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Bandholm - Askø sogne
Høstgudstjenester

I år holder vi høstgudstjeneste den
22. september på Askø kl. 14.00,
og den 29. september er der høstgudstjeneste i Bandholm kl. 11.00
med frokost bagefter.

Arrangementer i Askø
præstegårds samlingslokale

Værdien af en hilsen

Værdien af en hilsen

Reaktionen er da også til at tage

Luthersk Missions møder:
Mandag den 16. september klokken 19.30 ved Peter Olsen, Hillerød .
Onsdag den 9. oktober kl. 19.30
ved Preben Dahl, Maribo
Mandag den 11. november kl.
19.30 Ole Solgård, Løsning.
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om en fremstrakt
Det handler hverken om spin el- og føle
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”Nogle har det lidt svært med at
gå rundt og give hånd ved kirkebænkene, så de sender i stedet et
venligt nik. Men det er også godt,
for så ved kirkegængeren, at han
eller hun eller blevet set og kan
føle sig velkommen,” siger Tina
Susan Sirmacis Skytt.
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Menighedsrådsmøder

Den 18. september 2019 klokken
15.30 i Beboerhuset.
Den 20. november 2019 klokken
15.30 i Beboerhuset.

Askø Sogneudflugt

Sæt allerede nu kryds i kalenderen
den 25. september, hvor der er udflugt. Mere herom senere fra menighedsrådet.

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.

Fuglse-Krønge-Torslunde-Errindlev-Olstrup-Tågerup sogne
Det står stadig til troende, at alle gode
gaver de kommer oven ned, som det
lyder i høstsalmens omkvæd:
Alle gode gaver
de kommer oven ned,
Så tak da Gud, ja, pris dog Gud
for al hans kærlighed!
Anne-Lene N. Frederickson
Ved høstgudstjenesterne den 8. september kl. 10.30 i Tågerup og den 15.
september kl. 10.30 i Torslunde samles der ind til Holeby og Omegns menighedspleje.
Efter høstgudstjenesten den 15. september er der sognetur. Kirken vil være
festligt pyntet, og efter gudstjeneSensommeren er naturens store gavesæson. Høsten er som et billede på sindet, og densten
spejler en side
af
serveres
sandwich, øl og vand.
vort liv, måske den vigtigste. For det handler om det væsentlige, det vi har sammen, og om det vi fik – og
får.
Herefter venter bussen på at køre os
Alle gode gaver her i livet er gratis. Eksempelvis smagen når tænderne tager et bid af et æble plukket frisk
Sensommeren
erEtnaturens
store gavesæ- en tur til Fjenneslev kirke. Eftermidfra træet. Et kys fra den elskede.
smil.
dagskaffen vil vi få i Zen-Garden. Alle
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sammen
noget,
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kan
købe
os
til,
og
alt
sammen
vi ikke kan undvære.
son. Høsten er som et billede
pånoget,sindet,
Man kan afprøve påstanden ved at tænke på, hvordan vi ville være stillet uden den pågældende
ting. Vi
er hjertelig velkommen,
og
den
spejler
af vort liv, måske i pastoratet
ville være
ilde stillet,
for vi kanen
ikke fåside
det for penge.
og
det
er
gratis
at deltage. Tilmelding
Vi
nøjes
heller
ikke
med,
hvad
der
strengt
retfærdigt
tilkommer
os,
siger
Henrik
Pontoppidan
i
sine
den
vigtigste. For det handler om det væerindringer. Og han føjer til: ”Fra vuggen til graven lever og opretholdes vi alle sammen af
senest
1.
sep.
til
Jørgen Madsen, tlf.
kærlighedsgaver.”
sentlige, det vi har sammen, og om det vi
24676378
eller
til
Agnes Langballe,
fik – og får.
tlf.
30565457
Alle gode gaver her i livet er gratis. Eksempelvis smagen når tænderne tager et Fuglse, Krønge og Torslunde menigbid af et æble plukket frisk fra træet. Et hedsråd.
kys fra den elskede. Et smil.
Det er alt sammen noget, vi ikke kan købe
os til, og alt sammen noget, vi ikke kan
undvære.
Man kan afprøve påstanden ved at Det kommende skoleår vil konfirmatænke på, hvordan vi ville være stil- tionsforberedelsen finde sted i Rødlet uden den pågældende ting. Vi ville by. Undervisningen sker i samarbejde
være ilde stillet, for vi kan ikke få det med sognepræsterne Jesper Bacher og
for penge.
Lene Bruun-Kristensen. Indskrivning
Vi nøjes heller ikke med, hvad der finder sted ved gudstjenesten i Errindstrengt retfærdigt tilkommer os, siger lev Kirke tirsdag den 10. september kl.
Henrik Pontoppidan i sine erindringer. 19.00.
Og han føjer til: ”Fra vuggen til graven
lever og opretholdes vi alle sammen af
kærlighedsgaver.”
Høsttidens overdådighed minder os Den 19. november kl. 19.00 er der
om, at det ikke er alt, vi skylder os selv. Jagtgudstjeneste med Nakskov JagtHøsttiden har sin egen overdådigheds- hornblæsere i Olstrup Kirke. Igen i år
stemning. Vakt af det stærke farveflor, vil vi fejre, at jagten for alvor er gået
den klare luft, den høje himmel, kor- ind. Vi vil takke Gud for alt det, han
nets gule glans, frugternes røde farver har skabt - naturen med både planog løvets brogede blade. Det er alt ter og dyr. Sognepræst Jesper Bacher
sammen ting, som vi ikke ejer – men varetager gudstjenesten, og jagthorndet er der alligevel som gavmildhed, blæsere fra Nakskov vil deltage. Efder bliver os til del. Sådan spejler høst- ter gudstjenesten vil vi drikke en kop
tiden det i vores liv, som er os givet i kaffe sammen. Det er som sædvanlig
gave. Sådan er høsttiden et kald – til at det tidligere menighedsråd for Olstrup
formulere en tak, der også rækker ind i sogn, der sørger for, at vi får lidt at spivores forhold til hinanden.
se og drikke.

Høst

Konfirmationsforberedelse

Jagtgudstjeneste

HOLEBY-BURSØ SOGNE
(mangler)

HUNSEBY SOGN

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
Det er synd!
”Det er synd!”, siger vi. Det danske sprog har næppe noget ord,
der i den grad er blevet mishandlet og udtværet til ukendelighed,
som netop ordet ”synd”. Oprindelig
havde det en ganske anden betydning, der aldeles ikke havde noget
at gøre med, at noget var ”synd for”
nogen – men at nogen havde forsyndet sig!
Og som det er gået med ordet
”synd”, sådan er det så også gået
med dette ords nære slægtning
skyld. Efterhånden er der kun ét
sted, hvor vi hører om skyld, så det
gør indtryk, nemlig i banken! Kirken
har givet op. Vor tids præster taler
stort set ikke om skyld. Til gengæld
taler de i én uendelighed om ”skyldfølelse”.
Hvorfor de gør det, er ikke svært at
forstå. Skyldfølelse er let at vække, fordi den er så velbegrundet. Og
gør man det i en god mening – det
er som regel de gode hensigter, der
giver de værste resultater! – så vil
man bane vej for kristendommens
budskab med den snak om skyldfølelse. Og gør man det i en mindre god mening, kan der måske via
skyldfølelsen etableres et forhold,
hvor den, der har skyldfølelsen,
bliver afhængig af (eller måske ligefrem kommer i lommen på) den,
der forstår at vække (og der efter
udnytte) den.
Men Jesus interesserede sig ikke
for skyldfølelse. Selvfølgelig vidste han, at følelsen af skyld er en
kendsgerning, et psykologisk faktum. Men den er en kendsgerning,
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han ikke fandt værd at nævne, for
han talte aldrig om den. Jesus vidste åbenbart også, at skyldfølelse
er en kendsgerning, der ikke fører
nogen vegne. Den er forskellig hos
forskellige og skifter med dagens
timer, med helbred, humør og daglige erfaringer. Jesus gjorde ikke noget for at vække den og intet for at
afhjælpe den.
Derimod talte Jesus om skyld - på
den mest kontante måde. For man
kan ikke tale mere kontant end ved
at hente sine billeder fra pengenes
verden, hvor skyld er noget ganske
reelt, og hvor det er uden betydning
om vi føler os skyldige.
Som for eksempel da Jesus fortalte
om manden, der havde to skyldnere. Den ene skyldte ham 500 denarer, den anden 50. Og da ingen
af dem havde noget at betale med,
eftergav han dem begge gælden.
Med andre ord: for Jesus er ”skyld”
ikke noget med at føle sig skyldig
(sådan mere eller mindre) eller at
have dårlig samvittighed. Skyld er
at skylde væk. At have gæld.
Vi er Guds skyldnere. Vi er i gæld
til Gud! Det er fra ham, vi har livet,
med dets opgaver og ansvar. Men
livet er noget, vi altid får gennem
andre. Det kommer i form af pligter, sorger og bekymringer. Og som
usigelige glæder. Under alle omstændigheder er livet et lån. En dag
skal det betales tilbage.
Jesus er temmelig skrap her. Han vil
have os til at se i øjnene, hvordan
livets pligter er blevet opfyldt og
ansvaret båret. Hvordan vi svigtede
og kom til kort. Hvordan vi gemte
os bag vore bekymringer og skjul-

