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Høstgudstjenester

Sangaftener
Kom og syng med og bliv i godt humør! I Nr. Ørslev Præstegårds
konfirmandstue ca. 1 gang om måneden. Vi begynder igen efter to
måneders sommerferie. 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. Efterårets sangaftener bliver tirsdag den 22. september, tirsdag den 20. oktober og tirsdag den
10. november. Alle dage kl. 19.00,
gratis adgang, og alle er naturligvis
velkomne.

Argentina dag og høstfest
i Horbelev
Søndag den 13. september. Først i Horbelev kirke kl. 10.30,
senere er der frokost, basar, tango og musik ved Højreby spillemændene. Arrangementet er til støtte for DSUK (Dansk Sømands- og Udlandskirker) og særlig de danske menigheder i
Argentina. Deltagelse er gratis og menighedsrådet er vært ved
frokosten. Kaffe og kage, samt to genstande kan købes for 50 kr.
Tilmelding til formand for Horbelev menighedsråd Evelin Møller: evelin@live.dk
eller pastor Mette Marie Trankjær: mtr@km.dk.

Der er høstgudstjenester den 20. september kl. 10.30 i Systofte
Kirke og den 27. september kl. 14.00
i Sdr. Kirkeby Kirke. Endelig er der så
høstgudstjeneste den 4. oktober kl. 10.30
i Nr. Ørslev Kirke, hvor de ny renoverede
vinduer samtidig skulle være færdige.
Høstgudstjeneste i Sdr. Kirkeby kirke

Koncert i Nørre Ørslev Kirke
med Marianne og Dean

Tirsdag den 27. oktober kl 19.00 ” En lille musikalsk rejse igennem Europa ”.
Dean Delgiusto kommer fra Slovenien og studerer klassisk Accordion (harmonika) på 6. år på Københavns Musikkonservatorium, og skal afslutte sin Master Class eksamen her til december.
Dean spiller den store koncertaccordion, og hans dybe interesse
ligger i den klassiske musik. Han spiller dog også folkemusik, og
gerne på sin diatoniske harmonika, som også kaldes ”Tyroler”
harmonika.
Marianne Doroszenko er døbt og konfirmeret i Nr. Ørslev Kirke
og opvokset i Listrup i en musikfamilie på Falster, hvor faderen
spillede knapharmonika og violin, og moderen sang. Marianne er
kirkesanger i Gundslev, Torkilstrup og
Lillebrænde kirker.
Dean og Marianne har arbejdet sammen
i 2 år, og optræder både med klassiske
koncerter, ved meditationer, og folkemusik ved alle festlige begivenheder.
Marianne og Dean

Kirkernes kor
Det nye kirkeskib
bæres ind i den
danske Kirke i
San Cayetano,
Argentina

Besøg Mødestedet,
Moskeen og uKirken
Fælles udflugt til København fredag den 2. oktober sammen
med Stiftsudvalget for Mellemkirkelige Relationer og Religionsmøde. Vi tager med toget fra Nykøbing F. kl. 8.41 og går direkte
fra Københavns Hovedbanegård til Mødestedet, Valdemarsgade
14, 3. på Vesterbro, hvor Mødestedets leder Thyra Schmidt tager imod og fortæller om arbejdet. Mødestedet er et tilbud til
flygtninge og indvandrere i København, som Danmission driver
i samarbejde med Vesterbro Provsti. Derefter besøger vi en lokal moske, og til slut besøger vi uKirken, som er ungdomskirken
på Vesterbro i den tidligere Getsemane Kirke. Derefter er dagen
slut, og man kan tage hjem eller fortsætte på sin egen, private
københavnstur. Tilmelding til
turen skal ske pr. mail til studenterpræst Dorte Hedegaard
på dhe@km.dk senest fredag
den 25. september.
Thyra Schmidt og en af
Mødestedets gæster

Minikonfirmander
Minikonfirmand er et tilbud til 3. og 4. klasse. Vi starter torsdag den 10. september kl.
14.15-15.45 i Horreby Sognehus og Kirke
og vi vil mødes hver torsdag indtil, der er minikonfirmation den
8. november kl. 14.00 i Horreby Kirke. Hvis det har interesse,
kan man henvende sig til sognepræst Anna Sloth Jørgensen på
ASLJ@KM.DK tlf. 54 44 73 18 eller til sognepræst Tom Friis (se
adresse bjælken nederst).
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
Ekstern kasserer: Bodil Blomquist, tlf 54 86 82 78

Holder til i Sdr. Kirkeby og er ved at være klar til en ny sæson.
Her er åbent for alle at deltage uanset næb og alder!
Her i efteråret forbereder vi os til koncert 1. søndag i Advent, hvor
vi også har luciaoptog. Vi synger fredage kl. 16 - 17, første gang
er den 18. september.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Helle på tlf.
54937550. Det er for øvrigt gratis at deltage i koret, så vel mødt!

