Kirkebladet for Nr. Ørslev, Sdr. Kirkeby og Systofte Sogne
Alt med forbehold (Man må forsøge
at tage det humoristisk)

2012: Det gamle kloster i Judas ørken grundlagt på stedet,
hvor Jesus modstod Satans fristelser

Prøvelser og Faste
Mange mennesker vil sikkert
skrive under på, at hele det sidste
år har været én stor prøvelse. For
mange nærmest en katastrofe.
I Biblen er prøvelser ofte forbundet med tallet 40: 40 års ørkenvandring, 40 dages regn ved
syndfloden, 40 dage var Moses
Fasteord: ”Mennesket lever ikke af
på Sinjas bjerg dengang med brød alene, men af ethvert ord, der
stentavlerne, 40 dage håner Goudgår af guds mund”
liat jøderne, indtil David til sidst
stiller op mod ham i tvekamp, 40 dage går Jesus går rundt på jorden
efter opstandelsen Påskedag, inden han forsvinder op mod skyerne
på Kristi Himmelfartsdag. Biblen har mange flere 40 tals prøvelser,
men jeg skal kun nævne en til: Nemlig de 40 dage Jesus faster i ørkenen, inden han til sidst skal prøves og fristes af Satan selv. De 40
dages faste har givet navn til ordet karantæne, som kommer fra det
italienske ”quarantina”, der betyder 40. Sidste år lukkede Danmark
ned og blev sat i karantæne lige præcis midt i Fastetiden. Fasten på
40 dage begyndte i år på Askeonsdag, den 17. februar og varer frem
til og med Påskelørdag, den 3. april. Man tæller ikke søndagene med
som fastedage! I Fasten gælder det om at holde op! Holde op (eller
i det mindste holde igen) med at spise, drikke alkohol, ryge, se TV,
være på nettet, eller hvad man nu kan finde på. Imidlertid vil mange,
der plejer at faste, ikke faste i år med den begrundelse, at hele det
sidste år allerede har været et stort afsavn og en lang faste. I stedet
for at faste og give afkald på noget, er der jo altid den mulighed, at
man kan hjælpe nogle andre mennesker ved at give noget. For trods
alt lider vi ikke så store afsavn i Danmark under corona, som man gør
mange andre steder i verden. Forskellen på prøvelser og almindelige
problemer er, at man som regel skal lære noget af sine prøvelser. I
prøvelser gælder det om at holde ud, holde fast og holde ved, for der
er en mening med galskaben. Hold ud og hold afstand indtil videre,
men først og fremmest skal du holde modet oppe. Kristendommen
har en meget lang tradition for at holde ud i prøvelser og forfølgelser.
Guds søn måtte selv gennemgå mange lidelser, og derfor skal hans
elever, disciplene heller ikke regne med, at deres liv skal blive let
og uden prøvelser. Disciplene var så gode til at holde ud i prøvelser,
at de kom til at give navn til et nyt ord for udholdenhed: Disciplin!
Påsken og Julen i kirken blev aflyst i 2020, men hvis Gud og sundhedsmyndighederne vil det, kan Påsken måske blive til noget i kirken
i år. Først er der imidlertid en lang faste, en karantæne, en prøvelse, vi
skal gennemleve. Frygt ikke, det skal nok ende godt. Glædelig Påske.
Sognepræst Tom Friis

I profeten Esajas bog siger Gud et sted til profeten: ”Jeres planer er
ikke mine planer”. Og sådan må man sige hele det sidste år har været.
Vi har lagt planer, for så efterfølgende at aflyse det hele igen. Nu er
vi dog efterhånden blevet så realistiske, at vi tager corona forbehold,
for alle de arrangementer vi planlægger.
Indtil videre kan vi ikke gennemføre vore månedlige sangaftener
og studiekredse. Vi må simpelthen vente på bedre tider. Det samme
gælder for vores kors medvirken ved gudstjenester, og de forskellige andre koncerter, vi havde planlagt.
Med hensyn til vores Fællesspisning på Skærtorsdag i Nr. Ørslev
Præstegård efter gudstjenesten i Nr. Ørslev Kirke den 1. april
kl. 16.00, så kan det heller ikke lade sig gøre i øjeblikket, men hvis
corona situationen pludselig gør det muligt, så skal vi nok hurtigt
stable et arrangement på benene.
Den lige så traditionelle Påskehygge i Sdr. Kirkeby Sognehus efter 2. Påskedags gudstjeneste i Sdr. Kirkeby Kirke den 5. april
kl. 14.00 gennemføres, hvis det er muligt, ellers vil menighedsrådet
måske lave et udendørs arrangement.
Og så er der 2. Pinsedags friluftsgudstjeneste i Nr. Ørslev Præstegårdshave den 24. maj kl. 14.00. Den forsøges gennemført. Er
dette ikke muligt, vil vi lave en pilgrimsvandring på Horreby Lyng
i stedet for.

