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Stemningsbilleder fra indvielsen af Livs-og
lystræet i Bandholm Kirke den 3. marts 2019

BANDHOLM-ASKØ
SOGNE
Den 3. marts
2019

blev en fin og te knibe en tåre.
minderig dag.
Højtideligheden blev afsluttet
Mange
af
mændene
fra
Søndermed en god sandwich og hyggeligt
Vejviser:
skovhjemmet deltog og selvfølge- samvær.
Kontaktperson:
Klaus
Duch-Jørgensen
lig også
mange Bandholm-borgere. Menighedsrådet takker alle for at
Birketvej
72
Salmesangen
fyldte kirkerummet, bidrage til denne fine og minderige
4941 Bandholm
da
mændene
fra
Sønderskovhjem- indvielse.
E-mail: klausduch@gmail.com
met stemte i, og meget højtideligt
blev det, da alle fik lejlighed til at
Stemningsbilleder
fra indvielsen
Livs-og lystræet i Bandholm Kirke den 3. marts
tænde sit lys og sætte
det på af
træet.
2019
Der var nok mere end én, der måt- Vi holder sommerpause men genoptager vores meditative gudstje-

Meditativ gudstjeneste

nester i september.
Sæt allerede kryds i din kalender
onsdag den 11. september 2019.

Andre initiativer?

Har du gode idéer eller vil du gerne bare bidrage til kirkelivet, er du
meget velkommen til at kontakt
mig på tlf. 5478160 – mail: jsb@
km.dk.
Sognepræst Jeanette S. Braun

VEJVISER
Sognepræst:
Jeanette Strømsted
Braun, Havnegade 29, 4941 Bandholm.
Tlf. 54 78 81 60. E-mail: jsb@km.dk
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: Klaus Duch-Jørgensen
Birketvej 72, 4941 Bandholm
E-mail: klausduch@gmail.com
Graver: Martin Nielsen, Skovlængevej
27, 4920 Søllested. Tlf. 25 54 67 61
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.
E-mail: ejvindas@gmail.com
Kirkeværge: Peter Larsen, Lilleøvej 17,
4942 Askø. Tlf. 23 82 97 21 .
Graver: Graver: Birgitte Mogensen,
Lilleøvej 1, 4942 Askø. Tlf.:42409500
Mandag er fridag.
Mail: birgittem7@gmail.com
Organist: Anni Sørensen, Konemadevej
15, Askø, 4942 Askø. Tlf. 54 71 00 01.
Kirkesanger: Vakant.
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Den 3. marts 2019 blev en fin og minderig dag.
Mange af mændene fra Sønderskovhjemmet deltog og selvfølgelig også mange
Bandholm-borgere.

Fuglse-Krønge-Torslunde-Errindlev-Olstrup-Tågerup sogne
FUGLSE-KRØNGE-TORSLUNDE-ERRINDLEV-OLSTRUP-TÅGERUP SOGNE

Dige-gudstjeneste –
en gudstjeneste med
en lang historie
Ingen sommer uden gudstjeneste i Errindlev Havn. I år er det den 21. juli kl. 14.00.
Det er Ole Opstrup, sognepræst i Halsted-Avnede, der er gæsteprædikant.
I denne tid, hvor vi så gerne vil tænke
nyt både i kirken og i samfundet, er det
interessant, at vi her hos os har holdt en
event-gudstjeneste, længe før det udtryk
overhovedet blev opfundet.
Dige-gudstjenesten har mere end 100 år
bag sig, og dermed er det er en af landsdelens ældste særgudstjenester.
Det var pastor Engelsen, der tiltrådte i
1906, som skriver, at han om søndagen
i sommertiden holdt møder på Errindlev
Fælled. Disse møder blev i vintertiden
suppleret med møder i hjemmene ude i
Errindlev Havn.
De gamle kirkefolk kunne og turde noget,
og det er godt at holde gudstjeneste med
historiens vingesus over os.
Pastor Konge Hansen videreførte traditionen, og efter ham pastor Peter E. Poulsen.
Da jeg trådte til i 2007, fik jeg at vide af
såvel biskop, provst og menighedsråd, at
det her var en gudstjeneste, der havde
tyngde, tradition og værdi. Det var alles
ønske, at den fortsatte. Det er noget, jeg
kun kan støtte. Så længe, noget virker og
er godt og til fælles gavn, så er der ingen
grund til at ændre på det. Omvendt må vi
til hver en tid også være parate til at justere og passe til der, hvor noget gammelt
ikke længere giver mening.
Jeg håber, at jeg en dag – om mange år
– kan give den tradition videre til den næ-

ste præst, der skal træde ind i rækken af
præster her i Danmarks næst-sydligste
pastorat.
Dige-gudstjenesten holdes altid 5. søndag
efter trinitatis, og der skal altid prædikes
over, hvordan apostlen Peter får at vide af
Jesus, at han fra nu af ikke længere kun
skal være fisker ved Genezareth Sø,. Han
skal fra den dag følge Jesus og være med
til at fortælle mennesker om Gud. Prædiketeksten ligger fast, og det samme gør,
at vi skal synge Grundtvigs salme ’Der sad
en fisker så tankefuld’. Her bliver hele historien fortalt om, hvordan Peter gik fra at
fange fisk til at være menneskefisker.
Der er noget særligt ved at sidde en
sommerdag i Guds natur ved en lille
fiskerihavn og høre, hvordan fiskeren
Peter skal lægge fiskeri med garn og
ruse til side, og i stedet være discipel
og være den klippe, som kirken skal
bygges på.
Efter gudstjenesten er der også tradition for, at vi drikker den medbragte
kaffe. Nu håber vi bare på godt vejr.
Alle er velkomne.
Anne-Lene N. Frederickson

Forsommerkoncert den
6. juni kl. 20.00 Voci
Fluenti i Fuglse Kirke

Voci Fluenti er et vokalensemble på ti
medlemmer fra Sakskøbing Kirke. De
vandt i 2018 guld og blev kåret som
bedste vokalensemble ved en international korkonkurrence i Barcelona.
Ved koncerten synger Voci Fluenti
klassisk musik af Wilbye fra barokkens
England og Brahms fra romantikkens
Tyskland samt nogle velklingende,
men sjældent opførte sange på fransk
af Paul Hindemith. Som altid synger
ensemblet ikke kun klassisk, men byder også på ’Hallelujah’ af Leonard Cohen og A Nightingale sang in Berkeley
Square’ i Manhattan Transfers lækre
arrangement. Desuden kan man høre
ensemblets fire mænd, i daglig tale
Til kalenderen

Sommeren strækker sig lys og lang, men efter lange lyse sommerdage og sommernætter vender hverdagen
tilbage, og derfor er der allerede nu et par datoer til kalenderen:
Søndag den 1. september er der Fælles Kirkedag i Rødby-fjorden kl. 10.00.

Tirsdag den 10. september er der konfirmandindskrivning. Det sker samtidig med en gudstjeneste i
Errindlev Kirke.

Søndag den 15. september er der høstgudstjeneste i Fuglse Kirke. Efter gudstjenesten tager vi på udflugt.

HOLEBY-BURSØ SOGNE

Er alle katte grå i mørket?

The Niels Brothers, synge en enkelt
barbershop-sang.
Der er fri entré. Se også under siderne
med arrangementer.

Til kalenderen

Sommeren strækker sig lys og lang,
men efter lange lyse sommerdage og
sommernætter vender hverdagen tilbage, og derfor er der allerede nu et
par datoer til kalenderen:
Søndag den 1. september er der Fælles
Kirkedag i Rødby-fjorden kl. 10.00.
Tirsdag den 10. september er der konfirmandindskrivning. Det sker samtidig
med en gudstjeneste i Errindlev Kirke.
Søndag den 15. september er der
høstgudstjeneste i Fuglse Kirke. Efter
gudstjenesten tager vi på udflugt.