Landsbyaftener
i Sdr. Kirkeby
Kom og mød din nabo over en kop kaffe, her vil være snak, latter og kreative sysler i Sognehuset bag ved Sdr. Kirkeby Kirke,
onsdag den 23. september og onsdag den 21. oktober kl. 16.1517.15. Desuden på onsdag den 18. november og mandag den 7.
december kl. 19-21.
Næste udgivelse af Kirkebladet onsdag den 18. november.

Familiegudstjenester
1. søndag i Advent, den 29. november i Systofte Kirke kl. 14.00
og i Sdr. Kirkeby Kirke kl. 16.00. Kirkens kor vil synge for med
lucia- og julesange ved dagens to børne/familiegudstjenester.
Desuden satses der på at udlevere den alternative adventskalender
fra ”Afrika in Touch” til alle børn (og barnlige sjæle).

Menighedsmøder
For Nr. Ørslev og Systofte Sogne inviterer menighedsrådet til
møde tirsdag 13. oktober kl. 19.30 i Præstegårdens konfirmandstue. For Sdr. Kirkeby Sogn inviterer menighedsrådet til møde
onsdag den 7. oktober kl. 20.00 i Sognehuset. Menighedsrådene
vil ved begge møder aflægge beretning om rådets virksomhed i
det forløbne år og orientere om den planlagte virksomhed i det
kommende år. Der vil ligeledes blive redegjort for sidste års regnskab og det kommende års budget. Mødets deltagere har lejlighed
til at stille spørgsmål til menighedsrådet. Der vil også være mulighed for at fremsætte ønsker og forslag om initiativer i sognene
til drøftelse.

SDR. KIRKEBY:
Graver Helle Bjørn Tlf. 5493 75 50 - 25 86 71 78
Menighedsrådsform.: Henrik Munk Jensen Tlf. 26 33 01 20
Kirkeværge Jan Holst Tlf. 60 83 54 14
Kasserer Jan Holst Tlf. 22 87 39 59
Kirkesanger Birgitte Hansen Tlf. 40 94 73 52

Gudstjenester:
6. september, 14. s.e.Trin.
Systofte 10.30
Sdr. Kirkeby 14.00

25. oktober, 21. s.e.Trin.
Sdr. Kirkeby 10.30
Systofte 14.00

13. sept., 15. s.e. Trin
Systofte 19.00
(Christina R. Kristiansen)

Tirsdag den 27. oktober
Nr. Ørslev 19.00 (Koncert)

20. sept., 16. s.e.Trin.
Systofte 10.30 (Høst)
Sdr. Kirkeby 14.00
Tirsdag 22. september
Sangaften 19.00
27. sept., 17. s.e.Trin.
Sdr. Kirkeby 14.00 (Høst)
4. oktober, 18. s.e.Trin.
Nr. Ørslev 10.30 (Høst)
Systofte 14.00
11. oktober, 19. s.e.Trin.
Sdr. Kirkeby 10.30
18. oktober, 20. s.e.Trin.
Systofte 17.00
Tirsdag den 20. oktober
Sangaften 19.00
Lørdag den 24. oktober
Nr. Ørslev 11.00 (Dåb)

1. november Alle Helgen
Nr. Ørslev 10.30
Sdr. Kirkeby 14.00
8. november, 23. s.e.Trin.
Horreby 14.00
(Minikonfirmation)
Systofte 19.00
(forsinket Alle Helgen)
Tirsdag 10. november
Sangaften 19.00
15. nov., 24. s.e.Trin.
Sdr. Kirkeby 14.00
(Christina R. Kristiansen)
22. november,
sidste s. i kirkeåret
Systofte 10.30
Nr. Ørslev 14.00
29. nov. 1. s. i Advent
Systofte 14.00
Sdr. Kirkeby 16.00
(Familiegudstjenester med
kor)

Adventshilsen 2015
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 28. november.

Alle Helgen

Er dagen, hvor vi mindes de døde.
Traditionen tro vil vi i kirken nævne navnene på dem, som er gået
bort i sognene siden sidste Alle
Helgen. Det gælder også navnene
på dem, som er blevet begravet eller bisat fra vores kirker, selvom
de har boet uden for området. Dette finder sted på Alle Helgen
søndag den 1. november i Nr. Ørslev og Sdr. Kirkeby kirker og
søndag den 8. november i Systofte Kirke.

Nr. Ørslev Kirkes

vinduer restaureres
Som nævnt i dagspressen bliver alle vinduer i Nr. Ørslev kirke
istandsat i øjeblikket. Det er et temmelig omfattende projekt, hvor
de gamle vinduer med rammer først skal bankes ud af muren,
og derefter sandblæses og galvaniseres. Derfor er kirken officielt
lukket frem til søndag den 20. september, men for en sikkerheds skyld
venter vi med officielt at genåbne den
til høstgudstjenesten søndag den 4.
oktober kl. 10.30.
Nr. Ørslev kirke uden vinduer

Næste udgave af kirkebladet uge 47 onsdag den 18. november
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 (Nr. Ørslev) Vibeke Rasmussen,
Møllevej 19 Sakskøbing
Kirkesanger (Systofte) Birgitte Hansen, 40 9473 52

