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Gudstjenester:

Hvorfor er Luciadag et vendepunkt for lyset?
Luciadag er 13. december og har sit navn efter jomfruen og martyren Lucia, som døde omkring 304 på Sicilien. Den korte version
af hendes historie er, at en forsmået bejler angiver hende som kristen til romerne. Mirakuløst bliver hun frelst fra at blive brændt
på bålet. Ifølge én af historiens versioner blev Lucia anbragt på et
bordel, hvor hun rev sine smukke øjne ud for ikke at friste mænd.
Hver gang hun gjorde det, voksede der dog nye smukke øjne ud Lucia på sygehuset 2017
i hendes øjenhuler. Lucias navn betyder lys, og derfor er det
naturligt, at man påkalder Lucia ved øjensygdomme. På 2. søndag i Advent, som ofte ligger tæt på Luciadagen, hører man
lignelsen om de 10 kloge brudejomfruer, der husker at have olie på deres lamper, så de kan lyse for brudgommen. Det
er præcis den ide, der videreføres i alverdens Luciaoptog. Lucia betyder altså på en eller anden måde noget med at lyset
Lucia med sine øjne på
vinder frem i styrke på Luciadag! Alligevel er der jo stadigvæk hele 8 dage til vintersolhvervet den 21. december, hvor
et fad
dagene igen bliver længere. Alligevel sker der noget afgørende med lyset på Luciadag. En gammeldags almanak, der viser
alt om, hvornår solen står op og går ned igen, kan give svaret. For når dagene bliver dramatisk kortere her op mod Jul, så kortes de af i begge ender. Det
vil sige at solen hver eneste dag står senere op og går tidligere ned. På Luciadag sker den første opbremsning i mørkets udbredelse. Den 13. december
går solen ned kl. 15. 48 og den vil fra nu af langsomt gå senere ned fra dag til dag. Dagen aftager stadigvæk en smule, da solen bliver ved med
at stå senere op om morgen. Den 21. december står solen op kl. 8.37. Det er vendepunktet i årets hjul, herefter går det frem ad mod lysere tider. Så
Luciadag er et forvarsel om det lys, der skal komme til verden. Luciadag har derfor samme funktion som Johannes Døberen har i evangeliet. Johannes
var ikke selv lyset fra Gud, men han skulle vidne om lyset, der skulle fødes i vores verden, nemlig Jesus barnet. Glædelig jul. TF.
Et af landsdelen mere spektakulære luciaoptog foregår hvert år på Sygehuset i Nykøbing under ledelse af sygehuspræst Birthe Friis. De friske sygeplejestuderende fra Professionshøjskolen Absalon i Nykøbing F. går i Luciaoptog gennem alle sygehusets afdelinger og spreder lys og glæde hos
patienterne. I år sker det på Luciadagen, torsdag den 13. december. Optoget begynder på Børneafdelingen kl. 16.00, og bevæger sig derefter op
i Vestibulen med Julesang og Juleevangelium.

Sangaftener

Nykøbing F. Koret i Systofte Kirke

I Nr. Ørslev Præstegårds konfirmandstue
ca. 1 gang om måneden. Vi synger efter
den nye højskolesangbog, og kirkernes
organist vil sidde klar ved klaveret til
at spille melodien til de sangønsker, vi
kommer med. Pause med kaffe, kage og
frugt undervejs. Sidste gang før jul er tirsdag den 11. december,
hvor vi serverer gløgg og æbleskiver. De to første sangaftener i det
nye år bliver tirsdag den 22. januar og tirsdag den 26. februar.
Alle dage kl. 19.00, fri entré, og alle er naturligvis velkomne.

Jule koncert med Nykøbing F.
Koret søndag den 9. december
kl. 15.00 i Systofte Kirke. I
krigsåret 1942 under mørklægningen fik den danske komponist Svend S. Schultz en lys ide:
Hvad kan man mon bruge den Nykøbing F. koret på Marielyst ved
lange mørke vinter til? Svaret er jubilæumskoncert i foråret
oplagt: Synge i kor. Samme år
blev Nykøbing F. Koret stiftet med hele 50 sangglade kormedlemmer. Efter vinterens korøvelser afholdt koret i maj 1943 sin første
koncert i Nykøbing Falsters Teatersal, og koncerten blev ifølge beretningen en stor succes. Koret har haft mange dirigenter siden, men
var sidste år så heldige at få Aase Sløgedal som dirigent. I dag består koret af ca. 30 medlemmer og har et meget bredt repertoire, der
spænder fra rytmisk musik over musical til decideret klassisk musik.
Gratis adgang. Alle er velkomne.