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 1O 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.
Fuglse, 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 1 O 22.
Gravere:
Fuglse og Torslunde kirker:
Rene 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
Konfirmationer i de
kommende år
Konfirmationer har deres faste dage i
kirkeåret – i Holeby sogn Bededag og
Kr. Himmelfart (som regel i Holeby
Kirke) og den første søndag efter Kr.
Himmelfart (som regel i Bursø Kirke). BEMÆRK, at fra og med 2023
har Holeby sogn kun én årlig konfirmationsdag, nemlig Kristi Himmelfartsdag. – Tidspunktet er altid kl.
10.00. Henvend dig til præsten pr.
telefon eller e-mail, hvis du ønsker
at høre nærmere om fordelingen af
de enkelte hold i de kommende år:

Er alle katte grå i
mørket?

lettelse og glæde ved at ligge stilI mørket er alle katte grå. Sådan siger et gammelt ordsprog. Men er "alle katte" virkelig det? Én af mine
le og roligt
i mørket
– andre føler
lærere fortalte om de gamle, kendte ordsprog og deres betydning.
At der ofte
var enkel hverdags-visdom
at
angst,
ensomhed
og end
afmagt.
Føhente i deres folkelige filosofi: "Man må lide for skønheden"
– "En fugl
i hånden er bedre
ti på taget"
–
"Man
skal ikke er
kastealle
med sten,
når grå.
man selv
bor i et glashus"
– ogkommer
så videre. mere til udtryk, når
lelser
I mørket
katte
Sådan
siger et gammelt ordsprog. Men mørket sænker sig. Hvor mange
er ”alle katte” virkelig det? Én af kender ikke til at være lidt nede,
På et tidspunkt nævnte han også i mørket er alle katte grå. Af én eller anden årsag kunne jeg ikke lade være
men alligevel holde smilet oppe
mine
lærere
de For
gammed
at bide
mærke ifortalte
netop detteom
ordsprog.
passer det? Er alle katte virkelig grå i mørket?
le, kendte ordsprog og deres be- hele dagen på jobbet eller i skolen?
tydning. At der ofte var enkel Men når natten kommer, kommer
gråden
også.
Omharnatten
kanved
man
Det
skal muligvis udtrykkes at
anderledes.
skjuler alle
katte. Eller:
Om dagen
kattene svært
at
hverdags-visdom
henteNatten
i deres
genkende
hinanden.
Tjah -”Man
måske ermå
der noget
kun hvad
angår.op
Sandheden
at det
tillade
sigdetatydre
lukke
for siter,indre.
folkelige
filosofi:
lide om
fordet, men
er om natten, i mørket, at vi viser, hvad det er, der gør osGræde
forskelligeeller
fra hinanden.
grine. Ting, der er for
skønheden” – ”En fugl i hånden er
bedre end ti på taget” – ”Man skal private - og gør én sårbar - råber
ikke
kaste
med sten, når man selv man ikke højt om midt på dagen,
Nu
sænkes
overalt
men om natten er der frit løb.
bor i et glashus” – og så videre.
Guds skabermørke,
På et tidspunkt nævnte han også i En anden grund til, at vi åbner
nu
sletter han
mørket
erdetalle katte grå. Af én el- mere op for os selv i mørket, kan
være ansigtsløsheden – at jeg bliler anden
dagslys,
han lodårsag
gry, kunne jeg ikke lade
være med at bide mærke i netop ver anonym i mørket. Jeg kan vise
og lukker nattens
dette ordsprog. For passer det? Er mig fra min nøgne og sårbare side.
Jeg kan skjule og gemme mig i
alle katte virkelig grå i mørket?
Det skal muligvis udtrykkes ander- mørket. Det jeg ikke helt tør stå
ledes. Natten skjuler alle katte. ved om dagen, kan jeg give slip på
Eller: Om dagen har kattene svært om natten.
ved at genkende hinanden. Tjah - I Bibelen hører vi om Nikodemus,
måske er der noget om det, men der kom til Jesus om natten. Der
kun hvad det ydre angår. Sandhe- er et eller andet ved natten – en
den er, at det er om natten, i mør- åbenhed og sårbarhed, der blænket, at vi viser, hvad det er, der gør des af dagslyset. Vi løser op for
os selv efter mørkets frembrud.
os forskellige fra hinanden.
Slipper tankerne fri. Finder de føNu sænkes overalt
lelser frem, vi ellers har holdt nede
Guds skabermørke,
hele dagen. Og når vi sover, åbner
nu sletter han det
drømmenes magiske teater sine
dagslys, han lod gry,
døre...
og lukker nattens
Det er derfor jeg ikke tror, alle
sorte kåbe om os,
katte er grå i mørket. Men at alle
til morgensolen
katte netop bliver vidt forskellige
åbner den på ny.
efter mørkets frembrud.
Når mørket kommer, kommer fø- Anders Blichfeldt
lelserne også. Mørket gør noget
ved vores sind. Nogle føler ro,
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2020: Holeby 8. maj og 21. maj
Bursø 24. maj
2021: Holeby 30. april og 13. maj
Bursø 16. maj
2022: Holeby 13. maj og 26. maj
Bursø 29. maj
2023: Holeby 18. maj
Bursø 21. maj
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:
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 1 3 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:
Vibeke Steffensen, Bursøvej 16, 4930
Maribo. Tlf 54 78 12 06
E-mail: el-steffensen@mail.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
Fremtidens kirke!

- Konfirmanderne blev spurgt,
hvad der skal til, for at de ville
have lyst til at komme i kirke
En af de gange, jeg havde konfirmandundervisning med konfirmanderne fra Birgitta-skolen i Hunseby
præstegård, blev de delt op i fire
grupper. Her skulle de finde ud
af, hvad der skal til, hvis de skulle få lyst til at bruge en time hver
uge på at gå i kirke. Her kommer
så deres svar: De vil gerne have
bedre siddepladser i kirken, plan
for både inde- og udegudstjenester, mad-gudstjenester, aktiviteter under gudstjenesten, kaffe, te
og drikkelse til at medbringe under
gudstjenesten, pizza-gudstjeneste,
mere kendte sange, flere farver,
mere aktivitet, mindre snak, snakke med et anderledes sprog, gøre
kirken mere spændende med farver uden på kirken og inde i kirken
og andet, internet skal installeres,
slik og kage, gudstjenesten må
kun vare 45 minutter, fredagsbar,
nogle flere blomsterbede på kirkegården. Det glæder mig at kunne
give konfirmandernes forslag videre, da Folkekirken lige nu arbejder
på en stor gudstjenestereform på
landsplan. Her kommer alt til diskussion. Biskopperne har sendt
en masse spørgsmål ud til menighedsrådene, som vi skal besvare. I
Hunseby menighedsråd har vi valgt
at diskutere et spørgsmål ved hvert
møde. Men alle borgere er velkomne til at komme med deres mening
og deres forslag til en fornyelse af
gudstjenesten. Sidder der nogen
og læser kirkebladet og tænker: Jeg
har da mange gode ideer, så ring
eller skriv til sognepræst Gitte Sylvest Larsen på 54 78 05 48, så
bliver din stemme også hørt.

Domprovstiet

holder minikonfirmand-camp
i Hunseby præstegård
den 15.-16. juni
Det er nu blevet lovpligtigt, at alle
3.-klasser skal tilbydes minikonfirmand-undervisning, og det er en
opgave, som menighedsrådene er
blevet pålagt at sørge for. I Maribo
Domprovsti har menighedsrådene
valgt at takke ja til præsternes for-

lag om at gå sammen og lave en
minikonfirmand-camp for alle de
3.-klasseselever, der har lyst til at
være minikonfirmander og opleve
en spændende og rigtig sjov weekend. Sidste år prøvede vi konceptet
for første gang med stor succes. I år
holder vi minikonfirmand-camp lørdag den 15. juni kl. 9.00-17.00 og
søndag den 16. juni kl. 9.00-14.00
i Hunseby præstegård. Det hele
slutter med en børne-festgudstjeneste i Hunseby Kirke kl. 13.0014.00, hvor forældre og søskende
er inviteret, og hvor vi får sodavand
og kage efter gudstjenesten. Hele
weekenden er gratis. Børnene får
dejlig mad og kage og boller og saftevand og en masse oplevelser. Vi
præster kommer rundt i 3.-klasserne med tilmeldingsblanketter i god
tid inden mini-camp’en. Ellers ring
til sognepræst Gitte Sylvest Larsen
på tlf 54 78 05 48.
Udendørs

picnic-gudstjeneste

på kirkegården i Hunseby i pinsen

Der eksisterer et stort og rigt repertoire af legender, fabler og anekdoter
som er blevet overleveret fra generation til generation igennem århundreder. De er blevet fortalt derhjemme,
ofte i forbindelse med shabatten og i
synagogerne. Langt de fleste beretter om tro, værdier, tradition og etik
og mange af dem stammer fra de
jødiske skrifter Talmud og Midrash.
En af de elskede figurer, der optræder igen og igen, er den vise kong
Salomon. Vi har samlet en buket af
jødiske fortællinger om bl.a. kong
Salomon, om rabbineren og om musen, der ville giftes – historier, som
på en gang vækker smil og eftertænksomhed. Historierne går hånd
i hånd med klezmer-musikken. Efter koncerten er der kaffe og kage
og der vil være mulighed for at stille
spørgsmål samt danse en jødisk folkedans sammen med Klezmer Duo.
Gratis éntre.