te os i vore sorger. Hvordan vi blev
overrumplet af glæde, men ikke
turde eller ville være ved det. Og
Jesus siger: Dér ser du samtidig din
skyld!
”Skyldfølelsen” overlader evangeliet til dem, der ønsker at påføre
andre en dårlig samvittighed eller
at gøre dem til stakler, som det er
”synd for”. Men skylden giver evangeliet ikke afkald på. Og så kan der
ubestrideligt - målt i håndgribelige
værdier - være stor forskel på skyldens størrelse. Men det er ikke afgørende. Nej, for der var en mand,
som havde to skyldnere. Den ene
skyldte ham 500 denarer, den anden skyldte ham 50. Og da ingen
af dem kunne betale, eftergav han
dem begge gælden. Skyldens størrelse var vidt forskellig. Men fallitten var den samme.
Fallit sletter alle skel. Men det gør
eftergivelsen også. Gud ske lov!
Anders Blichfeldt
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
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Torsdag den 7. november kl. 19.00 i Hunseby kirke. Kom og deltag i en aften med store sange og prægtig
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vokal,
guitar.
Bjørn
Karsten
Holm,
vokal,
guitar
ind i en ramme af mesterens poesi og historie. Fra startBønne
til slut harPetersen,
Leonard ordetkontrabas
i ”Cohen i kirken”.
Han
og kor er
gennem de himmelske sfærer - med hjælp af hendes åbenbari
Bjørn imellem
Bønne Petersen,
kontrabas og kor
manden bag alle ordene – både i sangene og fortællingerne
numrene.
Martin Blom, diverse guitarer og
I åbenbaringerne nævnes en del specifikke sange. F.eks. skulle
kor.
Erik
Fuddiog Steengaard,
Blom,
kor
Leonard Cohen har engang fortalt om sin inspiration ogMartin
førsteKnud
forsøgdiverse
med
at guitarer
skrive:
Stella" til Vesper
(aftensang),præstegård
og i klostrene havde
foregår
i Hunseby
kl. man et spec
violin og kor.
Torsdag den 7. november kl. 19.00. Knud
søstrenes –
sang.
Eriki synagogen.
Fuddi Steengaard,
og kor Jeg læste 18.30
”Den første poesi, der gjorde indtryk på mig, var bibelhistorien
Det gav violin
mig gåsehud.
21.00. Datoerne kan ses
Kom og deltag i en aften med store
mest Marvel-tegneserier. Captain Marvel, supermand, Aquaman, Spiderman, ja alle de forskellige
på
sogn.dk
og på
vores
Fra "Cantus
Sororum"
synger
LaudehjemmesiNovella sange til jomfru M
sange og
poesi.
Oplev
superhelte.
Jegprægtig
synes, jeg kunne
skrive,
men jegen
var aldrig helt sikker. Jeg vidste, jeg kunne skrive et eller
Birgitta
selv, så som ”O Birgitta” og ”Gaude Birgitta” - foruden
de:
www.Hunsebykirke.dk.
koncert
sange
af digte
Leonard
Allehelgen
gudstjeneste
Søndag
den 3. november kl. 16.00 Linköpingsbiskoppen Nils Hermansson.
andet.
Så jegmed
begyndte
at skrive
til piger Cofor at gøre
dem interesserede.”
hen og et besøg i digterens univers holder vi en stemningsfuld og musiSe program
på www.birgittafestival.dk
den 3. november kl. 16.00 holder vi en stemningsfuld
og musikalsk
allehelgengudstjeneste i
med Karsten Holm & Cohen Trioen. Søndag
kalsk allehelgengudstjeneste i HunHunseby kirke. Navnene på dem, vi har mistet i årets løb, bliver læst op, og der vil være mulighed for
Det er gratis at deltage.
seby Kirke.
Navnene på dem, vi har Tirsdag den 18. september kl. 19.00: Unge spille klassisk vinder
på kirkegården og lystænding inde i kirken. Der er kaffe og kage i våbenhuset efter
Koncertfortællingen ”Cohen i kir- lysvandring
mistet
i
årets
løb, bliver læst op, og UngeVEJVISER
talentfulde klassiske solister fra Musik- og Kulturskolerne
for dem, der har lyst til det.
Hjemmeside: www.hunsebykirke.dk
ken” tager fat på en række af Le- gudstjenesten
Storstrøms
professionelle
musikere.
der vil være mulighed for lysvan- Ensemble
Sognepræst:
Gitte
Sylvest Larsen,
onard Cohens største sange og Kom
og syng
med i Hunseby præstegård!
Hunseby, Kirkevej 8, 4930 Maribo.
dring
på kirkegården
og lystænding
Træffetid: Bedst om formiddagen. Tlf.
sætter dem ind i en ramme af me- Vi
inde
i kirken.
er kaffe
ogHøjskolesangbogen,
kage i
synger
nye salmerDer
og sange
fra både
Salmebogen
100 salmer.
Der er kaffe og
54
78 05 48.og
Fredag
er fridag.
sterens poesi og historie. Fra start kage
E-mail:
gsla@km.dk
våbenhuset
efter gudstjenesten
forog så slutter
til at smøre stemmebåndet
med undervejs,
vi altid
af med en ønskekoncert, hvor man frit
Lena
Svendtil slut har Leonard ordet i ”Cohen kan
ønske
noget,
skal synge.
Efterårets sangaftener liggerMenighedsrådsformand:
torsdag den 5. september,
tirsdag
den 22.
dem,
der
harvilyst
til det.
sen, Mariebo Møllen 101, 1. 4930 Marii kirken”. Han er manden bag alle oktober, tirsdag den 19. november og tirsdag den 17. december
fra
kl.
19.00
–
21.00.
bo. Tlf. 29 36 52 01. E-mail: maribo11@
ordene – både i sangene og fortæloutlook.dk
Graver og kirketjener: Tina Hansen,
lingerne mellem numrene.
Møllers Vej 20, 4930 Maribo. Tlf. 40
Leonard Cohen har engang fortalt
47 50 76. E-mail: hunseby@mail.dk
Kirkeværge: Lise Skovlund, Agerhøneom sin inspiration og første forsøg Vi synger nye salmer og sange fra
vej 14, 4930 Maribo. Tlf. 22 21 49 30.
med at skrive:
både Højskolesangbogen, SalmeKontaktperson: Lena Svendsen, Mariebo, Møllen 101 , 1. 4930 Maribo.
”Den første poesi, der gjorde ind- bogen og 100 salmer. Der er kaffe
Tlf. 29 36 52 01.
tryk på mig, var bibelhistorien i og kage til at smøre stemmebåndet
E-mail: maribo11@outlook.dk
synagogen. Det gav mig gåsehud. med undervejs, og så slutter vi altid
Kasserer: Grethe Bang, Østre Landevej
61, Skelstrup, 4930 Maribo.
Jeg læste mest Marvel-tegneserier. af med en ønskekoncert, hvor man
Tlf. 40 46 72 15.
Captain Marvel, supermand, Aqua- frit kan ønske noget, vi skal synge.
E-mail: grethebang1@gmail.com
Organist: Vasily Malysh.
man, Spiderman, ja alle de forskel- Efterårets sangaftener ligger torsE-mail: vasily.malysh@gmail.com
lige superhelte. Jeg synes, jeg kun- dag den 5. september, tirsdag den
Kirkesanger: Connie Svendsen, Egevej
2, 4920 Søllested. Tlf. 54 94 11 61.
ne skrive, men jeg var aldrig helt 22. oktober, tirsdag den 19. novemsikker. Jeg vidste, jeg kunne skrive ber og tirsdag den 17. december fra
et eller andet. Så jeg begyndte at kl. 19.00 – 21.00.

Koncert: Leonard Cohen
i Hunseby Kirke

Menighedsrådsmøderne

Allehelgengudstjeneste

Kom og syng med i
Hunseby præstegård!
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Tirsdag den 19. november kl. 19.00 i Sognets Hus: Øjeblikkets tre

Maribo domsogn
Musik i domsognet

Den 6.- 8. september: Koncerter i
forbindelse med Birgittafestivalen.
I september er der Birgittafestival i
Maribo, hvor vi hylder den hellige
Birgitta af Vadstena (1303-1373) –
en svensk helgeninde, som grundlagde Birgittaordenen. På Maribos
byvåben byder Den hellige Birgitta
velkommen, fordi Maribo er navnet
på det birgittinerindekloster (Habitaculum Mariae), som byen skød
op omkring i middelalderen. Programmet for festivallens koncert
vil følge i Birgittas fodspor på flere
måder: Dels horisontalt fra det uudviklede Sverige med yderst få spor
af selvstændig musikalsk skabende
kunst og videre ned langs pilgrimsvejene i Europa til kulturcentre med
højt udviklede kulturliv, og dels vertikalt gennem de himmelske sfærer
- med hjælp af hendes åbenbaringer og hendes egne ord.
I åbenbaringerne nævnes en del
specifikke sange. F.eks. skulle Birgittasøstrene altid synge ”Ave Maris Stella” til Vesper (aftensang), og
i klostrene havde man et specielt
sangrepertoire, ”Cantus Sororum”,
søstrenes sang.
Fra ”Cantus Sororum” synger Laude Novella sange til Jomfru Marias
ære, men også sange der beretter
om Birgitta selv, såsom ”O Birgitta”
og ”Gaude Birgitta” - foruden ”Rosa
rorans”, der er skrevet af Linköpingbiskoppen Nils Hermansson.
Se program på www.birgittafestival.dk

