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Bandholm - Askø sogne

Bandholm

Konfirmationsforberedelse
skoleåret 2018-2019
Indskrivning foregår søndag den 28. oktober efter gudstjenesten.
I år begynder konfirmationsforberedelsen med en temadag torsdag den 29.
november kl. 08.00-14.30.
Øvrige temadage i 2019:
Onsdag den 30. januar kl. 08.00 14.30
Onsdag den 20. februar kl. 08.00 14.30
Tirsdag den 9. april kl. 07.50 18.00 (Ekskursion)
Fra tirsdag den 8. januar til tirsdag den 23.
april er der forberedelse i Hunseby Kirke og i Maribo Domkirke fra kl. 12.4514.30. Østofte Kirke og Stokkemarke
Kirke fra kl. 13.30-15.15.
I vinterferien og i påskeferien er der
ikke forberedelse.

Høstgudstjeneste
Bandholm kirke den 30. september kl.
11.00. Traditionen tro vil der efter
høstgudstjenesten være mulighed for
at indtage en lækker frokost sammen
i beboerhuset. Frokosten koster 50 kr.,
og der kan købes drikkevarer til rimelige priser.
Tilmelding senest den 25. september til
sognepræst Jeanette Braun på telefon
54 78 81 60 eller mail: jsb@km.dk

Meditativ gudstjeneste
Torsdag den 4. oktober kl. 19.00. Nu er
der mulighed for at opleve Bandholm
Kirke på en helt ny måde.

Påskemiddag 2018.
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Musikkoret København.

Susanne Dea Crammond og sognepræst Jeanette Braun vil denne aften
holde en anderledes gudstjeneste med
fokus på fordybelse.

Alle Helgen
Ved gudstjenesten søndag den 4. november mindes og ærer vi vore døde ved at
tænde lys for dem. Efter gudstjenesten
vil menighedsrådet være vært ved et
lille traktement. Alle, der har mistet en
kær siden sidste Alle Helgen vil modtage en særlig indbydelse til denne
gudstjeneste.

Der er udflugt
Ud i det blå! onsdag den 12 september.
Der kommer nærmere opslag om det
senere. Tilmelding til Ejvind Sørensen
tlf. 54 71 00 01.

Musikkoret København
under ledelse af Ole Reuss Schmidt deltager i gudstjenesten i Askø Kirke den 9.
november kl. 10.30. Vi skal høre værker
af Puccini og Weyse. Efter gudstjenesten er der brunch i Præstegården.

Askø

Vejviser:

Luthersk Missions møder

Sognepræst: Jeanette Strømsted Braun,
Havnegade 29, 4941 Bandholm.
Tlf. 54 78 81 60. E-mail: jsb@km.dk
Træffetid: Tirsdag-fredag kl. 10.00-11.00.
Mandag er fridag.
Bandholm Kirke:
Formand for menighedsrådet:
Tina Susan Sirmacis Skytt, Plantagevej 17,
4941 Bandholm. Tlf. 21 28 48 64.
E-mail: shskytt@gmail.com
Kirkeværge: Klaus Jørgen Duch-Jørgensen,
Birketvej 72, 4941 Bandholm.
E-mail: klausduch@gmail.com
Kontaktperson: Mikkel Erik Keis Søtbæk,
Birketvej 189, 4941 Bandholm.
E-mail: soetbaek@gmail.com
Graver: Martin Nielsen, Skovlængevej 27,
4920 Søllested. Tlf. 25 54 67 67.
E-mail: bandholmkirke@gmail.com
Organist: Vasily Malysh.
E-mail: vasily.malysh@gmail.com
Kirkesanger: Palle Lykke Hansen.
E-mail: soellestedtaxi@mail.dk
Askø Kirke:
Formand for menighedsrådet:
Ejvind Sørensen, Konemadevej 15,
4942 Askø. Tlf. 54 71 00 01 / 61 79 29 22. Email: ejvindas@gmail.com
Kirkeværge: Peter Larsen, Lilleøvej 17,
4942 Askø. Tlf. 23 82 97 21.
Graver: Jørgen Gosmer, Øster
Hovedvej 22, 4942 Askø. Tlf. 54 71 00 38.
Privat 27 29 43 38. Mandag er fridag.
Organist: Anni Sørensen, Konemadevej 15,
Askø, 4942 Askø. Tlf. 54 71 00 01.
Kirkesanger: Vakant.

i Præstegårdens samlingslokale.
Onsdag den 19. september kl. 09.30:
Sørens Pedersen, Nykøbing F.
Mandag den 22. oktober kl 19.30: Missionær Hanna Rasmussen, Ethiopien.
Mandag den 12. november kl. 19.30:
??

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

Høstbøn

vi fejre Gerda Madsens 25 års jubilæum
som graver ved Krønge Kirke.
Efter hver af de to festgudstjenester
er menighedsrådet vært ved et lettere
traktement.

Lige for tiden fejres der høstgudstjenester overalt i Danmark og også hos os.
I en af bønnerne til høstgudstjeneste
beder vi:
Himmelske Fader!
Du, som er giveren af alle gode gaver,
vi takker dig,
fordi du har velsignet vore hænders
værk,
givet sol og regn over vore marker
og ladet os få vor høst i fred.
Vi beder dig:
Giv os altid at nyde vort daglige brød
med taknemmelighed
og under alle forhold slå vor lid til dig.
Bevar os fra overmod, når tiderne er
gode,
og fra mismod under trange kår.
Hjælp os at bruge dine gaver ret,
os selv og vor næste til gode og gavn,
og dit hellige navn til ære.
Velsign den sæd, du selv har sået i vore
hjerter,
at vi engang kan blive høstet til dit rige
ved din enbårne Søn, Jesus Kristus, vor
Herre,
som med dig lever og råder i Helligånds enhed,
én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen

Fuglse Kirke, høst.

ligt ind til vores lokale menighedspleje:
Holeby og Omegns Menighedspleje.

Sogneudflugt
Efter høstgudstjenesten i Fuglse Kirke søndag den 16. september arrangerer
Fuglse, Krønge og Torslunde menighedsråd sogneudflugt til Stevns. Udflugten er for hele pastoratet og menighedsrådet håber på god tilslutning til
denne dejlige tur.

Tirsdagsaftensgudstjenester
I løbet af efteråret holder vi forskellige
gudstjenester tirsdage kl. 19.00.
Den 4. september og den 2. oktober er
gudstjenesterne i Errindlev specielt
målrettet unge, men alle er velkomne.
Den 25. september holder vi en gudstjeneste i Fuglse med fokus på salmetillægget »100 Salmer«, og den 6. november holder vi Halloween-gudstjeneste i
Errindlev for børnefamilier.
Traditionen tro er der jagtgudstjeneste i Olstrup tirsdag den 20. november.
Jagtgudstjenesten har været en del af
Olstrups kirkeliv siden 2007.

Fuglse Kirke, før høst.

Vi håber, at denne vifte af tilbud kan
give endnu flere lyst til at få et afbræk
i hverdagen og komme til gudstjeneste
i en af vore kirker.

Høsttid er festtid
og tid til at glædes

Efteråret er også
jubilæernes tid

Det gør vi som sædvanligt i vore kirker,
der vil være smukt pyntede.
Ved høstgudstjenesterne i Tågerup Kirke den 9. september og Fuglse Kirke den
16. september samles der som sædvan-

Vi kan fejre to jubilarer ved vore kirker:
gudstjenesten den 14. oktober. Kirkesanger Agnes Langballes 40 års jubilæum
som kirkesanger ved vore kirker, og
ved gudstjenesten den 18. november kan

Den Danske Guitarkvartet: Thea Vesti Pedersen, Martin Stæhr Haugaard, Simon Junker
Tang og Kristian Lager.

Guitarkoncert
Søndag den 28. oktober kl. 16.00 i Fuglse
Kirke giver Den Danske Guitarkvartet
koncert under mottoet – fire guitarer
lyder helt anderledes end én!
Vejviser:
Sognepræst: Anne-Lene N. Frederickson,
Errindlevvej 3, 4895 Errindlev. Tlf. 54 60 00 09.
Mobil 29 10 60 09. E-mail: alnf@km.dk
Fredag er fridag.
Errindlev, Olstrup og Tågerup kirker:
Formand for menighedsrådet:
Luise Hansen, Egelundvej 18, 4895 Errindlev.
Tlf. 61 42 99 75.
Organist: Max Sydendal. Tlf. 23 24 35 43.
Kirkesanger: Agnes Langballe. Tlf. 54 69 10 22.
Gravere: Viggo Frederiksen. Tlf. 20 94 05 25.
Helle Tell. Tlf. 22 41 72 32.
Kirkeværger for alle tre kirker:
Marianne Hansen, Torsøvej 5, Torsø,
4895 Errindlev. Tlf. 54 60 00 94.
Kirsten Christensen, Kærvej 11, 4895 Errindlev.
Tlf. 54 60 01 13.
Fugle, Krønge og Torslunde kirker:
Formand for menighedsrådet:
Jørgen Madsen, Krøngevej 38, 4930 Maribo.
Tlf. 24 67 63 78.
Organist: Max Sydendal. Tlf. 23 24 35 43.
Kirkesanger: Agnes Langballe. Tlf. 54 69 10 22.
Gravere:
Fuglse og Torslunde kirker: René Romme.
Tlf. 40 74 39 42. E-mail: fktkirkegaarde@live.dk
Mandag er fridag.
Krønge Kirke: Gerda Madsen. Tlf. 21 64 86 56.
Kirkeværger:
Fuglse Kirke: Jimmy Roed. Tlf. 26 16 95 05.
Krønge kirke: Allan Madsen. Tlf. 28 70 41 29.
Torslunde Kirke: Tommy Kamps.
Tlf. 71 95 99 00.
Kirkekasserer for pastoratet: Birte Fuglsang
Johansen, Banegårdspladsen 21, 4930 Maribo.
Tlf. 54 65 36 20. Åbent: Tirsdag kl. 09.00-11.00
samt efter aftale.
Kirkebil: Tlf. 54 95 11 11 eller 54 60 20 05.
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Holeby - Bursø sogne

eller hjemmepleje, men er et supplement til disse ordninger. Vi tilbyder
aflastning i op til 3 timer om ugen, hovedsageligt i dagtimerne, aflastning
sker i øvrigt efter individuel aftale.
Tilbuddene er gratis.
Og Menighedsplejen kunne godt bruge
flere besøgsvenner. Så hvis du har lyst
og tid til at gøre denne gode indsats,
så ring bare.

Klippe og klistre billeder til påskeudsmykning af kirken.

Påske klippe-klistre
– Det kan være svært at styre en tegneblyant og en gulerod på samme tid, når
man har fornøjelige timer med klippe
og klistre billeder til påskeudsmykning
af kirken.
Børnehaveklasserne fra Holeby skole
mødtes den 20. marts til en formiddag
i Posselts Hus, som er vores sognehus
over for Holeby kirke. Idéen og initiativet er fra vores organist, Vibeke Dietz.

Konfirmandindskrivning
Konfirmation er den eneste kirkelige
handling, man skal gøre sig fortjent til.
Det begynder med, at skal alle konfirmander tilmeldes forberedelsen. For
de, der hører til Holeby eller Bursø
sogne, foregår indskrivning efter gudstjeneste i Holeby Kirke søndag den 11.
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.

Høstgudstjeneste
Og så er det værd at huske vores høstgudstjeneste søndag den 23. september kl.
10.30 i Holeby Kirke.

Alle helgens aften
Alle helgens aften mindes vi dem, der
gik bort. Det sker søndag den 4. november
kl. 15.00 i Bursø kirke og i Holeby kirke
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kl. 17.00. Der er altergang ved begge
gudstjenester. Oplæsning af navne på
årets døde.

Besøgsven
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 er 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

Bestyrelsen har konstitueret sig:
Formand: Agnes Langballe
Næstformand: Pia Kamp
Sekretær: Anne-Lene N. Frederickson
Kasserer: Susanne Nielsen
Koordinator for Besøgstjenesten: Erik
Vielsted.
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 tirsdagfredag kl. 11.00 - 12.00. Henvendelse i ferier til
sognepræst Anne-Lene Nielsen Frederickson.
Errindlev. Tlf. 54 60 00 09 eller Marianne Eilskov
Hansen. Rødbyhavn. Tlf. 54 60 50 49.
Ønsker du at tale med præsten?
Så ring eller send en e-mail og aftal et møde.
Præstens ugentlige fridag er mandag.
Indtal evt. besked på telefonsvareren.
Organist ved begge kirker: Vibeke Dietz,
Erikstrupvej 25, 4930 Maribo. Tlf. 25 48 62 82.
Kirkesanger ved begge kirker:
Annette Svaabæk, Frisegade 5C,
4800 Nykøbing F. Tlf. 28 34 84 08.
Graver ved begge kirker: Allan Madsen,
Krøngevej 11, 4930 Maribo. Tlf. 29 85 13 00.
E-mail: holeby.bursoe@gmail.com
Træffetid tirsdag - fredag kl. 09.00-09.30.
Anliggender vedrørende gravsteder eller
pyntning af kirke aftales med graveren.
Menighedsråd for Holeby og Bursø:
Formand: Vivi Henningsen, Ellemosevej 39,
4960 Holeby. Tlf. 54 60 66 28.
Kasserer: Svend Aage Hansen, Nødebjerg 67,
4960 Holeby. Tlf. 54 60 60 71.
Kirkeværge for Holeby Kirke: Jens Pedersen,
Nødebjerg 3, 4960 Holeby. Tlf. 30 29 69 27.
E-mail: jp-foto@hanet.dk
Kirkeværge for Bursø Kirke: Lissi Petersen,
Kirstinehøjvej 3, 4930 Maribo. Tlf. 20 44 72 50.
E-mail: restrup@privat.tele.dk
Kontaktperson vedr. leje af Posselts Hus:
Graver Allan Madsen. Tlf. 29 85 13 00.
E-mail: holeby.bursoe@gmail.com
Kirkebil: Kan bestilles på tlf. 54 95 11 11.

Hunseby sogn

En stor tak

Studiekreds

Juleaften

skal lyde til de syv strikkedamer, som
har strikket dåbsklude til Hunseby
sogn. De ligger i en æske, som kommer med til dåbssamtalerne, hvor forældrene vælger den dåbsklud, som de
bedst kan lide.
Der er også en dame, som broderer
dåbsklude, hvor der står Hunseby kirke på, og sådan en får hvert par også
med hjem til minde om dåbsdagen.
Endnu engang tak til jer alle!
Gitte

Studiekreds i Hunseby præstegård:
»Målet er mere livsmod og livsglæde«,
sådan skriver præsten Martin Herbst i
sin bog: »De syv glæder, forstå det moderne menneske og de syv dødssynder«. »For hvorfor skal vi gå og føle
os så skyldige«? Nej, det behøver vi
heller ikke! Med udgangspunkt i Martin Herbst bog undersøger vi skyldens
væsen. Det skulle der gerne komme et
godt grin ud af og en masse lettelse!
Det er sognets præst, der står for studiekredsen. Mandag den 17. september,
den 24. september og den 1. oktober kl.
19.00-21.00. Vel mødt! 
Gitte

Kom og hold juleaften i Hunseby præstegård den 24. december kl. 18.00-22.00.
Min mand og jeg glæder os til at være
sammen med vores nye julefamilie for
3. år i træk, og vi håber, at der er endnu
flere, som har lyst til at være med juleaften. Du sidder måske alene, eller I
har ikke råd til at holde jul, så meld
dig til vores hyggelige juleaften, hvor
vi får and og flæskesteg og danser om
juletræet og hygger os. Ring til Gitte for
tilmelding på tlf. 54 78 05 48.

Høstgudstjeneste
den 2. september kl. 10.00. Denne søndag fejrer vi høsten med alt godt fra
haverne.
Vi holder traditionen tro kagefestival
og efter gudstjenesten er alle velkommen til at medbringe en hjemmebagt
kage til kaffen i våbenhuset efter gudstjenesten.

Konfirmandindskrivning
2018/2019
for Borgerskolens og Birgittaskolens
konfirmander fra Hunseby sogn søndag
den 7. oktober kl. 19.00 i Hunseby kirke:
Vi inviterer alle nye konfirmander til
aftengudstjeneste og konfirmandindskrivning i Hunseby kirke. Tag jeres
forældre og søskende med. Vi slutter
af med sodavand og kage i våbenhuset.
Glæd jer til en sjov og festlig gudstjeneste. Tidspunkterne for konfirmandundervisningen vil blive sendt ud på
skolernes intranet. 
Gitte

Kom og syng med
i Hunseby præstegård! Vi synger nye
og gamle salmer og sange og får en kop
kaffe og lækker kage undervejs. Det er
vældig hyggeligt og sjovt. Her er let til
smil. Den 25. september, den 23. oktober,
den 13. november og den 18. december kl.
19.00-21.00.

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

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

Vejviser:
Hjemmeside: www.hunsebykirke.dk

Sognerejse
til Israel i efteråret 2019. Torsdag den 7.
november kl. 19.00 foredrag i Hunseby
præstegård: Min mand og jeg er ved
at arrangere en sognerejse til de bibelske steder i Israel, i efteråret 2019, med
UNITAS rejser.
Alle der kunne tænke sig at høre, om
det er noget for dem, er velkomne
i Hunseby præstegård, hvor Pastor
Emeritus Peter Moesgaard vil fortælle
om sine rejser til Israel og vise os billeder.
Derudover vil jeg fortælle om turens
program, pris og tilmeldingsfrist. Vi
håber, at se mange interesserede den
aften.

Alle helgen
Allehelgen gudstjeneste i Hunseby kirke søndag den 4. november kl. 16.00. Igen
i år holder vi en stemningsfuld og musikalsk Allehelgen gudstjeneste, hvor
vores organist spiller noget dejlig musik for os. Navnene på alle dem vi har
mistet i årets løb vil blive læst op, og
der vil være mulighed for lysvandring
på kirkegården og lystænding inde i
kirken. Der er kaffe og kage i våbenhuset efter gudstjenesten for dem, der
har lyst til det.

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 og kirketjener: Tina Hansen, Møllers
Vej 20, 4930 Maribo. Tlf. 40 47 50 76.
E-mail: hunseby@mail.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

Babysalmesang
Babysalmesang begynder tirsdag den
28. august kl. 10.00 i Sognets Hus og
fortsætter de følgende seks tirsdage.
Tirsdag den 4. september, tirsdag den 11.
september, tirsdag den 18. september, tirsdag den 25. september, tirsdag den 2. oktober og tirsdag den 9. oktober.
Møderne slutter med kl. 11.00 med
lidt at drikke og spise. Musikpædagog
Kirsten Pedersen synger og danser os
gennem en dejlig time. Velkommen til
alle børn mellem 0 og 1 år og forældre.
Husk tæppe til at sidde og ligge på.
Med venlig hilsen.
Bodil Lindsten og Per Møller

Meditation i Domkirken
I efteråret bliver der mulighed for at
stifte bekendtskab med kristen meditation ved tre andagter i domsognet. Datoerne er onsdag den 10. oktober, tirsdag
den 6. november og tirsdag den 4. december kl. 17.00-17.30. Nærmere oplysninger på hjemmesiden. Alle er velkomne,
der kræves ingen forudsætninger.
Domprovst Anne Reiter og sogne/
pilgrimspræst Anne Louise Hanson

Sensommertur
Torsdag den 13. september går Maribo
Domsogns tur til smukke Møn. Turen
starter fra Bagtorvet kl. 12.00 og slutter
samme sted senest kl. 18.00.
Vi skal besøge Stege Kirke, og måske
kan vi nå en lille tur i den nyåbnede
Middelalderhave. Derefter kører vi til
det hyggelige Thorsvang, Danmarks
samlermuseum, hvor der serveres
kaffe og kage kl. 14.30. Derefter bliver
der mulighed for at dyrke nostalgien
og snakke gamle dage. Pris for turen:
150 kr. Tilmelding senest fredag den 31.
august på Kirkekontoret, Kirkestræde
6 eller på tlf. 54 78 03 92.

