GUDSTJENESTER

HILLESTED-SKØRRINGE

Menighedsrådsmøder
Hillested-Skørringe:
Fælles menighedsrådsmøde for TirstedVejleby-Hilllested-Skørringe menighedsråd mandag den 31. januar kl. 19.00 i
Rubbeløkke præstegård.
Missionshuset i Rå
Tirsdag den 7. december kl.19.30:
Bortsalg. Vi samler ind til arbejdet i Rå
Missionshus.
Tirsdag den 14. december kl. 19.30:
Ivan Jakobsen.
Tirsdag den 28. december kl. 19.30:
Julefest.
Tirsdag den 11. januar kl. 19.30:
Jakob Rahbæk.

Tirsdag den 8. februar kl.19.30:
Ivan Jakobsen.
Tirsdag den 22. februar kl. 19.30:
Søren Pedersen.
Hillested Sykreds
Onsdag den 8. december kl. 14.00
hos Inge Østen Binnitsevej 16 4930
Maribo
Onsdag den 19. januar kl. 14.00
hos Kirsten Hansen Øster Landevej 9B
4930 Maribo
Onsdag den 16. februar
kl. 14.00
hos Inge Ege Olsen
Kristianssædevej 2A
4930 Maribo

DATO

TIRSTED

Søndag d. 5. dec. (2. s. i advent)		

VEJLEBY

Søndag d. 12. dec. (3. s. i advent) 15.30 Krybbespil		

10.30

Søndag d. 19. dec. (4. s. i advent)		

10.30

9.00

Fredag d. 24. dec. (Juleaften)

13.00

14.30

10.00

Lørdag d. 25. dec. (Juledag)		

SKØRRINGE KIRKE

BEGGE KIRKER:

Søndag d. 20. feb. (Seksagesima)		

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. 27. februar (Fastelavn)			

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

Kirkeværge
Gitte Nielsen,
Skørringe Kirkevej 6, 4930 Maribo.
Tlf. 25 73 21 60.

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

9.00

10.30 ANFL

Søndag d. 6. marts (1. s. i fasten)		

10.30

10.30 ANFL

HILLESTED KIRKE

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		

Søndag d. 13. feb. (Septuagesima) 10.30		

Kasserer
Erik Kølle, Brandstrupvej 100, Skørringe, 4930 Maribo. Tlf. 54 60 84 18.
E-mail: erik.jr@dlgtele.dk

10.30

Søndag d. 16. jan. (2. s. e. h. 3 k.) 10.30

Søndag d. 6. feb. (Sidste. s. e. h. 3 k.)		

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

16.00

14.00

Søndag d. 2. jan. (Helligtrekongers søndag) 9.00		
Søndag d. 9. jan. (1. s. e. h. 3 k.)		

Mannakornet

10.30

Søndag d. 26. dec. (And. juledag) 9.00			
Lørdag d. 1. januar (Nytårsdag)		

SKØRRINGE

TIRSTED - VEJLEBY - HILLESTED - SKØRRINGE SOGNE

Søndag d. 30. jan. (4. s. e. h. 3 k.) 9.00			

Tirsdag den 25. januar kl. 19.30:
Dan Månsson.

Gravermedhjælper:
Niels Jacob Andreasen
Brandstrupvej 89, 4970 Rødby
Graverhuset, tlf. 54608143
graverhus@live.dk

HILLESTED

14.00

Søndag d. 23. jan. (3. s. e. h. 3 k.)			

Torsdag den 13. januar kl. 19.30:
Evangelisk Alliance bedemøde.

Der tages selvfølgelig coronaforbehold
for afholdelse af gudstjenesterne.

9.00

9.00		

10.30

11.00 ANFL

10.30		

9.00

4

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

Kirkenyt, kirketider og kirkeord

Præster: (ANLF) Anne-Lene Nielsen Frederickson, 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

14. ÅRGANG – DECEMBER – JANUAR – FEBRUAR 2021/22

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

PRÆSTENS ORD

Hvad ønsker Jesus sig til jul?
Umiddelbart er der noget uretfærdigt
ved den måde, vi fejrer jul på. Jeg mener, i julen fejrer vi Jesu Kristi fødselsdag.
Under juletræet er der gaver til børn og
børnebørn, forældre og bedsteforældre,
tanter og onkler, nevøer og niecer, venner og kammerater, men hvor er gaven
til Jesus, hvor er gaven til fødselsdagsbarnet? Det er godt nok en mærkelig
fødselsdagsfest. Alle får gaver undtagen
fødselaren. Ja, der er virkelig en mærkelig fødselsdagsfest og det på flere
måder. Alle er således inviteret med til
fødselsdagen. Julen er den mindst lukkede fest i verden. Jesu fødsel er ikke
bare en glæde for en familie engang for
længe siden. Det er en glæde for alle
mennesker og folkeslag og til alle tider.
Jesus er kommet til ethvert menneske.
Ingen er for ringe eller for dumme, for
små eller for tåbelige. Ingen er for langt
ude, for langt ned eller for langt væk til
at fejre Jesu fødselsdag.
Ingen tvivl, Jesus, julens fødselar, er en
gave til os, men hvad med Jesus selv?
Ønsker han sig ikke noget? Skal Jesus
slet ikke have noget på sin fødselsdag?
Om det er der en gammel fortælling,
som nok er værd at genfortælle. Det er
måske en legende, men budskabet er
det ikke. Det er faktisk julens evangelium.
Der fortælles således om kirkefaderen
Hieronymus, som levede fra ca. 347-420