Kom og syng med i
Hunseby præstegård

Vi holder
sommerferie
i juni,
juli
vi får sodavand og kage efter gudstjenesten. Hele weekenden
er gratis.
Børnene får dejlig
mad og
kageog
og
2. pinsedag
12.00
viVitraboller
og saftevandkl.
og en
masse holder
oplevelser.
præster,august,
kommer men
rundt ses
i 3.-klasserne
med igen.
i september
ditionen tro i picnic-gudstjeneste,
tilmeldingsblanketter
god tid inden mini-camp’en. Ellers
ring til sognepræst Gitte Sylvest
Larsen
på tlf 54
Menighedsrådsmøderne
foregår
i Hunsemen
i år er det i vores udendørs kir78
05 48.

by præstegård kl. 18.30 – 21.00. Datoke på kirkegården. Vi starter med en erne kan ses på www.sogn.dk og på vogudstjeneste og nyder derefter den res hjemmeside: www.hunsebykirke.dk.
Udendørs
picnic-gudstjeneste
på kirkegårdenuni Hunseby i pinsen
medbragte
mad og drikkevarer
træernes
De, der kører
i
2.der
pinsedag
kl. 12.00skygge.
holder vi traditionen
tro picnic-gudstjeneste,
men i år er det i vores udendørs kirke på
VEJVISER
bil, må gerne
tage
campingbord
kirkegården.
Vi starter
med en
gudstjeneste og og
nyder derefter
den medbragte mad og drikkevarer under
Hjemmeside:
www.hunsebykirke.dk
træernes
skygge.Alle
De, der
i bil, må gerne tage campingbord
og stole med.
Alle er velkomne.
stole med.
erkører
velkomne.
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 Svendseni
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
Koncert i Hunseby Kirke med Klezmer Duo, deres musik ogKirkeværge:
jødiske visdomsfortællinger
Lise Skovlund, Agerhønevej 14, 4930 Maribo. Tlf. 22 21 49 30.
Søndag
den
25.
August
kl.
19.00
slår
vi
dørene
op
til
en
spændende
og
anderledes
koncert. Klezmer
Kontaktperson: Lena Svendsen,
Marie- Duo
i Hunseby Kirke med Klezmer
skriver om sig selv: Den jødiske fortælletradition er underfundig,
overraskende,
humoristisk
bo, Møllen
101 , 1. 4930
Maribo.og præget af
Duo, deres musik og jødiske
Tlf. 29 36 52 01.
dyb livsvisdom.
visdomsfortællinger
E-mail: maribo11@outlook.dk
Der eksisterer et stort og rigt repertoire af legender, fabler og anekdoter som er blevet overleveret fra
Kasserer: Grethe Bang, Østre Landevej
Søndag
den
25.
August
kl.
19.00
generation til generation igennem århundreder. De er blevet
derhjemme,
ofte i forbindelse med
61,fortalt
Skelstrup,
4930 Maribo.
slår vi og
dørene
op tilLangt
en spændende
Tlf.
40 46tradition
72 15. og etik og mange af dem
shabatten
i synagogerne.
de fleste beretter om tro,
værdier,
E-mail: grethebang1@gmail.com
og anderledes
koncert.
Klezmer
Duo
stammer
fra de jødiske
skrifter Talmud
og Midrash.
Organist: Vasily Malysh.
En
af de elskede
figurer,
der Den
optræder
igen ogforigen, er den vise kong Salomon. Vi har samlet en buket af
skriver
om sig
selv:
jødiske
E-mail: vasily.malysh@gmail.com
jødiske
fortællinger
om
bl.a.
kong
Salomon,
om
rabbineren
og om musen,Connie
der ville
giftes – historier,
Kirkesanger:
Svendsen,
Egevej som på
tælletradition er underfundig, overen gang vækker smil og eftertænksomhed. Historierne går hånd
i hånd
med klezmer-musikken.
2, 4920
Søllested.
Tlf. 54 94 11 61.Efter

Koncert

raskende, humoristisk og præget af

koncerten er der kaffe og kage og der vil være mulighed for at stille spørgsmål samt danse en jødisk
dyb livsvisdom.
folkedans sammen med Klezmer Duo. Gratis éntre.
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Maribo domsogn
Sensommerudflugt
Menighedsrådets sensommertur finder sted onsdag den 11. september.

12.00 og forventet hjemkomst senest
17.30.
Der bliver afgang fra Bagtorvet kl. 12.00 og forventet hjemkomst senest 17.30.
turen
alt9. august
inkl.
er kr.
180.
Pris forPris
turen alt inkl.for
er kr. 180.
Tilmelding fra den
til den 3. september
i Sognets
Hus eller på
telefon 54780392
Tilmelding
fra
den
9.
august
til
den
Anne Koppelgaard
3. september i Sognets Hus eller
på telefon 54780392
Landemode
Anne Koppelgaard

Turen går til det smukke, ny-renoverede Fuglsang. Der bliver rundvisning, beretning om livet på
herregården og kaffe og kage. En spadseretur i den dejlige park, bliver der også mulighed for. Udflugten
byder desuden på et besøg i en af kirkerne i området.

Maribo holder Birgitta fest! Kom og vær med

Maribo holder Birgitte-fest! Kom
og vær med.
I dagene
den 6.-8. september holBangs Have CenterDer er bibelkreds onsdag den 5. Der bliver
en spændende foredragsrække om Birgitta og hendes tid. Klosterbyggeri v i papkasser under
ledelse af fransk kunstner og med mulighed for alle interesserede til at deltage. Koncert med datidens
des
Maribos
første Birgittafestival.
Der er bibelkreds onsdag
5. juni
kl. 13.30.
junidenkl.
13.30.
musik i Domkirken ved ensemblet Laude Novella. Pop up-skuespil, børneaktiviteter, økumenisk
pilgrimsvandring, besøg på det nuværende Birgitta-kloster, lækre madoplevelser, gode tilbud i butikkerne
Her
sættes
Birgittas
tid, religiøPer Møller
og meget mere. Hold øje med det hele på Facebook
og hjemmesiden www.birgitta.dk
Per Møller
Bliv sponsor eller frivillig – tjek hjemmesiden og se hvordan. Eller kontakt domprovst Anne Reiter,
siteten,
klosterbyggeriet,
maden
tlf.30249780 eller projektkoordinator Inge Pilt Nielsen, tlf. 31125575
Menighedsrådets forsommerudflugt onsdag den 19. juni
og meget mere under lup. Der vil
Kl. 09.15 køre bussen fra Bagtorvet. Turen går over Langeland og Tåsinge til Svendborg. Vi besøgervære mange forskellige aktiviteRudkøbing Kirke. Derfra kører vi en smuk tur over Tåsinge, forbi Valdemar Slot til idylliske Troense, hvor vi
ter i og omkring Maribo. Dageskal spise frokost på hotellet ved havnen. Dernæst videre over Svendborgsund til Naturama i Svendborg.
denHus
19.
juni
Tilmelding fra den Onsdag
15.maj til 7. juni i Sognets
eller på
tlf. 54780392.
ne indledes med optog gennem
Pris for turen: 320 Kl.
kr., som09.15
dækker frokost
og entré.bussen
Udvalget sørgerfra
for formiddagsog eftermiddagskaffe.
byen, borgmester Holger Schou
kører
BagtorSkulle man have problemer med at komme til Bagtorvet, så sig til. Hjemkomst 17.45.
vet. Turen kører over Langeland Rasmussen åbner festivalen ved
Anne Koppelgaard
og Tåsinge til Svendborg. Vi besø- søbredden fredag kl 15.00.
ger Rudkøbing Kirke. Derfra kører Der bliver en spændende forevi en smuk tur over Tåsinge, forbi dragsrække om Birgitta og hendes
Valdemars Slot til idylliske Troen- tid. Klosterbyggeri i papkasser unse, hvor vi skal spise frokost på ho- der ledelse af fransk kunstner og
tellet ved havnen. Dernæst videre med mulighed for alle interesseover Svendborgsund til Naturama i rede til at deltage. Koncert med
datidens musik i Domkirken ved
Svendborg.
Tilmelding fra den 15.maj til 7. ensemblet Laude Novella. Pop
juni i Sognets Hus eller på tlf. up-skuespil, børneaktiviteter, økumenisk pilgrimsvandring, besøg
54780392.
Pris for turen: 320 kr., som dæk- på det nuværende Birgitta-kloster,
ker frokost og entré. Udvalget sør- lækre madoplevelser, gode tilbud
ger for formiddags- og eftermid- i butikkerne og meget mere. Hold
øje med det hele på Facebook og
dagskaffe.
Skulle man have problemer med hjemmesiden www.birgitta.dk
at komme til Bagtorvet, så sig til. Bliv sponsor eller frivillig – tjek
hjemmesiden og se hvordan. ElHjemkomst 17.45.
ler kontakt domprovst Anne ReiAnne Koppelgaard
ter, tlf.30249780 eller projektkoordinator Inge Pilt Nielsen, tlf.
Menighedsrådets sensommertur 31125575

Bangs Have Center

I dagene den 6.-8 september holdes Maribos første Birgittafestival. Her sættes Birgittas tid, religiøsiteten,
klosterbyggeriet, maden og meget mere sættes under lup. Der vil være mange forskellige aktiviteter i og
omkring Maribo. Dagene indledes med optog gennem byen, borgmester Holger Schou Rasmussen åbner
festivalen ved søbredden fredag kl 15.00.

Menighedsrådets
forsommerudflugt

Sensommerudflugt

finder sted onsdag den 11. september.
Turen går til det smukke, ny-renoverede Fuglsang. Der bliver
rundvisning, beretning om livet på
herregården og kaffe og kage. En
spadseretur i den dejlige park, bliver der også mulighed for. Udflugten byder desuden på et besøg i en
af kirkerne i området.
Der bliver afgang fra Bagtorvet kl.
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Musik i
Maribo Domkirke

Søndag den 2. juni kl. 16.00:
Bobo Moreno Song Passions
Sanger Bobo Moreno og basunist/
arrangør Steen Hansen har samlet
en usædvanlig besætning med en
helt unik klang. Musik af Thad Jones, Burt Bacharach, Ray Charles,
Stevie Wonder, Rod Stewart og

Lennon/McCartney.
Bobo Moreno - vokal, Dorthe
Zielke - trompet, Steen Hansen
- trombone, Søren Bebe - piano,Kasper Tagel - bas, Lisbeth Diers
- percussion
Dørene åbnes kl. 15.00.
Billetter á kr. 270,- + gebyr kan
købes på Billetto.dk eller ved indgangen.

Domkirkens Sommerfestival

Fri entré ved alle koncerter
Søndag den 23. juni kl. 20.00:
Bål og Brand i Domkirken
Traditionen tro er der Sankt Hans
aften ønskekoncert i Domkirken.
Domorganist Vibeke Vanggaard
tager imod ønsker af enhver slags i
god tid. Skriv på mail: vanggaard@
doks.dk

To Lunch-koncerter

Kom helt tæt på orglet, når domorganisten byder op på orgelloftet
til musik og demonstration af ’instrumenternes dronning’. For både
børn og voksne.
Fri entré. Man kan efterfølgende
deltage i en guidet rundvisning i
Domkirken:
Onsdag den 3. juli kl. 13.00:
Lunchkoncert
Onsdag den 7. august kl. 13.00:
Lunchkoncert
Tirsdag den 13. august kl. 19.30:
David Franke, Freiburg, orgel
Fri entré
Tirsdag den 20. august kl. 19.30:
Henrik Sørensen, Ørsted Kirke, orgel.
Fri entré

Maribo domsogn
Tirsdag den 27. august kl. 19.30:
Jonas Hellesøe, studerende i solistklassen ved Det jyske Musikkonservatorium orgel
Prædebutkoncert
Fri entré

Hvorfor vandre med en
pilgrimspræst?

På min første vandring som sogneog pilgrimspræst her på Lolland
og Falster, spurgte en af deltagerne mig om, hvorfor der skal være
en pilgrimspræst med på en pilgrimsvandring.
Når jeg i dag tænker tilbage på det
spørgsmål, kan jeg ikke lade være
med at sammenligne det med
spørgsmålet om, hvorfor en præst
skal medvirke ved en gudstjeneste.
Menigheden kan jo godt selv både
synge, bede og læse. Ligesom pilgrimmene (vandrerne) selv kan gå.
Nu er der selvfølgelig nogle konkrete forhold, der gør, at præster
skal medvirke ved kirkelige handlinger – ting, som de er uddannede og ordinerede til. På en måde
gør det samme sig gældende for
en pilgrimspræst. Jeg er også uddannet og ordineret til at varetage
enhver pilgrimsvandring som en
hellig handling. En hellig handling,
der nok har fået ben at gå på, men
hvor fællesskabet og evangeliet er
stadig lige så centralt. For ligesom
en gudstjeneste er noget, vi gør
sammen, er en pilgrimsvandring

også noget, vi gør sammen. Vi
vandrer gennem skove og ad asfalterede veje sammen. Vi deler alt
fra et stykke chokolade til et stykke af vores livshistorie med hinanden. Vi vandrer med sang og bøn.
I samtale og i stilhed. Og endelig i
omtanke for vores medmennesker
og den verden, vi lever i. At vandre
sammen med en pilgrimspræst er
på flere måder som at holde gudstjeneste sammen med en præst.
Evangeliet har bare fået ben at gå
på.
Med disse ord håber jeg at møde
flere og flere af jer ’derude’ til en
pilgrimsvandring i de smukke omgivelser, som Lolland og Falster
byder på. Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage – kun
et par gode travesko og lysten til
at gå.
Og husk, som Søren Kirkegaard
engang skrev: ”Tab for alt ikke

lysten til at gå. Jeg går mig hver
dag det daglige velbefindende til
og går fra enhver sygdom: jeg har
gået mig mine bedste tanker til, og
jeg kender ingen tanke så tung, at
man jo ikke kan gå fra den”.
Sogne- og pilgrimspræst Anne
Louise Lindström Hanson

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. 12.0013.00 eller efter aftale, Tlf. 54 78 44 21/
26 19 46 23. E-mail: pmoe@km.dk
Bopæl: Vestergade 6, 4990 Sakskøbing.
Tlf. 54 70 42 02. Mandag er fridag.
Sognepræst og pilgrimspræst: Anne
Louise Lindstrøm Hanson, Refshalevej
28, 4930 Maribo. Tlf. 20 1 4 50 23
E-mail: anlh@km.dk
Mandag er fridag.
Kordegn: Anne-Mette Overgaard, Kirkekontoret, ”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. 10.0013.00, onsdag tillige kl. 15.00-17.00.
Tlf. 20 40 03 89.
Kirketjenere: Helle Olsen. Mandag er
fridag. Niels Devantier. Klostergade 33,
4930 Maribo.
Tlf. 20 40 03 89. Mandag er fridag.
Domorganist: Vibeke Vanggaard. Skovmarksvej 20, 4672 Klippinge. Tlf. 23
20 1 2 76. Fridag: Mandag.
E-mail: vanggaard@doks.dk
Kirkegårdsleder:
Susanne Høegh Hansen.
Træffes på kirkegården i arbejdstiden
og på kirkegårdskontoret mandag til
torsdag kl. 11.00-12.00 og kl. 14.0015.00, 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 1 2.
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. Tit. 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
JUNI - JULI - AUGUST

MARIBO DOMKIRKE - HVER ONSDAG MORGENSANG KL. 9.00 (VFP)
JUNI
Søndag den 2. - 6. søndag efter påske
Hunseby
Kl. 11.00 (GSLA)
Errindlev
kl. 09.00 (ALNF)
Krønge
kl. 10.30 (ALNF)
Østofte
Kl. 10.00 (HMAA)
Rødbyhavn Kl. 10.00 (MEH)
Bursø
Kl. 10.00 (ABL) Konfirmation
Holeby
Kl. 19.00 (ABL)
Maribo
Kl. 10.00 (PMOE) Kirkebil
Bandholm Kl. 09.30 (JSB)
Kirkekaffe
Rødby
Kl. 09.30 (LEB)
Sædinge
Kl. 11.00 (LEB)
Søndag den 9. - Pinsedag
Fuglse
Kl. 09.00 (ALNF) Kirkekaffe
Tågerup
Kl. 10.30 (ALNF)
Hunseby
Kl. 10.00 (GSLA)
Østofte
Kl. 10.00 (HMAA)
Rødbyhavn Kl. 10.00 (MEH) Kirkekaffe
Bursø
Kl. 10.30 (ABL) Altergang
Holeby
Kl. 09.00 (ABL) Altergang
Maribo
Kl. 10.00 (ABRE) Kirkebil
Bandholm Kl. 16.00 (JSB)
Askø
Kl. 09.30 (JSB)
Nebbelunde Kl. 11.00 (LEB) Morgenkaffe i sognehuset kl. 9.45.
				

