GUDSTJENESTER

HILLESTED-SKØRRINGE
Fælles menighedsrådsmøde for
Tirsted-Vejleby-Hillested-Skørringe
menighedsråd mandag den 25. januar kl.
19.00 i Rubbeløkke præstegård

Hillested Sykreds
Onsdag den 9. december kl. 14.00
hos Kirsten Hansen Øster Landevej 9B
4930 Maribo

Missionshuset i Rå
Tirsdag den 1. december kl. 19.30:
Bortsalg

Onsdag den 20. januar kl. 14.00
hos Inge Ege Olsen Kristianssædevej 2A
4930 Maribo

Tirsdag den 8. december kl. 19.30:
Jørgen Sulkjær

Onsdag den 17. februar kl. 14.00
hos Karen Antonisen Havesangervej 28
4930 Maribo

Mandag den 28. december kl. 19.30:
Julefest

DATO

TIRSTED

Der tages selvfølgelig coronaforbehold
for afholdelse af gudstjenesterne.

VEJLEBY

Søndag d. 6. dec. (2. s. i advent)			

HILLESTED

10. 30

kl. 13.00 og kl. 16.00 i Tirsted kirke, samt kl. 14.00 i Hillested kirke ved Jesper Bacher og

		

kl. 14. 30 i Skørringe kirke og kl. 16.00 i Hillested kirke ved Ebbe Blockmann - Husk pladsbestilling!
10.30

9.00

Lørdag d. 26. dec. (And. juledag)

9.00			

Tirsdag den 12. januar kl. 19.30:
Evangelisk Alliance bedemøde

Søndag d. 27. dec. (Julesøndag)

10.30		

Tirsdag den 26. januar kl. 19.30:
Ivan Jacobsen

Søndag d. 3. jan. (Helligtrekongers søndag)		

Fredag d. 1. januar (Nytårsdag)			

14.00 Husk pladsbestilling!

10.30		

Tirsdag den 23. februar kl. 19.30:
Peter Olafson

Søndag d. 17. jan. (2. s. e. h. 3 k. 10.30		
Søn. d. 24. jan. (Sidste. s. e. h. 3 k.)		

Præstegårdshaven en vinter dag.
Foto Jesper Bacher

Søn. d. 31. jan. (Septuagesima)

Søn. d. 7. februar (Seksagesima)		
Søn. d. 14. februar (Fastelavn)

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

Søn. d. 21. februar (1. s. i fasten)		

Søn. d. 7. marts (3. s. i fasten)		

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.

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

Gravermedhjælper:
Kjeld Pedersen
Nakskov Landevej 69, 4970 Rødby
Graverhuset, tlf. 54608143
graverhus@live.dk

Kasserer
Erik Kølle, Brandstrupvej 100, Skørringe, 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.
E-mail: klausen1@stofanet.dk

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

Søn. d. 28. februar (2. s. i fasten)

14.00 HANL

9.00

10.30

9.00		

10.30		

HILLESTED KIRKE

9.00

9.00

10.30		

9.00		

10.30

9.00

Søndag d. 10. jan. (1. s. e. h. 3 k.)				

Tirsdag den 9.februar kl. 19.30:
Jakob Rahbæk

10.30

Torsdag d. 24. dec. (Juleaften)

Fredag d. 25. dec. (Juledag)		

Mannakornet

TIRSTED - VEJLEBY - HILLESTED - SKØRRINGE SOGNE

14.00 ANFL

Søndag d. 13. dec. (3. s. i advent) 15.30			
Søndag d. 20. dec. (4. s. i advent) 9.00		

SKØRRINGE

10.30

9.00

10.30

14.00 HANL
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: (ANLF) Anne-Lene Nielsen Frederickson og (HANL) Hanne Lund
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 2020-21

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

PRÆSTENS ORD

Julen er ikke aflyst!

Vi lever i aflysningernes tid. Det er utroligt så
meget, der er blevet aflyst i år fra dronningens
fødselsdagsfejring til sommerfesten i Brandstrup, fra de Olympiske Lege i Tokyo til krybbespillet i Tirsted kirke. Coronaen er virkelig
en lyseslukker, en fest - og festivalslukker. Hvad
bliver det næste? Er det mon julen, som bliver
aflyst? Større juletræsfester og julefrokoster
står i hvert fald i fare for at blive aflyst. ”Rør
blot ikke ved min gamle jul” hedder det i en
julesang, men det gør COVID-19, og hvor er
vi så henne? Er julen ikke engang sikker, hvad
er så sikkert?
Ja, hvad er så sikkert? Sandheden er, at der
er intet, som er sikkert i denne verden. Ja, det
skulle da lige være skatterne og døden, som
Benjamin Franklin engang sagde det, men der
findes dog lande uden indkomstskat, og selv
om døden er sikker, så er de døde på en måde
gået ud af verden. Nej, verden er et usikkert
sted. Det gjaldt også før, coronavirussen gik
sin gang gennem verdens riger og lande. I 2020
er det bare blevet tydeliggjort og skåret ud i
pap. Det er sikkert, at intet er sikkert, selv om
vi så gerne vil sikre os.
Og dog. Intet er sikkert i denne verden, men
der er noget af en anden verden midt i denne
verden, som virkelig er sikkert og vist. Der er
nemlig evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn
og verdens frelser. Der er, kunne man også
sige ikke noget, der er sikkert i denne verden,
undtagen netop julen. Altså julens indhold og
hjerte. Vores muligheder for at fejre jul, som vi
plejer, er ikke sikre og urokkelige. I år er der
f.eks. pladsbestilling i vores kirker juleaften.
Det er derimod helt sikkert, at det bliver jul,
fordi Jesus Kristus kom til verden i Betlehem,
og det er der ingen og intet i verden, som kan
rokke ved, aflyse eller afskaffe. Grundlæggende er det slet ikke julen, som er i fare, det
er os, som er fortabte uden jul. Fortabte uden
Jesus Kristus, fortabte i verden og os selv,
dødsdømte og håbløse, tomme sjæle og hvileløse hjerter. Uden julelyset er der bare blålys.