Unge spiller klassisk vinderkoncerten

Unge talentfulde klassiske solister
fra Musik- og Kulturskolerne i Region Sjælland spiller fire koncerter
med Ensemble Storstrøms professionelle musikere.
For niende gang tager Ensemble
Storstrøm afsted på tur med vinderne fra årets ”Unge spiller klassisk”-konkurrence.
De syv vindere er: Casia Lolck
Hansen, pianist fra Næstved Musikskole, Julie Pedersen, fløjtenist
fra Odsherred Musikskole, Magnus
Franyó, cellist fra MGK Hovedstaden, Josephine Franyó, violinist fra
Sankt Annæ MGK, Clara Fink-Jen-
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Sognemøde ved forfatter og redaktør Jakob Brønnum.

sen, på både euphonium og trombone fra Den Musiske Skole I Greve, Frederik Pehrsson, trompetist
fra MGK Hovedstaden og Marie
Axelsson, fløjtenist fra Vordingborg
Kommunes Musikskole.
Tirsdag
den Ensemble
29. oktober
kl.afsted
19.30:
For 9. gang tager
Storstrøm
på tur med vinderne fra årets ”Unge spiller klassisk”John
Dowland – englænderen ved
konkurrence.
Christian
den Fjerdes hof.
De syv vindere er: Casia Lolck Hansen, pianist fra Næstved Musikskole, Julie Pedersen, fløjtenist fra
Jakob Brønnu
Koncert
med
Musica
Ficta cellist
og fra
BoMGK Hovedstaden, Josephine Franyó, violinist fra Sankt
Odsherred Musikskole,
Magnus Franyó,
Holten.
19. Skole
november
kl.
Annæ MGK, Clara Fink-Jensen, på både euphonium og Tirsdag
trombone fra den
Den Musiske
I Greve, Frederik
Pehrsson, trompetist fra
MGK Hovedstaden
og Marie Axelsson,
fløjtenist
fra Vordingborg
Kommunes
Medvirkende:
Ann-Christin
Ingels
19.00
i Sognets
Hus:
Øjeblikkets
Jakob
Brønnum
fortæller om
og læser
fyldigt op fra sin poesitrilo
Musikskole.
og
Christine Nonbo, sopraner
tredje1200
tilstand.
næsten
sider og udkom i 2018 på Det Poetiske Bureaus for
Daniel
Carlsson,
kontratenor
Sognemøde
ved
forfatter
og
redak- og de lange l
eksistentiel
spejling
af vores
tid i lyset
af øjeblikket
ved
Christian
den
Fjerdes
hof.
Tirsdag den
29. oktober kl.
19.30: John Dowland – englænderen
Josef Hamber og Tobias Aabye af
de Jakob
tre bind Brønnum.
”Porten til den indre by”, ”Nøjsomhedens tivoli” o
tør
Koncert med Musica Ficta og Bo Holten.
som
helhed
skrev Thorvald
Berthlensen om
i et essay
Dam,
tenorer
Jakob
Brønnum
fortæller
ogi netavisen PO
Medvirkende: Ann-Christin Ingels og Christine Nonbo, sopraner
digterværk,
der
nyudmønter
vor
søgen
efter
helhed,
Lauritz
Thomsen
og
Rasmus
Kure
læser fyldigt op fra sin poesitrilogi mening og
Daniel Carlsson, kontratenor
efterkrigstidslyrik hidtil uset måde."
Thomsen,
basser
”Øjeblikkets tredje tilstand”, der er
Josef Hamber og Tobias Aabye Dam, tenorer
Lauritz Thomsen
og Rasmus
KureTheorbe
Thomsen, basser
Andreas
Arend,
lut og
Jakob
Brønnum har
skrevetsider
i alt 35 og
bøger,
heriblandt også fire te
på næsten
1200
udkom
Andreas
Arend, lut
og Theorbe
døden”
(2015)
og
to,
ligeledes
med
omfattende
digtbøger om he
Bo
Holten,
dirigent.
i 2018 på Det Poetiske Bureaus
Bo Holten, dirigent.
"Juleevangeliet
en
gendigtning"
(2014),
og
Fredag
den 29. november kl. Jesus,
forlag. Trilogien er en humorfyldt, påskens fortæ
vil han også komme ind på denne aften i Maribo.
20.30:
Koncert
i
forbindelse
med
søgende,
eksistentiel
spejling af
med Natkirken
med Ensemble Breakable.
Fredag den 29. november kl. 20.30: Koncert i forbindelse
Natkirken
med Ensemble
Bre- i minimalisme,
**
vores tid nordisk
i lyset
af øjeblikket
og de
Meditativ koncertimprovisation
med udgangspunkt
folkemusik
og ekspressiv
modernisme. Meditativ
Medvirkende: Helle
Thun, mezzosopran, lange
Flemming
Chr. Hansen,
orgel. og kulturen.
akable.
koncertimprolinjer
i historien
Bangs Have Center
visation med udgangspunkt i mi- Arrangeret i samarbejde med Stnimalisme, nordisk folkemusik og Der
er bibelkreds i Bangs
Center kl.af13.30
følgende dage: o
ORDstrømmen
ogHave
støttet
Staonsdag
den
6.
november.
Sognemøder modernisme. Medvir- oktober,
ekspressiv
tens Kunstfond.
kende:
Helle Thun, mezzosopran, Per Møller
Tirsdag den 17. september kl. 19.00 i Sognets Hus: ”Sådan
holder du hjernen i gang”
Flemming Chr. Hansen, orgel.

Bangs Have Center

** Henning Kirk.
Sognemøde ved aldringsforsker, læge dr.med., forfatter,

Der er bibelkreds i Bangs Have
Konfirmander
Center kl. 13.30 følgende dage:
For
I unge, der
vil følge
konfirmationsforberedelsen
onsdag
den
4. september,
onsdag i Maribo Do
henholdsvis
december og
januar. den 6. noden 2. oktober,
onsdag
vember.
Per Møller

Konfirmander

For jer unge, der vil følge konfirmationsforberedelsen i Maribo DomHenning Kirk
kirke, begynder undervisningen i
henholdsvis december og januar.
Tirsdag den 22. oktober kl. 19.00 i Sognets Hus: GenietElever
da Vinci i syvende klasse på Maribo
Tirsdag den 17. september kl.
Borgerskole
begynder forberedelDirektør for
Museum
for Kunst,
Mikkel
Bogh, fortæller om et af verdenshistoriens største genier
19.00
i Statens
Sognets
Hus:
”Sådan
holsen
med
en
temadag
torsdag den
Leonardo
da Vinci, deri døde
for 500 år siden.
der
du hjernen
gang”.
5. december kl. 08.00 – 14.30.
Sognemøde ved aldringsforsker HenFra torsdag den 12. december til
ning Kirk, som fortæller om hjernens
torsdag den 16. april er der forbelivskarriere og de gode muligheder for,
redelse på torsdage fra kl. 08.00
at vi fortsat kan udvikle og vedligehol– 09.30.
de viden, erfaring og færdigheder højt
Onsdag den 29. januar er der
oppe i årene.
temadag fra kl. 08.00 – 14.30
Torsdag den 5. marts er der ekskurTirsdag den 22. oktober kl. 19.00 i
sion til Lübeck fra kl. 07.50 – 18.00.
Sognets Hus: Geniet da Vinci.
For elever i syvende klasse på
Direktør for Statens Museum for
Sankt Birgitta Skole er der forbeKunst, Mikkel Bogh, fortæller om
redelse hver tirsdag morgen fra kl.
et af verdenshistoriens største ge08.00 – 09.30 fra tirsdag den 7.
nier Leonardo da Vinci, der døde for
januar til og med tirsdag den 14.
500 år siden.

Sognemøder

Maribo domsogn
april.
Forberedelsen begynder tirsdag
den 7. januar kl. 08.00 – 09.30.
Der er temadage:
Tirsdag den 28. januar kl. 08.00
– 14.30
Tirsdag den 18. februar kl. 08.00
– 14.30
Torsdag den 5. marts kl. 07.50 –
18.00 ekskursion til Lübeck.
Forberedelsen finder sted i Sognets Hus.
Der er konfirmation i Maribo Domkirke følgende dage i 2020:
Søndag den 19. april, fredag den 8.
maj og lørdag den 9. maj. Alle tre
dage kl. 10.00.
I løbet af efteråret indbydes konfirmander og forældre til orienteringsaften om forberedelsen og
konfirmationerne.
Er der spørgsmål, er man velkommen til at kontakte sognepræst
Anne Louise Hanson på tlf. 20 14
50 23 eller sognepræst Per Møller
på tlf. 26 19 46 23.

Onsdag d. 18. september

Onsdagsmøder:

Onsdag den 23. oktober kl.
14.00 i Sognets Hus. Efter andagten ved sognepræst Per Møller skal vi høre: ”Toner fra himlen”
- et syng-med- og viseforedrag om
komponisten Kai Normann Andersen.
Vi får besøg af PH- duoen, som består af kirkesanger Helle Gerup og
tidl. museumsinspektør Per Karlsson, som fortæller om Kai Normann Andersen og hans samtid.
Det hele akkompagneres på guitar.
Onsdag den 20. november kl.
14.00 i Sognets Hus.
Efter andagten ved Per Møller fortæller en udsendt fra Danske Sømands- og Udlandskirker om det
spændende og betydningsfulde arbejde med at være dansk kirke og
kulturhus i udlandet.

