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Kirkenyt, kirketider og kirkeord
12. ÅRGANG – SEPTEMBER – OKTOBER – NOVEMBER 2018

GUDSTJENESTER
DATO

TIRSTED

VEJLEBY

HILLESTED

SKØRRINGE

SEPTEMBER
Søndag d. 2. sept. (14. s. e. trin.)

10.00

Søndag d. 9. sept. (15. s. e. trin.)

8.30
10.00 Høstgudstjeneste

Søndag d. 16. sept. (16. s. e. trin.) 10.00 Høstgudstjeneste
Søndag d. 23. sept. (17 s. e. trin.)

10.00

Søndag d. 30. sept. (18 s. e. trin.)

10.00

8. 30

OKTOBER
Lør. d. 6. okt. (Fest/jubilæumsgudstj.)
Søndag d. 7. okt. (19. s. e. trin.)

14.00 Peter Nord Hansen
8.30

Søndag d. 14. okt. (20. s. e. trin.)

10.00
8.30

10.00

Søndag d. 21. okt. (21. s. e. trin.) 10.00
Søndag d. 28. okt. (22. s. e. trin.)

8.30
10. 30 BUSK-dag

NOVEMBER
Søndag d. 4. nov. (Alle helgens dag)

9.00

Søndag d. 11. nov. (24. e. s. trin.)

10.30
10.30 PM

Søndag d. 18. nov. (25. s. e. trin.) 10.30
Søn. d. 25. nov. (Sidste s. i kirkeåret)

9.00
10.30

9.00

DECEMBER
Søndag d. 2. dec. (1. s. i advent)

19.00 JB

Hold din søndag i Guds hus, din plads står der også, lad den ej stå tom
(En opfordring fra Tirsted og Vejleby kirkeblad 1. april 1956,
men stadig god og derfor med i dette kirkeblad)

Præster: PM (Peter Moesgaard) JB (Jesper Bacher). Hvor intet andet er anført,
er konstitueret sognepræst Hanne Lund tjenestegørende.
Angående kirkebil: Har man brug for kørelejlighed til gudstjenesterne,
bedes man henvende sig til sognepræsten.
Hjemmeside: www.tvhs.dk

HILLESTED-SKØRRINGE

Menighedsrådsmøder

Hillested-Skørringe:
Torsdag den 8. november kl. 19.00
i Rubbeløkke præstegård.

Missionshuset i Rå

Tirsdag den 4. september kl. 19.30:
Peter Olufson.
Fredag den 7. - søndag den 9. september:
Lejr på Sildestruplejren, Peter Mostrup
Hansen medvirker.
Tirsdag den 18. september kl. 19.30:
Missionsmøde ved Hanna Rasmussen.
Tirsdag den 2. oktober kl. 19.30:
Søren Pedersen.
Tirsdag den 16. oktober kl. 19.30:
Sang og vidnemøde.
Tirsdag den 30. oktober kl. 19.30:
Ivan Jakobsen.
Tirsdag den 13. november kl. 19.30:

Niels Rasmussen.
Lørdag den 17. november kl.14.30:
Bibellørdag, Preben Dahl holder 2 bibeltimer, mødet afsluttes med fællesspisning.
Tirsdag den 27. november kl. 19.30:
Jørgen Sulkjær.

Hillested Sykreds

Onsdag den 26. september kl. 14.00
hos Inge Ege Olsen Kristiansædevej 2A
4930 Maribo
Onsdag den 17. oktober kl. 14.00
hos Lilian Fornitz Rødbyvej 24 4930
Maribo
Onsdag den 21. november kl. 14.00
hos Inge Østen Binnitsevej 16 4930
Maribo

HILLESTED KIRKE

SKØRRINGE KIRKE

BEGGE KIRKER:

Menighedsrådsformand
Kirkeværge
Carl Aage Clausen, Rødbyvej 94,
4930 Maribo. Tlf. 54 78 15 58.
E-mail: hillestedgaard@mail.dk

Menighedsrådsformand
Jesper Bacher,
Rubbeløkkevej 10,4970 Rødby.
Tlf. 54 60 81 18.
E-mail: jeba@km.dk

Organist:
Vakant

Kasserer - Kirkeværge
Bjarne Østen, Binnitsevej 16,
4930 Maribo. Tlf. 54 78 28 78.

Kirkeværge
Inge Ege Olsen, Kristianssædevej 2A,
Skørringe, 4930 Maribo.
Tlf. 54 60 86 06.

Graver
Birgit Jensen, Kirkevejen 104,
Kasserer
4930 Maribo.
Erik Kølle, Brandstrupvej 100, SkørTlf. 54 78 35 57. Mobil 22 64 55 04. ringe, 4930 Maribo. Tlf. 54 60 84 18.
E-mail: erik.jr@dlgtele.dk

Graver
Lars P. Klausen, Egevej 5, 4970 Rødby.
Tlf. 51 80 23 60, bedst kl. 7.00-8.00.

