 salmer«.
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Lørdag den 7. oktober
maribo domkirke
Kl. 15.00: Koncert med Folkekirkens
Ungdomskor. Hele denne dag er der
korstævnet Lutherrosen kl. 10.0016.00. Folkekirkens Ungdomskor samt
lokale korsangere øver nye salmer og
satser fra projekt Lutherrosen. Stævnet
afsluttes med en koncert. Alle er velkomne til en forrygende eftermiddag i
Maribo Domkirke med kor og fællessang. Lutherrose korstævnet kommer
rundt i en række af de danske domkirker for på musikalsk vis at markere
reformationsjubilæet med nye salmer
og ny musik. Instruktør: Lotte SmithPetersen. Arrangør Roskilde/LollandFalster Stiftskreds. Alle er velkomne.
hunseby
Studiekreds om Reformationen. Udflugt til Nyborg Slot. Program udsendes ved studiestart.
Mandag den 9. oktober
nebbelunde sognehus
Kl.17.30: Menighedsrådsmøde.
Tirsdag den 10. oktober
sognets hus. maribo
Kl. 10.00: Babysalmesang.
Kl. 15.30: Menighedsrådsmøde.
Onsdag den 11. oktober
maribo domkirke
Kl. 19.30: Koncert med Ensemble
Storstrøm: »Dans og tegn i luft«. Titlen
på koncertprogrammet er også titlen
på komponist Niels Rosing-Schows
værk, der indgår i programmet og
som er komponeret i 2016 på bestilling
af Ensemble Storstrøm i anledning af
ensemblets 25 år jubilæum. Koncerten
indledes med W.A. Mozarts koncert
for fløjte og harpe og afsluttes med Arnold Schønbergs senromantiske værk:
»Kammersymfonien«. Arrangører Lolland Kommune og Maribo Domsogns
Menighedsråd. Fri entré.
Torsdag den 12. oktober
sognets hus. maribo
Kl. 14.00: Torsdagsmøde. Efter andagten ved Per Møller er der foredrag
ved kirketjener Priska Willumsen om
tidligere senator Bernie Sanders, som
var demokratisk præsidentkandidat
ved valget i USA i 2016.
Onsdag den 18. oktober
nebbelunde sognehus
Kl. 14.00: Sogneeftermiddag. Vi smø-

rer stemmerne og synger en række
gamle og nye salmer og sange. Fællessangen løfter og skaber glæde og
livsmod.
askø præstegård
Kl. 19.30: Luthersk Missions møde
ved Ebbe Blockmann.
Tirsdag den 24. oktober
hunseby præstegård
Kl. 19.00-21.00: Sangaften.
sognets hus. maribo
Kl. 19.00: Sognemøde ved professor,
dr. theol. Martin Schwarz Lausten:
»Reformationen i Danmark«, Luthers
betydning dengang og nu. Reformationens gennemførelse i Danmark
var mere dramatisk end andre steder,
men der var også »typisk danske«
træk. Baggrunden var både Luthers
nye kristendomsforståelse og reformkrav og indre danske religiøse og
politiske forhold. Hvad skete der?
hvordan omskolede man alle katolske præster og hele befolkningen?
Hvordan behandlede man munke og
nonner? Hvad kom er ud af det? og
Hvordan har vi i nutiden forvaltet arven fra dengang? Foredraget bygger
på foredragsholderens bøger om både
Luther og den danske reformation.
Torsdag den 26. oktober
hunseby kirke
Kl. 19.00: Holbergteatret opfører
»Luthers ilddåb«.
maribo domkirke
Kl. 20.00: Teateret Den Danske Skueplads opfører stykket: »Katolsk eller
Luthersk!« Forestillingen er et reformationsspil skrevet af forfatter Sten Kaalø
i anledning af 500-året for Reformationen. Instruktør Kaspar Rostrup. Arrangeret af Nørregade Teateret og Maribo
Domsogns Menighedsråd. Støttet af
Lolland Kommune. Billetter á 175 kr.
kan købes ved døren eller på kordegnekontoret, Kirkestræde 6, Maribo.
Tlf. 54 78 03 92. Alle er velkomne.

November
Onsdag den 1. november
sognets hus. maribo
Kl. 19.00: DOXBIO.
Torsdag den 2. november
østofte kirke
Kl. 19.00: Salmesangaften.