Voksenkonfirmation –
samtaler om tro

10.00 i Maribo Domkirke.
Mange steder i verden er kristne i
dag udsat for undertrykkelse og diskrimination. 80 procent af verdens
religiøst forfulgte er i dag kristne.
I Mellemøsten, kristendommens
vugge, er kristendommen ved helt
at forsvinde.
”Bed for dem, der forfølger jer”,
sagde Jesus i Bjergprædikenen.
Kom derfor og stå sammen i bøn
og ånd med vores forfulgte medkristne og med deres forfølgere. Vi
lægger de foldede hænder på kirkens sår, og lader bønnen og trøsten nå frem til dem, der har brug
for det.
Biskop Marianne Gaarden har givet
tilladelse til, at man enten undlader
at afholde eller flytter højmessen
i hjemsognet til andet tidspunkt,
hvis man tager menigheden med
til højmessen i Domkirken på den
sidste søndag i kirkeåret.
Der er kaffe efter gudstjenesten
og vi samler naturligvis ind til organisationer, der hjælper forfulgte
kristne.
Anne Reiter

Hvis du ikke er konfirmeret (eller døbt)
”Kirke-, kunst- og kulturvandring – eller har glemt, hvad du lærte engang,
pilgrim i det nære” går i år til Skej- så er her en chance for at få samlet op
ten og Fuglsang. Vi mødes ved på de kristne begreber. Gennem samDomkirken kl. 09.45, hvor fra vi taler forsøger vi at indkredse, hvad tro Maribo Domkirke
er for en størrelse, og hvad den kan Tirsdag den 24. september, tirsdag
kører i private biler til Fuglsang.
Medbring praktisk tøj og fodtøj ef- have af betydning for vores liv. Det den 29. oktober og tirsdag den 26.
ter vejret samt mad og drikke til tu- kan for eksempel være relevant, hvis november kl. 17.00 - 17.30.
ren. Vi ser Fuglsang Park, går gen- man har et barn, der er begyndt at gå En halv times fordybelse med stilnemLouise
skoven
tilogengen
ved Skejten til konfirmandforberedelse, og man hed og refleksion over livet og BiAnne
Hanson
Per Møller
og op til Fuglsang Kunstmuseum, gerne vil kunne tale med barnet om belens ord og især, hvad det bety**
hvor der er mulighed for at få en det han/hun lærer. Det kan også være der i vores hverdag.
forfriskning i caféen og se museet meget hjælpsomt, hvis man har spør- Sogne- og pilgrimspræst Anne
Onsdagsmøder:
gelystne børnebørn – eller blot for selv Louise Hanson og domprovst Anne
for egen regning.
Onsdag den 23. oktober kl. 14.00 i Sognets Hus. Efter
ved sognepræst
Møllerkristenskal vi høre:
blive mere
hjemme Per
i, hvad
Hvis man har lyst, er der morgen- atandagten
Reiter
"Toner fra himlen" - et syng-med og viseforedrag omdom
komponisten
Kai Normann Andersen.
betyder.
sang i Domkirken kl. 9.00.
strækker
sig over otte Per
ganVi
får besøg
af PH- duoen, som består af kirkesangerKurset
Helle Gerup
og tidl. museumsinspektør
Karlsson,
Alle
er velkomne.
ge
med
gudstjenester
indimellem,
som
fortæller
om
Kai
Normann
Andersen
og
hans
samtid.
Det
hele
akkompagneres
på
guitar.
Anne Louise Hanson og Per Møller
som vi følges til. Datoerne fastlægges så vidt muligt i fællesskab.
Tirsdag den 1. oktober kl. 19.00 i
Kom til en uforpligtende introdukSognets Hus inviterer menighedstion tirsdag den 10. september kl.
rådet til orienteringsmøde om de
19.00-21.00 i Sognets Hus, Mariområder, rådet beskæftiger sig
bo. Eller henvend dig til Anne Reiter
med i løbet af året. Det handler
abre@km.dk, mobil 30249780.
om den daglige drift og ønsker til
Anne Reiter
fremtiden.
Bent Normann Olsen

Meditation

Menighedsrådet
orienterer

Stiftsgudstjeneste

PH-duoen

for forfulgte kristne ved biskop
Marianne Gaarden.
Onsdag den 20. november kl. 14.00 i Sognets Hus. Søndag den 24. november kl.
Efter andagten ved Per Møller fortæller en udsendt fra Danske Sømands- og Udlandskirker om det
spændende og betydningsfulde arbejde med at være dansk kirke og kulturhus i udlandet.
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Gudstjenester
SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER

MARIBO DOMKIRKE - HVER ONSDAG MORGENSANG KL. 9.00 (VFP)
SEPTEMBER
Søndag 1. September
Bandholm Kl. 11.00
Rødbyhavn Kl. 11.00
Holeby
Kl. 19.00
Hunseby
Kl. 09.30
Maribo
Kl. 10.00
Rødby
Kl. 11.00
Nebbelunde Kl. 11.00
Østofte
Kl. 19.00
Søndag 8.
Bandholm
Fuglse
Tågerup

(GSLA)
(JEBA) Fælles kirkedag i Rødbyfjordens Mindeanlæg
(ABL)
(GSLA) Gudstjeneste
(PMOE) Kirkebil
(JEBA) Fælles kirkedag i Rødbyfjordens Mindeanlæg
(JEBA) Fælles kirkedag i Rødbyfjordens Mindeanlæg
(LH)

September
Kl. 16.00 (JSB)
Kl. 09.00 (ALNF)
Kl. 10.30 (ALNF)

				

Holeby
Hunseby
Maribo
Ringsebølle
Askø
Fuglse
Tågerup
Rødbyhavn

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

10.30 (ABL)
10.00 GSLA
15.00 (ABRE)
15.00 (LEB)
9.30
(JSB)
09.00		
10.30		
10.00 (MEH)

Kirkekaffe
Høstgudstjeneste, indsamling til Menighedsplejen.
Altergang
Høstgudstjeneste med kirkekaffe
Birgittafestival
Høstgudstjeneste med kaffebord
Kirkekaffe.
Høstgudstjeneste. Indsamling
Høstgudstjeneste. kirkefrokost

Tirsdag 10. September
Errindlev
Kl. 19.00 (ALNF)

Konfirmandindskrivning med efterfølgende

				

intro-møde i konfirmandstuen.

				
				

Høstgudstjeneste, indsamling
til Menighedsplejen. Fælles
udflugt efter gudstjenesten.

Søndag 15. September
Bandholm Kl. 09.30 (JSB)
Torslunde Kl. 10.30 (ALNF)

Holeby
Kl. 10.30 (ABL)		
Hunseby
Kl. 11.00 (JSB)
Gudstjeneste
Maribo
Kl. 10.00 (ANLH) & (PMOE) Høstgudstjeneste
Rødby
Kl. 09.30 (LEB)
Sædinge
Kl. 11.00 (LEB)
Rødbyhavn Kl. 10.00 (MEH)
Østofte
Kl. 14.00 (HMAA) Høstgudstjeneste.
			
Søndag 22. September
Askø
Kl. 14.00 (JSB)
Errindlev
Kl. 16.00 (MEH)
Fuglse
Kl. 19.00 (ABL)
Holeby
Kl. 10.30 (ABL) Høstgudstjenste med altergang
Hunseby
Kl. 10.00 (JSB)
Gudstjeneste
Maribo
Kl. 10.00 (PMOE)
Rødby
Kl. 09.30 (HALU) Kirkekaffe
Nebbelunde Kl. 11.00 (HALU)
Rødbyhavn Kl. 10.00 (MEH)
			
Søndag 29. September
Bandholm Kl. 11.00 (JSB)
Høstgudstjeneste med frokost
Krønge
Kl. 09.00 (ALNF) Kirkekaffe
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Errindlev
Kl. 10.30 (ALNF)
Holeby
Kl. 08.30 (HMAA)
Hunseby
?		
(N.N)
Maribo
Kl. 10.00 (ABRE)			
Rødby
Kl. 09.30 (LEB)
Sædinge
Kl. 11.00 (LEB)
Rødbyhavn Kl. 14.00 (LEB)
Østofte
Kl. 10.00 (HMAA)
		
OKTOBER
Søndag 6. Oktober
Bandholm Kl. 9.30
(JSB)
Tågerup
Kl. 09.00 (ALNF)
Fuglse
Kl. 10.30 (ALNF)
Holeby
Kl. 08.30 (MEH) Altergang
Hunseby
Kl. 11.00 (GSLA)
Maribo
Kl. 10.00 (ANLH) Kirkebil
Rødby
Kl. 09.30 (LEB)
Nebbelunde Kl. 11.00 (LEB)
Rødbyhavn Kl. 10.00 (MEH) Kirkekaffe og konfirmandindskrivning
Søndag 13.
Bandholm
Askø
Krønge
Errindlev
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby
Sædinge
Rødbyhavn
Østofte

Oktober
Kl. 16.00
Kl. 18.50
Kl. 09.00
Kl. 10.30
Kl. 08.30
Kl. 19.00
Kl. 10.00
Kl. 09.30
Kl. 11.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00