Pilgrimsvandring
på Horreby lyng

Kristuskrans Meditation om Fadervor
Den 5. søndag efter Påske, den 9. maj i år har temaet: ”Bøn i Jesu
navn”. Jesus siger til disciplene, at Gud give dem alt, hvad de beder
om i hans navn. Ved dagens Kristuskrans Meditation vil vi gå i dybden med den bøn, Jesus selv lærte sine disciple, nemlig Fadervor.
Det foregår søndag den 9. maj kl. 14.00 i Sdr. Kirkeby Kirke og
kl. 16.00 i Systofte Kirke ved sognepræst Tom Friis og sygehuspræst Birthe Friis. Det bliver små gudstjenester med meditation og
refleksion over bønnens væsen og styrke. Det kræver ingen forudsætninger at deltage. Du kan låne en Kristuskrans i gudstjenesten og
får en lille folder med hjem til evt. eget brug efterfølgende. De lånte
Kristuskranse bliver selvfølgelig sprittet af før og efter brug. Alle er
hjerteligt velkomne.

Gudstjenester:
7. marts,
3. søndag i Fasten
Systofte 9.30
Sdr. Kirkeby 11.00
14. marts, Midfaste
Nr. Ørslev 9.30
Systofte 11.00
21. marts,
Maria Bebudelse
Nr. Ørslev 11.00
Sdr. Kirkeby 14.00
28. marts, Palmesøndag
Systofte 9.30
Sdr. Kirkeby 11.00

25. april, 3. s. e. Påske
Systofte 14.00
(Jeppe Sørensen)
30. april, Bededag
Nr. Ørslev 10.00
(konfirmation)
Lørdag den 1. maj
Nr. Ørslev 10.00
(konfirmation)
2. maj, 4. s. e. Påske
Sdr. Kirkeby 10.00
(konfirmation)

1. april, Skærtorsdag
Nr. Ørslev 16.00
(Måske fællesspisning)

9. maj, 5. s. e. Påske
Sdr. Kirkeby 14.00
(Kistuskrans)
Systofte 16.00
(Kistuskrans)

2. april, Langfredag
Systofte 11.00
Sdr. Kirkeby 14.00

13. maj, Kristi himmelfart
Systofte 17.00
Nr. Ørslev 19.00

4. april, Påskedag
Nr. Ørslev 9.30
Systofte 11.00

16. maj, 6. s. e. Påske
Nr. Ørslev 9.00
Sdr. Kirkeby 10.30

5. april, 2. Påskedag
Sdr. Kirkeby 14.00
(Påskehygge?)

23. maj, Pinsedag
Systofte 9.00
Sdr. Kirkeby 10.30

Lørdag den 10. april
Systofte 11.00 (Dåb)

24. maj, 2. Pinsedag
Nr. Ørslev 14.00
(Friluftsgudstjeneste/
Pilgrimsvandring)

11. april, 1. s. e. Påske
Nr. Ørslev 17.00
Systofte 19.00
Lørdag den 17. april
Sdr. Kirkeby 11.00 (Dåb)
18. april, 2. s. e. Påske
Sdr. Kirkeby 14.00

30. maj, Trinitatis
Systofte 14.00
(Jeppe Sørensen)
6. juni, 1. s. e. Trin.
Nr. Ørslev 10.30
Sdr. Kirkeby 14.00

Konfirmationer 2021

Rumænere i Sdr. Kirkeby kirke
Nogen i Sdr. Kirkeby har nok undret sig over, at der af og til dukker
nogle fremmede mennesker op ved Sdr. Kirkeby Kirke på tidspunkter, hvor der ikke er planlagt gudstjenester i kirken. Forklaringen er,
at en rumænsk ortodoks kristen menighed låner Sdr. Kirkeby Kirke
ca. 1 gang om måneden. Menigheden består af rumænere, der bor
i lokalområdet. Rumænerne er
glade for, at de kan låne kirken,
og Sdr. Kirkeby Menighedsråd
er ligeledes glade for, at de kan
hjælpe en af de mange minoritetskirker i Danmark.
Rumænien er omkring 6 gange
større end Danmark og har over
20. millioner indbyggere. Der bor
over 30.000 rumænere i Danmark

Friluftsgudstjeneste
i præstegårdshaven
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Birthe med Kristuskrans

Selvom vi ikke har mange konfirmander i
år, så bliver de spredt ud over mange små
konfirmationer, så er der nemlig større mulighed for at gennemføre dem her i forår
og forsommer. Følgende unge mennesker
forventes konfirmerede i de tre kirker:
30. april, Bededag, Nr. Ørslev Kirke
kl. 10.00
Natasia Kirstie Hansen
Sofie Pokrywiecki
Lørdag den 1. maj, Nr. Ørslev Kirke kl. 10.00
Marius Lind Blauenkjær
Søndag den 2. maj, Sdr. Kirkeby Kirke kl. 10.00
Magnus Lund Petersen
Lørdag den 19. juni, Nr. Ørslev Kirke kl. 10.00
Alberte Høegh-Andersen
Frej Nielsen
Niklas Hedengran Larsen
Lørdag den 19. juni, Systofte Kirke kl. 12.00
Jeppe Hesselborg Krogh

Næste udgivelse af kirkebladet uge 20 onsdag den 19. maj
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.: Bo Sort Søgaard, Tlf. 23 36 90 08
Kirkeværge Ulla Jørgensen, Tlf. 29 62 64 91
Kasserer Heinrich Juncher, Tlf. 26 21 12 36
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 ): Jannie Bech, Tlf. 30 89 13 06
Kirkeværge (Systofte): Poul Aage, Tlf. 24 98 19 10
Kasserer: Jørgen Blomquist, Tlf. 30 69 91 12
Kirkesanger (Systofte) Birgitte Hansen, Tlf.: 40 94 73 52
Kirkesanger( Nr. Ørslev) Joan Kragh, Tlf.: 26 14 04 68