Derefter gudstjeneste i haven. Se s. 10.

Søndag den 23. - 1. søndag efter trinitatis
Tågerup
Kl. 09.00 (ALNF)
Fuglse
Kl. 10.30 (ALNF)
Hunseby
Kl. 09.30 (GSLA)
Østofte
Kl. 20.00 (HMAA) Østofte Kirke og kirkeplads fra kl. 19.00
Rødbyhavn Kl 10.00 (MEH)
Fuglse
Kl. 10.30 (ALNF)
Holeby
Kl. 08.30 (MEH) Altergang
Maribo
Kl. 10.00 (ANLH)
Bandholm Kl. 11.00 (GSLA)
Rødby
Kl. 09.30 (LEB)
Nebbelunde Kl. 11.00 (LEB)
Søndag den 30. - 2. søndag efter trinitatis
Hunseby
Kl. 09.30 (GSLA)
Østofte
Kl. 10.00 (HMAA)
Rødbyhavn Kl 10.00 (MEH)
Torslunde Kl. 09.00 (ALNF) Kirkekaffe
Errindlev
Kl. 10.30 (ALNF)
Holeby
Kl. 08.30 (MEH)
Maribo
Kl. 10.00 (PMOE)
Bandholm Kl. 11.00 (GSLA)
Askø
Kl. 19.00 (JSB)
Gudstjenesten er kl. 18.50. Hans Verner Lollike har tjenesten.
Rødby
Kl. 08.30 (JEBA)

							
Mandag den 10. - 2. pinsedag
Hunseby
Kl. 12.00 (GSLA) Udendørs picnincgudstjeneste på kirkegården
Østofte
Kl. 10.00 (HMAA)
Rødbyhavn Kl. 10.00 (MEH)
Olstrup
Kl. 09.00 (ALNF)
Torslunde Kl. 10.30 (ALNF)
Holeby
Kl. 10.30 (ABL)
Maribo
Kl. 10.00 (ANLH)
Bandholm Kl. 10.00 (JSB)
Rødby
Kl. 09.30 (LEB) Festlig indvielse af vores nye døbefont. Se s. 10

JULI
Søndag den 7. - 3. søndag efter trinitatis
Hunseby
Kl. 11.00 (GSLA)
Østofte
Kl. 19.00 (HMAA) Rundvisning på kirkegården og kaffe efter gudstjenesten
Rødbyhavn Kl 10.00 (MEH)
Tågerup
Kl. 09.00 (ALNF)
Krønge
Kl. 10.30 (ALNF)
Holeby
Kl. 08.30 (MEH) Altergang
Maribo
Kl. 10.00 (ABRE) Kirkebil
Bandholm Kl. 09.30 (GSLA)
Askø
Kl. 14.00 (JSB)
Kirkekaffe. Hans Verner Lollike har tjenesten.
Sædinge
Kl. 11.00 (NN)

						
Onsdag den 12.
Maribo
Kl. 13.00 (ABRE) Landemode. Se side 13

Søndag den 14. - 4. søndag efter trinitatis
Hunseby
Kl. 19.00 (EOR) Udendørs gudstjeneste på kirkegården
				

Søndag den 16. - Trinitatis søndag
Hunseby
Kl. 13.00 (JEBA) Mini konfirmand gudstjeneste
Rødbyhavn Kl 10.00 (MEH)
Holeby
Kl. 08.30 (MEH)
Maribo
Kl. 10.00 (PMOE)
Bandholm Kl. 10.00 (JSB)		
Rødby
Kl. 19.00 (MEH) Kirkekaffe
Sædinge
Kl. 11.00 (PM)
Krønge
Kl. 09.00 (ALNF)
Errindlev
Kl. 10.30 (ALNF)
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Rødbyhavn Kl.
Torslunde Kl.
Errindlev
Kl.
Holeby
Kl.
Maribo
Kl.
Bandholm Kl.
Nebbelunde Kl.

17.00
09.00
10.30
16.00
10.00
16.00
08.30

afhængigt af vejret. Kirkekaffe

(NN)
Gudstjeneste v/ Elin Olsen Rasmussen
(ALNF) Kirkekaffe
(ALNF)
(EOR) Altergang
(PMOE)
(JSB)
(JEBA)

Søndag den 21. - 5. søndag efter trinitatis
Hunseby
Kl. 10.00 (GSLA)
Østofte
Kl. 10.00 (HMAA)

Rødbyhavn
Fuglse
Errindlev Havn
Holeby
Maribo
Bandholm
Askø
Rødby

Kl. 09.00
Kl. 10.30
Kl. 14.00
Kl. 10.30
Kl. 10.00
Kl. 16.00
Kl. 18.50
Kl. 09.30

(ABL)
(ALNF)
(OOP)
(ABL)
(BIF)
(JSB)
(JSB)
(LEB)

Tirsdag den 20.
Nebbelunde Kl. 21.30

(LEB)

Andagt efter sensommerfesten. Se s. 10

Digegudstjeneste. Prædikant: Ole Opstrup

Søndag den 28. - 6. søndag efter trinitatis
Hunseby
Kl. 11.00 (JSB)
Østofte
Kl. 08.30 (HMAA)
Rødbyhavn Kl. 09.00 (ABL)
Torslunde Kl. 09.00 (ALNF) Kirkekaffe
Tågerup
Kl. 10.30 (ALNF)
Holeby
Kl. 10.30 (ABL) Altergang
Maribo
Kl. 10.00 (ANLH)
Bandholm Kl. 09.30 (JSB)
Sædinge
Kl. 11.00 (LEB)
AUGUST
Søndag den 4. - 7. søndag efter trinitatis
Hunseby
Kl. 09.30 (JSB)
Østofte
Kl. 10.00 (HMAA)
Rødbyhavn Kl. 10.00 (MEH) Kirkekaffe
Fuglse
Kl. 16.00 (ABL)
Errindlev
Kl. 19.00 (MEH)
Holeby
Kl. 19.00 (ABL)
Maribo
Kl. 10.00 (ANLH) Kirkebil
Nebbelunde Kl. 11.00 (LEB)
Bandholm Kl. 11.00 (JSB)
Kirkekaffe

Søndag den 25. - 10.
Hunseby
Kl. 10.00
Østofte
Kl. 10.00
Rødbyhavn Kl. 10.00
Tågerup
Kl. 09.00
Fuglse
Kl. 10.30
Holeby
Kl. 10.30
Maribo
Kl. 10.00
Bandholm Kl. 16.00
Askø
Kl. 09.30
Rødby
Kl. 09.30
Sædinge
Kl. 11.00

søndag efter trinitatis
(GSLA)
(NN)
(MEH)
(ALNF)
(ALNF)
(ABL) Altergang. Høstgudstjeneste
(ANLH)
(JSB)
(JSB)
(LEB)
(LEB)

Præster: Anders Blichfeldt (ABL) - Anne Louise Lindström Hanson (ANLH) - Anne Reiter (ABRE) - Anne-Lene N. Frederickson
(ALNF) - Ved forskellige præster (VSP) - Gitte Sylvest Larsen
(GSLA) - Hanne Lund (HALU) - Hans Maaløe (HMAA) - Jeanette
Strømsted Braun (JSB) - Jesper Bacher (JEBA) - Lene Bruun-Kristensen (LEB) - Marianne Eilskov Hansen (MEH) - Per Møller
(PMOE) - Peter Moesgaard (PM) – NN (NN)