Kirkesanger:
Jan Elvstrøm Mersebak
Maribovej 118
4900 Nakskov
Mobil. 50 82 66 28
Email: Nakskov118@gmail.com
Sognepræst:
Sognepræst Jesper Bacher holder
studieorlov 1/9-30/11.
Konstitueret sognepræst 1/9-30/11
Hanne Lund, Gyldenbjergvej 17,
4983 Dannemare. Tlf. 40195743
E-mail: hannelund72@gmail.com

TIRSTED-VEJLEBY

Menighedsrådsmøder
Tirsted:
Mandag den 2. oktober kl. 19.00
i Rubbeløkke præstegård
Mandag den 26. november kl.
19.00 i Rubbeløkke præstegård
“Fra årets aftentur. Vi besøger
Gedser kirke” Foto: Jesper
Bacher.

Vejleby:
Se annoncering i våbenhuset eller
kontakt næstformand Hanne Mikkelsen.

“Fra årets sogneudflugt. Selskabet poserer i Nyord kirke”.
Foto: Jesper Bacher.

TIRSTED KIRKE

VEJLEBY KIRKE

BEGGE KIRKER:

Menighedsrådsformand:
Inger Lise Skov
Runestensvej 25, 4970 Rødby
Tlf.54 60 85 64
7663formand@sogn.dk

Menighedsrådsformand
Susanne Møller, Nakskov Landevej 70,
4970 Rødby. Tlf. 54 60 84 24.
E-mail: 7664formand@sogn.dk

Organist:
Vakant

Kirkeværge:
Else Nordahl, Gerringevej 20,
4970 Rødby. Tlf. 40 97 42 50
graverhus@live.dk

Kirkeværge:
Christian Nissen, Trætteskovvej 2,
4970 Rødby. Tlf. 54 60 82 06.

Kasserer:
Else Nordahl, Gerringevej 20,
4970 Rødby. Tlf. 40 97 42 50.

Kasserer:
Hanne Steen Mikkelsen,
Kaj Munks Vej 5, 4970 Rødby.
Tlf. 54 60 82 30.

Graver:
Henning Hansen, Hollevej 5,
4970 Rødby.
Graverhuset: Tlf. 54 60 81 43.
E-mail: graverhus@pc.dk

Graver:
Henning Hansen, Hollevej 5, 4970 Rødby.
Graverhuset: Tlf. 54 60 81 43.
E-mail: graverhus@pc.dk

Kirkesanger:
Jan Elvstrøm Mersebak
Maribovej 118
4900 Nakskov
Mobil. 50 82 66 28
Email: Nakskov118@gmail.com
Sognepræst:
Sognepræst Jesper Bacher holder
studieorlov 1/9-30/11.
Konstitueret sognepræst 1/9-30/11
Hanne Lund, Gyldenbjergvej 17,
4983 Dannemare. Tlf. 40195743
E-mail: hannelund72@gmail.com

PASTORATET - ARRANGEMENTER OG SÆRLIGE GUDSTJENESTER
Præsentation af præstens vikar og introduktion til læsekreds
Mit navn er Hanne Lund og jeg har været præst
i Sandby-Branderslev pastorat i godt og vel 10
år indtil 30. juni 2017. Dernæst forsøgte jeg at
realisere drømmen om at komme tilbage til min
hjemegn som præst, indtil jeg skulle på pension.
Det gik ikke, som jeg havde håbet, og derfor
valgte jeg at sige op. Nu er jeg tilbage på Lolland
og er meget glad for at få lov til at være vikar her
hos jer, mens Jesper er på studieorlov. Som god
skik er for en vikar, ønsker jeg, efter bedste evne,
at følge stedets skik og traditioner.
Herunder at tilbyde at stå for en læsekreds 1
aften om måneden – fra kl. 19 til 21. Jeg har
valgt, at vi læser fortællingen om: ”Babettes gæstebud” og ser på, hvilket kristendomssyn den
rummer.

sker jeg at høre hvor mange, der ønsker at være
med senest den 3. september. Alle er velkomne!
Venlig hilsen vikarpræst
Hanne Lund.

1. Gang onsdag den 26. september:
taler vi om indholdet i bogen og jeg kommer med
et oplæg.
2. Gang onsdag den 24. oktober:
ser vi filmen og snakker om, hvad vi har oplevet
3. Gang onsdag den 28. november:
sammenligning mellem bog og film samt evt.
middag i stil med Babettes....
For dem der måtte ønske det, kan jeg bestille
den valgte bog på biblioteket samlet. Derfor ønHøsten i hus og fest i kirkens hus
Mens dette skrives, er det stadig knastørt, og
landet tørster. I radioen hørte jeg en landbrugskyndig omtale afgrøderne som ”tørkestressede”.
Måske er afgrødernes ejere også blevet tørkestressede. Nuvel, Vor Herre ”mætter dig med
hvedens fedme” (Sl 147 16b), som det hedder i
en af de bibelske salmer, selv om det måske
bliver mindre fedt dette høstår.
Vi holder således høstgudstjenester søndag den
september 9, kl. 10.00 i Hillested kirke
og søndag den 16. september kl. 10.00 i Tirsted
kirke.
Christianssæde-Centret fejrer 40-års jubilæum
lørdag den 6. oktober
Det populære Center i den store skov fejrer 40-