Farvel og tak til Christina
Den 30. september var en hel masse mennesker med kort varsel taget til Tingsted kirke
for at deltage i afskedsgudstjeneste med
Sognepræst Christina Rygaard Kristiansen. Næste dag flyttede hun til Tønder, hvor
hun fremover skal være provst. Christina er
kommet i vore tre kirker som vikar i mange
år, når undertegnede (Tom Friis) har holdt
ferie eller friweekend. Jeg har altid trygt
overladt de tre kirker til Christina, når jeg Christina går ud af
tog på ferie. Jeg vidste at lige meget, hvad Tingsted Kirke for sidste
der skete, så skulle hun nok finde ud af det. gang
Jeg har kigget i gamle kirkeblade og fundet
ud af, at Christina havde den første gudstjeneste i vores område den
19. september 2004 i Systofte Kirke, og den sidste blev så den 9.
september 2018 i Nr. Ørslev kirke. Det er sådan næsten præcis 14
års vikartjeneste her i vore tre kirker. Mange mennesker i Nørre
Ørslev, Systofte og Sønder Kirkeby har vænnet sig til, at Christina
var sådan en, der kom en gang imellem, og de har sat pris på hendes
prædikener og kvikke bemærkninger gennem årene. Som en kirkegænger i Sønder Kirkeby spontant udbrød, da han hørte, at Christina
skulle rejse: ”Jamen! kommer Christina så ikke mere her hos os i
Sdr. Kirkeby? ”, og nej! Det gør hun ikke mere. Det er sådan det er.
Sådan er det desværre her i livet: Vi siger goddag og farvel livet igennem. Vi siger Christina tak for alt igennem årene og ønsker hende
al mulig held og velsignelse i den nye gerning på det nye sted. Fra
den 1. december vil tidligere præst i Sandby, Hanne Lund passe
embedet i Tingsted, indtil der er udpeget en ny præst. Derfor vil
Hanne Lund også vikariere et par gange i vore tre kirke i løbet af de
næste måneder.

Julestue i Sdr. Kirkeby
Efter Gudstjenesten i Sdr. Kirkeby
Kirke 16. december kl. 14.00 vil der
være hyggeligt samvær og julehistorier i Sognehuset bagved kirken.

6. januar, Helligtrekonger
Systofte 10.30
Sdr. Kirkeby 14.00
(Champagne)

Torsdag den 6. december
Sdr. Kirkeby 19.00
(Julekoncert med
Sydfalsterkoret)

13. januar, 1. s. e. H3K
Sdr. Kirkeby 10.30
Nr. Ørslev 14.00

9. december, 2. s. i Advent
Systofte 15.00
(Julekoncert med
Nykøbing F. koret)
Nr. Ørslev 19.00
Tirsdag den 11. december
Sangaften 19.00
16. december, 3. s. i Advent
Sdr. Kirkeby 14.00 (Julestue)
(Hanne Lund)
23. december, 4. s. i Advent
Nr. Ørslev 14.00
(Adventskransens 4 lys)
24. december, Juleaften
Systofte 14.00
Nr. Ørslev 15.15
Sdr. Kirkeby 16.30
25. december, Juledag
Systofte 10.30
Sdr. Kirkeby 14.00
26. december, 2. juledag
Nr. Ørslev 14.00 14.00
(Hanne Lund)
30. december, Julesøndag
Sdr. Kirkeby 14.00
1. januar, Nytårsdag
Systofte 14.00 (Champagne)
Nr. Ørslev 16.00 (Champagne)

20. januar, 2. s. e. H3K
Systofte 14.00
Nr. Ørslev 10.30
Tirsdag den 22. januar
Sangaften 19.00
27. januar, 3. s. e. H3K
Sdr. Kirkeby 10.30
Nr. Ørslev 14.00
3. februar, 4. s. e. H3K
Systofte 10.30
Nr. Ørslev 14.00
(Konfirmandgudstjeneste)
10. februar, Sidste s. e. H3K
Sdr. Kirkeby 19.00
(Evt. Hanne Lund)
17. februar, Septuagesima
Nr. Ørslev 10.30
Systofte 14.00
24. februar, Seksagesima
Sdr. Kirkeby 14.00
(Evt. Hanne Lund)
Tirsdag den 26. februar
Sangaften 19.00
3. marts, Fastelavn
Nr. Ørslev 17.00
Systofte 19.00