Søndag den 11. - 8. søndag efter trinitatis
Askø
Kl. 14.00 (JSB)
Kirkekaffe
Hunseby
Kl. 11.00 (GSLA)
Østofte
Kl. 08.30 (HMAA)
Rødbyhavn Kl. 10.00 (MEH)
Krønge
Kl. 09.00 (ABL) Kirkekaffe
Tågerup
Kl. 14.00 (MEH)		
Holeby
Kl. 10.30 (ABL) Altergang
Maribo
Kl. 10.00 (ABRE)
Bandholm Kl. 09.30 (JSB)
Rødby
Kl. 09.30 (LEB)
Sædinge
Kl. 11.00 (LEB)
Søndag den 18. - 9. søndag efter trinitatis
Hunseby
Kl. 09.30 (GSLA)
Østofte
Kl. 19.00 (NN)
Rødbyhavn Kl. 10.00 (MEH)
Errindlev
Kl. 09.00 (ABL)
Torslunde Kl 14.00 (MEH)
Holeby
Kl. 10.30 (ABL)
Maribo
Kl. 10.00 (PMOE)
Bandholm Kl. 11.00 (GSLA)
Rødby
Kl. 09.30 (LEB)
Nebbelunde Kl. 11.00 (LEB)
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Rødby - Ringsebølle - Nebbelunde - Sædinge sogne
Kære menigheder,

kom til fejring af pinsen i Nebbelunde præstegårdshave.
Kl. 9.45 begynder vi i sognehuset
med morgenkaffe, rundstykker,
the og juice til børnene.
Kl. 11.00, når duggen er fordampet fra græsset, fejrer vi pinsefest
med sognepræst Lene Bruun-Kristensen og levende musik ved harmonikaspiller Frans Jacoby og vores organist Britta Matlok-Geisler.
Alt er gratis. I skal blot medbringe
en klapstol eller et tæppe. Invitationen gælder naturligvis enhver,
uanset hvilket sogn, du bor i.
På gensyn,
Nebbelunde –Sædinge menighedsråd

En festlig 2. pinsedag
Ny døbefont i Rødby Kirke – afsnit 1
I år sker der noget helt særligt i
Rødby Kirke 2. pinsedag. Vi markerer, at vi har fået vores ’nye’ døbefont på plads i kirkens kor.
Det har længe været et ønske
både i menighedsrådet og blandt
de præster, der har gjort tjeneste
i kirken, at få bedre plads omkring
døbefonten. Tillige har begejstringen for den sandstensfont, der
i 1858 afløste den ældre font af
træ og i dag kan ses bagest i sideskibet, været meget begrænset.
Man har ønsket en døbefont, der
i stil og tyngde passede bedre til
omgivelserne oppe i koret. Forrige
sommer fik kirken så af Vesterbro
Sogn i København foræret Enghave Kirkes font. Den stammer fra,
da Enghave Kirke blev taget i brug
i 1962.
Om denne font skriver den kgl.
bygningsinspektør: ”Granitdøbefonten fra Enghave Kirke har, i
kraft af sin gedigne tyngde, mindelser om middelalderlige granitdøbefonte, men er alligevel genkendelig som udført i nyere tid.”
Nationalmuseet tilslutter sig denne vurdering. Og Lolland-Falsters
stift har her efter givet os tilladelse til udskiftningen.
For at imødekomme ønsket om
mere plads omkring døbefonten
vil den nye font blive anbragt med
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større afstand til væggen og lidt
længere fremme. Der bliver bedre plads, mere luft, omkring både
dåbsbarn, forældre, faddere og
præst.
Kom og vær med til at fejre en lille, men vigtig forskønnelse af vores smukke kirke.
Arne O. Andersen
Ny døbefont i Rødby Kirke – afsnit 2
Der skal ikke mange ting til, før
vi kan kalde et rum en kirke. Den
almindelige opfattelse er, at der
blot skal et alter til. Dernæst skal
der mennesker til. Mennesker, der
hører Guds ord og bevarer det i
hjertet, til at klare dagen og vejen
med.
Og så vil de fleste mene, at der
skal en døbefont til. Hvorfor? Fordi den hårde døbefont i granit holder vand. Fonten – kilden – rækker
med tre håndfulde vand på den
døbtes hoved til resten af livet. Af
den kilde kan vi øse af livets kilde.
Det lover Guds os selv ved dåben.
Og livets kilde tørrer ikke ud, selvom vi kommer til at vandre i mørke og på udtørrede steder i vores
liv. Livets kilde fra døbefonten er
gudskelov ikke afhængig af, om
vi glemmer vores dåbs pagt med
Vorherre. Han glemmer ikke sin
del af pagten.
Men… det gavner at kunne blive
mindet om vores dåb, når vi kommer i kirken. Det gavner at kunne
stoppe op ved døbefonten, når vi
står og venter på nadveren. Som
formand Arne O. Andersen skriver
her på siden, bliver Rødby Kirkes
nye døbefont slet ikke til at komme udenom. Den er stor, ikke til at
rokke. N.F.S. Grundtvig får det sidste ord, i den kendte salme ’Kirken
den er et gammelt hus’ (1853):
”Fonten os minder om vor dåb,
altret om nadverens nåde,
alt med Guds ord om tro og håb
og om Guds kærligheds gåde,
huset om ham, hvis ord består,
Kristus, i dag alt som i går,
evig Guds Søn, vor genløser.”
Lene Bruun-Kristensen

Foto: Enghave sogn

Sensommerfest i
Nebbelunde
tirsdag den 20. august
Igen i år afholder menighedsrådet
fest i telt på præstegårdens gårdsplads. Der bydes på en velkomstdrink, og middagen spises i teltet.
Menuen består af forret og hovedret, hvor til der kan købes drikkevarer. Lotteri bliver der også. Den
hemmelige gæst skal vi heller ikke
snydes for. Under lodtrækningen
nydes kaffen. Kl. 21.30 går vi i kirken til andagt. Pris for mad og kaffe er 175.00 kr. Tilmelding senest
den 12. august til
Birthe Måhr, tlf. 30124834
VEJVISER:
Hjemmeside: www.rodbykirke.dk
Vedrørende gudstjenester og kirkelige
handlinger:
Sognepræst (kbf.): Lene Bruun-Kristensen.
Tlf. 26 67 59 49. E-mail: LEB@km.dk
Nebbelundevej 25, 4970 Rødby.
Træffes bedst efter aftale.
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
Kirkegårdsleder:
Per Hansen. Tlf. 54 60 13 11.
E-mail: roedby-kirkegaard@mail.dk
Kontortid: Mandag- torsdag kl. 12.0013.00. Fredag kl. 09.30- 10.00.
Rødby kirkegård: Søndergade 50,
4970 Rødby.
Menighedsrådene:
Formand Rødby-Ringsebølle:
Arne O. Andersen. Tlf. 22 31 14 20.
E-mail: arne@aoandersen.dk
Formand Nebbelunde-Sædinge:
Birthe Måhr. Tlf. 30 12 48 34.
E-mail: b_maahr@mail.dk
Kirkeværge Nebbelunde-Sædinge:
Michael Viid Thage. Tlf. 61 63 29 25.
E-mail: mit@celf.dk
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.

Rødbyhavn sogn
Voci fluenti
– flydende stemmer
i Rødbyhavn Kirke
Torsdag den 13. juni kl. 20.00
får vi koncertbesøg af Voci fluenti,
det prisvindende kor fra Sakskøbing. Koret består af ti stemmer
og synger som vanligt en blandet
buket af klassisk, pop og jazz - fra
Brahms til Manhattan Transfer.
Koncerten varer cirka en time.
Der er fri entré

Sogneudflugt

Tirsdag den 4. juni går turen til
Fejø. Vi mødes ved Rødbyhavn
Kirke. Kl. 8:45 kører bussen. Vi
får en rundvisning på øen, ser kirken, spiser på kroen, skal besøge
mosteriet, får kaffe og lagkage
på møllen. Alt dette for kr. 250.
Tilmelding til Bente Jensen på tlf.
22357971.

I al sin glans nu stråler solen,
livslyset over nåde-stolen,
nu kom vor pinselilje-tid,
nu har vi sommer skær og blid,
nu spår os mer end englerøst
i Jesu navn en gylden høst.