(JSB)
(JSB)
(ALNF) Kirkekaffe.
(ALNF)
(MEH)		
(GSLA)
(PMOE)
(HALU)
(HALU)
(MEH)
(HMAA)

Tirsdag 15. Oktober
Rødbyhavn Kl. 17.00

(MEH)

Søndag 20. Oktober
Bandholm Kl. 11.00
Tågerup
Kl. 09.00
Fuglse
Kl. 14.00
Holeby
Kl. 10.30
Hunseby
Kl. 09.30
Maribo
Kl. 10.00
Rødby
Kl. 09.30
Nebbelunde Kl. 11.00
Rødbyhavn Kl. 10.00
Østofte
Kl. 19.00

(JSB)
(ABL)
(MEH)
(ABL)
(GSLA)
(ABRE)
(LEB)
(LEB)
(MEH)
(NN)

Onsdag 23. Oktober
Maribo
Kl. 14.00
Rødby
Kl. 17.00

(PMOE) Sognets Hus
(LEB) Forklaringsgudstjeneste se side 9

Søndag 27. Oktober
Askø
Kl. 14.00

(GSLA)

Spaghettigudstjeneste

Altergang

Kirkekaffe
Kirkekaffe

Errindlev
Kl. 09.00 (ALNF)
Torslunde Kl. 10.30 (ALNF
Holeby
Kl. 10.30 (ABL)
Hunseby
Kl. 10.00 (GSLA)
Maribo
Kl. 10.00 (PMOE)
Rødby
Kl. 09.30 (LEB)
Sædinge
Kl. 11.00 (LEB)			
Rødbyhavn Kl. 10.00 (MEH)
		
NOVEMBER
Søndag 3. November
Askø
Kl. 14.00 (JSB)
Allehelgengudstjeneste
Fuglse
Kl. 16.00 (ALNF) Mindegudstjeneste
Tågerup
Kl. 19.00 (ALNF) Mindegudstjeneste
Bandholm Kl. 19.00 JSB
Allehelgengudstjeneste
Bursø
Kl. 15.00 (ABL) Altergang
Holeby
Kl. 17.00 (ABL) Altergang
Hunseby
Kl. 16.00 (GSLA) Allehelgengudstjeneste
Maribo
Kl. 16.00 (ANLH) Allehelgensgudstjeneste. Kirkebil
Nebbelunde Kl. 14.00 (LEB) Allehelgengudstjeneste
Rødby
Kl. 16.00 (LEB) Allehelgengudstjeneste
Rødbyhavn Kl. 16.00 (MEH) Mindegudstjeneste og kirkekaffe
Østofte
Kl. 19.00 (HMAA) Allehelgengudstjeneste
Søndag 10. November
Bandholm Kl. 10.00 (JSB)
Errindlev
Kl. 09.00 (ALNF)
Krønge
Kl. 10.30 (ALNF)
Holeby
Kl. 10.30 (ABL)
Hunseby
Kl. 19.00 (GSLA)
Maribo
Kl. 10.00 (ABRE)
Rødby
Kl. 09.30 (HALU)
Nebbelunde Kl. 17.00 (HALU)
Rødbyhavn Kl. 09.00 (ABL)
Østofte
Kl. 10.00 (NN)
		
Onsdag 13. November
Maribo
Kl. 17.00 (ANLH)
Søndag 17. November
Bandholm Kl. 9.30
Fuglse
Kl. 10.30
Holeby
Kl. 10.30
Hunseby
Kl. 11.00
Maribo
Kl. 10.00
Rødby
Kl. 09.30
Nebbelunde Kl. 11.00
Rødbyhavn Kl. 09.00
Østofte
Kl. 19.00

(JSB)
(ALNF)
(ABL)
(JSB)
(ANLH)
(LEB)
(LEB)
(ABL)
(NN)

Tirsdag 19. November
Olstrup
Kl. 19.00 (JEBA)

Torslunde
Tågerup
Holeby
Hunseby
Maribo
Rødby

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

14.00
16.00
10.30
10.00
10.00
14.00

(ABL)
(MEH)
(ABL)
(GSLA)
(MARGA)
(LEB)

Konfirmandindskrivning
Stiftsgudstjeneste for forfulgte kristne
Efterflg. sognets menighedsmøde i

				Sognehuset.

Sædinge
Kl. 11.00
Rødbyhavn Kl. 10.00
Østofte
Kl. 15.00

(LEB)
(MEH)
(HMAA)

Juletræstænding

Fredag den 29. november
Maribo
Kl. 19.00 (Sognets præster)

Natkirke

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) - Laura Håkansson (LH) - Lene Bruun-Kristensen (LEB) - Marianne Gaarden (MARGA) - Marianne Eilskov Hansen (MEH) - Per Møller
(PMOE) - Peter Moesgaard (PM) – NN (NN)

Kirkekaffe
Mortensaften. Se side 12.

Vi tænder lys i mørket

Altergang

Jagtgudstjeneste. Let traktement

Onsdag 20. November
Maribo
Kl. 14.00 (PMOE) Sognets Hus
Søndag 24. November
Askø
Kl. 14.00 (GSLA)
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Maribo domsogn
Familiegudstjenester

Onsdag den 18. september kl.
17.00: Høst for børn
Vi hilser årets høst velkommen i
Domkirken ved at kigge, smage og
lege med både æbler, pærer, agurker, kartofler m. m.
Efter gudstjenesten er der gratis
fællesspisning i Sognets Hus. Giv
gerne en tilmelding inden, hvis I
ønsker at deltage i spisningen (til
anlh@km.dk / eller 20 14 50 23)

ler og varm kakao i Pilgrimshuset
(koster 40 kr).
Tilmeld jer til pilgrimspræst Anne
Louise Hanson, anlh@km.dk / 20
14 50 23.
Anne Louise Hanson

Babysalmesang
Efterårets babysalmesang begynder i Sognets Hus tirsdag den 3.
september kl. 10-11 og fortsætter
følgende tirsdage: den 10. september, den 17. september, den 24.
september, 1. okt. og d. 8. okt.
Velkommen til sang, musik og bevægelse under ledelse af musikpædagog Kirsten Pedersen og undertegnede.
Bodil Lindsten