PASTORATET - ARRANGEMENTER OG SÆRLIGE GUDSTJENESTER
og boede sidste del af sit liv i Betlehem,
at han engang tryglede om at få lov at
give Jesus noget. Hieronymus var selvfølgelig henvist til at gøre godt mod de
fattige, men han ville så gerne give noget direkte til Jesus. Og Jesus svarede
Hieronymus: ”Siden du er så rundhåndet, så giv mig dine synder, din onde
samvittighed, din fortabelse – at bære
og borttage”, og Hieronymus svarede:
”Jeg troede, du ville have noget godt af
mig, og så vil du bare have det onde
hos mig. Tag bort, hvad der er mit. Giv
mig det, som er dit”.
Ja, det er hvad, Jesus ønsker sig til jul.
Han ønsker at bære alt det væk, som
skiller os fra Gud. Jesus ønsker sig alle
vores synder, alle vores svigt og forsømmelser, fejl og fald, fordi han ønsker
vores frelse. Alle vores synder? Det
forekommer noget af en hadegave. Hvem
har lyst til at få den, og hvem kan vi give
den til? Vi kan give det hele til Jesus,
for han kan bære alle verdens synder.
Jesus kan tage, hvad ingen andre kan
bære. Jesus var sikkert en sød baby i
krybben, men krybben var springbræt
til korset. Han kom for at tage vores
dom.
Glædelig jul i Jesu navn!

Præstens nytårsforsæt – Genstart i januar 2022
For 2 år siden annoncerede jeg i kirkebladet, at jeg
ville begynde på en omfattende besøgsrunde i pastoratet fra januar 2020. Jeg fik også godt begyndt,
men så kom coronaen i vejen. Sidste år annoncerede jeg, at jeg ville begynde igen til foråret, men så
skulle vi alle sammen vaccineres, og så kom sommerferien og usædvanlig travlhed efter sommerferien. Men her i det nye år på begynder jeg igen på
mit gamle nytårsforsæt om at ville besøge alle i
pastoratet, som vil have mig indenfor dørene. Jeg
begynder, hvor jeg slap på henholdsvis Kirkevejen
og Brandstrupvej. Jeg glæder mig til at se jer. P.S.
Der tages selvfølgelig coronaforbehold.
Jesper Bacher
Advents – og aftengudstjeneste søndag den
28. november kl. 19.00
Traditionen tro er der aftengudstjeneste i vores pastorat.
I år begynder vi det nye kirkeår i Skørringe kirke 28/11
kl. 19.00. Efter gudstjenesten vil der være hygge og lidt
til ganen.
Krybbespillet i Tirsted kirke søndag den 12,
december kl. 15.30
På den anden side af corona-restriktionerne er det
endelig tid at genoptage en kær juletradition i form
af det årlige krybbespil, som løber af stablen,
søndag den 12. december kl. 15.30 i Tirsted
kirke. Velkommen omkring krybben sammen med
engle, hyrder og vismænd og andet godtfolk.

Jesper Bacher

Forsidebillede: Skovkorset en
vinterdag: Foto: Jesper Bacher.

Krybbespillet, som vi husker det og skal se det
igen Foto: Jesper Bacher

Julekoncert med Toreby Musikskoles kor i
kirke og på kirkegård i og omkring Hillested
kirke mandag den 13. december kl. 19.00
Kom til en helt speciel koncertoplevelse med sang
og vandring på Hillested kirkegård, som kulminerer med sang inde i kirken. Der kommer lys i
mørket og skønsang over læberne. Kom, lyt, se
og fryd dig!
Eftermiddagsmøde torsdag den 20. januar kl.
14.00 i Rubbeløkke præstegård med hærvejsberetninger
Vi prøver noget nyt og inviterer til eftermiddagsmøde i præstegårdens konfirmandstue, hvor den
tidligere leder af Sydlollands Lokalhistoriske Arkiv,
Hans Christian Bendtsen, kommer og fortæller om
sine vandringer på Hærvejen. Vi synger, drikker
kaffe og spiser kage til.

TIRSTED-VEJLEBY

Menighedsrådsmøder
Tirsted

Tirsted: Fælles menighedsrådsmøde for
Tirsted-Vejleby-Hilllested-Skørringe
menighedsråd mandag den 31. januar
kl. 19.00 i Rubbeløkke præstegård
Vejleby:

Fælles menighedsrådsmøde for TirstedVejleby-Hilllested-Skørringe menighedsråd mandag den 31. januar kl. 19.00 i
Rubbeløkke præstegård

Der er magt i de foldede hænder – Kom til
Evangelisk Alliances Bedeuge 2022
Mandag den 10. januar kl. 19.30 i Rubbeløkke
præstegård
Onsdag den 12. januar kl. 19.30 i Maribo Missionshus
Torsdag den 13. januar kl. 19.30 i Rå Missionshus

Vintermagi i Rubbeløkke:
Foto: Jesper Bacher
Indsæt et billede af foldede hænder. Jeg tænker,
du kan finde et på nettet.

Bibelmaraton i samarbejde med Rødby-Ringsebølle-Nebbelunde-Sædinge pastorat fra mandag den 17. januar kl. 16.30 i Rødby Sognehus
Der er nogle, som giver sig selv det nytårsforsæt
at løbe et maraton, men man kan jo også prøve et
Bibelmaraton, hvor vi i fællesskab læser os igennem hele Bibelen. Vejen er lang, men bøgernes
bog er hele turen værd. Vi mødes en times tid hver
gang i Rødby Sognehus, Kirkeallé 1, 4970 Rødby.
Og så kan man tænke jo lidt over, hvad en gammel
biskop engang sagde om Bibelen: ”Ligesom i
Paradis vandrer Gud i De hellige Skrifter og søger
mennesket”. Ambrosius (339-397), biskop i Milano.

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:
Lars Pedersen, Hollevej 34, 4970
Rødby, Tlf. 28 28 73 92.

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@live.dk

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

