
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.
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Kirkesanger( Nr. Ørslev) Lisbeth Helt, Tlf.: 51 90 15 48
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Organist Kurt Ekmann Nielsen Tlf. 51 90 15 49
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Gudstjenester:
31. maj, Pinsedag
Systofte 9.00
Sdr. Kirkeby 10.30

1. juni, 2. Pinsedag
14.00 Horreby Lyng
(Pilgrimsvandring) 

7. juni, Trinitatis
Sdr. Kirkeby 19.00
(Jeppe Sørensen)

14. juni, 1. s. e. Trin.
Nr. Ørslev 17.00

21. juni, 2. s. e. Trin.
Systofte 10.30
Sdr. Kirkeby 14.00

28. juni, 3. s. e. Trin.
Nr. Ørslev 10.30

5. juli, 4. s. e. Trin.
Systofte 9.00
Sdr. Kirkeby 10.30

12. juli, 5. s. e. Trin.
Nr. Ørslev 9.00
Systofte 10.30

19. juli, 6. s. e. Trin.
Strandkirken 10.00
Sdr. Kirkeby 14.00

26. juli, 7. s. e. Trin.
Systofte 10.30 (Dåb)

2. august, 8. s. e. Trin.
Nr. Ørslev 14.00

Torsdag den 6. august
Sdr. Kirkeby 19.00
(Skovgudstjeneste) 

9. august, 9. s. e. Trin.
Systofte 9.00
Sdr. Kirkeby 10.30

16. august, 10. s. e. Trin.
Nr. Ørslev 19.00 
(Jeppe Sørensen)

23. august, 11. s. e. Trin.
Sdr. Kirkeby 10.30 
(Jeppe Sørensen)

30. august, 12. s. e. Trin.
Systofte 14.00 
(Jeppe Sørensen)

6. september, 13. s. e. Trin.
Nr. Ørslev 11.00
Sdr. Kirkeby 14.00

13. september, 14. s. e. Trin.
Nr. Ørslev 9.30
Systofte 11.00

Kontrolleret genåbning? – Det 
eneste vi ved med sikkerhed er, at 
vi ikke ved noget med sikkerhed
I skrivende stund skal Folkekirken og de øvrige trossamfund så 
småt til at åbne dørene igen efter � ere måneders nedlukning under 
coronavirussens hærgen. Det sker under strenge restriktioner. Der 
skal være 4 m2 plads pr person i kirkerummet, håndsprit ved ind-
gangen, en gangs servietter i stedet for håndklæder, sangark i ste-
det for salmebøger. Kirkegængere, der i forvejen bor under samme 
tag, må godt sidde sammen i kirken. Det er nogenlunde de samme 
retningslinjer, vi har brugt for at gennemføre bisættelser og begra-
velser i kirken i karantænetiden. Der er selvfølgelig � ere restriktio-
ner forbundet med at gennemføre altergang, så nadveren vil vi nok 
vente en tid med endnu af sundhedsmæssige årsager. Hver kirkes 
areal i selve kirkerummet er målt op, så vi ved, hvor mange, der må 
lukkes ind til gudstjeneste. Det er mit skøn, at der ikke bliver noget 
problem med at få plads til kirkegængerne i stiftets mange landsby 
kirker. På landet holder vi forvejen � ere mindre gudstjenester i for-
skellige kirker på samme dag. Det, jeg skriver her, skal selvfølgelig 
tages med forbehold for, at man meget hurtigt kan blive overhalet 
af udviklingen og reglerne på Covid 19 området.

Sangaftner og studiekred-
se i Nr. Ørslev præstegårds 
kon� rmandstue er også 
a� yst indtil videre grundet 
coronavirus. Vi håber på, at 
disse aktiviteter kan genop-
tages til efteråret. Kirker-
nes kor KØS holder indtil 
videre coronapause, men 
starter udendørs snart. 
Kontakt korleder Helle Bjørn tlf. 25 86 71 78 for nærmere infor-
mation.

Få ind� ydelse på din lokale kirkes liv 
- Stil op til menighedsrådsvalg 2020
Offentligt orienteringsmøde om 
valget tirsdag den 9. juni kl. 
19.30 i Systofte Forsamlingshus 
for Nr. Ørslev-Systofte Menig-
hedsråd og samme dag kl. 19.00 
i Sdr. Kirkeby Kirke for Sdr. 
Kirkeby Menighedsråd. På ori-
enteringsmødet skal menigheds-
rådet bl.a. orientere om arbejdet 
i den forløbne funktionsperiode, 
kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og an-
tallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet. Kunne du 
tænke dig at være medlem af menighedsrådet eller suppleant, kan 
du møde op til orienteringsmødet den 9. juni. Du kan eventuelt 
kontakte formand Knud Brusgaard Nielsen inden mødet (for 
Nr. Ørslev - Systofte Menighedsråd) og formand Henrik Munk 
Jensen (for Sdr. Kirkeby Menighedsråd). Menighedsrådene 
skønner, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at gennemføre 
disse møder, og dagen før, den 8. juni, bliver der formodentlig 
tilladt lidt større forsamlinger. 

Skovgudstjeneste i Sdr. Kirkeby
Vi mødes ved Sdr. Kirkeby Kirke torsdag den 6. august kl. 
19.00. Herfra går vi turen rundt i kirkens lille skov bag den tidli-
gere 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. Alle er velkomne. 