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.
Onsdag den 13. nov. kl. 17.00:
Sognepræst: Per Møller, Klostergade 2,
4930 Maribo. Træffes bedst kl. 12.00Vi tænder lys i mørket
13.00 eller efter aftale, Tlf. 54 78 44 21/
Hvad betyder det egentlig ”at tæn26 19 46 23. E-mail: pmoe@km.dk
de lys i mørket”? Kom, hvis du er
Bopæl: Vestergade 6, 4990 Sakskøbing.
Tlf. 54 70 42 02. Mandag er fridag.
nysgerrig på at høre mere og vil
Sognepræst og pilgrimspræst: Anne
være med til at tænde lys for både
Louise Lindstrøm Hanson, Refshalevej
28, 4930 Maribo. Tlf. 20 1 4 50 23
store og små...
E-mail: anlh@km.dk
Efter gudstjenesten er der gratis
Mandag er fridag.
Bistandspræst Laura Håkansson, Tjenfællesspisning i Sognets Hus. Giv
nemarkevej 6, 4952 Stokkemarke. Tlf.
** gerne en tilmelding inden, hvis I Onsdag den 11. september. Afgang
54 71 10 76. E-mail: laha@km.dk
Kordegn: Anne-Mette Overgaard, Kirkeønsker at deltage i spisningen (til fra Bagtorvet, Maribo kl. 12.00. Vi
kontoret, ”Sognets Hus”, Kirkestræde 6,
anlh@km.dk / 2014 5023).
skal besøge Toreby Kirke og ind og
4930 Maribo. Tlf. 54 78 03 92.
E-mail: amov@km.dk
se den ny restaurerede Fuglsang
Familievandring:
Maribo Domsogn:
Kære
alle i Maribo Domsogn
hovedbygning.
E-mail: maribodom.sogn@km.dk
Onsdag den 16. oktober kl. 10.00
Kontortid: Mandag-fredag kl. 10.00Pris for deltagelse 180 kr.
ogden
gå glæde
med, når
vi skal ud mig
og som den nye sognepræst i Stokkemarke og som
Jeg Kom
har her
at præsentere
13.00,jeres
onsdagnye
tillige kl. 15.00-17.00.
Tilmelding til kordegnen tlf. 54 78
Tlf. 54 78 03 92.
finde regnbuen.
Vi mødes
v. præst,
Pil- der ikke sidder i menighedsråd og ikke er sognepræst
bistandspræst.
Bistandspræst
er en
i sognet,
03 92 fra den 9. august til senest
Kirketjenere: Helle Olsen, Tlf. 20 40
grimshuset
kl.
10,
og
efter
vandrin03
89.
Mandag
er fridag. Niels Devanmen som er tilknyttet som en ekstra hjælpende
hånd.
En slags hjælpepræst, kan man kalde det. Det
den 3.
september.
tier, Tlf. 20 40 03 92. Klostergade 33,
gen (på ca. 3 kilometer) er der bolbetyder, at provsten kan ringe til mig, hvis der f.eks. er vielser eller begravelser, man har
4930svært
Maribo.ved at nå,
Tlf. 20 40 03 89. Mandag er fridag.
eller et konfirmandhold, man ønsker varetaget, så jeres egne sognepræster har tid til Domorganist:
alle de aktiviteter
og
Vibeke Vanggaard.
Skovmarksvej 20, 4672 Klippinge. Tlf. 23
opgaver, der i øvrigt kalder på præstekræfter
livet har
omkring
ser,tilman
sværtDomkirken.
ved at nå,
20 1 2 76. Fridag: Mandag.
eller et konfirmandhold, man
E-mail: vanggaard@doks.dk
Kirkegårdsleder:
Jeg har tidligere været sognepræst i Skørping-Fræer
i Himmerland
i enegne
af menighedsrådet
lokalfinansieret
ønsker varetaget,
så jeres
Susanne Høegh Hansen.
sognepræster
har
tid
til
alle
de
stilling som
75%her
sognepræst
og at
25%
præst for børn og unge med særlige behov i Rebild
Provsti.
Det hari arbejdstiden
Træffes
på kirkegården
Jeg har
den glæde
præog på kirkegårdskontoret mandag til
og opgaver,
der
i øvsentere
mig som den
sog-jeg aktiviteter
været sjovt
og spændende!
Nunye
glæder
mig til at virke
som præst
hos
jer og se, hvad
der
venter
os og kl. 14.00torsdag kl. 11.00-12.00
rigt kalder på præstekræfter til
15.00,
samt
fredag
11.00-12.00.
nepræst
i
Stokkemarke
og
som
”down under”, som en af mine præstekollegaer herfra kækt skrev til mig i et kortJ Tlf. 23 30 03 51 / 54kl.78
03 51.
jeres nye bistandspræst. Bi- livet omkring Domkirken.
E-mail: kontor@maribokirkegaard.dk
Jeg
har
tidligere
været
sogneer en præst, der
Regnskabsfører: Søren Lysgaard. TræfVi ses i standspræst
Maribo og omegn!
fes på kirkegårdskontoret i kontorets
ikke sidder i menighedsråd og præst i Skørping-Fræer i Himåbningstid. Tlf. 54 94 38 1 2.
merland
i
en
af
menighedsråVenlig hilsen
ikke er sognepræst i sognet,
E-mail: sl@maribokirkegaard.dk
Formand for menighedsrådet: Bent
men som er tilknyttet som en det lokalfinansieret stilling som
Normann Olsen, Sdr. Boulevard 111 D,
Laura Håkansson,
ekstra hjælpende hånd. En 75% sognepræst og 25% præst
4930 Maribo. Tlf. 24 24 36 17.
for
børn
og
unge
med
særlige
Domkirkeværge: John Nymand, Sdr.
slags hjælpepræst, kan man
Boulevard 111 I, 4930 Maribo.
Sognepræst
Stokkemarke
kaldei det.
Det betyder, at prov- behov i Rebild Provsti. Det har
Tlf. 20 29 26 50.
været
sjovt
og
spændende!
Nu
Ældrearbejdets kontaktudvalg:
sten kan ringe til mig, hvis der
Anne Koppelgaard, Refshalevej 65,
f.eks. er vielser eller begravel- glæder jeg mig til at virke som
4930 Maribo. Tlf. 54 78 90 23.
præst hos jer og se, hvad der
Ungdomskorpsene:
De grønne pigespejdere Augustaer
venter os ”down under”, som en
Kontaktperson: Lone Jehrbo, Vestergade
af mine præstekollegaer herfra
53, 4930 Maribo. Tlf. 28 93 83 244.
Det Danske Spejderkorps, Maribospejderne
kækt skrev til mig i et kort.
Formand: Anders Bentley, Søvænget 2,
Vi ses i Maribo og omegn!
4930 Maribo. Tit. 24 40 50 01.
Venlig hilsen
Gruppeleder: Bente Jørgensen,
Maria Gade 28, 4930 Maribo.
Laura Håkansson,
Tlf. 54 78 10 39.
Sognepræst i Stokkemarke
Kirkebil: Bestilles hos kordegnen.
Tlf. 54 78 03 92.

Sensommerudflugt

Kære alle i Maribo
Domsogn
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Program for Indre Mission Maribo
SEPTEMBER

Onsdag den 4. kl. 19.00: Helle Pedersen, Høng.
Emne: Promission – Etiopien og kirken der.
Onsdag den 11. kl. 19.00: Bibelaften. Fællesspisning fra kl. 18.00. Teksten er Lukas 10, 23 – 37.
Onsdag den 18. kl. 19.00: Visionsaften: En aften,
hvor vi tænker fremad for Indre Mission på Lolland.
Onsdag den 25 kl. 19.00: Regionsleder Kurt
Kristensen, Brøndby Strand. Efter kaffen vil vi
markere, at Preben stopper i Indre Mission som
lønnet medarbejder.

OKTOBER

Onsdag den 2. kl. 19.00: Sangaften ved Per Nedergaard Hansen, Nykøbing.
Onsdag den 9. kl. 19.00: Bibelaften. Fællesspisning kl. 18.00. Teksten er Lukas 14, 1-11.
Onsdag den 16.: Efterårsferie – intet møde.
Onsdag den 23. kl. 19.00: Efterskoleforstander

Jørgen Sulkjær, Stubbekøbing.
Onsdag den 30. kl. 14.30: Eftermiddagsmøde:
Livet Længe Leve, ved missionær Preben Dahl.

NOVEMBER

Onsdag den 6. kl. 19.00: Provst Johannes Olav
Kruse Kristensen, Radsted.
Onsdag den 13. kl. 19.00: Bibelaften. Fællesspisning kl. 18.00. Teksten er Matt. 18, 21- 35.
Onsdag den 20. kl. 19.00: Pastor Nils Christensen Roland, Nykøbing F. Emnet er Vestsjælland
- ”Det hellige land”.
Onsdag den 27. kl. 14.30: Eftermiddagsmøde,
Livet Længe Leve, ved missionær Preben Dahl.
Hvor intet andet er anført, holdes møderne i Missionshuset, Museumsgade 15, 4930 Maribo,
www.maribo.indremission.dk.
Kontaktpersoner: Carl Aage Clausen, tlf. 54 78
15 58 / Preben Dahl tlf. 22 99 33 39.

Efterårsmøde Danske Sømandsog Udlandskirker i Lolland-Falsters Stift
Onsdag den 4. september kl. 19.00 i Sognets Hus, Maribo,
Biskop Marianne Gaarden taler om Den danske kirke i Thailand, Australien og New Zealand.
Ud over at være biskop over Lolland-Falsters Stift er Marianne Gaarden
også tilsynsførende biskop for en række danske kirker i udlandet, blandt
andet med ansvar for kirkerne i Nord- og Sydamerika, Australien og New
Zealand. I februar i år var biskop Marianne Gaarden derfor på tilsynsrejse
(visitatsrejse) til de danske menigheder så langt væk, som man næsten
kan komme fra Danmark. Foredraget er en rejseberetning fra visitatsen
”Down Under” og stiller også det spørgsmål, hvad vi kan lære af danskere, der samles i den danske kirke i udlandet.
Der serveres kaffebord af 30 kr., hvor overskuddet går til Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK).
Mødet er åbent for alle og enhver!
Med venlig hilsen
Stiftsbestyrelsen for DSUK i Lolland-Falster stift
Nils Roland, formand
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Rødby - Ringsebølle - Nebbelunde - Sædinge sogne
Der ligger et hus

Huset ligger i Rødby, lige over for Rødby Kirke. Det er et bevaringsværdigt
hus. Det har været Teknisk Skole, og
det har været kommunekontor. Senest
har bygningen huset Lokalhistorisk
Arkiv – så huset har i bogstaveligste
forstand rummet byens og egnens historie.
Huset klæder kirken. Det ser sådan ud:
Og nu er det vores! Og hvem er så
vi? Ja vi er Rødby, Ringsebølle, Nebbelunde og Sædinge menigheder. Jovist, men hvem er det sådan helt konkret? Det er meget enkelt: Det er alle
de døbte, der bor i de fire sogne, som
udgør vores pastorat. Og andre skal
såmænd også være så hjerteligt velkomne i huset. Som kommunens hus
tilhørte det os alle sammen, og som
sognenes hus tilhører det stadigvæk os
alle sammen.
Og hvad skal vi så bruge det til? Det
bestemmer de valgte menighedsråd.
Meningen er, at der skal være kontor
for vores to præster, Lene Bruun-Kristensen, der er vores kirkebogsførende
sognepræst, og Hanne Lund, der fra
den 1. juli er deltidssognepræst hos
os, og som - med hvad hun i øvrigt
har af tid og kræfter - er til rådighed
for Kirkens Korshær. Så bliver der fine
mødelokaler, god plads til konfirmandundervisning og til både folkelige og
kirkelige møder. Da vi har masser af
plads, må I gerne komme med gode
idéer. Dog skal det være brug, der ikke
strider imod Folkekirkens formål. Hvor
den grænse går, afgør pastoratets
præster og menighedsråd i fællesskab.
Er vi i tvivl, vil vi spørge domprovst og
biskop.
A.O. Andersen

Høstgudstjeneste i
Ringsebølle Kirke

Søndag den 8. september kl. 14.00
Rødby-Ringsebølle og Nebbelunde-Sædinge menighedsråd inviterer til
fælles høstgudstjeneste. Kom og oplev kirken pyntet op til høst. Vi vil synge vores dejlige høstsalmer – og ”takke
for regnen, som vander vort land, for
solskin og varme i sommerens brand”.
Vi fejrer nadver med hjemmebagt,
usyret brød.
Vi byder på fælles kaffebord med
hjemmebagt kage. Hans Chr. Bent-
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sen, lokalhistoriker fra Ringsebølle, vil
fortælle om kirken og vise os rundt på
kirkegården.
Pastoratets menighedsråd

Ny sogne- og korshærspræst

Hanne Lund begyndte den 1. juli i en
kombinationsstilling, hvor hun dels
skal være sognepræst i Rødby-Ringsebølle-Nebbelunde-Sædinge pastorat,
og dels være korshærspræst med en
kvote på 50 procent til rådighed for
Kirkens Korshær.
Hanne Lund er 61 år og har tidligere gennem 11 år været sognepræst i
Sandby-Branderslev pastorat. Hanne
Lund har tillige erfaring fra arbejdet
som fængselspræst og har, før hun
begyndte sin teologiske uddannelse,
gennemført uddannelsen til folkeskolelærer.
Menighedsrådene

Løvfaldstur den 25. sep.