Mandag den 6. november
maribo domkirke
Kl. 11.00 og 13.00: Operaen i Midten
opfører operaen »Er Gud hjemme«
for alle tredje klasseelver i skolerne i
Maribo domprovsti.
nebbelunde sognehus
Kl. 14.00: Strikkeklubben.
Torsdag den 9. november
sognets hus. maribo
Kl. 14.00. Efter andagt ved Birgitte
Flensburg er der foredrag ved Luciano
Scaglione: »En italienerdrengs spændende liv«. Med udgangspunkt i sine
første år på Sardinien fortæller Luciano om, hvordan han som syvårig
kom til Danmark med organisationen
»Red barnet«. Han fortæller om sin
ungdom i Danmark og rundt i Europa
og om sit senere virke som Falckredder og vært på et vandrerhjem.
Fredag den 10. november
nebbelunde sognehus
Kl. 17.00: Mortensaften. Efter gudstjenesten i kirken inviteres til fællesspisning. Menuen består af andesteg og
ris à la mande.
Pris pr. voksen kr. 125,- børn gratis.
Drikkevarer kan købes. Tilmelding
til Birthe Måhr senest tirsdag den 31.
oktober på tlf. 30 12 48 34.
Mandag den 13. november
nebbelunde sognehus
Kl. 17.30: Menighedsrådsmøde.
askø præstegård
Kl. 19.30: Luthersk Missions møde
ved Egon Kattner.
Tirsdag den 14. november
sognets hus. maribo
Kl. 15.30: Menighedsrådsmøde.
Onsdag den 16. november
nebbelunde sognehus
Kl. 14.00: Sogneeftermiddag. Sognepræst Jesper Bacher holder andagten
og fortæller derefter »Lidt om Luther« i anledning af, at det er 500 år
siden, Luther slog sine 95 teser op på
kirkedøren i Wittenberg, den begivenhed som førte til Reformationen.
Tirsdag den 21. november
sognets hus. maribo
Kl. 19.00: sognemøde: Film om reformationen. Eric Tills film: »Luther«.
Hans vision ændrede verden.
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Lolland-Falsters Stift
Kære præster, provster, emeriti og menighedsråd
Hermed indbydes I til Landemode og afskedsgudstjeneste for biskop Steen Skovsgaard.
Onsdag den 14. juni 2017 kl.13.00 i Maribo Domkirke
Der indledes med gudstjeneste, hvor stiftets præster møder i ornat.
Efter gudstjenesten er der reception i Bangs Have, Bangshavevej 23, i Maribo.
Menighedsråd bedes foretage en samlet tilmelding med angivelse af menighedsrådets navn og antal deltagere. Tilmeldingen skal inkludere præsten.
For præster som deltager i procession foregår omklædning i Sognets Hus, hvorfra processionen udgår ca.
kl.12.50.
Prisen for at deltage i receptionen vil være 95 kr. pr. deltager til dækning af forplejning.
Tilmelding for emeriti skal ske via bankoverførsel til reg.nr. 0216 og konto.nr. 4069023584.
Tilmeldingen for præster, provster og menighedsråd skal ske via mail til lfstift@km.dk senest mandag
den 8. maj 2017. Der fremsendes efterfølgende en faktura på det samlede beløb.
Ønsker man at komme på talerlisten, bedes man venligst meddele dette til LFSTIFT@KM.DK
Med venlig hilsen

Helle Haxgart
Stiftamtmand
Biskop Marianne Gaarden.

Velkommen til den nye biskop
Redaktionen af Kirkebladet Midtlolland byder
Marianne Gaarden velkommen som stiftets biskop og velkommen som den første kvindelige
biskop i Lolland-Falsters Stift. Vi ser frem til samarbejdet. Marianne Gaarden tiltræder stillingen
den 1. september.

Søndag den 10. september kl. 14.00 indsætter Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen Marianne
Gaarden i embedet som biskop ved bispevielsen
i Maribo Domkirke.
Dronning Margrethe deltager i gudstjenesten.
Bispevielsen transmiteres af DR TV.

Reformationsjubilæum
Tirsdag den 31. oktober kl. 19.00 i Maribo Domkirke.
500-årsdagen for Martin Luthers opslag af 95
teser på kirkedøren i Wittenberg markeres med
en jubilæumsgudstjeneste i Maribo Domkirke.
Som et led i gudstjenesten opføres C.E.F. Wey-

16

ses »Reformations kantate«. Ved gudstjenesten
medvirker Ensemble Storstrøm, Maribo Domkirkes Koncertkor, dirigent Jan Ole Vanggaard
og domorganist Vibeke Vanggaard. Prædikant:
biskop Marianne Gaarden.