I sommernattens korte svale
slår højt fredskovens nattergale,
så alt, hvad Herren kalder sit,
må slumre sødt og vågne blidt,
må drømme sødt om Paradis
og vågne til vor Herres pris.
Det ånder himmelsk over støvet,
det vifter hjemligt gennem løvet,
det lufter lifligt under sky
fra Paradis, opladt på ny,
og yndig risler ved vor fod
i engen bæk af livets flod.
Det volder alt den Ånd, som daler,
det virker alt den Ånd, som taler,
ej af sig selv, men os til trøst
af kærlighed med sandheds røst,
i Ordets navn, som her blev kød
og fór til Himmels hvid og rød.
Opvågner, alle dybe toner,
til pris for menneskets forsoner!
Forsamles, alle tungemål,
i takkesangens offerskål!
Istemmer over Herrens bord
nu menighedens fulde kor!

I Jesu navn da tungen gløder
hos hedninger så vel som jøder;
i Jesus-navnets offerskål
hensmelter alle modersmål;
i Jesu navn udbryder da
det evige halleluja.
Vor Gud og Fader uden lige!
Da blomstrer rosen i dit rige,
som sole vi går op og ned
i din Enbårnes herlighed;
thi du for hjertet, vi gav dig,
gav os med ham dit Himmerig.
N.F.S. Grundtvig 1843 og 1853

Velsign du årets grøde
og frugtbargør vort land,
giv daglig du os føde,
velsigne sø og strand;
fra himlen dryppe fedme,
bespis os med dit ord,
og med din nådes sødme
velsigne du vor jord!
Israel Kolmodin 1694. W.A.
Wexels 1840.
M.B. Landstad 1861. C.J. Brandt
1885.

Nu blomstertiden kommer

med lyst og ynde stor,
sig nærmer bliden sommer,
da græs og urter gror;
nu varmer sol i lide,
og hvad der lå som dødt,
med hver den dag, mon skride,
står op som atter født.
De fagre blomsterenge
og agrene på rad,
de grønne urtesenge
og skovens friske blad,
de skulle os påminde,
hvor Gud er rig og from,
der lader nåden rinde
og række året om.
Vi hører fugle sjunge
med mange hånde lyd,
skal ikke da vor tunge
lovsynge Gud med fryd?
Min sjæl, ophøj Guds ære
med lov og glædessang!
Han fryde vil og nære
os på vort levneds gang.
Du Herre Jesu Kriste,
vor glædes sol og skin,
bliv hos os til vort sidste,
opvarm vort kolde sind!
Giv kærlighed vort hjerte,
forny vor sjæl og ånd,
vend bort al sorg og smerte
alt med din milde hånd!
Du Sarons blomst, vor lykke,
du lilje i Guds dal,
min sjæl du nådig smykke
med dyder uden tal!
Som dug af Zion signe
din nådes væld min ånd
til roserne at ligne,
der står på Libanon!

VEJVISER:
Sognepræst: Marianne Eilskov Hansen,
Rødby havn 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. 54 60 80 20.
Lene Koch Jørgensen. Tlf. 54 60 29 57.
Rie Groth Kruse tlf. 54 60 81 06.
Kirketjener: Randi Bograd. Træffetid
tirsdag-fredag kl. 9.00-12.00.
Tlf. 54 60 51 95. Mandag er fridag.
Graver: Mikael Przeklasa. Træffes på
kirkegården 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.
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Østofte sogn
Flere vælger en
begravelse væk
fra kirken

mangfoldighed. Og måske i højere grad går i dialog med dem, der
vælger anderledes. For, måske, at
blive klogere på også at være kirke
for dem.
Men når det er sagt, så står den
kirkelige
begravelse/bisættelse
altså stadig meget stærkt hos os.
I en verden, hvor alting synes i hastig forandring, så er det seks ud
af syv, der finder mest fred ved at
bruge kirkens rum, salmerne, jordpåkastelsen og velsignelsen.

Sådan stod at læse i Folketidende
den 20. november sidste år. Danmarks Statistik oplyser, at hver
syvende bliver stedt til hvile uden
kirkens/præstens medvirken. For ti
år siden var det én ud af elleve. Så
det er jo en markant udvikling.
Nogen i folkekirken vil sikkert ærgre over dette ’tab af kunder’. Andre
vil fortolke det som et traditionstab. Det er der sikkert også noget
om.
Alligevel tænker jeg: Er det ikke
spændende? At folk begynder at I februar, hvor konfirmanderne gik
gå deres egne veje, også når det sammen om at lave hele gudstjegælder noget så betydningsfuldt nesten. Det var en stor fornøjelse,
som afskeden med deres kære. Og og spændende at høre de unges
SOGN
man gør det tilsyneladende med udlægning af teksterne. Jeg fik
stor kreativitet og engagement. Et faktisk en henvendelse fra en herre, der havde overværet gudstjeger en begravelse
væk frafolk,
kirken der ikke længere bemyndigt
nesten: Han ønskede at få præcihøver en
forår.at
gøre Statistik
d at læse i Folketidende
denprofessionel
20. november sidste
Danmarks
oplyser, at hver syvende
seret,
hvad en ung havde sagt, for
det,
der føles rigtigst
dt til hvile uden
kirkens/præstens
medvirken.for
Forén
ti årselv
siden og
var det én ud af elleve. Så det er jo en
det
var
så godt!! Det er jo dejligt,
dvikling.
den afdøde.
at
der
bliver
ved med at komme
Og det særligt spændende er, at
lkekirken vil sikkert ærgre over dette ’tab af kunder’. Andre vil fortolke
det
som et traditionstab.
nye
tanker,
nye
ressourcer, også til
sikkert også faldet
noget om.i kirkelige begravelser ikke
kirken.
Og
tak
for
god opbakning
svarer til faldet i folkekirkens medænker jeg: Er det ikke spændende? At folk begynder at gå deres egne
veje,
også når og
det gælder
fra
familie
sogn
til konfirmanlemsskare. Så det er altså ikke
etydningsfuldt som afskeden med deres kære. Og man gør det tilsyneladende
med stor
dernes
gudstjeneste.
medlemskab
man
og engagement.
Et myndigt folk,af
der folkekirken,
ikke længere behøver
en professionel for at gøre det, der
gst for én selvfravælger.
og den afdøde.Men man fravælger en
form, et ritual, som nogen måske
rligt spændende er, at faldet i kirkelige begravelser ikke svarer til faldet i folkekirkens
synes er for upersonligt, for me- Sct.
faldereni form,
år på en søndag,
kare. Så det er altså ikke medlemskab af folkekirken, man fravælger.
Men Hans
man fravælger
get synes
”standard”.
Som
et medlem
ogetvi
er gået
sammen
om at lave
om nogen måske
er for upersonligt,
for meget
”standard”. Som
medlem
udtrykker
sig i
sig
avisen:
tro-og præsten,
eg er troende,udtrykker
men jeg mener
ikkei man
behøver”Jeg
brugeer
kirken
at mine
efterladte med gudstjestor for
Sct.
Hans-fest
ende, men jeg mener ikke man neste i kirken kl. 20.00 og bålafordentligt farvel.”
behøver bruge kirken og præsten, brænding
udendørs.
eslår, at vi i folkekirken glæder os over en stigende folkelig mangfoldighed.
Og måske
i højere gradBy-lauget har
forvælger
at mine
efterladte
kan
få et
or- på også
ikkeat være
endeligt
g med dem, der
anderledes.
For, måske,
at blive
klogere
kirke forlagt
dem. planerne fast.
dentligt farvel.”
Men
du
kan
holde
dig orienteret
et er sagt, så står den kirkelige begravelse/bisættelse altså stadig meget stærkt hos os. I en
Så jeg foreslår, at vi i folkekirken i dagspressen, Landsby-appen og
vor alting synes i hastig forandring, så er det seks ud af syv, der finder mest fred ved at bruge
os over
en stigende folkelig Østofte-Nørreballes Facebook-sim, salmerne,glæder
jordpåkastelsen
og velsignelsen.
der.

Dejlig konfirmand-gudstjeneste

Sct.Hans i Østofte

Aftentur på kirkegården den 7. juli
Der sker rigtig meget på Østofte
kirkegård med skovkirkegård og
nyt urneanlæg, Lærkelunden. Der
er lejlighed til at få rundvisning,
fortælling og svar på alle spørgsmål, samt en kop kaffe efter aftengudstjenesten den 7. juli.
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Sct.Hans i Østofte

Sct. Hans falder i år på en søndag, og vi er gået sammen om at lave stor
kirkenVEJVISER:
kl. 20.00 og bålafbrænding udendørs. By-lauget har ikke endeligt
Hans Maaløe,
Østofte
holde Sognepræst:
dig orienteret i dagspressen,
Landsby-appen
og Østofte-Nørreball
Præstegård, Østofte Gade 36, 4951
Aftentur
på kirkegården
den
juli 67.
Nørreballe.
Tlf. 54
787.66
E-mail: hmaa@km.dk
Fredag henvises til konst. sognepræst
Hanne Lund. Tlf. 40 19 57 43.
Formand for menighedsrådet:
Flemming Albrektsen, Vestre Landevej
134, 4951 Nørreballe.
Tlf. 23 20 65 00.
Kirkeværge: Egon Rasmussen, Stationsvænget 11, 4951 Nørreballe.
Tlf. 54 78 94 79.
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 præstegård.
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.

Program for Indre Mission Maribo
JUNI

Ons. d. 5. kl. 14,00: Grundlovsmøde på Christianssæde Centret
Pastor Kasper Michael Vesterborg taler
Ons. d. 12. kl. 19.00: Afslutningsmøde

JULI

Søn den 7. Sommerudflugt
Mødested ved missionshuset oplysninger om
mødetidspunkt og udflugtsmål kan fås hos undertegnede

AUGUST

Ons. d. 14. kl. 19.00: Åbningsmøde ved Kurt
Ryborg, Maribo
Ons. d. 21. kl. 19.00: Pastor Ebbe Blockmann,
Maribo
Ons. d. 28. kl. 14.30: Livet Længe Leve, missionær Preben Dahl. Maribo
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!

Landemode i Lolland-Falsters Stift
Onsdag den 12. juni kl. 13.00-17.30 i Maribo Domkirke og Restaurant Bangs
Have
Det årlige Landemode indledes med fælles gudstjeneste kl. 13.00 i Maribo Domkirke. Prædikant er domprovst Anne Reiter. Efterfølgende er der møde i Bangs
Have over for Domkirken.
Alle er velkomne. Programmet er:
Kl. 13.00: Landemodegudstjeneste i Domkirken
Kl. 14.30: Møde i Bangs Have, Bangshavevej 23, 4930 Maribo. Biskop Marianne Gaarden byder velkomme.
Causeri : ”Han som troner i himlen ler” ved sognepræst Kristian Bøcker, Jelling, og
redaktør af Hyrdebrevet Søndag Morgen (på nettet).
Biskop Marianne Gaarden og stiftsrådsformand Susanne Møller: Hvor er vi, og
hvor skal vi hen?
Presse– og kommunikationsmedarbejder Inge Haandsbæk Jensen: Fokus på presse-arbejdet i stiftet.
Overrækkelse af Kirkelig Innovationspris 2019 ved Susanne Møller og Inge Haandsbæk Jensen
Kl. 17.30 Afslutning
Alle er velkomne mod forudgående tilmelding. Pris for deltagelse: 120 kr. inkl.
kaffe/the, lagkage, boller og isvand. Bedes indbetalt på stiftsadministrationens
konto: 0216-4069023584 eller via MobilePay: 20 41 42 02 senest mandag
den 3. juni 2019. Kvittering for indbetaling fungerer som billet på dagen.
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Koncerter & arrangementer

JUNI

JULI

ONSDAG DEN 3. JULI

SØNDAG DEN 2. JUNI
Maribo Domkirke kl. 16.00:
Koncert med Bobo Moreno Song Passion. Se s. 6.

Maribo Domkirke Kl. 13.00: Lunchkoncert med domorganist Vibeke Vanggaard. Fri entré.

MANDAG DEN 3. JUNI

SØNDAG DEN 7. JULI

Nebbelunde sognehus Kl. 14.00 Strikkeklub

Østofte Kirke og kirkegård
Kl. 19.00 Rundvisning på Østofte kirkegård efter
gudstjenesten

TIRSDAG DEN 4. JUNI
Blomsterparken, Rødby Kl. 10.15.
Kaffebord og andagt med salmer og fortælling.
TORSDAG DEN 6. JUNI

OBS: BILLEDET SÆTTES UNDER DIGE-GUDSTJENESTE I ERRINDLEV HAVN D. 21.7.

Indre Mission Maribo

Juni

TORSDAG DEN 13. JUNI

Ons. d. 5. kl. 14,00: Grundlovsmøde på Christianssæde Centret

Fuglse Kirke kl. 20.00 Forsommerkoncert med Voci
Fluenti. Voci Fluenti er et vokalensemble fra Sakskøbing Kirke. De vandt i 2018 guld og blev kåret som
bedste vokalensemble ved en international korkonkurrence i Barcelona.
Koret synger denne aften både gammel og ny musik af:
Wilbye, Brahms og Hindemith. Af nutidige kunstnere
synges “Hallelujah” af Leonard Cohen og “A Nightingale sang in Berkeley Square” i Manhattan Transfers
arrangement. Ensemblets fire mænd “The Niels Brothers” synger også en barbershop-sang. Fri entré.

SØNDAG DEN 21. JULI
Errindlev Havn Kl. 14.00.
Digegudstjeneste på Errindlev Havn. Gæsteprædikant Ole Opstrup, sognepræst i Halsted-Avnede. Det
er en friluftsgudstjeneste med traditioner, som altid
holdes 5. søndag efter trinitatis.
Efter gudstjenesten er der også tradition for, at vi
drikker den medbragte kaffe.
Alle er velkomne.

Rødbyhavn Kirke Kl. 20.00 Korkoncert med Voci
fluenti, Sakskøbing.
Ensemblet synger en blandet buket af klassisk, pop
og /jazz - fra Brahms til Manhattan Transfer. Fri entré. Evt. donationer går til menighedsplejen.
TIRSDAG DEN 18. JUNI

Blomsterparken, Rødby Kl. 10.15. Kaffebord og
nadvergudstjeneste v. Lene Bruun-Kristensen
SØNDAG DEN 23.
Østofte Kirke og kirkeplads
Kl. 19.00 Sct. Hans-arrangement starter. Gudstjeneste kl. 20.00, derefter bålafbrænding.
Maribo Domkirke
Kl. 20.00: Ønskekoncerten Bål og Brand i Domkirken ved domorganist Vibeke Vanggaard. Fri entré.

14

OLE OPSTRUP

Koncerter & arrangementer
AUGUST

TIRSDAG DEN 6.
Blomsterparken, Rødby Kl. 10.15
Kaffebord og nadvergudstjeneste v. Jesper Bacher
			
TIRSDAG DEN 13. AUGUST
Maribo Domkirke Kl. 19.30: Koncert med organist
David Franke, Freiburg. Fri entré.

TIRSDAG DEN 20.
Nebbelunde præstegård Kl. 17.00
Sensommerfest. Se s. 10
SØNDAG DEN 25.
Hunseby Kirke Kl. 19.00
Koncert med Klezmer Duo
TIRSDAG DEN 27. AUGUST

TIRSDAG DEN 20.
Blomsterparken, Rødby Kl. 10.15
Kaffebord og nadvergudstjeneste
v. Lene Bruun-Kristensen.

Maribo Domkirke Kl. 19.30:
Koncert med Jonas Hellesøe, studerende i solistklassen ved Det Jyske Musikkonservatorium, orgel. Fri
entré.

Maribo Domkirke Kl. 19.30:
Koncert med organist Henrik Sørensen, Ørsted Kirkeke. Fri entré.
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Stiftsdag i Maribo Domkirke
Lørdag den 24. august kl. 10.00-15.00
med Charlotte Rørth og Helene Hägglund.
Der vil komme yderligere information i dagspressen
og på Stiftets hjemmeside, når tiden nærmer sig.

Fælles Kirkedag

Søndag den 1. september i Rødby-fjordens mindeanlæg kl. 11.00-15.00
Dagen begynder med gudstjeneste – gerne i det fri,
men der er opsat telt på pladsen.
Efter gudstjenesten er der spisning af medbragt mad.
Drikkevarer kan købes. Kaffe/te medbringes. Efter
middagspausen har vi et spændende foredrag kl.
13.00. Dagen slutter med et brag af en koncert med
et stort hornorkester.
Alle er velkomne og deltagelse er gratis.

kirkesangerne og med god tilslutning fra vores nabomenigheder.

Det er efterhånden blevet en tradition, at vi hvert
andet år holder en fælles kirkedag i Rødby-fjordens
mindeanlæg for og med alle sognene omkring Rødby-fjorden. De sidste mange gange har det været arrangeret af Tirsted, Vejleby, Hillested og Skørringe
menighedsråd med deltagelse af nabopræsterne og
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