Vi mødes klokken 12.30 på parkeringspladsen bag Nebbelunde Kirke.
Turen går til Vestlolland, og vi kører
ad små veje til Gloslunde, hvor vi skal
se mindekirkegården for ofrene for
stormfloden 1872. Efterfølgende ser vi
Ispindemuseet. Kaffen indtages på Digegården, og der efter går turen vestover til Peter Hansens Have, hvor vi
nyder blomsternes farvepragt. I Kappel
Kirke vil vi holde en kort andagt. Middagen indtages på Restaurant Fjorden.
Forventet hjemkomst kl. 20.00. Prisen for alt dette er 250 kroner, og der
er tilmelding senest den 18. september til Birthe Måhr, tlf. 30124834.

Sogneaften med
filmen ”Narnia”

Onsdag den 16. oktober kl. 17.00
Filmen dækker den engelske børnebogsforfatter og professor C.S. Lewis’
bogværk af samme navn. Undervejs
bydes på lidt ost og vin. Efter filmen
lægger sognepræst Lene Bruun-Kristensen op til samtale om filmens
kristne temaer. Det er gratis at deltage, dog tilmelding til Birthe Måhr på
tlf. 30124834 senest den 11. oktober.

Mortensaften

Nebbelunde søndag den 10. nov.
Vi begynder med gudstjeneste klokken

17.00, og der efter spiser vi ande- og
flæskesteg, risalamande og får kaffe.
Prisen er 125 kroner, og der er tilmelding senest den 8. november til Birthe
Måhr, tlf. 30124834.

Hej piger i 3.-6. klasse

Er du glad for at synge? Er du glad for
julens traditioner? Har du tid den 15.
december 2019?
Så er det måske lige dig at være med i
Rødby Kirkes Lucia-optog.
Vi øver hver onsdag kl. 16.30 – 17.15 i
Rødby Kirke.
Første gang er den 6. november, og
sidste gang er den 11. december.
Lucia-optoget vises den 15. december i
Blomsterparken (kl. 14.45) og i Rødby
Kirke (kl. 16.00)
Hvis du har yderligere spørgsmål, så
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

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.
Sogne- og korshærspræst: Hanne
Lund. Tlf. 40 19 57 43. E-mail: HANL@
km.dk. Nebbelundevej 25, 4970 Rødby.
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 fredag
kl. 10.00. Alle, der bor i Rødby-Ringsebølle sogne, kan benytte kirkebil til
gudstjenesterne.

Rødbyhavn sogn
Nyt fra menighedsrådet

Menighedsrådsmøder
afholdes
almindeligvis den tredje tirsdag i
måneden klokken 16.45. Husk at
følge med på vores Facebookside:
Rødbyhavn Kirke.

Høstgudstjeneste

Søndag den 8. september afholder
vi høstgudstjeneste klokken 10.00.
Det bliver atter en festlig gudstjeneste, hvor kirken vil være smukt pyntet af vores kirketjener Randi Bograd
og der vil blive serveret frokost efter
gudstjenesten til blot 20 kroner per
mand. Vi afholder auktion over frugt
og grønt og andre donerede gaver.
Der kan bestilles kirkebil.

Spaghettigudstjeneste

Tirsdag den 15. oktober indbyder vi
til gudstjeneste for børnefamilier
med efterfølgende fællesspisning.
Var det noget for jeres lille familie,
så ring til Susanne Kaxe på tlf. 21
84 72 89, så vi ved hvor meget
mad, der skal laves.

Allehelgen mindegudstjeneste

Vi viderefører traditionen fra tidligere år og mindes sognets døde
ved en gudstjeneste. Her kan man
komme og tænde et lys for dem,
som man har mistet. I år er det
allehelgen søndag den 3. november, og gudstjenesten er klokken
16.00. Nakskov Sangforenings
Herrekor kommer og synger ved
gudstjenesten og efterfølgende på
kirkegården. Der er kaffe bagefter,
og der kan bestilles kirkebil.

Koncert

Onsdag den 2. oktober kl. 19.00
blænder vi op for stor sangglæde og
stor seriøsitet med Rainbow Singers.
De synger gospelkormusik med stor
inspiration fra nutidig amerikansk
gospel, blandet med traditionelle
spirituals. Kom og hør gospelmusik,
når det er allerbedst. Alle er velkomne, og der er fri entré. Dørene åbnes
en halv time før.

Kirkelegestue

Er du dagplejemor eller på barsel,

familieorlov eller hjemmegående
med børn i alderen 0 – 2 år, er du
hjertelig velkommen til at deltage i
kirkelegestue sammen med dagplejen. Vi synger salmer, hjuler rundt,
bevæger os, sanser og oplever.
Det foregår tirsdag den 17. september klokken 10.00 og tirsdag
den 19. november klokken 10.00.

Indskrivning: Skal du
konfirmeres i 2020?

Søndag den 22. september er der
mulighed for at tilmelde sig til sæsonens konfirmandundervisning. Gudstjenesten er klokken 10.00, og bagefter får vi en kop kaffe og taler om
den kommende sæson. Er man forhindret i at deltage, kan tilmelding til
undervisningen ske ved henvendelse
til sognepræsten på tlf. 54 60 50 49.

Minihøjskole for børn
og voksne

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. Det foregår sådan: De voksne lytter til et foredrag
eller bliver undervist i et eller andet
emne. Imens leger børnene i gymnastiksalen. Så spiser vi sammen
bagefter. Vi har fået et godt fællesskab i minihøjskolen, og vi ser gerne
nye ansigter. Det er den sidste onsdag i måneden fra klokken 16.0018.00. Har du ikke været med før,
men ønsker at deltage, så ring til
sognepræsten på tlf. 54 60 50 49.

Babysalmesang

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

Torsdagsklubben

Så er vi klar til en ny sæson, hvor
vi atter skal mødes den første torsdag i måneden kl. 15.00-17.00.
Vi snakker sammen, synger nogle
sange, drikker kaffe og hygger os.
Alle er velkomne.

Torsdag den 5. september kommer
Tomoko Nielsen og fortæller om sig
selv og livet i Japan – og løfter sløret
for, hvordan det er lykkedes at forbinde to vidt forskellige lande.
Torsdag den 3. oktober får vi
besøg af Maria Mistarz Benson,
der arbejder som projektleder hos
Kirkens Korshær. Hun kommer og
fortæller om sit arbejde i Kirkens
Korshær og om etableringen af en
varmestue i Nykøbing F.
Torsdag den 7. november er der
sangdag, hvor vi synger fra Højskolesangbogen og 100 salmer.

Strikkeklub

Sidder du alligevel derhjemme en
søndag eftermiddag, så kom og
vær med i strikkeklubben. Vi strikker og hækler og drikker en kop
kaffe. Kan du hverken strikke eller
hækle, så kan du lære det. Det er
i de lige uger, og vi begynder den
22. september kl. 14.00.
VEJVISER:
Sognepræst: Marianne Eilskov Hansen,
Rødbyhavn præstegård, Havnegade
99 A, 4970 Rødby. Tlf. 54 60 50 49.
Træffes bedst tirsdag, onsdag og fredag
kl. 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: Lone Søvndal, Egevej 1, 4970
Rødby. Tlf. 40 34 91 75
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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Babysalmesang begynder Konfirmanderne
den 3. september
2019/20
Se mere på: https://www.maribodomkirke.dk/aktiviteter/babysalmesang/.

Strikkeklubben begynder
igen den 4. september
Velkommen til nye strikkere!

Tak for en skøn sankthansaften ved kirken:

Sangaften 1. oktober kl. 19.00

Igen en af de aftener, hvor vi bare
mødes for at synge af karsken bælg
og nyde de mange smukke tekster
og melodier og samværet med hinanden. Det foregår i præstegården
og ledes af vores kirkesanger Bennedikte og præsten Hans.

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.

Der bliver igen to hold i år! Et dej-

Dette var så det sidste nummer af ”Kirkeblad midt på Lolland”
Man har besluttet at nedlægge den nuværende form for kirkeblad. I skrivende stund ved vi ikke, hvad der
kommer i stedet for. Måske en kirkeside i lokalavisen. Måske opslag på sociale medier?
Herfra skal i hvert fald lyde en stor tak til skribenter og redaktører gennem årene. Og især til bladets læsere
med håb om, at I har haft gode timer med det nu gamle kirkeblad.