De 4 lys i adventskransen

Sydfalsterkoret i Sdr. Kirkeby Kirke
Julekoncert med Sydfalsterkoret
i Sdr. Kirkeby Kirke den 6. december kl. 19.00. Sydfalsterkoret er et blandet kor med ca. 40
medlemmer, som har eksisteret
i snart 25 år. Koret har igennem
årene haft forskellige dirigenter Sydfalsterkoret
og har på den måde fået et meget
bredt repertoire. Korets nuværende dirigent er Birgitte Getting, som
er primus motor i de musikalske ”Orenæs saloner”. Julekoncerten
bliver et bredt udvalg af såvel danske som udenlandske julesalmer og
sange. Efter koncerten serveres en kop kaffe i Sognehuset bagved
kirken.

Konfirmandgudstjeneste
Der er planen, at årets konfirmander skal medvirke ved gudstjenesten
i Nr. Ørslev Kirke den 3. februar kl. 14.00

Familiegudstjenester
1. søndag i Advent, den 2. december i
Systofte Kirke kl. 14.00 og i Sdr. Kirkeby Kirke kl. 16.00. Kirkernes kor vil
synge for med advents- og julesange
ved dagens to børne- og familiegudstjenester. I Sdr. Kirkeby vil der efter familiegudstjenesten være hyggeligt samvær
og julehistorier ved Michael Næsted
Nielsen i Sognehuset bagved kirken.

2. december, 1. s. i Advent
Systofte 14.00
Sdr. Kirkeby 16.00
(2 X Familiegudstjenester med kor)

På den 4. søndag i Advent, den 23. december kl. 14.00 i Nr. Ørslev Kirke vil
der være en andagt over adventskransens
4 lys ud fra salmen ”Det første lys er ordet”. Salmen handler om betydningen af
de 4 lys i adventstiden. En stille stund og en spændende historie på
dagen før den store hektiske dag.

Champagne til Nytår
Efter gudstjenesterne
i Systofte Kirke kl.
14.00 og kl. 16.00 i Nr.
Ørslev Kirke den 1. januar, og i Sdr. Kirkeby
Kirke den 6. januar kl.
14.00 drikker vi et glas
champagne. Ved de to
tjenester den 1. januar
Steen Persson
vil Steen Persson fra
Nr. Ørslev spille for til salmerne på sin harmonika.

Adventshilsen 2018

Tidligere familiegudstjeneste

Nr. Ørslev, Systofte og Sdr. Kirkeby
Sognes ”Sig det med blomster” hilsen
til alle i de tre sogne, som er fyldt 75 år.
Vi bringer Julestjerner ud lørdag den
1. december.

Næste nummer af kirkebladet uge 9 onsdag den 27. februar
SOGNEPRÆST TOM FRIIS
Nr. Ørslev Bygade 12, tlf. 54 86 80 42
Mobil nr. 23 35 00 70
Fredag fri. Mail: tfr@km.dk
www.3kirkerpaafalster.dk
Organist Kurt Ekmann Nielsen Tlf. 51 90 15 49

SDR. KIRKEBY:
Graver Helle Bjørn Tlf. 5493 75 50 - 25 86 71 78
Menighedsrådsform.: Henrik Munk Jensen Tlf. 26 33 01 20
Kirkeværge Ulla Jørgensen
Kasserer Bo Sort Søgaard
Kirkesanger Birgitte Hansen Tlf. 40 94 73 52

NR. ØRSLEV OG SYSTOFTE:
Graver (Nr. Ørslev):
Birgitte Pilmann Kristensen, tlf. 20 10 14 56.
Graver (Systofte):
Claus Kepp Hansen, tlf. 54 86 80 77 - 23 30 80 77
Menighedsrådsformand: Knud Brusgaard Nielsen, tlf. 54 86 83 60
mobil: 40 18 94 87; Email: knud.brusgaard@gmail.com

Kirkeværge (Nr. Ørslev ): John Nielsen, tlf. 54 86 85 44
Kirkeværge (Systofte): Else Marie Petersen, 54 86 82 49
Kasserer: Søren Dahldorph Jørgensen, Tlf.: 54 86 84 82
Kirkesanger (Systofte) Birgitte Hansen, Tlf.: 40 94 73 52
Kirkesanger( Nr. Ørslev) Lisbeth Helt, Tlf.: 51 90 15 48

