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Høstgudstjenester

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. Efter en lang sommerferie
havde vi planlagt at begynde igen den 6. september. Dette kunne desværre ikke lade sig gøre på denne dato,
så første gang bliver i stedet for tirsdag
den 20. september. De følgende datoer
for sang i efteråret hedder tirsdag den
18. oktober, tirsdag den 15. november
og tirsdag den 13. december. Alle dage
kl. 19.00, det er gratis at deltage, og alle
er naturligvis velkomne.

Minikonfirmander
Minikonfirmand er et tilbud til 3. og 4. klasse.
Vi starter torsdag den 1. september kl. 14.1515.45 i Horreby Kirke, og vi vil mødes hver
torsdag indtil torsdag den 3. november, hvor vi holder en form for
afslutning. 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)

Sansen for årstiden
Foredrag med digte af Lars Thor Smith,
torsdag den 27. oktober kl. 19.00 i Nordresalen
Lars Thor Smith har gjort sig tanker om både
klimaforandringer og det naturvidenskabeligt syn på naturen. Er den gamle fornemmelse, som bondekulturen havde af årstiderne,
efterhånden gået tabt, og er vi ved at miste
sansen for årets og ikke mindst kirkeårets
Lars Thor Smith
”indre” aspekt? Lars vil med udgangspunkt i en
personlig spirituel oplevelse belyse emnet fra en
kosmisk, kristen og poetisk vinkel. Han har netop skrevet digtsamlingen ”Soltjeneste” om årstidernes cyklus. (Arrangeret af
stiftsudvalget for Mellemkirkelige relationer og Religionsmøde)
I Nr. Ørslev-Systofte-Sdr. Kirkeby Pastorat er der 3 sogne, men kun 2 menighedsråd. Nørre Ørslev og Systofte sogne har
fælles menighedsråd og Sønder Kirkeby har sit eget råd. Selvom
Nørre Ørslev og Systofte har fælles menighedsråd bestående af 8
personer, skal der vælges 4 medlemmer i hvert sogn for sig. Sdr.
Kirkeby menighedsråd har 5 medlemmer

Gudstjenester:

Der er høstgudstjenester søndag den 4. september kl. 10.30 i Nr. