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Gudstjenester:

Næste udgivelse af kirkebladet uge 47 onsdag 24. november

Lørdag den 4. september
Systofte 10.00 (Dåb)

5. september, 14. s. e. Trin.
Nr. Ørslev 11.00 (Høst)
Sdr. Kirkeby 14.00 (Høst)

Lørdag den 11. september 
Horreby Lyng 11.00
(Pilgrimsvandring)

Lørdag den 11. september
Nr. Ørslev 14.30 (Dåb)

12. september, 15. s. e. Trin.
Systofte 11.00 (Høst)
Sdr. Kirkeby 14.00

Tirsdag den 14. september
Sangaften 19.00

Lørdag den 18. september
Nr. Ørslev 11.00 (Dåb)

19. september, 16. s. e. Trin.
Systofte 9.30
Nr. Ørslev 11.00

Torsdag den 23. september 
Studiekreds 19.30

26. september, 17. s. e. Trin.
Sdr. Kirkeby 11.00
Systofte 14.00 (Koncert)

3. oktober, 18. s. e. Trin.
Nr. Ørslev 14.00 
(Meditation m. Kristuskrans)
Sdr. Kirkeby 16.00 
(Meditation m. Kristuskrans)

10. oktober, 19. s. e. Trin.
Nr. Ørslev 11.00 (Praktikant)

Tirsdag den 12. oktober
Sangaften 19.00

Onsdag 13. oktober  
Klosterkirken 17.00 
(Meditation m. Kristuskrans)

17. oktober, 20. s. e. Trin.
Systofte 14.00

Torsdag den 21. oktober
Studiekreds 19.30

24. oktober, 21. s. e. Trin.
Sdr. Kirkeby 14.00 
(Jeppe Sørensen)

31. oktober, 22. s. e. Trin.
Nr. Ørslev 11.00
Systofte 14.00

Lørdag den 6. november
Nr. Ørslev 10.00 (Dåb)

7. november, Alle Helgens dag
Systofte 11.00
Sdr. Kirkeby 14.00
Nr. Ørslev 19.00

Tirsdag den 9. november
Sangaften 19.00

Lørdag den 13. november
Systofte 10.00 (Dåb)
(Jeppe Sørensen)

14. november, 24. s. e. Trin.
Systofte 11.00 
(Jeppe Sørensen)

21. november, sidste s. i 
kirkeåret
Maribo Domkirke 14.00 
(Forbønsgudstjeneste)

Torsdag den 25. november
 Studiekreds 19.30

Lørdag den 27. november
Nr. Ørslev 11.00 (Dåb)

28. november, 1. s. i Advent 
Nr. Ørslev 14.00 
(Familiegudstjenste)
Sdr. Kirkeby 16.00 
(Familiegudstjenste)

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: 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

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

Slut med Corona restriktioner!
Den 15. august vendte Folkekirken tilbage til normale forhold. Altså in-
gen begrænsninger i antallet af kirkegængere ved gudstjenester, bryllup, 
dåb og begravelser. Ligesom før Corona er det nu kun brandmyndighe-
derne, der sætter grænser for antallet af mennesker i et kirkerum. Vi beder 
til, at det holder.  

Bibelhistorie for voksne 
Torsdag den 23. september og 
torsdag den 21. oktober og tors-
dag den 25. november. Alle dage 
kl. 19.30 i Nr. Ørslev Præste-
gårds kon� rmandstue. Bibelen 
er en stor og mangfoldig bog. 
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. Det er bare 
som om, det er lidt svært at få den 
store bog til at åbne sig ordentligt 
for den interesserede læser. Det kan 
være svært at � nde rundt i biblen og få det store overblik og opdage de røde 
tråde i det mylder af vidt forskellige skrifter. Og så er sproget mildt sagt af 
og til noget knudret! Tom Friis vil genfortælle både kendte og ukendte hi-
storier 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.

Johannes Åbenbaring - 
Det Ny Jerusalem

Kristuskrans Meditation 
Du kan komme til Kristuskrans meditation: Søn-
dag den 3. oktober kl. 14.00 i Nr. Ørslev Kirke 
og kl. 16.00 i Sdr. Kirkeby Kirke samt onsdag 
den 13. oktober kl. 17.00 i Klosterkirken. Alle 
tre gange ved sygehuspræst Birthe Gunhild Friis 
og sognepræst Tom Friis. Det bliver små guds-
tjenester med meditation og re� eksion over høst 
og efterår. Det kræver ingen forudsætninger at del-
tage. Du kan låne en Kristuskrans i gudstjenesten og får en lille folder med 
hjem til evt. eget brug efterfølgende. Alle er hjerteligt velkomne.

Birthe med Kristuskrans

Helt eller skurk?
Spændende foredrag om Hans 
Egede ved Mads Fægteborg 
Mandag den 11. oktober kl. 19.00-21.00 i Maribo 
Sognehus. Arrangeret af Det mellemkirkelige 
Stiftsudvalg. Gratis adgang. Alle er velkomne

Vi mindes vore døde 
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 � nder sted på Alle Helgen 
søndag den 7. november i Systofte Kirke 
kl. 11.00, i Sdr. Kirkeby Kirke kl. 14.00 og 
Nr. Ørslev Kirke kl. 19.00 

Familiegudstjenester
1. søndag i Advent, den 28. november i Nr. Ørslev 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, og præsten vil nok 
illustrere en af biblens mere farverige historier. I Sdr. Kirkeby vil der efter 
familiegudstjenesten være hyggeligt samvær og julehistorier i Sognehuset 
bag ved kirken.

Adventshilsen 2021 
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 27. november.

Præstepraktikant  
Lolland – Falsters Stift har igennem en årrække inviteret 
teologistuderende på besøg, så de kan danne sig et indtryk af 
vores landsdel, og dermed måske få lyst til at søge en ledig 
stilling her på Sydhavsøerne. De teologistuderende kommer 
på besøg en weekend og indlogeres hos en lokal præst. I år 
får vi besøg af en sådan praktikant hos os. Det er planen, at 
praktikanten skal prædike ved gudstjenesten den 10. okto-
ber kl. 11.00 i Nr. Ørslev Kirke. 

tidligere 
praktikant 

i Nr. Ørslev 
kirke

Det Voxne Kammerkor synger Merete 
Bandaks salmer 
Koncert i Systofte kirke søndag 
den 26. september kl. 14.00.
Det voxne kammerkor er et ambi-
tiøst kammerkor, bestående af 8 san-
gere samt korlederen Lena Maaløe. 
I Systofte Kirke vil koret synge 8 helt  
nye salmer af salmedigteren Merete Bandak. Salmerne er netop blevet op-
taget på den store nationale database salmer.dk, og de bliver præsenteret af 
Merete selv. Fri entré, og alle er naturligvis velkomne.

Det voxne kammerkorMerete Bandak

Pilgrimsvandring på Horreby Lyng 
Lørdag den 11. september kl. 
11.00 kan du være med på en 4,7 
km. lang pilgrimsvandring på 
Horreby Lyng med sygehuspræst 
Birthe Friis og sognepræst Tom 
Friis. Vi mødes på parkeringsplad-
sen på ved Horreby Lyng. Horreby 
Lyng er Falsters eneste Højmose. 
Der er et fantastisk plante- og dy-
reliv i mosen, og vandringen brin-
ger os gennem forskellige områder 
i mosen. Der vil være mulighed for 
at stå af undervejs, hvis man ikke kan gå de 4,7 km. Vi runder turen af med at 
spise vores medbragte madpakker ved Naturrummet. Husk madpakke, vand 
og godt fodtøj. Du kan kontakte Tom Friis for yderligere oplysninger, men 
tilmelding er ikke nødvendig.

Landsby aftener
I Sdr. Kirkeby sognehus holdes landsbyaftener onsdag den 1. september 
og herefter den første onsdag i måneden året rundt fra kl. 19.00-21.00. 
Her møder du din nabo under afslappede og kreative forhold. Der er kaffe/te.

Høstgudstjenester
Der er høstgudstjenester i Nr. Ørslev Kirke den 
5. september kl. 11.00 og i Sdr. Kirkeby Kirke den 
5. september kl. 14.00 og endelig i Systofte Kirke 
den 12. september kl. 11.00. Efter høstgudstjenesten 
i Sdr. Kirkeby Kirke er der sammenkomst i Sogne-
huset. 

Høst i Sdr. Kirkeby Kirke

Kon� rmander
Det er planen, at kon� rmations forberedelsen begynder onsdag den 
6. oktober kl. 8.00-9.30 i Nr. Ørslev præstegårds kon� rmandstue.

Sangaftener   
I Nr. Ørslev Præstegårds kon� rmandstue ca. 1 
gang om måneden. Vi synger efter den nye høj-
skolesangbog, og kirkernes organist vil sidde 
klar ved klaveret til at spille melodien til de 
sangønsker, vi kommer med.  Pause med kaffe, 
kage og frugt undervejs. Efter lang tids corona 
nedlukning, vil vi forsøge at synge sammen 
igen. Efterårets sangaftener bliver på følgende 
dage: Tirsdag den 14. september, tirsdag 
den 12. oktober, tirsdag den 9. november og tirsdag den 14. december. 
Den 14. december serverer vi hjemmelavet gløgg og æbleskiver. 
Alle dage kl. 19.00, fri entré, og alle er naturligvis velkomne. 

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!  Vi synger 
fredage kl. 16.00 – 
17.00, første gang er 
den 10. september. 
Har du spørgsmål, 
er du velkommen 
til at ringe til korleder 
Helle Bjørn på tlf. 25867178. Det er for øvrigt gratis at deltage i koret, så vel 
mødt! NB! Korsang er med forbehold for, om corona situationen ændrer sig i 
negativ retning. Det skal være forsvarligt, ellers vil korlederen a� yse.

Kirkernes Kor

Forbønsgudstjeneste for forfulgte kristne 
Søndag den 21. november kl. 14.00 i 
Maribo Domkirke Det Mellemkirkelige 
Stiftsudvalg arrangerer forbønsgudstjeneste 
for forfulgte kristne i Maribo Domkirke. 
Det er et stort fælles arrangement for hele 
stiftet, og efter tilladelse fra biskoppen er 
det tilladt at henlægge sognegudstjenesten 
til domkirken på denne dag. Efter guds-
tjenesten er der foredrag over emnet ”De 
forfulgte kristne - også vores ansvar?” ved 
biskop emeritus og nuværende formand 
for ”Tænketank for forfulgte kristne” 
Karsten Nissen. Det samlede arrangement 
inklusiv pause med en forfriskning forventes at slutte kl. 16.30. 

Karsten Nissen


