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Gudstjenester:

Næste nummer af kirkebladet uge 34 onsdag den 24. august

Torsdag den 2. juni
Studiekreds 19.30

Lørdag den 4. juni
Systofte 10.00 (Dåb)
Nr. Ørslev 12.00 (Dåb)

5. juni, Pinsedag
Systofte 9.00
Sdr. Kirkeby 10.30

6. juni, 2. Pinsedag
Nr. Ørslev 14.00 
(Friluftsgudstjeneste)

12. juni, Trinitatis
Systofte 10.30 
(Jeppe Sørensen)

Tirsdag den 14. juni
Sangaften 19.00

Lørdag den 18. juni
Horreby Lyng 11.00 
(Pilgrimsmedvandring )

19. juni, 1.  s.  e. Trin.
Strandkirken 10.00
Sdr. Kirkeby 14.00

Onsdag den 22. juni
Klosterkirken 17.15
(Kristuskrans meditation)

26. juni, 2. s. e. Trin.
Nr. Ørslev 9.30 
(Kristuskrans meditation)
Systofte 11.00 
(Kristuskrans meditation)

3. juli, 3. s. e. Trin.
Systofte 9.30
Sdr. Kirkeby 11.00

10. juli, 4. s e. Trin.
Nr. Ørslev 14.00

17. juli, 5. s e. Trin.
Systofte 11.00

24. juli, 6. s e. Trin.
Sdr. Kirkeby 14.00 
(Skovgudstjeneste)

31. juli, 7. s e. Trin.
Nr. Ørslev 19.00
(Jeppe Sørensen)

7. august, 8. s. e. Trin.
Systofte 9.30
Sdr. Kirkeby 11.00

14. august, 9. s. e. Trin.
Nr. Ørslev 14.00
(Jeppe Sørensen)

21. august, 10. s. e. Trin.
Systofte 11.00
(Jeppe Sørensen)

28. august, 11. s. e. Trin.
Nr. Ørslev 9.30
Sdr. Kirkeby 11.00

4. september, 12. s. e. Trin.
Systofte 9.30
Nr. Ørslev 11.00

SDR. KIRKEBY:
Graver Helle Bjørn, Tlf. 5493 75 50 - 25 86 71 78
Menighedsrådsform.: Bo Sort Søgaard, Tlf. 23 36 90 08
Kirkeværge Sashia Haiberg, Tlf. 29 93 60 53
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: Jørn 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

SOGNEPRÆST TOM FRIIS
Nr. Ørslev Bygade 12 
Tlf. 54 86 80 42 - 23 35 00 70
Fredag fri. Mail: tfr@km.dk
www.3kirkerpaafalster.dk 
Organist Kurt Ekmann Nielsen, Tlf. 51 90 15 49

 Birthe med Kristuskrans

Friluftsgudstjeneste
Det er planen, at vi fejrer gudstjeneste under åben himmel i Nr. 
Ørslev Præstegårdshave på 2. Pinsedag, den 6. juni 
kl. 14.00, og der vil efterfølgende også være kaffebord i haven. 
NB! Såfremt det skulle blive regnvejr, rykker vi inden døre i 
kirken og kon� rmandstuen.

Pilgrims- og medvandring på 
Horreby Lyng – Danmission 200 år
I anledning af at Danmission fejrer sine første 200 år i juni 2022 
vil der lørdag den 18. juni kl. 11.00 være en 4,7 km. lang 
pilgrimsvandring og medvandring på Horreby Lyng med 
sygehuspræst Birthe Friis og sognepræst Tom Friis. Vandringen 
bliver med fokus på Libanon. Der er sket meget siden dengang 
de første missionærer blev udsendt. Danmission er til stede i en 
række lande i Afrika, Mellemøsten og Fjernøsten, vel at mærke 
som ligeværdige partnere på de lokales præmisser. Derfor er 
begrebet medvandring blevet et nøgleord for Danmissions 
arbejde, ligesom Jesus selv gik sammen med de to på vejen til 
Emmaus. Derfor er en kristen også en medvandrer. Det gælder 
også i vores forhold til kristne i andre lande. Danmissions 
samarbejdspartnere giver i hvert fald udtryk for, at noget af det 
vigtigste er, at vi tænker på dem og beder for dem. Det vil vi 
re� ektere over på vandringen Tag madpakker med. 

Sdr. Kirkebys rune-
sten vender tilbage
Indtil 1809 sad der en tilhugget runesten 
af rød granit i Sdr. Kirkeby Kirkes nord-
vestlige mur. Stenen har et billede af et 
vikingeskib, og nedenunder står der med 
runer: ”..ser satte disse runer efter sin 
broder As..og fandt døden på Gotland..
Thor vie disse runer”. Resten af teksten 
er nok gået tabt, da man tilhuggede stenen 
for omkring 1000 år siden. Sdr. Kirkeby 
stenen � ndes i dag på Nationalmuseet, og den får vi ikke tilbage 
til Sdr. Kirkeby. Derfor vil vi forsøge at genskabe runestenen og 
placere den lige uden for kirken. Vi har fundet en passende sten 
i grusgraven ved Systofte. På billedet kan man se formanden for 
Sdr. Kirkeby menighedsråd, Bo Sort Søgaard som sammen med 
stenhuggeren placerer en aftegning af den originale runesten 
ovenpå den sten, vi har udset os. Det bliver meget spændende.