Allehelgen den 3. november kl. 19.00

Allehelgensaften er måske den
mest højtidelige på hele året. Her
mødes vi for at mindes de mennesker, vi har mistet det sidste år.
Mange møder op år efter år for at
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Koncerter & arrangementer
SEPTEMBER

SØNDAG DEN 1. 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.
Nebbelunde Sognehus kl. 14.00 Strikkeklub
TIRSDAG DEN 3. SEPTEMBER
Blomsterparken Rødby kl. 10.15 Kaffe og gudstjeneste
ved Lene Bruun-Kristensen
ONSDAG DEN 4. SEPTEMBER
Østofte præstegård kl. 14.00 Strikkekluben. sæsonstart

Hunseby præstegård kl. 19.00 Studiekreds ”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? Vi synger nye og gamle salmer og sange og
får en kop kaffe og lækker kage undervejs.
Rødbyhavn kirke kl. 10.00 Kirkelegestue.
Sognets Hus. Maribo kl. 19.00: Sognemøde ved aldringsforsker, læge, dr.med. forfatter Henning Kirk: ”Sådan
holder du din hjerne i gang”. Se Maribo siderne
ONSDAG DEN 18. SEPTEMBER
”Kirke-, kunst- og kulturvandring- pilgrim i det nære” går i år til Skejten
og Fuglsang. Vi mødes ved domkirken kl. 09.45. Se Maribo-siderne.
TIRSDAG DEN 24. SEPTEMBER
Hunseby præstegård kl. 19.00 Studiekreds

TORSDAG DEN 5. SEPTEMBER

Maribo Domkirke kl. 17.00 Meditation

Rødbyhavn Kirkes menighedssal kl. 15.00 Torsdagsklub:
Tomoko Nielsen fortæller om sit liv og Japan. Hvordan det kan
lade sig gøre at forbinde to forskellige verdener og kulturer.

ONSDAG DEN 25. SEPTEMBER

FREDAG DEN 6. SEPTEMBER – SØNDAG DEN 8. SEPTEMBER
Maribo Domkirke: Koncerter i forbindelse med Birgitta
festival. Se www.birgittafestival.dk
SØNDAG DEN 8. SEPTEMBER
Askø Kirke kl. 10.30 Musikgudstjeneste med Musikkoret København

Hunseby præstegård kl. 19.00 Studiekreds i Hunseby præstegård
Nebbelunde kirkes P-plads kl. 11.00 Løvsfaldsturen. Se side 12

OKTOBER
TIRSDAG DEN 1. OKTOBER
Nebbelunde Sognehus kl. 14.00 Strikkeklub.
Hunseby præstegård kl. 19.00 Studiekreds

TIRSDAG DEN 10. SEPTEMBER

Blomsterparken Rødby kl. 10.15 Kaffe og gudstjeneste ved Jesper Bacher

Sognets Hus. Maribo kl. 17.00 Offentligt menighedsrådsmøde.

Østofte præstegård kl. 19.00 Sangaften

ONSDAG DEN 11. SEPTEMBER

ONSDAG DEN 2. OKTOBER

Bagtorvet, Maribo kl. 12.00: Sensommertur til Fuglsang (se Maribo-siderne)

Rødbyhavn Kirke kl. 19.00 Koncert med Rainbow Gospel. Kom
og vær med og hør gospel, når det er allerbedst. Fri entre.

FREDAG DEN 13. SEPTEMBER

TORSDAG DEN 3. OKTOBER

Maribo Domkirke kl. 09.00 og kl. 11.00: ”På sporet
af Jesus” (For skoleklasser)

Rødbyhavn Kirkes menighedssal kl. 15.00 Torsdagsklub: Ebbe
Blochmann fortæller om og viser billeder fra sin tur til Island

SØNDAG DEN 15. SEPTEMBER
Høstgudstjeneste i Torslunde Kirke kl. 10.30 med efterfølgende sognetur. Efter gudstjenesten serveres sandwich,
øl og vand. Herefter venter bussen på at køre os en tur til
Fjenneslev Kirke med kaffestop i Zen-Garden. Det er gratis at
deltage. Tilmelding senest 1. september til Jørgen Madsen,
tlf. 24676378 eller til Agnes Langballe, tlf. 30565457.

Bandholm kl. 19.00 Meditativ gudstjeneste
MANDAG DEN 7. OKTOBER
Nebbelunde Sognehus kl. 14.00 Strikkeklub
Hunseby Kirke. Konfirmandindskrivning. Vi inviterer alle
nye konfirmander fra Borgerskolen og Skt. Birgitta skolen,
som bor i Hunseby sogn, til aftengudstjeneste og konfirmandindskrivning. Vi slutter af med sodavand og kage.

TIRSDAG DEN 17. SEPTEMBER
Blomsterparken Rødby kl. 10.15 Kaffe og gudstjeneste ved Jesper Bacher
Nebbelunde Sognehus kl. 17.00 Menighedsrådsmøde

TIRSDAG DEN 8. OKTOBER
Sognets Hus, Maribo kl. 17.00 Offentligt menighedsrådsmøde.
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TIRSDAG DEN 15. OKTOBER

TORSDAG 7. NOVEMBER

Blomsterparken Rødby kl. 10.15 Kaffe og gudstjeneste
ved Lene Bruun-Kristensen

Hunseby Kirke kl. 19.00 Koncerten ”Cohen i kirken”
med Karsten Holm og hans band.

Rødbyhavn Kirke kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste

Rødbyhavn kirkes menighedssal kl. 15.00 Torsdagsklub: Vi synger fra højskolesangbogen og 100 salmer.

ONSDAG DEN 16. OKTOBER
Pilgrimshuset kl. 10.00 Familievandring
Nebbelunde Sognehus kl. 17.00 Sogneaften med filmen
”Narnia”. Se mere på side 12.
TIRSDAG DEN 22. OKTOBER
Sognets Hus. Maribo kl. 19.00 Sognemøde ved museumsdirektør
ved Statens Museum for Kunst, Mikkel Bogh: ”Leonardo da Vinci”.
Foredraget holdes i anledning af 500-året for Leonardo da Vincis død.
ONSDAG DEN 23. OKTOBER
Hunseby præstegård kl. 19.00 Studiekreds
Sognets Hus. Maribo kl. 14.00 Efter andagten ved Per Møller:
”Toner fra himlen” - et syng-med og viseforedrag om komponisten
Kai Normann Andersen ved PH-duoen Helle Gerup og Per Karlsson.
Rødby Kirke kl. 17.00 Forklaringsgudstjeneste for alle. Vi møder
årets konfirmander. Sognepræsten forklarer undervejs, hvordan og
hvorfor vi gør, som vi gør, når vi er til gudstjeneste. Kom og få svar på
det, du undrer sig over og bliv klædt på til søndagenes gudstjenester.
TORSDAG DEN 24. OKTOBER
Nebbelunde Sognehus kl. 14.00 Sogneeftermiddag

Nebbelunde Kirke og Sognehus kl. 17.00 Mortensaften. Se mere side 12.
TIRSDAG DEN 12. NOVEMBER
Sognets Hus. Maribo: Offentligt menighedsrådsmøde
TIRSDAG DEN 19. NOVEMBER
Nebbelunde Sognehus kl. 17.30 Menighedsrådsmøde
Blomsterparken Rødby kl. 10.15 Kaffe og gudstjeneste
ved Lene Bruun-Kristensen
Rødbyhavn Kirke kl. 10.00 Kirkelegestue
Sognets hus, Maribo kl. 19.00: Forfatter og redaktør Jakob Brønnum: Øjeblikkets tredje tilstand. Se Maribo-siderne
ONSDAG DEN 20. NOVEMBER
Sognets Hus. Maribo kl. 15.30 Offentligt menighedsrådsmøde
Olstrup Kirke kl. 19.00 Jagtgudstjeneste med deltagelse af jagthornblæsere fra Nakskov. Se mere side 3.
Sognets Hus. Maribo kl. 19.00 Sognemøde

SØNDAG DEN 27. OKTOBER

Nebbelunde Sognehus kl. 14.00 Sogneeftermiddag
med sogne- og korshærspræst Hanne Lund.

Nebbelunde Sognehus kl. 17.30 Menighedsrådsmøde

TORSDAG DEN 21. NOVEMBER

Østofte Præstegård kl. 19.00 Sangaften

Nebbelunde Sognehus kl. 14.00 Sogneeftermiddag

TIRSDAG DEN 29. OKTOBER

SØNDAG DEN 24. NOVEMBER

Maribo Domkirke kl. 17.00 Meditation

Østofte Kirke kl. 15.00 Juletræstænding

Maribo Domkirke kl. 19.30 Koncert med Musica Ficta og Bo Holten

TIRSDAG DEN 26. NOVEMBER

TORSDAG DEN 31. OKTOBER

Maribo Domkirke kl. 17.00 Meditation

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 den 1. november i
år. Her vil Peter Moesgård vise billeder fra sine rejser i Israel, og
jeg vil fortælle om programmet, prisen og tilmeldingsfrist.

FREDAG DEN 29. NOVEMBER

NOVEMBER
TIRSDAG DEN 5. NOVEMBER
Nebbelunde Sognehus kl. 14.00 Strikkeklub
Blomsterparken Rødby kl. 10.15 Kaffe og gudstjeneste ved Jesper Bacher
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SØNDAG DEN 10. NOVEMBER

Maribo Domkirke kl. 20.30 Koncert i forbindelse med Natkirke.
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