PASTORATET - ARRANGEMENTER OG SÆRLIGE GUDSTJENESTER
Men det blev jul, Kristus kom, og troen, håbet
og kærligheden kan ikke aflyses. Et menneske
kan kalde sig gudløst, men Gud er ikke menneskeløs. Gud blev menneske i sin egen kære
søn og ethvert menneske, selv det ringeste,
selv det mest foragtede, selv du og jeg har
menneskelighed tilfælles med Jesus Kristus.
Bliver det jul i corona-året 2020? Det kan vi
godt garantere, at det bliver. Julen er nemlig
ikke vores projekt, julen er Guds gave. Julemanden kan svigte. Frelsermanden gør det
aldrig.
Glædelig jul i Jesu navn!
Jesper Bacher
Tak fra Birgit Jensen – graver i Hillested kirke
Jeg vil gerne sige mange tak for 23 gode år
ved Hillested kirke. Tak for den fine afsked
som menighedsrådet holdt for mig. Samtidig en tak for gaver og blomster, som jeg
har modtaget ved min sygdom og afsked.
Venlig hilsen Birgit
Præstens nytårsforsæt – På pause, men
ikke opgivet
For et år siden annoncerede jeg i kirkebladet, at jeg ville begynde på en omfattende
besøgsrunde i pastoratet. Jeg kom også
godt i gang, og jeg er rørt og taknemmelig
over den hjertelighed og fortrolighed, som
jeg mødte i de husstande, jeg nåede at
besøge. Men ak, så kom coronaen i vejen,
og det var ikke længere tid at gå fra hus fra
hus. Det er nok klogest at holde pause i
løbet af vinteren, men når foråret kommer,
og coronaen forhåbentlig er på retur, tager
jeg fat igen.
Jesper Bacher

Forsidebillede: Sognepræsten med
mundbind og julebudskab.
Foto. Hannah Bacher

Advents – og aftengudstjenesten den 29.
november
Traditionen tro er der aftengudstjeneste i
vores pastorat. I år er det i Tirsted kirke, at vi
begynder det nye kirkeår 29/11 kl. 19.00.
Efter gudstjenesten vil der være hyggelig
sammenkomst i konfirmandstuen med lidt til
ganen.
Mobil julekoncert med Toreby Musikskoles
Kor i Hillested kirke mandag den 14. december kl. 19.00
Kom til julekoncert både i kirken og på kirkegården. Adgangen er selvfølgelig gratis, men
af hensyn til corona-situationen er det nødvendig med tilmelding senest søndag den
13. december hos Jesper Bacher, tlf.
21319020, Email: jeba@km.dk
Krybbespillet i Tirsted kirke er aflyst!
Det er med stor ærgrelse og beklagelse, at vi
må aflyse årets krybbespil, men det er svært
at se, hvorledes det kan afvikles under coronarestriktionerne. Der skal være plads til alle,
til at synge med
af fuld hals og til
at spise risengrød. Kort sagt
til at gøre det,
som vi plejer, og
det kan vi ikke
rigtigt komme til
i år, så hellere
aflyse end at amputere. Vi håber
på at komme
stærkt igen til
næse år.
Kommer vi ikke til krybbespil i år, kan man
glædes ved et billede fra sidste år. Foto: Jesper Bacher

TIRSTED-VEJLEBY

Bestil plads i kirken Juleaften
og Nytårsdag

Menighedsrådsmøder

Juleaften og nytårsdag er vi også udfordret af
coronarestriktionerne. Derfor bedes man bestille plads i kirken til en af nedenstående
gudstjenester. For at være sikker på at få sin
bestilte plads, skal man komme senest 10
minutter, før tjenesten begynder, ellers kan
pladsen gives til dem, som måtte være mødt
op uden at have bestilt plads.
Bestil hos sognepræst Jesper Bacher, tlf.
21319020, Email. jeba@km.dk. Senest 23.
december kl. 12.00.

Tirsted: Fælles menighedsrådsmøde
for Tirsted-Vejleby-Hillested-Skørringe
menighedsråd mandag den 25. januar
kl. 19.00 i Rubbeløkke præstegård

Vejleby: Fælles menighedsrådsmøde
for Tirsted-Vejleby-Hillested-Skørringe
menighedsråd mandag den 25. januar
kl. 19.00 i Rubbeløkke præstegård

Juleaften d. 24. december 2020
Tirsted kirke – plads til 30 syngende kirkegængere
Kl. 13.00 ved Jesper Bacher
Kl. 16.00 ved Jesper Bacher
Skørringe kirke – plads til 30 kirkegængere, fordi der ikke er fællessang til denne
tjeneste Kl. 14. 30 ved Ebbe Blockmann
Hillested kirke – plads til syngende 28
kirkegængere
Kl. 14.00 ved Jesper Bacher
Kl. 16.00 ved Ebbe Blockmann
Nytårsdag d. 1. januar 2021
Hillested kirke – Plads til 28 syngende
kirkegængere
kl. 14.00 ved Jesper Bacher
Bed det nye år ind– Evangelisk Alliances
Bedeuge 2021
Mandag den 11. januar kl. 19.30 i Rubbeløkke præstegård
Tirsdag den 12. januar
kl. 19.30 i Rå Missionshus
Onsdag den 13. januar
kl. 19.30 i Maribo Missionshus

Skovkorset ved vintertide.
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:
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@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