Tag med til Hamborg 
Lolland – Falster afdelingen af Danske 
Sømands- og Udlandskirker (DSUK)  
arrangerer en 4-dages tur til Hamburg 
fra torsdag den 22. september til og 
med søndag den 25. september. 
Turen har � ere gange været udskudt 
pga. corona, men nu prøver vi igen. Udførligt program kan 
hentes på LF Stifts hjemmeside eller ved henvendelse hos Tom 
Friis. Prisen er 4095 kr.  pr. person i dobbeltværelse. Forhånds 
tilmelding sker til Nils Roland på tlf. 24 96 85 65 eller mail: 
ncr@mail.dk.

Minikon� rmander i uge 35
I samarbejde med nabosognene Karleby, 
Horreby, Sdr. Alslev, Horbelev og 
Falkerslev. Alle, der går i 3. og 4. klasse 
på Møllebakkeskolen, inviteres igen i 
år til at gå til minikon� rmand. Ligesom 
sidste år foregår forløbet over 5 dage i 
år i uge 35. Vi tager udgangspunkt i de 
gode bibelhistorier, men vi skal ikke 
bare høre bibelhistorier vi skal også lege 
dem. Vi skal synge, lege og lave teater, 
lave en masse kreativt og selvfølgelig 
spise kage eller boller og hygge. Mini-
kon� rmandundervisning er et supplement til det, man kan lære 
af forældre og skole om kirke og kristendom. Det meste foregår 
i Horreby Kirke, så vi kan gå på opdagelse i kirkerummet. 
Kender du en der går i 3. eller 4. klasse på Møllebakkeskolen, 
så spørg om det er noget for dem. I hverdagene vil minikon� r-
manderne blive hentet på skolen efter skoletid, og dem, der ikke 
bliver hentet i kirken bagefter, kan blive kørt hjem eller fulgt 
tilbage til skolen. Det er frivilligt og gratis at deltage. Vi kræver 
blot, at man opfører sig ordentligt. 

Sangaften 
I Nr. Ørslev Præstegårds kon� rmandstue 
tirsdag den 14. juni kl. 19.00. 
Vi synger fra den nye højskolesangbog, 
og kirkernes organist vil sidde klar ved 
klaveret til at spille melodierne til de 
sangønsker, vi kommer med.  Pause med 
kaffe, kage og frugt undervejs. fri entré, 
og alle er naturligvis velkomne. Dette er 
sidste sangaften før sommerferien, vi vender tilbage til efteråret.

Bibelhistorie for voksne
Torsdag den 2. juni kl. 
19.30 i Nr. Ørslev Præ-
stegårds kon� rmandstue. 
Bibelen er en stor og 
mangfoldig bog, og mange 
mennesker har i årenes løb 
givet udtryk, at de godt 
kunne tænke sig at vide 
lidt mere om alle bibelens 
kendte og knap så kendte 
fascinerende historier. 
Tom Friis vil genfortælle 
både kendte og ukendte 
historier fra Biblen, og det 
vil helt sikkert åbne op for samtaler om livets store spørgsmål. Det 
er nemlig formålet med bibelhistorierne. Der kræves ikke nogen 
særlige forudsætninger for at være med, man kan bare møde op. 
Denne gang bliver det om Apostlenes Gerninger.

Skovgudstjeneste 
i Sdr. Kirkeby
Vi mødes foran kirken den 
24. juli kl. 14.00, og går 
sammen til skoven, hvor 
gudstjenesten afholdes ved 
søen. Nyd også en tur rundt 
i skoven og se de mange 
forbedringer og tiltag, bl.a. 
en helt ny udkigsplatform og 
renoveret broovergang.

Kirkernes Kor 
Holder til i Sdr. Kirkeby og er ved at være klar til en ny sæson. 
Det er åbent for alle at deltage uanset næb og alder! Her i efter-
året forbereder vi os til koncert 1. søndag i Advent. Vi synger 
fredage kl. 16.00 – 17.00, første gang er den 9. september. 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Helle på tlf. 
25867178. Det er for øvrigt gratis at deltage i koret, så vel mødt!

Sdr. Kirkeby Kirke er nu of� cielt 
GRØN KIRKE.
Grøn kirke er et netværk 
af kirker og kirkelige 
organisationer som blev 
etableret i 2008. Det betyder, 
at der arbejdes bæredygtigt 
omkring kirkens liv, 
energiforbrug, indkøb m.m. 
Vi øger biodiversiteten på 
kirkegården. Vi drager omsorg 
for og respekterer Guds 
skaberværk. Spørg endelig, 
hvis du vil vide mere, næste 
gang du er i kirke, eller søg på 
gronkirke.dk

Paulus omvendelse ved Damaskus 
kendes fra Apostlenes Gerninger

Skovsøen bagved 
Sdr. Kirkeby Kirke

Havegudstjeneste

Pilgrimsmedvandring

Elbphilharmonie 
i Hamborg

Fra minikon� rmand 2021
Skaberværket bagved kirken

Sdr. Kirkeby stenen tegnet 
op på ”Systofte stenen”