Pilgrim i det nære
– kirke, kunst og kulturvandring
Onsdag den 19. september kl. 09.00:
Morgensangen i Domkirken. Kl. 10.00
sejler Anemonen os ud på Søndersø.
Tidligere naturvejleder Uffe Nielsen
guider os rundt på søen og på Borgø
og til Skelsnæshytten, hvor vi spiser
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frokost efter en enkel andagt. Vi forventer at være i Maribo kl. 16.00.
Husk fornuftigt tøj og fodtøj til turen i
skov og på sø og mad og drikke.
Anne Louise Hanson og Per Møller

vedkommende og kompetente måde at
løse opgaverne på. God pensionisttilværelse i Errindlev og tak for de ti år i
Maribo Domkirke. Se mere på side 10.
Bent Normann Olsen
Formand

Torsdagsmøder
Torsdagsmøde den 11. oktober: Per Møllers datter Kirstine Tougaard Møller
fortæller i ord og billeder om sit spændende ophold i Brasilien. I elleve måneder har Kirstine boet i byen Manhuaçu. Hun har været »datter« hos fire
forskellige familier, fulgt undervisningen i den lokale skole. Kirstine fortæller om livet og opholdet i Brasilien, om
spændende rejser rundt i landet, om en
tur ind i Amazonas junglen og mødet
med en kvælerslange, et dovendyr og
en række andre eksotiske dyr. Kirstine
rejste med Rotary.
Torsdagmøde den 15. november: Fra
Teologihøjskolen Lolland kommer
sognepræst Rebekka Brandt Kristensen, Søllested og fortæller om: »Thyra
Jensen, præstekone i Vigsnæs og Søllested- præstekoners betydning«.

Sangere til
Domkirkens Koncertkor
Har du lyst til at synge de store klassiske værker sammen med andre voksne
musikglade mennesker, er der mulighed for at blive optaget i Maribo Domkirkes Koncertkor. Kontakt domorganist Vibeke Vanggaard: vanggaard@
doks.dk eller tlf. 23 20 12 76.

Birgitte Flensburg

Tak til sognepræst
Birgitte Flensburg
for ti gode år ved Maribo Domkirke.
Birgitte Flensburg sagde ved ansættelsen, at den skulle vare ti år. Det blev
ti år i stadig udvikling af de opgaver
Birgitte påtog sig. Vi vil savne Birgittes

Anne Louise
Lindström Hanson

Sogne- og pilgrimspræst Anne
Louise Lindström Hanson
Efter nogle måneders overvejelse i begyndelsen af året samt en længerevarende ansøgningsprocedure er det en
stor glæde endelig at kunne sige højt:
Nu er jeg her!
Ja, nu er jeg her i Maribo Domsogn som
både sogne- og pilgrimspræst. Og det
har jeg været siden 1. juni, hvor jeg og
min familie flyttede herned og indtog
præsteboligen på Refshalevej 28.
Kort forinden opstarten af mit nye præsteembede her i Maribo Domsogn rundede jeg et af de skarpe hjørner i livet,
det 40’ende år. Selvom jeg op til flere
gange er blevet beskrevet som ung, så
er det alligevel en alder, hvor der pludselig er mange år at se tilbage på. Og
med dette tilbageblik ligger der mange
historier og dermed megen livserfaring
gemt.
En af historierne fortæller, at jeg har
bornholmske rødder. Når det er sagt, så
er jeg nu en gang opvokset, først i Randers, dernæst fra tre års alderen i Grenå,
hvor jeg fortsat har min nærmeste familie. Mine unge år blev tilbragt i Århus (og
omegnen), hvor jeg startede ud med at
arbejde som pædagogmedhjælper, hvorefter jeg tog hul på studierne ved Århus
Universitet. Ved siden af studierne tog
jeg af og til vikararbejde som social- og
sundhedshjælper – en uddannelse jeg
tog, mens jeg endnu boede i Grenå. Januar 2011 afleverede jeg mit speciale om
’Straf som omsorg’ og kunne få måneder
senere kalde mig: Cand.theol. Og det var
godt, endda rigtig godt, da jeg kort tid

Maribo domsogn

i øvrigt er gratis. Vi siger farvel og godnat kl. 18.30.
Onsdag den 26. september kl. 17.00:
Høst for børn.
Onsdag den 31. oktober kl. 17.00:
Da Jesus (og vi) blev døbt.
Onsdag den 28. november kl. 17.00:
Vi tænder lys i mørket.
Anne Louise Lindström Hanson

Pigekor ved Maribo domkirke
Hjorthede Kirke. Udsmykning ved Anita
Houvenaeghel.

efter blev indstillet som sogne- og arresthuspræst i Haslund-Ølst Pastorat og
Randers Arrest. Det var i dette embede
jeg slog mine første præstefolder. Og det
var således også i disse år, min mand
og jeg fik vores to børn, Sofus (3,5 år)
og Linus (på snart 2 år). Efter knap syvs
års præsteembede lidt uden for Randers
samt i arresten er det utrolig spændende og berigende at få lov til at fortsætte
med at slå mine præstefolder her i Maribo Domsogn. En lille skøn perle i den
sydlig ende af Danmark.
Selvom jeg befinder mig i en nyoprettet
kombinationsstilling, hvor jeg skal navigere i en deling, der hedder 50% som
sognepræst tilknyttet Domkirken og
50% som pilgrimspræst tilknyttet Pilgrimshuset (og Lolland-Falster Stift), så
vil jeg efter bedste evne forsøge at være
præst for alle. For at være præst er mere
end et arbejde, det er også et liv. Til slut
vil jeg sige: Vær ikke bange for at tage
kontakt med mig. Og kom som I er. Det
vil jeg selv forsøge at leve op til: At være
her som jeres nye præst sådan, som jeg
nu en gang er med mine 40 år i bagagen.
Anne Louise Lindström Hanson

Familiegudstjenester
Den sidste onsdag i september, oktober
og november afholder vi familiegudstjenester med efterfølgende spisning i
Sognets Hus. Vi begynder i kirken kl.
17.00, hvor vi holder en lille gudstjeneste med plads til nysgerrige øjne, ører
og munde. Efter gudstjenesten følges
vi over i Sognes Hus, hvor menighedsrådet er vært med spaghetti og kødsovs (eller andet nemt). Det er frivilligt,
om man vil deltage i spisningen – som

Fra efteråret 2018 bliver der mulighed
for at blive optaget i Maribo Domkirkes
nye pigekor. Koret øver hver torsdag
mellem 18.30 og 20.00. Der bliver optaget piger, som går i 5. Klasse og frem til
18 år. Koret deltager ved gudstjenester
og koncerter i kirken, og er lønnet.
For at blive optaget skal man synge rent
og have glæde ved at lave musik med
andre.
Ud over at synge vil man blive undervist i grundlæggende nodelære, samt få
en indføring i hvordan en gudstjeneste
er opbygget. Musikken vi synger vil
være både klassisk og rytmisk. Vi har
fokus på sang og dygtiggørelse, og der
vil være tid til hygge. Optagelsesprøver
finder sted den 6. september mellem
kl. 18.30 og 20.00. Har du allerede nu
spørgsmål er du velkommen til at kontakte domorganist Vibeke Vanggaard,
vanggaard@doks.dk, tlf. 23 20 12 76.

Bangs Have Center
Der afholdes bibelkreds onsdag den 5.
september, onsdag den 3. oktober og onsdag den 7. november. Alle dage kl. 13.30.
Per Møller

Sognemøder
Tirsdag den 18. september kl. 17.00:
Efterårets første sognemøde byder på
en samlet buket af udstilling, koncert
og foredrag. Mødet indledes med åbning af udstillingen »Troens rum« i
Domkirken. Udstillingen omfatter en
række plancher med billeder af billedkunstner Anita Houvenaeghels
kirkeudsmykninger: altertavler, prædikestole med mere. Efter åbningen
af udstillingen spiller violinist Karen
Hummel »Improvsationer over Troens rum«. Omkring kl. 18.15 serveres
der et let traktement. kl. 19.00 foredrag
ved Anita Houvenaeghel i Sognets

Hus.: »Troens rum«. Mødet arrangeres af Maribo Kunstforening og Maribo Domsogns Menighedsråd. Lolland
Kommune støtter sognemødet.

