For Nr. Ørslev, Sdr. Kirkeby og Systofte sogne
Historisk valg:

Den næste biskop bliver helt sikkert en kvinde!
Vi skal have ny biskop i LollandFalsters Stift, da Steen Skovsgaard efter eget ønske stopper på
posten efter 12 år. Valgkampen
har i skrivende stund varet i ½ år.
Den 17. maj var vi en masse mennesker forsamlede i bispegården i
Nykøbing, for at overvære stemmeoptælling ved bispevalget. På
flere måder blev det en historiske
begivenhed. Det er første gang i
Danmark, der blev gennemført et
valg ved elektronisk afstemning.
Det var frygtet, at stemmeprocenten af samme grund kunne blive
lav, men en flot stemmeprocent Knud Brusgaard Nielsen skyder
på 90,2 viste, at der ikke var nooptælling af stemmer i gang
gen grund til frygt. Formanden for
Nr. Ørslev- Systofte Menighedsråd, Knud Brusgaard Nielsen er
formand for valgbestyrelsen ved bispevalget og havde det ærefulde hverv med at åbne selve valghandlingen. En udsending fra
kirkeministeriets IT afdeling overbragte en lukket kuvert, hvori der
lå en USB nøgle med den temmelig lange kode, der skulle til for at
dekryptere den fil, hvor valgresultatet lå. Og da det var sket, stod
valgresultatet på en storskærm i samme øjeblik! Altså ikke noget
med sved på panden, mens der foregik optælling og fintælling i et
tilstødende lokale.
Resultatet blev, at Christina Rygaard Kristiansen fik klart flest
stemmer, dernæst fulgte Marianne Gaarden, Poul Jachim Sten-
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der og Michael Fagerlund. Ingen af kandidaterne fik dog mere end
50 % af stemmerne. Det betyder, at Christina Rygaard Kristiansen
og Marianne Gaarden skal ud i en 2. valgrunde. Den 22. juni ved
vi, hvem der bliver den næste biskop over Lolland-Falster.
Dette bliver også en historisk dag, for vi har aldrig haft en kvindelig
biskop over Lolland-Falster før.
Danmarks første kvindelige præst, Johanne Andersen, blev indsat i sit embede den 2. maj 1948. Hun var for øvrigt præst i den nu
hedengangne ”Lolland-Falsters Valgmenighed”, som holdt til i Nr.
Ørslev Kirke. Så der en vis historisk mening med, at det netop blev
formanden for Nr. Ørslev-Systofte Menighedsråd, som åbnede den
afstemning, der 100 % sikkert vil bane vejen for den første kvindelige
biskop her på Sydhavsøerne.

Meditationsgudstjeneste i Systofte
Kunne du tænke dig at lære
at bruge Kristuskransen?
Så kom til meditations- og
Kristuskrans gudstjeneste
søndag den 11. juni 19.00
i Systofte Kirke. Birthe
Friis vil lære os at bruge den
populære Kristuskrans, og
Tom Friis vil stå for en åndelig refleksion. Alle er hjertelig velkomne. Man kan låne
en Kristuskrans i kirken under gudstjenesten og få en
vejledning med hjem.

Johanne Andersen og to andre kvinder blev ordineret til præstegerningen i
Odense af Biskop Øllgaard den 28. april 1948. Johanne står her
ved siden af biskoppen.

Den nye biskop indvies ved en festgudstjeneste i Maribo Domkirke
den 10. september kl. 14.00.

Fredag den 23. juni. Vi lægger ud med en
kort ”midsommerandagt” i Sdr. Kirkeby
Kirke kl. 17.00. Dernæst er der mulighed
for at nyde den medbragte mad og benytte grill i og omkring sognehuset bag
kirken, og siden hen bevæger vi os ud til
bålpladsen på marken bagved til båltale,
inden bålet tændes.

Pilgrimsvandring fra Maribo til
Engestofte retur

Sangaftener
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 og kage
undervejs. Den sidste sangaften før sommerferien er: Tirsdag den
13. juni. Herefter holder vi sommerferie, men begynder igen tirsdag den 12. september. Begge dage kl. 19.00, fri entré, og alle er
naturligvis velkomne.

