GUDSTJENESTER

HILLESTED-SKØRRINGE

Menighedsrådsmøder
Fællesmøde mellem pastoratets menighedsråd mandag den 20. januar kl.
19.00

Missionshuset i Rå
Tirsdag den. 3. december kl. 19.30:
Bortsalg
Tirsdag den. 10. december kl. 19.30:
Peter Olafson
Lørdag den 28. december kl. 19.30:
Julefest, Birger D. Pedersen prædiker

Hillested Sykreds
Onsdag den 11. december kl. 14.00
hos Inge Ege Olsen, Kristianssædevej 2A
4930 Maribo
Onsdag den 15. januar kl. 14.00 hos
Inge Lise Jensen, Musvågelunden 9 4970
Rødby
Onsdag den 19. februar kl. 14.00 hos
Inge Østen, Binnitsevej 16 4930 Maribo

DATO

TIRSTED

VEJLEBY

HILLESTED

19.00

Søndag d. 8. december
(2. s. e. i advent)			

8.30 LEB

Søndag d. 15. december
(3. s. e. i advent)

15.30 Krybbespil			

Søndag d. 22. december
(4. s. e. i advent)

10.30		

9.00

Tirsdag d. 24. december
(Juleaften)		

14. 30 EB

14.30

16.00

Onsdag d. 25. dec. (Juledag)				

Onsdag d. 1. januar (Nytårsdag)

Tirsdag den 4. februar kl. 19.30:
Dan Månsson
Tirsdag den 18.februar kl. 19.30:
Egon Kattner

Søndag d. 19. januar
(2. s. e. h. 3 k,)

9.00

Vintervejen. Foto: John Jensen

Søndag d. 26. januar
(3. s. e. h. 3 k.)

			

		

		

Søndag d. 2. februar
(Sidste s. e. h. 3k.)

9.00

9.00

Søndag d. 9. februar
(Septuagesima)

9.00

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:
Tatiana Volgina, Ringsebøllevej
27, 4970 Rødby, tlf. 22 36 14 95

Søndag d. 16. februar
(Seksagesima)		

10.30 (Med indvielse af runesten)

Søndag d. 23. februar
(Fastelavn) 		

10.30

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.

Søndag d. 1. marts (1. s. i Fasten)

9.00

Graver
Lars P. Klausen, Egevej 5, 4970 Rødby.
Tlf. 51 80 23 60, bedst kl. 7.00-8.00.
E-mail: klausen1@stofanet.dk

		

10.30

10.30

		

BEGGE KIRKER:

Sognepræst:
Sognepræst Jesper Bacher
Rubbeløkkevej 10, 4970 Rødby
Tlf. 54608118
E-mail: jeba@km.dk

14.00

9.00 NN

9.00

SKØRRINGE KIRKE

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

10.30

10.30

HILLESTED KIRKE

Kirkesanger:
Jan Elvstrøm Mersebak
Maribovej 118
4900 Nakskov
Mobil. 50 82 66 28
Email: Nakskov118@gmail.com

16.00 PM

10.00
		

Søndag d. 5. januar
(Helligtrekongerssøndag)		
Søndag d. 12. januar
(1. s. e. h. 3 k,)

10.30

10.30

Søndag d. 29. dec. (Julesøndag)		

Tirsdag den 7. januar kl. 19.30:
Evangelisk Alliance bedemøde
Tirsdag den 21. januar kl.19.30:
Jørgen Sulkjær

Mannakornet

TIRSTED - VEJLEBY - HILLESTED - SKØRRINGE SOGNE

Søndag d. 1. december
(1. s. e. i advent)		

Torsdag d. 26. dec. (2. Juledag)

SKØRRINGE

10.30

10.30
9.00

		
		

9.00
10.30

4

Hold din søndag i Guds hus, din plads står der også, lad den ej stå tom

Kirkenyt, kirketider og kirkeord

Præster: LEB (Lene Bruun-Kristensen) EB (Ebbe Blockmann) PM (Peter Moesgaard).
Hvor intet andet er anført,
er sognepræst Jesper Bacher tjenestegørende.
Angående kirkebil: Har man brug for kørelejlighed til gudstjenesterne,
bedes man henvende sig til sognepræsten.
Hjemmeside: www.tvhs.dk