Natkirke
Kom og oplev Domkirken i et andet
lys fredag den 30. november fra kl. 18.3022.00. Aftenen vil byde på ren stilhed,
smuk musik, andagt, masser af stearinlys, kreative hjørner, kaffe og kage
i forhallen og meget mere. Se program
på hjemmesiden i november.
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.
Sognepræst og pilgrimspræst: Anne Louise
Lindström Hanson, Refshalevej 28, 4930
Maribo. Tlf. 20 14 50 23- E-mail: anlh@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
Maribo Domsogn:
E-mail: maribodom.sogn@km.dk
Kontortid: Mandag-fredag kl. 10.00-13.00,
onsdag tillige kl. 15.00-17.00. Tlf. 54 78 03 92.
Kirketjenere: Priska Willumsen. Klostergade 33, 4930 Maribo. Tlf. 20 42 03 89. Mandag
er fridag. Niels Devantier. Klostergade 33,
4930 Maribo. Tlf. 20 42 03 92. Mandag er fridag.
Domorganist: Vibeke Vanggaard. Skovmarksvej 20, 4672 Klippinge. Tlf. 23 20 12 76.
Fridag: mandag. E mail: vanggaard@doks.dk
Kirkegårdsleder: Susanne Høegh Hansen.
Træffes på kirkegården i arbejdstiden og på
kirkegårdskontoret mandag til torsdag kl. 11.0012.00 og kl. 14.00-15.00, samt fredag
kl. 11.00-12.00. Tlf. 23 30 03 51 / 54 78 03 51.
E-mail: kontor@maribokirkegaard.dk
Regnskabsfører: Søren Lysgaard. Træffes på
kirkegårdskontoret i kontorets åbningstid. Tlf. 54
94 38 12. E-mail: sl@maribokirkegaard.dk
Formand for menighedsrådet: Bent Normann
Olsen, Sdr. Boulevard 111 D, 4930 Maribo.
Tlf. 24 24 36 17.
Domkirkeværge: John Nymand, Sdr.
Boulevard 111 i, 4930 Maribo. Tlf. 20 29 26 50.
Ældrearbejdets kontaktudvalg:
Anne Koppelgaard, Refshalevej 65,
4930 Maribo. Tlf. 54 78 90 23.
Ungdomskorpsene:
De grønne pigespejdere »Augustaer«
Kontaktperson: Lone Jehrbo, Vestergade 53,
4930 Maribo. Tlf. 28 93 83 244.
Det Danske Spejderkorps. Maribospejderne
Formand: Anders Bentley, Søvænget 2,
4930 Maribo. Tlf. 24 40 50 01.
Gruppeleder: Bente Jørgensen,
Maria Gade 28, 4930 Maribo. Tlf. 54 78 10 39.
Kirkebil: Bestilles hos kordegnen. Tlf. 54 78 03 92.
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GUDSTJENESTER
September - Oktober - November
SEPTEMBER
Søndag den 2. – 14. søndag efter trinitatis
Kl. 16.00 (GSLA)
Kl. 19.00 (ABL)
Kl. 10.00 (GSLA) Høstgudstjeneste med
kaffe og kage bagefter
Maribo
Kl. 10.00 (ABRE) Kirkebil
Nebbelunde Kl. 14.00 (BIF)
Afskedsgudstjeneste
Rødby
Kl. 10.00 (LEB)
Rødbyhavn Kl. 10.00 (MEH)
Torslunde
Kl. 10.30 (ALNF)
Østofte
Kl. 08.30 (PRKI)
Bandholm
Holeby
Hunseby

Tirsdag den 4.
Errindlev

Kl. 19.00 (ALNF)

Onsdag den 5.
Maribo

Kl. 09.00 (DSP)

Morgensang

Søndag den 9. – 15. søndag efter trinitatis
Askø
Bandholm
Holeby
Hunseby
Krønge
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Tågerup

Kl. 10.30 (JSB)
Kl. 16.00 (JSB)
Kl. 10.30 (ABL)
Kl. 10.00 (GSLA)
Kl. 09.00 (ALNF)
Kl. 10.00 (ABRE)
Kl. 09.30 (LEB)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 11.00 (LEB)
Kl. 10.30 (ALNF)

Østofte

Kl. 19.00 (HMAA)

Korgudstjeneste med brunch

Kl. 09.00 (DSP)

Maribo
Maribo
Rødby

Kl. 09.00 (DSP)
Morgensang
Kl. 17.00 (ANLH) Familiegudstjeneste
Kl. 17.00 (LEB)
Forklaringsgudstjeneste for
alle interesserede

Søndag den 30. – 18. søndag efter trinitatis
Bandholm
Errindlev
Holeby
Hunseby
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Østofte

Kl. 11.00 (JSB)
Høstgudstjeneste med frokost
Kl. 10.30 (ALNF)
Kl. 19.00 (ANLH)
Kl. 09.30 (GSLA)
Kl. 10.00 (PMOE)
Kl. 11.00 (LEB)
Høstgudstjeneste
Kl. 09.30 (LEB)
Kl. 10.00 (HMAA)
Kl. 19.00 (HMAA) Katekumenatsgudstjeneste

Kl. 19.00 (ALNF) Ungdomsgudstjeneste/
konfirmandindskrivning og
forældremøde

Onsdag den 3.
Maribo

Kl. 09.00 (DSP)

Morgensang

Torsdag den 4.
Bandholm
Morgensang

Onsdag den 19.
Morgensang

Søndag den 23. – 17. søndag efter trinitatis
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Onsdag den 26.

Errindlev

Kl. 10.00 (JSB)
Kirkekaffe
Kl. 09.00 (ALNF)
Kl. 10.30 (ALNF) Høstgudstjeneste. Indsamling til Holeby og Omegns
Menighedspleje.
Holeby
Kl. 10.30 (ABL)
Hunseby
Kl. 19.00 (GSLA) Aftengudstjeneste
Maribo
Kl. 10.00 (PMOE)
Nebbelunde Kl. 11.00 (LEB)
Ringsebølle Kl. 14.00 (LEB)
Høstgudstjeneste
Rødbyhavn Kl. 10.00 (MEH) Høstgudstjeneste/kirkefrokost
Østofte
Kl. 10.00 (HMAA) Høstgudstjeneste
Maribo
Kl. 09.00 (DSP)
Morgensang

Askø
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge

Kl. 19.00 (ALNF) Musikgudstjeneste

Tirsdag den 2.

Bandholm
Errindlev
Fuglse

Kl. 09.00 (DSP)

Fuglse

Kirkekaffe

Høstgudstjeneste. Indsamling til Holeby og Omegns
Menighedspleje

Kirkekaffe

Tirsdag den 25.

OKTOBER

Søndag den 16. – 16. søndag efter trinitatis

Maribo

Kl. 09.00 (ABL)
Kl. 19.00 (MEH)

Altergang

Onsdag den 12.
Maribo

Torslunde
Tågerup

Kl. 19.00 (GSLA)
Kl. 10.30 (ABL)
Høstgudstjeneste. Altergang
Kl. 10.00 (GSLA)
Kl. 10.00 (ANLH)
Kl. 08.30 (HAML) Kirkekaffe
Kl. 10.00 (MEH) Konfirmandindskrivning
Kl. 11.00 (PM)

Kl. 19.00 (JSB)

Meditativ gudstjeneste

Søndag den 7. – 19. søndag efter trinitatis
Askø
Holeby
Hunseby
Krønge
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Østofte

Kl. 14.00 (GSLA) Kirkekaffe
Kl. 08.30 (MEH)
Kl. 19.00 (GSLA) Aftengudstjeneste og
konfirmandindskrivning
Kl. 10.30 (ALNF)
Kl. 10.00 (PMOE) Kirkebil
Kl. 09.30 (LEB)
Kl. 10.00 (MEH) Præstepraktikant prædiker
Kirkekaffe
Kl. 11.00 (LEB)
Kl. 10.00 (HMAA)

Onsdag den 10.
Maribo
Maribo

Kl. 09.00 (DSP)
Morgensang
Kl. 17.00 (ABRE) Meditationsgudstjeneste

Torsdag den 11.
Maribo

Kl. 14.00 (PMOE) Sognets Hus

Søndag den 14. – 20. søndag efter trinitatis
Bandholm
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo

Kl. 11.00 (GSLA)
Kl. 10.30 (ALNF) Festgudstjeneste. Kirkesangers 40 års jubilæum
Kl. 08.30 (MEH)
Kl. 09.30 (GSLA)
Kl. 10.00 (ANLH)

Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Tågerup
Østofte

Lørdag den 10.

Kl. 11.00 (LEB)
Kl. 09.30 (LEB)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 09.00 (ALNF)
Kl. 19.00 (PRKI)

Nebbelunde Kl. 17.00 (LEB)

Søndag den 11. – 24. søndag efter trinitatis

Onsdag den 17.
Maribo

Kl. 09.00 (DSP)

Morgensang

Torsdag den 18.
Rødbyhavn

Kl. 17.00 (MEH)

Spaghettigudstjeneste

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

Kl. 09.30 (JSB)
Kl. 16.00 (MEH)
Kl. 19.00 (ABL)
Kl. 10.30 (ABL)
Altergang
Kl. 11.00 (JSB)
Kl. 10.00 (ABRE)
Kl. 09.30 (LEB)
Kirkekaffe
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 11.00 (LEB)
Kl. 09.00 (DSP)

Morgensang

Søndag den 28. – 22. søndag efter trinitatis
Askø
Bandholm
Holeby
Hunseby
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Torslunde
Tågerup
Østofte

Bandholm
Holeby
Hunseby
Krønge
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Tågerup
Østofte

Onsdag den 14.
Maribo

Kl. 09.30 (JSB)
Kl. 16.00 (JSB)
Konfirmationsindskrivning
Kl. 10.30 (ABL)
Kl. 10.00 (GSLA)
Kl. 10.00 (ANLH)
Kl. 11.00 (EB)
Kl. 09.30 (HANL)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 14.00 (MEH)
Kl. 09.00 (ABL)
Kl. 10.00 (PRKI)
Kl. 09.00 (DSP)
Morgensang
Kl. 17.00 (ANLH) Familiegudstjeneste med
efterfølgende spisning.