Hanne Lund. Privatfoto.
års jubilæum. Der begyndes med en festgudstjeneste ved vicegeneralsekretær i Indre Mission
Peter Nord Hansen i Skørringe kirke kl. 14.00.
Efterfølgende er der åbent hus på Centret. Yderligere information ved formand for bestyrelsen
og missionær Preben Dahl tlf. 22993339
B.U.S.K – dag – Familiegudstjeneste med høje
ord i børnehøjde
Søndag den 28. oktober kl. 10.30 i Vejleby
kirke fejres der en god vane tro BUSK- dag eller
Børn-Unge-Sogn-Kirke dag. Kom alle i alle aldre
i kirken og efterfølgende til fællesspisning i præstegårdens konfirmandstuen. Og i år er konfirmandstuen ganske færdigrenoveret og klar til det
store rykind!

PRÆSTENS ORD

Horstmann og
de nyttige ateister
Som annonceret i sidste kirkeblad, skal jeg
på studieorlov i efteråret. Emnet er teologien
hos den danske præst og teolog Johannes
Horstmann (1915-1999). Derfor tænkte jeg, at
det kunne være på sin plads med en smagsprøve på Horstmanns tanker her i kirkebladet
og således give en fornemmelse af, hvad
sognepræsten skal bedrive under orloven.
Nedenstående er et lille uddrag af et langt
essay med titlen ”Atheisterne – Vorherres
nyttige idioter”, hvor Horstmann fortæller om,
hvad nytte kirken kan have af ateisterne! Ja,
du læste rigtigt. Ateisterne kan nemlig i deres
vantro lære kirken noget om sand tro. Således
bruger Vorherre også ateisterne til at fremme
hans sag. Det må være en bitter pille at sluge
for ”Ateistisk Selskab”, men Vorherre er nu
en gang alles herre, også dem, som aldeles
ikke vil vide ham af som herre.R
”Ateisten kan altså lære den kirke, der tager Gud
forfængelig og gør det at kende Gud og tro på
ham til en smal sag for mennesket, bare det vil
tænke sig lidt om, at Gud er den, som skjuler sig,
og at han ikke kan kendes og ikke vil kendes på
ligefrem måde som et stykke af verden. Men
ateisten kan også lære kirken, at det at tro på
Gud ikke er noget som mennesket kan ved sig
selv. Ateisten bliver derved et spejl for kirken selv,
idet han siger, at det at tro på Gud er en umulighed og en meningsløshed for det fornuftige
menneske. Han hjælper dermed kirken til at
forstå, at troen kun kan være til som helligåndens
gave. Ateisten mener vel, at han sagtens kunne
tro, hvis han ville. Dertil behøves blot, at han
ville give sig selv lov til at være samvittighedsløs
og lade være med at tage det alvorligt med
sandheden og virkeligheden og derved forvandle troen til en spas. Men på den måde vil

han ikke tro. Respekten for sandheden og virkeligheden forbyder ham at gøre det, når han ikke
forud for troen kan konstatere Guds virkelighed
og derfor ikke kan være sikker på, at troen på
ham har en reel genstand.
Men den situation, som får ateisten til at forkaste
Gud, er den samme, som kirken står i netop der,
hvor troens mulighed rækkes den af evangeliet,
den tro, som ikke er menneskets egen, men helligåndens gave. Det, som ateisten virkelig gør med sin sønderlemmende kritik af troen på Gud
som et usandt forhold til mennesketilværelsen
- er igen, at han hjælper kirken til at skelne mellem den tro, som er menneskets egen naturlige
og medbragte mulighed, og så den tro, som er
ovenfra, og som er, at Gud selv åbner sit samfund
for mennesket. For at bruge et letforståeligt billede: ligesom barnet må miste sine mælketænder,
for at der kan blive plads for de blivende tænder,
som det skal have som voksen, sådan må mennesket, idet det drages af Gud, miste sin foreløbige mælketro, for at der kan blive plads for den
blivende tro, som selv er frelse og evigt liv. Andet
og mere kan ateisten heller ikke gøre, men det
er også nyttigt, fordi mennesket så let kan forveksle den tro, som stammer fra det selv, med
den tro, som Gud ved evangeliet og Helligånden
rækker det, hvorved denne mælketro, når den
mister ydmygheden og udnævner sig selv til at
være den blivende tro, som kun er til som helligåndens bestandige gave, kan blive til den allerværste hindring for, at mennesket kan komme
i virkeligt samfund med Gud”. (Atheisterne–Vor
Herres nyttige idioter, Tidehverv, 1995, s.149-157)
Johannes Horstmann
Forsidebillede: “Guds ord holder søndag efter søndag indtog i menigheden ridende på
jammerlige præsteæsler, det sker dog af og
til, det kun er æslet, der holder indtog!”(Kaj
Munk) Foto: Henning Hansen.