13. ÅRGANG – DECEMBER– JANUAR – FEBRUAR 2019-20

(En opfordring fra Tirsted og Vejleby kirkeblad 1. april 1956,
men stadig god og derfor med i dette kirkeblad)

PRÆSTENS ORD

Babymagt og krybbetrone!
”Ham, som på dommedag
taler med tordenbrag,
nu man hører græde” DDS 107, 2
Sådan hedder det om Jesus i et vers fra
julesalmen ” Glæden, hun er født i dag”.
Salmen er ikke så kendt, men ordene og
kontrasterne er stærke. Tænk lige på, hvor
forskellige de lyde er. Lyden af tordenbrag
og lyden af babygråd. Lyden af de mægtige
og potentielt destruktive naturkræfter og
lyden af et lille magtesløst spædbarn. Det
kan dårligt ligge længere fra hinanden. Og
dog er de forbundet i Jesus Kristus. I ham
findes almagten i afmagten, det mageløse i
det værgeløse, det himmelske i det jordiske.
Krybben, hvor Jesus bliver lagt, er et ædetrug
for det blotte øje, men krybben er ret beset
en kongetrone, når han ligger der.
Det lyder således om Jesus, da ærkeenglen
Gabriel bebuder hans fødsel til jomfru Maria: ”Der skal ikke være ende på hans rige”.
Det kan man ikke sige om nogen andre riger.
Romerriget endte, Perserriget endte og
Frankerriget endte. Napoleons rige mødte
sit endeligt, ligesom Osmanerriget, Det
Britiske Imperium og nazisternes Tredje
Rige. Ingen riger er evige, selv om de ofte
lever i den illusion. Alt har sin tid. Kun i Jesu
rige er der evighed. Kun i det rige er der
ikke evig død, men evigt liv, og ind i det rige
kommer man kun gennem tro og dåb.
Jesusbarnet er ikke bare en sød lille baby.
Han er den, vores evige skæbne kommer
an på. Kort sagt. Bøj dig for Jesus eller gå
i mørke mod mørket. Julen er ikke åndelige
pebernødder, julen er mad og drikke til evigt
liv.
Hvis man kaster et blik på forsiden af dette

PASTORATET - ARRANGEMENTER OG SÆRLIGE GUDSTJENESTER
kirkeblad, ser man den pointe illustreret på
højt kunstnerisk niveau. Det er den italienske maler Gentile da Fabriano, som har
malet et billede eller rettere en altertavle af
de hellige tre kongers tilbedelse af Jesusbarnet. Originalen er fra 1423 og hænger
på Uffizi-galleriet i Firenze, hvor jeg i sommers stod i kødranden af besøgende og
beundrede billedet. (Inspiration til kirkebladet kan findes mange steder). Gentile da
Fabriano har malet de hellige tre konger
som sin tids overklasse i pragtfulde klæder
ledsaget af tjenerskab, med stolte gangere,
et skrummel af en jagthund og sågar et par
aber. Det afgørende er imidlertid, at også
overklassen falder på knæ for Jesus. Læg
mærke til, hvordan den gamle gråskæggede konge, som kysser Jesus-barnets fod,
har lagt sin krone ned, mens en anden
konge er ved at tage sin af. Kongerne har
mødt deres konge.
Overklasse, middelklasse, underklasse,
mesterklasse, deklasseret eller i en klasse
for sig selv. Vi står alle på samme sted i
forhold til Jesus. Jesus er vores dommer,
vi skal alle stå til regnskab for ham, og alle
er vi henvist til hans barmhjertighed. Jesus
er vores konge, og han er kommet for at
give os plads i riget uden ende.
Den lille fyr i krybben er døren til himlen, og
julens usigelige glæde er, at denne dør står
åben for dig, for mig og for ethvert menneske.
Glædelig jul i Jesu navn!
Jesper Bacher