NOVEMBER
Søndag den 4. – Alle Helgens dag
Askø
Bandholm
Bursø
Errindlev
Fuglse
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Østofte
Sædinge

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

Kirkekaffe
Traktement efter gudstjenesten
Altergang
Alle helgens gudstjeneste
Alle helgens gudstjeneste
Let traktement
efter gudstjenesten
Kl. 17.00 (ABL)
Altergang
Kl. 16.00 (GSLA) Alle helgens gudstjeneste
med lystænding og kaffe
Kl. 16.00 (PMOE) Kirkebil
Kl. 16.00 (LEB)
Alle helgen
Kl. 16.00 (MEH) Mindegudstjeneste. Kirkekaffe
Kl. 19.00 (HMAA) Alle helgen
Kl. 14.00 (LEB)
Alle helgen

Tirsdag den 6.
Errindlev
Maribo

Kl. 19.00 (ALNF)
Kl. 17.00 (ABRE) Meditationsgudstjeneste
Kl. 09.00 (DSP)

Morgensang

Maribo

Kl. 14.00 (ABRE) Sognets Hus

Askø
Bandholm
Holeby
Hunseby
Krønge
Maribo
Rødby
Rødbyhavn
Sædinge
Østofte

Kl. 09.30 (JSB)
Kl. 16.00 (JSB)
Kl. 10.30 (ABL)
Altergang
Kl. 10.00 (GSLA)
Kl. 10.30 (ALNF) Festgudstjeneste. Gravers
25 års jubilæum. Let traktement efter gudstjenesten
Kl. 10.00 (ANLH)
Kl. 14.00 (LEB)
Menighedsmøde bagefter
Kl. 09.00 (ABL)
Kl. 11.00 (LEB)
Kl. 19.00 (EOR)

Tirsdag den 20.
Olstrup

Kl. 19.00 (ALNF) Jagtgudstjeneste. Let traktement efter gudstjenesten

Onsdag den 21.
Bandholm
Maribo

Kl. 16.00 (JSB)
Kl. 09.00 (DSP)

Morgensang

Søndag den 25. – Sidste søndag i kirkeåret
Bandholm
Holeby
Hunseby
Maribo
Nebbelunde
Rødby
Rødbyhavn
Torslunde
Tågerup
Østofte

Kl. 11.00 (GSLA)
Kl. 10.30 (ABL)
Kl. 09.30 (GSLA)
Kl. 10.00 (PMOE)
Kl. 16.00 (LEB)
Kl. 14.00 (LEB)
Kirkekaffe
Kl. 09.00 (ABL)
Kl. 09.00 (ALNF)
Kl. 10.30 (ALNF)
Kl. 15.00 (HMAA) Juletræstændings
gudstjeneste

Onsdag den 28.
Maribo
Maribo

Kl. 09.00 (DSP)
Morgensang
Kl. 17.00 (ANLH) Familiegudstjeneste med
efterfølgende spisning

Torsdag den 29.
Holeby

Kl. 19.00 (ABL)

Jagtgudstjeneste

Fredag den 30.

Onsdag den 7.
Maribo

Kl. 09.00 (DSP)

Torsdag den 15.

Onsdag den 31.
Maribo
Maribo

Kl. 09.30 (JSB)
Kl. 10.30 (ABL)
Konfirmandindskrivning
Kl. 11.00 (JSB)
Kl. 16.00 (ABL)
Kl. 10.00 (ABRE)
Kl. 09.30 (LEB)
Kl. 10.00 (MEH)
Kl. 19.00 (MEH)
Kl. 10.00 (EOR)

Søndag den 18. – 25. søndag efter trinitatis

Onsdag den 24.
Maribo

Mortensaften med efterfølgende spisning i Sognehuset

Morgensang

Maribo

Kl. 19.00 (DSP)

Natkirke

Præster: Anders Blichfeldt (ABL) – Anne Reiter (ABRE) – Anne-Lene Frederickson (ALNF) – Anne Louise Lindström Hanson (ANLH)
Birgitte Flensburg (BIF) – Ebbe Blockmann (EB) – Elin Olsen Rasmussen (EOR) – Gitte Sylvest Larsen (GSLA) – Hanne Lund (HANL)
Hans Maaløe (HMAA) – Jeanette Strømsted Braun (JSB) – Jesper Bacher (JEBA) – Lene Bruun-Kristensen (LEB)
Marianne Eilskov Hansen (MEH) – Peder Kistrup (PRKI) – Per Møller (PMOE) – Peter Moesgaard (PM) – En af domsognets præster (DSP)
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Nebbelunde - Sædinge sogne

del af lokalsamfundet, og jeg ser frem
til at bestride det »hellige almindelige
kirkebænkeembede«. Må Gud velsigne
jer alle.
Birgitte Flensburg

TAK til Birgitte
for 10 gode år i
Nebbelunde og Sædinge
Lad guldne hvert et blad på kvist,
lad falme alle strå,
Guds kærlighed, jeg ved for vist,
omskiftes ikke så.
DDS 732 C.J. Boye 1833

Efter 28 år som sognepræst, har Birgitte
Flensburg valgt at gå på pension. De
første 18 år som sognepræst i Karlslunde og Karlstrup sogne og sidste 10 år i
Nebbelunde-Sædinge sogne.
Birgitte har med sin personlighed sat
stor præg på sognene. Birgitte har med
sit engagement fornyet og udviklet det
diakonale arbejde.
Hun har faktisk opnået at nå ud til
børn, unge, børnefamilier, ældre samt
gamle i sognene.
Hendes arbejde i menighedsplejen
med udsatte børnefamilier, har Birgitte
prioriteret højt.
Strikkeklubben har også nydt godt af
Birgittes tilstedeværelse.
Birgitte er utrolig vellidt af alle i et område, der rækker langt ud over sognegrænserne.

Birgitte Flensburg.

TAK!
Efter ti år fyldt med virke og tjenester
er tiden kommet til at sige farvel og tak
til jer, som har været en del af mit liv
som sognepræst i Nebbelunde-Sædinge og Maribo gennem årene.
Jeg føler stor taknemmelighed og glæde over samværet og mødet med jer
alle. Det er den gode og positive ånd,
som jeg har mødt overalt, der har givet mig mod og kræfter til at løse de
forskellige opgaver, som jeg har haft.
Kombinationen af sognepræst på landet og bistandspræst i domsognet har
været inspirerende, ind i mellem krævende OG altid givende. Nu bor jeg
med min mand i vores hus i Errindlev,
og vi glæder os til fortsat at være en
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Der er et lille ord, der ikke findes i
Birgittes ordbog, det er NEJ. Birgitte
giver altid en hånd med, når nogen
trænger til det. Vi i menighedsrådet er
taknemmelige for det inspirerende arbejde Birgitte har lagt hos os, dels ved
vore lange, men frugtbare menighedsrådsmøder. Ligeledes ved vore mange
arrangementer har Birgitte deltaget
aktivt i planlægning og afholdelse af
disse.

Konstitueret sognepræst
Fra september træder jeg ind som præstevikar, ligesom jeg for tiden er det i
Rødby-Ringsebølle. Præsteopgaverne
er mange og forskellige, og de er blevet
overdraget mig fra trygge hænder hos
sognepræst Birgitte Flensburg og god
opbakning fra menighedsrådet.
Efteråret byder på en god kalender i
Nebbelunde og Sædinge med plads til
både alvor og højtidelighed, munterhed og lærerige ord. Jeg glæder mig til
at tage del i det med jer.
Jeg blev teolog og præst i 2014, stammer fra Aalborg og Aarhus men kender en del til kirken og kulturen på
Lolland. Min indgang til Folkekirken
er gået gennem kirkekor, og jeg dyrker
sangen og musikken som præst og som
korsanger. Salmer fylder mit liv hver
dag, både deres ord og toner. Derfor
ligger søndagens genkendelige gudstjeneste mig særligt på hjerte, med dens
smukke salmer og højtidelige budskab
om fred og frihed for os alle i Kristus.
Nu ser jeg frem til mange gode muligheder for at mødes med jer i de to
smukke kirker til gudstjenester og til
de andre gode traditioner, der foregår
i Nebbelunde sognegård.
Jeg bor på Falster, men jeg kan findes i
Nebbelunde præstegård eller hvor som
helst fra, I sender bud efter mig.
Lene Bruun-Kristensen

Vejviser for begge kirker:
Hjemmeside: www.rodbykirke.dk
Sognepræst: Fælles med Rødby-Ringsebølle.
Kirkegårdsleder: Per Hansen. Tlf. 54 60 13 11.
Kontortid: Mandag-torsdag kl.12.00 - 13.00.
Kirketjener: Vikar: Jan Petersen.

Nebbelunde-Sædinge menighedsråd
siger Birgitte mange tak for 10 års fantastisk godt samarbejde.
Vi ønsker Birgitte et godt otium. Nebbelunde-Sædinge menighedsråd afholder reception for Birgitte i Nebbelunde
præstegård søndag den 2. september efter gudstjeneste kl. 14.00 i Nebbelunde
kirke.
Nebbelunde-Sædinge menighedsråd

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

Gudstjenester i Kirsebærhaven
Vi fejrer gudstjeneste med nadver på følgende tirsdage kl. 10.30:
Den 11. september: Høstgudstjeneste med
frokost.
Den 18. september, 2. oktober og 16. oktober.
Den 6. november: Allehelgens-gudstjeneste og den 20. november.
Alle tjenester er ved konstitueret sognepræst Lene Bruun-Kristensen. Der bydes på kaffe og en snak bagefter. Alle
beboere såvel som borgere ude i sognet
er velkomne.

Alle helgen i Rødby Kirke
Søndag den 4. november kl. 16.00 samles vi
til Alle helgen-gudstjeneste. Vi vil tænde
lys til at mindes vores kære døde i troen
på, at de er gået i forvejen for os mod
Himlens evige lys.
Navnene på dem, der er gået bort i sognene i det forgangne år vil blive læst op,
og der er tid til smukke salmer, tid til
stilhed og tid til at bede, takke og mindes. 
Menighedsråd og sognepræst

Høstgudstjeneste
Ringsebølle Kirke
Søndag den 16. september kl. 14.00. Kom
til en høstpyntet kirke, hvor vi sammen
med SangGruppen fra Rødby vil synge
høstsalmer. Vi fejrer naturligvis nadver
under gudstjenesten, fordi det daglige
brød også er langt mere end de gaver,
vi samler i laderne under høsten. Alterbrødet vil denne dag være hjemmebagt,
usyret brød som ved den første nadver.
Vi byder på kaffe og hjemmebagt kage
ved et fælles bord efter gudstjenesten.
Hvis vejret tillader det, vil Hans Chr.
Bentsen, Ringsebølle, vise os rundt på
kirkegården og fortælle kirkens historie.