Gør som Pontius Pilatus: Vask hænder!

Friluftsgudstjeneste erstattes af 
pilgrimsvandring
Den årlige 2. Pinsedags 
friluftsgudstjene i præ-
stegårdshaven med ef-
terfølgende kaffebord 
overholder desværre ikke 
de nuværende regler for 
udendørs forsamlinger. Så 
den må vi a� yse i år. Som 
et alternativ tilbyder Bir-
the og Tom Friis en pil-
grimsvandring på Hor-
reby Lyng. Hvis vi bliver 
� ere end myndighederne tillader, kan vi dele os i � ere grupper. 
Turen bliver max. 5 km, måske kortere. Det afhænger lidt at vej-
ret og jordbunden, som godt kan drille ude på lyngen. Der vil være 
� ere små andagter og re� eksioner undervejs på turen. Vi mødes 
2. Pinsedag, mandag den 31. maj kl. 14.00 på P pladsen ved 
indgangen til lyngen.

Birgitta Pilgrimsvandring 
”Herre vis mig din vej, og giv mig mod til at gå den” sagde 
Birgitta af Vadstena. Onsdag den 8. juli arrangerer sygehus-
præst Birthe Friis og sognepræst Tom Friis pilgrimsvandring 
i sporene af Den hellige Birgitta af Vadstena. Vi begynder med 
morgensang i Maribo Domkirke kl. 9.00. Derefter tager vi en kop 
kaffe eller the med bolle (20 kr.) i PilgrimsHuset Maribo. Vi går de 
ca. 6,5 km. langs Maribo Sø, forbi det nye Birgitta Kloster, over 
åbent land og gennem skov ud til Engestofte Kirke. I kirken � ndes 
en gamle Birgitta altertavle fra Birgittas Klosterkirke i Maribo. Ved 
kirken spiser vi vores medbragte madpakke. Efter en lille samling i 
kirken går vi derefter de 6,5 km. tilbage til PilgrimsHuset Maribo. 
Hvis du har problemer med at gå 13 km., kan du evt. blive kørt til-
bage til PilgrimsHuset fra Engestofte Kirke. Husk vand, madpakke 
og evt. noget at sidde på, når vi spiser madpakker i græsset ved En-
gestofte Kirke. Tilmelding er ikke nødvendig, men du kan kontakte 
Tom Friis på 23 35 00 70/54 86 80 42 eller Birthe Friis på telefon 
29 47 06 33, hvis du har spørgsmål til vandringen.

Videoandagter 
”Nød lærer nøgen kvinde 
at spinde” siger et gam-
melt ordsprog. Og således 
er mange kirker i Danmark 
blevet ganske kreative udi 
den kunst at producere små 
videoklip eller egentlige vi-
deogudstjenester, som man 
kan se på Facebook eller YouTube. Kvaliteten af disse videoer er 
også løbende blevet bedre i takt med, at vi har lært det. Desuden 
har ”seertallene” ved de virtuelle andagter/gudstjenester generelt 
været højere end deltagerantallet ved de fysiske gudstjenester, så 
videoklippene fra kirken er bestemt kommet for at blive en natur-
lig del eller et vigtigt supplement til kirkens almindelige liv og til-
bud. Se vores videoandagter på Facebook under ”Nr. Ørslev, 
Systofte og Sdr. Kirkeby Sogne” eller på YouTube kanalen 
”Birthe og Tom Friis”.
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Videoandagt med masser af remedier

Magisk forår på Horreby Lyng

ved en tidligere Skovgudstjeneste

Pilgrimme ved Engestofte Kirke

Menighedsrådsvalg

Tag med til Hamborg
Lolland – Falster afdelingen af Danske Sømands- og Udlands-
kirker (DSUK) arrangerer en 4-dages tur til Hamburg fra 
torsdag den 17. september til og med søndag den 20. septem-
ber. Turen køres af Skørringe Turistbusser, og vi bor på Motel 
One Hamburg am Michel. Programmet omfatter bl.a. byrundtur 
med bus, sejltur med ud� ugtsskib i havnen, bustur i egnen sydvest 
for Hamburg, Altes Land, tur til Wedel med Willkomm Höft ved 
Elben, besøg i Altona, besøg i Kirche der Stille, ”stilhedens kir-
ke”, besøg i den store barokkirke St. Michel, søndagsgudstjeneste 
i og fortælling om den danske sømandskirke, Benediktekirken, 
ved kirkens præst Vicky Popp Fredslund. Turens pris er 3485 kr. 
pr. person i dobbeltværelse. Enkeltværelsestillæg 750 kr. Prisen 
gælder ved 30 tilmeldinger. Ved � ere tilmeldinger sænkes prisen. 
Udførligt program følger. Tilmelding sker til Nils Roland på tlf. 
24 96 85 65 eller mail: ncr@mail.dk og ved samtidig indbetaling 
af depositum 1000 kr. pr. person til Skørringe Rejser, reg. nr. 2485 
kontonr.: 6275870690. Restbeløbet betales senest 1. juli 2020. 
Navn(e) og kontaktoplysninger anføres ved indbetalingen

Elbphilharmonie i Hamborg