Tirsdag den 13. juni
Sangaften 19.00

30. juli, 7. s. e. Trin.
Systofte 14.00
6. august, 8. s. e. Trin.
Strandkirken 10.00 (Dåb)
Nr. Ørslev 14.00
13. august, 9. s. e. Trin.
Systofte 10.30
Sdr. Kirkeby 14.00

Fredag den 23. juni
Sdr. Kirkeby 17.00
(Sankt Hans)

20. august, 10. s. e. Trin.
Nr. Ørslev 17.00
Sdr. Kirkeby 19.00
(Skovgudstjeneste)

25. juni, 2. s. e. Trin.
Sdr. Kirkeby 9.00
Nr. Ørslev 10.30 (Dåb)

27. august, 11. s. e. Trin.
Systofte 9.00
(Christina R Kristiansen)

2. juli, 3. s. e. Trin.
Systofte 10.30 (Dåb)

3.september, 11. s. e. Trin.
Nr. Ørslev 19.00
(Christina R Kristiansen)

9. juli, 4. s. e. Trin.
Nr. Ørslev 9.00
Sdr. Kirkeby 10.30
16. juli, 5. s. e. Trin.
Systofte 10.30
(Christina R Kristiansen)

10. sept. 12. s. e. Trin.
Sdr. Kirkeby 9.00
Nr. Ørslev 10.30
(Høst+Dåb)
Tirsdag den 12. sept.
Sangaften 19.00

23. juli, 6. s. e. Trin.
Nr. Ørslev 9.00
Sdr. Kirkeby 10.30 (Dåb)

Sankt Hans i Sdr. Kirkeby

Sankt Hans 16

Birthe med en meget stor kristuskrans

11. juni, Trinitatis
Sdr. Kirkeby 14.00
Systofte 19.00 (Meditation
med Kristuskrans)

18. juni, 1. s. e. Trin.
Nr. Ørslev 19.00
(Christina R Kristiansen)

Inden da, onsdag den 14. juni kl. 13 afholdes den årlige landemodegudstjeneste i
Maribo Domkirke med efterfølgende åbent
møde i Bangs Have. Dagen vil samtidig være
en mulighed for at tage afsked med biskop
Steen Skovsgaard, som i sin årsberetning
Steen Skovsgaard
vil komme ind på sine 12 år som biskop her
hos os; de næste par år skal Skovsgaard være
Ph.d. studerende ved Århus Universitet. Steen Skovsgaard vil blive
husket som en meget aktiv og vellidt biskop, der satte mange skibe
i søen. Biskoppen vil ved landemodet også begrunde uddelingen af
den årlige kirkelige initiativpris.
Christina Rygaard Kristiansen(tv) og Marianne Gaarden fanget lige efter
stemme optælling. Hvem af dem bliver næste biskop over Lolland-Falster?

Gudstjenester:

Skovgudstjeneste i Sdr. Kirkeby
Vi mødes ved Sdr. Kirkeby Kirke den 20. august kl. 19.00. Herfra
går vi turen rundt i kirkens lille skov bag den tidligere præstegård
og ender ved søen og bålpladsen nede bagved. Her holder vi en kort
andagt, mens brændestykkerne knitrer på bålet og synger et par sommersange. Da vi ikke kan have kirkeorglet med rundt i skoven, har vi
overtalt Dean Delgiusto til at spille på sin harmonika ude i naturen.
Alle er velkomne.

Onsdag den 19. juli vil vi gå pilgrimsvandring fra Maribo til Engestofte og retur igen med sygehuspræst Birthe Gunhild Friis og sognepræst Tom Friis. Vi kører i egne biler eller med tog til Maribo, hvor
vi mødes til morgensang i Maribo Domkirke kl.
9.00 – 9.30. Derefter drikker vi kaffe eller the og
får en bolle i PilgrimsHuset Maribo. Vi går langs
Maribosøerne mod Engestofte. I Engestofte Kirke
vil vi høre lidt om den smukke Birgittaaltertavle,
som oprindelig stod i Birgittasøstrenes Klosterkirke. Vi spiser madpakke og så går turen mod
Maribo. Vi er tilbage i Maribo ca. 15.30. Turen
er ca. 13 km. Morgenkaffe med bolle koster 15 kr.
Medbring madpakke og vand eller køb madpakke
til 85 kr. i PilgrimsHuset. Evt. kan du få kørelejlighed. Tilmelding til Tom Friis på telefon 54 86
Birgitta statue
80 42 eller e-mail TFR@km.dk
i PilgrimsHuset

Skovgudstjeneste

Næste udgave af Kirkebladet er uge 34 onsdag den 23. august
SOGNEPRÆST TOM FRIIS
Nr. Ørslev Bygade 12, tlf. 54 86 80 42
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