Menighedsrådet

Sognets menighedsmøde
Efter gudstjenesten søndag den 18. november kl. 14.00 indbydes alle til det årlige menighedsmøde kl. 15.00. Menighedsrådet vil være vært ved en kop kaffe
og kage. Formanden redegør for årets
gang 2018. Forretningsfører og kasserer
redegør for budget 2019.
Mødet har baggrund i Menighedsrådsloven § 41 stk. 2, som siger: »Menigheds-

rådet indkalder en gang om året til et
menighedsmøde, hvor rådet redegør for
sidste års regnskab og det kommende
års budget. Menighedsrådet aflægger
beretning om rådets virksomhed i det
forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år.«

Menighedsrådet

Hej piger i 3.-6. klasse
Er du glad for at synge?
Er du glad for julens traditioner?
Har du tid den 9. december 2018?
Så er det måske lige DIG at være med i
Rødby Kirkes lucia-optog.
Vi øver hver torsdag fra kl. 16.30-17.15 i
Rødby Kirke. Første gang er torsdag den
8. november. Sidste gang er torsdag den
6. december.

Lucia-optoget
Den 9. december i Blomsterparken kl.
14.45 og i Rødby Kirke kl. 16.00.
Har du tid, lyst og lejlighed så mød op
og vær med. Hvis du har yderligere
spørgsmål, kan du ringe til mig på tlf.
61 30 46 87.
Jeg glæder mig til at se DIG.
Stor hilsen fra
Britta Matlok-Geisler, organist

Nyt fælles pastorat
Rødby, Ringsebølle, Nebbelunde og
Sædinge sogne udgør nu ét pastorat.
Gennem nogle måneder har der været
drøftelser mellem de to menighedsråd i
Nebbelunde-Sædinge og Rødby-Ringsebølle pastorater om et endnu tættere
samarbejde. Drøftelser, som også provstiet og stiftet har deltaget i.
Den 11. juni sendte biskop Marianne
Gaarden så spørgsmålet i høring. Begge menighedsråd udtalte sig positivt
om forslaget. Og med brev af 29. juni
meddelte biskoppen:
»… jeg (har) i henhold til Kirkeministeriets cirkulære nr. 9894 af 23. oktober
2006 om oprettelse, ændring og nedlæggelse af pastorater, fastsættelse af
pastoratsnavne samt om oprettelse og
nedlæggelse af præstestillinger truffet
beslutning om, at Nebbelunde-Sædinge og Rødby-Ringsebølle pastorater
sammenlægges til et nyt pastorat benævnt Rødby-Ringsebølle-Nebbelun-

de-Sædinge pastorat og at konstitueret
sognepræst Lene Bruun-Kristensen og
sognepræst Birgitte Flensburgs ansættelsesområde ændres til at omfatte det
nye pastorat.«
Sammenlægningen er trådt i kraft den
1. juli 2018.
Fælles præstegårdsudvalg
Som følge af sammenlægningen skal
de to menighedsråd nedsætte et fælles præstegårdsudvalg, og de skal
med mellemrum afholde fællesmøder. Det første fællesmøde fandt sted
i Nebbelunde Sognehus den 5. juli.
Ved denne lejlighed udpegede RødbyRingsebølle menighedsråd Hans Christian Bentsen og Arne Oluf Andersen
til medlemmer af udvalget, mens Nebbelunde-Sædinge udpegede Michael
Viid Thage og Birthe Måhr. Udvalget
har efterfølgende konstitueret sig med
Michael Thage som formand og Hans
Chr. Bentsen som sekretær.
Vejviser:
Hjemmeside: www.rodbykirke.dk
Henvendelse til Rødby og Ringsebølle
sogne sker indtil videre som følger:
Vedrørende gudstjenester og kirkelige handlinger:
Konstitueret sognepræst: Lene Bruun-Kristensen. Tlf. 26 67 59 49. E-mail: LEB@km.dk
Vedrørende anmeldelser: Henvendelser om
attester, navngivning/-ændring, anmeldelser
med mere til kordegnen i Maribo, Anne-Mette
Overgaard, Kirkestræde 6, 4930 Maribo.
Tlf. 54 78 03 92. E-mail: amov@km.dk eller
maribodom.sogn@km.dk
Sognets postadresse:
Vestergade 26, 4970 Rødby.
Præstegårdens kontor:
E-mail: roedbysogn@km.dk
Organist: Britta Matlok Geisler. Tlf. 61 30 46 87.
Kirkesanger:
Eva Strømberg Kiehn. Tlf. 41 42 75 32.
Kirketjener: Kirsten Pilemand. Tlf. 42 21 11 23.
E-mail: kirsten.pil@stofanet.dk
Rødby kirkegård: Søndergade 50, 4970 Rødby.
E-mail: roedby-kirkegaard@mail.dk
Kirkegårdsleder: Per Hansen. Tlf. 54 60 13 11.
Kontortid: Mandag-torsdag kl. 12.00-13.00,
fredag kl. 09.30-10.00.
Menighedsrådets formand: Arne O. Andersen.
Tlf. 22 31 14 20. E-mail: arne@aoandersen.dk
Kirkeværge Rødby: Christian Oldin.
Kirkeværge Ringsebølle:
Hans Christian Bentsen. Tlf. 54 60 15 14.
E-mail: chi.bentsen@live.dk
Kasserer: Erik Nielsen. Tlf. 54 75 90 56.
Kirkebil: Kan bestilles hos Skørringe Busser
tlf. 54 60 80 12 inden fredage kl. 10.00.
Alle, der bor i Rødby-Ringsebølle sogne, kan
benytte kirkebil til gudstjenesterne.
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deltage, så ring til sognepræsten på tlf.
54 60 50 49.

Babysalmesang
Var det noget for dig og dit barn (0-1år).
Er du interesseret, så henvend dig til
sognepræsten på telefon 54 60 50 49.

Torsdagsklubben

Foto: Marianne Eilskov Hansen.

Høstgudstjeneste

Kirkelegestue

Søndag den 16. september afholder vi
høstgudstjeneste kl. 10.00. 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. Vi afholder auktion
over frugt og grønt og andre donerede
gaver. Der kan bestilles kirkebil.

Er du dagplejemor eller på barsel, familieorlov eller hjemmegående med
børn i alderen 0 - 2 er du hjertelig velkommen til at deltage sammen med
dagplejen.
Vi synger salmer, hjuler rundt, bevæger
os, sanser og oplever.
Tirsdag den 18. september kl. 10.00
Tirsdag den 13. november kl. 10.00.

Menighedsrådet orienterer

Indskrivning til
konfirmandundervisning

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

Spaghetti gudstjeneste
Noget nyt: Spaghetti gudstjeneste.
Torsdag den 18. oktober, indbyder vi til
gudstjeneste for børnefamilier med
efterfølgende fællesspisning. Var det
noget for jeres lille familie, så sms til
Sussanne Kaxe på tlf. 21 84 72 89 eller
e-mail: sussannekv@hotmail.com. Se
også facebooksiden Rødbyhavn kirke.

Alle helgen
mindegudstjeneste
Vi viderefører traditionen fra tidligere år og mindes sognets døde ved en
gudstjeneste og tænder et lys for dem,
som vi mistede. I år har vi valgt Alle
helgen søndag den 4. november og det
bliver kl. 16.00.
Der er kaffe bagefter og der kan bestilles kirkebil.
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Søndag den 23. september er der mulighed for at tilmelde sig til sæsonens
konfirmandundervisning. Gudstjeneste er kl. 10.00. Er man forhindret, så
kan tilmelding til undervisningen ske
ved henvendelse til sognepræsten på
tlf. 54 60 50 49.

Menighedsplejen
for Rødby og Omegn har et projekt,
som vi kalder minihøjskole. Den 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 fællesskab. Vi ser gerne
nye ansigter. Det er den sidste onsdag
i måneden fra kl. 16.00 til 18.00. Har
du ikke været med før, men ønsker at

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 6. september: Lise Simon
kommer og fortæller om »mit liv i
Korsbæk«.
Torsdag den 4. oktober: Pastor Emeritus
Ebbe Blochmann fortæller og viser billeder fra sin tur til Island.
Torsdag den 1. november: Sognepræst Per
Møller fortæller om de »skæve« historier fra Det gamle Testamente. Historier om menneskers liv med hinanden
og med Gud. Lene Jørgensen hjælper
os med salmerne.
Vejviser:
Sognepræst: Marianne Eilskov Hansen,
Rødbyhavn præstegård, Havnegade 99 A,
4970 Rødby. Tlf. 54 60 50 49. Træffes bedst
tirsdag, onsdag og fredag kl. 09.00 - 10.00.
Mandag er fridag. E-mail: meh@km.dk
På fridage og i ferier kan henvendelse ske til:
Sognepræst Anne-Lene Frederickson,
Errindlev præstegård. Tlf. 54 60 00 09.
Sognepræst Anders Blichfeldt, Holeby.
Tlf. 54 60 60 33.
Organist: Margit Gjødsbøl Farsø.
Tlf. 40 87 55 75.
Kirkesangere: Frits Søvndal. Tlf. 58 52 30 10.
Rie Groth Kruse. Tlf. 26 91 51 01.
Kirketjener: Bettina Madsen. Træffetid tirsdagfredag kl. 10.00 - 12.00. Tlf. 54 60 51 95.
Mandag er fridag.
Graver: Mikael Przeklasa. Træffes på kirke
gården dagligt og tillige mandag - torsdag
kl. 12.00 - 12.30 på tlf. 54 60 51 95.
Mobil 40 31 33 07.
Menighedsråd:
Formand: Marianne Eilskov Hansen, Rødbyhavn præstegård, Havnegade 99 A,
4970 Rødby. Tlf. 54 60 50 49.
Kirkeværge: Kirsten W. Hansen, Strandagervej 46, 4970 Rødby. Tlf. 54 60 54 82.
Kasserer: Marianne Kaad, Syltholmsgade 48,
st. tv., 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