Forsidebillede: Kongernes tilbedelse,
Gentile da Fabriano (1423).
Foto: Scanpix

Præstens nytårsforsæt - Besøg i alle pastoratets husstande
Vi bor jo på landet her omkring, og på landet
kender man hinanden, og særligt præsten
bør kende Gud og hvermand. Alligevel må
jeg konstatere, at der er for mange, jeg ikke
kender, og sommetider når jeg kører forbi
husene, tænker jeg: Hvem mon bor der?
Hvordan mon de har det? Hvad mon de
tænker og laver, elsker og holder af? Derfor
har jeg besluttet mig for at prøve at komme
rundt til alle pastoratets husstande og hilse
på alle, som vil have mig inden for dørene.
Bare rolig, jeg render ikke uanmeldt på dørene, jeg vil jævnligt lægge et brev i par postkasser og fortælle, at jeg meget gerne vil
aflægge et besøg, og så kontakter jeg husstandene et par dage senere og hører, hvad
de siger til mit forslag? Jeg forestiller mig et
helt uformelt besøg, som ikke behøver at vare
mere en halv time alt efter, hvad I har tid og
lyst til. Jeg bliver ikke sur over en afvisning,
men glad for en modtagelse. Der er selvfølgelig også en hel del af jer, som jeg kender i
forvejen, og hos hvem jeg har været tidligere,
men jeg skelner ikke i denne sammenhæng.
Jeg begynder med at lægge breve i postkasserne for enden af Kirkevejen i Hillested sogn
og Brandstrupvej i Tirsted sogn onsdag den
1. januar, og så tager jeg ellers vej efter vej i
alle fire sogne. Det kommer til at tage sin tid,
men jeg glæder mig og håber på jeres velvilje.
Jesper Bacher
Krybbespil for alt, hvad der kan krybe og
gå
Igen i år opfører vores børn og unge mennesker juleevangeliet i Tirsted kirke. Det er
søndag den 15. december kl. 15.30, at man
kan møde kejser Augustus, hyrderne på marken, engle og vise mænd og selvfølgelig julens
centrum, Jesus Kristus, i Tirsted kirke. Bagefter er der selvfølgelig, som traditionen også
byder, risengrød på kirkeloft og kirkegulv.

TIRSTED-VEJLEBY
Vejleby kirke er lukket fra uge 7 til ind i
juli 2020
På grund af omfattende renoveringsarbejde er Vejleby kirke lukket i ovennævnte periode. Vi beklager, men det er
strengt nødvendigt.
Vejleby menighedsråd

Menighedsrådsmøder

i 1652 blev (bort)ført til København, hvor
den nu er kronjuvelen i Nationalmuseets
runestenssamling. Men takket være donationer af såvel pengemidler som selve
stenen er vi ved at få lavet en tro kopi,
og søndag den 16. februar bliver stenen
indviet ved Tirsted kirke.
Læs mere i dags-og lokalpresse og på
hjemmesiden. Det bliver stensikkert en
stor dag!

Tirsted:
Mandag den 13. januar kl. 19.00 i Rubbeløkke præstegård
Mandag den 20. januar kl. 19.00
Fællesmøde mellem pastoratets menighedsråd
Vejleby: Fællesmøde mellem pastoratets
menighedsråd mandag den 20. januar kl.
19.00

Tirsted-stenen vender (næsten) hjem!
Krybbespillet 2018. Foto: Jesper Bacher
Sid ikke med hænderne i skødet – fold
dem!
Evangelisk Alliances Bedeuge 2020
Vi beder det nye år ind ved følgende møder
Mandag den 6. januar kl. 19. 30
i Rubbeløkke præstegård
Tirsdag den 7. januar kl. 19. 30
i Rå Missionshus
Onsdag den 8. januar kl. 19. 30
i Maribo Missionshus

Det har længe være en torn i øje på alle
lollandske lokalpatrioter, at Tirstedstenen

Stenen er doneret af Steen Kruse fra Gerringe og er her læsset på vogn, før den skal
videre til stenhuggeren. Foto: Tove Niclasen.

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:
Tatiana Volgina, Ringsebøllevej
27, 4970 Rødby, tlf. 22 36 14 95

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

Gravermedhjælper:
Peter Blak
Duevej 8, 4970 Rødby
Graverhuset Tlf. 54 60 81 43
Email: graverhus@pc.dk

Kirkesanger:
Jan Elvstrøm Mersebak
Maribovej 118
4900 Nakskov
Mobil. 50 82 66 28
Email: Nakskov118@gmail.com
Sognepræst:
Sognepræst Jesper Bacher
Rubbeløkkevej 10, 4970 Rødby
Tlf. 54608118
E-mail: jeba@km.dk