Dommedag
De tider er forbi, hvor man behøvede
gå i kirke for at høre en dommedagsprædiken. I dag skal man bare tænde
for fjernsynet eller åbne sin Facebook,
så vælter det ud med dystre profetier
om, at verdens undergang er nært forestående.
I middelalderen gyste man over kalkmalerierne, hvor de gode og de onde
ved verdens ende engang skal dømmes for deres gerninger. I dag ser vi
på prognoser, hvornår kloden bliver
for varm, havene stiger, bierne dør,
flygtninge vælter ind over grænserne
og resten af verden mangler mad: Verden går under!
Fuldstændig som i middelalderen opfordres vi til at angre og omvende os:
Køb økologisk! Bliv vegetar! Lad bilen
stå! Miljøfanatikere virker sjovt nok ofte »religiøse« i deres engagement, og
måske der er noget om snakken!
Men til forskel fra middelalderen er
Gud i dag helt væk fra scenen. Vi er
både guds-forladte og syndere, og vi
ved godt, vi selv er skyldige i den dom,
der venter os! Men nu da Gud er væk,
er vi blevet vore egne dommere. Og det
er dommen ikke blevet mildere af!
Frygten for dommen er sluppet løs, ud
af kirken, og er gået på rov i blandt os.
Den æder sig fed i vores frygt og angst
og magtesløshed for hvordan det skal
gå.
Uanset om det er flygtningene, klimaforandringerne, eller demokratiets
sammenbrud vi er bange for, så har vi
på ret få år fået en følelse af at fremtiden ikke ser lys ud. Og det er op til os
selv, hvis ikke det skal ende helt galt.
Sådan er det jo: Hvis ikke der er nogen
Gud, må mennesket frelse sig selv.
Mange, inklusive medierne, kan ikke
holde ud at tænke på dommen. Så
mens verden er under nedsmeltning,
trækker vi gardinerne for, hygger os
med X-factor, gyser over Peter Madsen eller bruger det meste af en uge på
kronprinsens fødselsdag. Men vi ved
godt, at vi lukker øjnene for en stakket frist.

Dengang Gud fandtes og havde indflydelse på folks tro og livssyn, forstod
man faktisk dommedag som en glædelig begivenhed. Når han kommer for at
dømme levende og døde, – så skulle
alt blive godt. Og det var ikke op til os
selv, men op til Gud. Og det var en dejlig tanke. Ved dommedag skulle Gud
gøre alting godt. Og ind i mellem så
man endda små fremskridt i tiden og
det forstod man som tegn på, at Guds
gode dom var på vej.

Sangaften
Mandag den 29. oktober. Igen slår vi dørene op til en dejlig aften fuld af sang.
Aftenen ledes af Hans Maaløe og Bennedikte Filbert, præst og kirkesanger.
Vi håber, alle har lyst til at møde op og
synge af fuld hals! Der er kaffe og kage
til at smøre stemmerne.

Det er desværre historie nu, middelalderens tro findes ikke mere. Men dommen findes. Og derfor er der nu kun
angeren og frygten tilbage.

Babysalmesang
I efteråret, Maribo Domkirke. Åben for
alle nyfødte mødre/fædre på tirsdage
fra kl. 10.00-11.00, se datoerne på www.
maribodomkirke.dk/babysalmesang.

Sæt X i kalenderen
Strikkeklubben
Starter op onsdag den 5. september. Har
været super produktiv i sidste sæson:
Det er blevet til 30 tæpper og 64 halstørklæder og en del børnestrik. Det meste af det er gået til trængende i Letland
og Østeuropa, men også Sønderskovhjemmet har fået af de gode strikvarer.
Strikkeklubben mødes igen onsdag den
5. september kl. 14.00 i præstegården.
Kom hvis du har lyst til godt socialt
samvær!

Høstgudstjeneste:
den 16. september kl. 10.00.
Allehelgens aften:
den 4. november kl. 19.00.
Juletræstænding:
den 25. november kl. 15.00.

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.

Katekumenatsgudstjeneste

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

Søndag den 30. september kl. 19.00. Siden marts har der været katekumenat
i Østofte. Katekumenat er egentlig trosundervisning for voksne. 8 myndige
voksne har mødtes i præstegården og
drøftet tro og kristendom. Katekumenatet afsluttes med at »katekumerne«
laver en gudstjeneste, og det bliver altså den 30. september.
Vi håber, mange har lyst til at komme
og være med til katekumenatsgudstjeneste.
Har man lyst til at høre mere om katekumenatet, så ring til præsten.

Regnskabsfører: Birte Fuglsang Johansen,
Kirkekassererkontoret, Banegårdspladsen 21,
4930 Maribo. Tlf. 54 65 36 20.
E-mail: kontor@faellesregnskabskontor.dk
Graver: Charlotte Feltsen, Østofte Gade 34,
4951 Nørreballe. Tlf. 54 78 96 41 (graverhuset).
Fredag lukket.
Organist: Vakant.
Kirkesanger: Bennedikte Filbert.
Tlf. 41 12 18 82.
Mother Teresa Strikkeklub: Mødes ca. hver
anden onsdag kl. 14.00 -16.00 i Østofte præste
gård. Alle er meget velkomne. For nærmere
oplysning ring til Anny Nielsen, tlf. 81 71 81 05.
Kirkebil:
Til gudstjenester og øvrige aktiviteter: Maribo
Taxi tlf. 54 78 12 00.
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Koncerter og arrangementer

September
Søndag den 2. september
hunseby kirke
Kl. 10.00: Høstgudstjeneste. Denne
søndag fejrer vi høsten med alt godt
fra haverne. Vi holder kagefestival og
efter gudstjenesten er alle mere end
velkomne til at bage en kage og tage
med til kaffen i våbenhuset.
Mandag den 3. september
nebbelunde sognehus
Kl. 14.00: Strikkeklub.
Tirsdag den 4. september
sognets hus maribo
Kl. 10.00 Babysalmesang.
Torsdag den 6. september
rødbyhavn kirkes menighedssal
Kl. 15.00: Torsdagsklub: Lise Simon
fortæller om »mit liv i Korsbæk«.
Søndag den 9. september
askø kirke
Kl. 10.30: Musikgudstjeneste med
Musikkoret København.
Tirsdag den 11. september
sognets hus. maribo
Kl. 10.00 Babysalmesang.
Kl. 15.30: Offentligt menighedsrådsmøde.
Torsdag den 13. september
bagtorvet. maribo
Kl. 12.00: Sensommertur til Møn. Afgang fra Bagtorvet. Se Maribosiderne.
Søndag den 16. september
fuglse kirke
Kl. 10.30: Høstgudstjeneste i Fuglse
kirke, med efterfølgende udflugt.
Inden vi forlader kirken byder me-
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nighedsrådet på sandwich og noget
at drikke. Turen går til det smukke
Stevns, hvor vi skal besøge Store
Heddinge kirke med rundvisning af
lokal guide. Kaffe og kage et hyggeligt sted i nærheden, samt et kig på
Højerup kirke, hvoraf en del er styrtet
i havet. Vi vil desuden få lejlighed til
at nyde den smukke natur på Stevns
samt Klinten. Turen er gratis og foregår i bus. Fuglse, Krønge og Torslunde menighedsråd håber på god
tilslutning til denne dejlige tur.
Mandag den 17. september
nebbelunde sognehus
Kl. 17.30: Menighedsrådsmøde.
hunseby præstegård
Kl. 19.00: Studiekreds i Hunseby
præstegård: »Målet er mere livsmod
og livsglæde« sådan skriver præsten
Martin Herbst i sin bog: De syv glæder, forstå det moderne menneske og
de syv dødssynder. For hvorfor skal
vi gå og føle os så skyldige? Nej, det
behøver vi heller ikke. Med udgangspunkt i Martin Herbst bog undersøger vi skyld.
Tirsdag den 18. september
rødbyhavn kirke
Kl. 10.00: Kirkelegestue.
sognets hus maribo
Kl. 10.00 Babysalmesang.
maribo domkirke
Kl. 17.00: Udstilling med billedkunstner Anita Houvenaeghel: »Troens
rum«. Udstillingen af en række store
plancher med billeder af kunstnerens
kirkeudsmykninger: altertavler, prædikestole med mere.
sognets hus. maribo
Kl. 19.00: Sognemøde ved billedkunstner Anita Houvenaeghel: »Troens rum«. Se Maribosiderne.
Onsdag den 19. september
maribo domkirke
Kl. 09.00: Pilgrim i det nære. Kirkekunst- og kulturvandring. Efter mor
gensang i Domkirken og en forfriskning i Pilgrimshuset sejler vi med
Anemonen ud på Maribo søerne.
Båden sætter os i land ved Skelsnæshytten, hvor vi spiser den medbragte
mad. Naturvejleder Uffe Nielsen for-

tæller om spændende ting i naturen.
Fra Skelsnæshytten vandrer vi gennem skoven, forbi Engestofte Kirke,
Golfbanen og hjem til Domkirken,
hvor vi forventer at være kl. 16.00.
Deltagerbetaling 75 kr., som betales
på dagen. Alle er velkomne.
Anne Louise Hanson og Per Møller.
nebbelunde kirkes p-plads
Kl. 11.00: Løvsfaldsturen går i år til
Falster, hvor Hans Christian Bentsen
kyndigt vil guide os rundt både på
det nordlige og det sydlige Falster.
Vi drikker kaffe på Mejerigården,
hvorefter vi besøger Gedser kirke og
holder en kort andagt. Derfra går turen over Hasselø til Guldborg, hvor vi
spiser middag på Lagunen. Pris 250
kr. inkl. kaffe og middag, ekskl. drikkevarer. Tilmelding til Birthe Måhr tlf.
30 12 48 34 senest den 12. september.
Fredag den 21. september
maribo domkirke
Kl. 09.00: På sporet af Jesus.
maribo domkirke
Kl. 11.00: På sporet af Jesus.
Mandag den 24. september
hunseby præstegård
Kl. 19.00: Studiekreds i Hunseby
præstegård.
Tirsdag den 25. september
sognets hus maribo
Kl. 10.00 Babysalmesang.
hunseby præstegård
Kl. 19.00: Sangaften. Kom og syng
med! Vi synger nye og gamle salmer
og sange og får en kop kaffe og lækker kage undervejs. Det er vældig
hyggeligt og sjovt. Her er let til smil.

Oktober
Mandag den 1. oktober
nebbelunde sognehus
Kl. 14.00: Strikkekub.
hunseby præstegård
Kl. 19.00: Studiekreds i Hunseby
præstegård.
Tirsdag den 2. oktober
sognets hus maribo
Kl. 10.00 Babysalmesang.
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Torsdag den 4. oktober
rødbyhavn kirkes menighedssal
Kl. 15.00: Torsdagsklub: Ebbe Blochmann fortæller om og viser billeder
fra sin tur til Island.
bandholm
Kl. 19.00: Meditativ gudstjeneste.
Lørdag den 6. oktober
maribo domkirke
Kl. 17.00: Korkoncert med Dvorak’s
Messe i D Dur. Klosterkirkens kor fra
Nykøbing F. og Maribo Domkirkes
Koncertkor. Ved koncerten medvirker foruden de to kor, Klosterkirkens
kantor og organist Jan Ole Vanggaard
og domorganist Vibeke Vanggaard.
Der er fri entré.
Søndag den 7.oktober
hunseby kirke
Kl. 19.00: Konfirmandindskrivning
2018/19. Vi inviterer alle nye konfirmander fra Borgerskolen og Birgitta
skolen, som bor i Hunseby sogn, til
aftengudstjeneste og konfirmandindskrivning i Hunseby kirke. Vi slutter
af med sodavand og kage.
Tirsdag den 9. oktober
sognets hus. maribo
Kl. 10.00 Babysalmesang.
Kl. 15.30: Offentligt menighedsrådsmøde.
Torsdag den 11. oktober
sognets hus. maribo
Kl. 14.00: Efter andagten ved Per
Møller fortæller Kirstine Tougaard
Møller om sit spændende ophold i
Brasilien gennem 11. måneder.

Korkoncert med bl.a. Maribo Domkirkes Koncertkor i Maribo Domkirke lørdag den 6. oktober.

Centeret Michael Schelde: »Grundtvig mellem to verdener«.
»Det er tid til at tænke selv«, skrev
Grundtvig sin dagbog i 1805. Kan vi
lære noget af Grundtvig i vor egen
tid, hvor autoriteter igen og igen udfordres.
Onsdag den 24. oktober
nebbelunde sognehus
Kl. 14.00: Sogneeftermiddag. Tidlige-

Torsdag den 18. oktober
rødbyhavn kirke
Kl. 17.00: Spaghettigudstjeneste.
Tirsdag den 23. oktober
hunseby præstegård
Kl. 19.00: Sangaften. Se under den 25.
september.
sognets hus. maribo
Kl. 19.00: Sognemøde ved Ph.d. &
M.A. tidligere centerleder, Grundtvig

Søndag den 28. oktober
fuglse kirke
Kl. 16.00: Den Danske Guitarkvartet
giver koncert under mottoet – fire
guitarer lyder helt anderledes end én!
Den Danske Guitarkvartet vil tage
os med på en musikalsk og under-

Program for Indre Mission Maribo
September
Onsdag den 5. kl. 19.00:
Onsdag den 12. kl. 19.00:
Onsdag den 19. kl. 19.00:
Onsdag den 26. kl. 14.30:
Oktober
Onsdag den 3. kl. 19.00:
Onsdag den 10. kl. 19.00:

Onsdag den 17. oktober
nebbelunde sognehus
Kl. 17.30: Menighedsrådsmøde.

re sognepræst i Nebbelunde-Sædinge
Hans Iversen fortæller om Sønderjylland.

Onsdag den 17.
Onsdag den 24. kl. 19,00
Onsdag den 31. kl. 14.30:
November
Onsdag den 7. kl. 19.00:
Onsdag den 14. kl. 19.00:
Onsdag den 21. kl. 19.00:

Onsdag den 28. kl. 14.30:

Pastor Ebbe Blockmann, Maribo.
Bibelaften. Fællesspisning kl. 18.00.
Tekst: Johannes 11,19-45.
Fritidsmiss. Per Nedergaard Hansen, Nykøbing F.
Emne: »De lyse timer«.
Eftermiddagsmøde, missionær Preben Dahl.
Christina Elisabeth Leinum. Ambassadør for den internationale kristne ambassade i Jerusalems danske afdeling
fortæller om Ambassadens arbejde.
Bibelaften. Fællesspisning kl. 18.00.
Tekst: Matthæus 21,28-44.
Efterårsferie – intet møde.
Sangaften: Inger og Johannes Larsen, Maribo.
Eftermiddagsmøde, missionær Preben Dahl.
Miss. Jakob Daniel Lund Olesen, Langeskov. Emne: »Thi
Kristi kærlighed tvinger os. Om kristen frihed til at elske«.
Bibelaften. Fællesspisning kl. 18.00. Tekst: Lukas 17,20-33.
Filmaften: »Polycarpo«. En film om biskoppen i Smyrna
som led martyrdøden i år 155. Kendt for at sige: »Jeg vil
ikke bespotte den herre, som jeg har tjent i 86 år, og som
aldrig har gjort mig noget ondt«.
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.
www.maribo.indremission.dk
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hunseby præstegård
Kl. 19.00: Sognerejse til Israel i efteråret 2019! Sognepræsten og hendes
mand er ved at arrangere en sognerejse til alle de bibelske steder i Israel
i efteråret 2019 med UNITAS rejser. Vi
holder det første møde om turen d. 1.
nov. i år. Her vil Peter Moesgård vise
billeder fra sine rejser i Israel og sognepræsten vil fortælle om programmet, prisen og tilmeldingsfrist.

Koncert med Den Danske Guitarkvartet:
Thea Vesti Pedersen, Martin Stæhr Haugaard, Simon Junker Tang og Kristian Lager
i Fuglse Kirke søndag den 28. oktober.

holdende rejse gennem alverdens
klanguniverser. Et bredt program, der
strækker sig fra tysk barok og ungarske danse over brasilianske rytmer til
ny dansk kompositionsmusik tilegnet
Den Danske Guitarkvartet. Undervejs
i koncerten fortæller de fire musikere
spændende og underfundige historier om komponisterne og musikken.
Den Danske Guitarkvartet skaber et
levende og unikt lydbillede, der skal
opleves! Den Danske Guitarkvartet
blev dannet i 1999 og består af Thea
Vesti Pedersen, Martin Stæhr Haugaard, Simon Junker Tang og Kristian
Lager.
maribo domkirke
Kl. 16.00: Koncert ved Ungdomssymfoniorkesteret PRESTO under ledelse
af dirigent Andreas Vetö.
PRESTO har i løbet af sine første
leveår gennemgået en rivende udvikling og blev i 2016 belønnet med
DAMUSAs pris »Årets Musikskole
Ensemble« ved en prisoverrækkelse i
Tivoli. Fri entré.

Mandag den 5. november
nebbelunde sognehus
Kl. 14.00: Strikkeklub.
Lørdag den 10. november
nebbelunde sognehus
Kl. 17.45: Efter gudstjenesten samles
menigheden vanen tro i Sognehuset
til andesteg/flæskesteg og risalamande. Pris 125 kr. Drikkevarer kan
købes. Tilmelding til Birthe Måhr tlf.
30 12 48 34 senest den 3. november.
Tirsdag den 13. november
rødbyhavn kirke
Kl. 10.00: Kirkelegestue.
hunseby præstegård
Kl. 19.00: Sangaften se under den 25.
september.
Torsdag den 15. november
sognets hus. maribo
Kl. 14.00: Efter andagten ved domprovst Anne Reiter fortæller sognepræst Rebekka Kristensen om »Præstehustruers betydning«.
Fredag den 16. november
maribo domkirke
Kl. 20.00: NOAH giver koncert for
at støtte Kirkens Korshærs landsindsamling den 25. november. Se mere
på hjemmesiden og i dagspressen.

Mandag den 29. oktober
østofte præstegård
Kl. 19.00: Sangaften.

Tirsdag den 20. november
sognets hus. maribo
Kl. 15.30: Offentligt menighedsrådsmøde.

November

sognets hus. maribo
Kl. 19.00: Sognemøde. Museumsinspektør ved Nationalmuseet Poul
Grinder-Hansen: »Kronborg – et slot
med historie«. Poul Grinder-Hansen
fortæller om Kronborg Slot og dets
både dramatiske og underholdende
historie, illustreret med nye, fremra-

Torsdag den 1. november
rødbyhavn kirkes menighedssal
Kl. 15.00: Torsdagsklub: Per Møller
fortæller historier fra Det gamle Testamente om Gud og menneskers veje
og vildveje.
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gende fotografier fra både kendte og
ukendte hjørner af det store slotsanlæg. Foredragsholderen udgav i maj
2018 den meget anmelderroste bog
»Kronborg. Fortællingen om et slot«
olstrup kirke
Kl. 19.00: Traditionen tro er der jagtgudstjeneste i Olstrup. Jagthornblæsere fra Nakskov vil deltage i gudstjenesten. Jagtgudstjenesten har været
en del af Olstrups kirkeliv siden 2007.
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. 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.
Onsdag den 21. november
nebbelunde sognehus
Kl. 14.00: Sogneeftermiddag.
Konstitueret sognepræst i pastoratet
Lene Bruun-Kristensen fortæller.
nebbelunde sognehus
Kl. 17.30: Menighedsrådsmøde.
Fredag den 30. november
maribo domkirke
Kl. 19.00: Musik og sang i forbindelse
med natkirke. Der vil være mulighed
for at lytte til skønne meditative middelaldertoner under kirkens hvælvinger. Det er middelalder-duoen, der
består af Marianne G. Nielsen, sopran
og Mie Korp Jensen, organetto, der
besøger os. Duoen består af Marianne
G. Nielsen, sopran og Mie Korp Sloth.

Koncert med middelalder-duoen Marianne
G. Nielsen og Mie Korp Jensen i Maribo
Domkirke fredag den 30. november.

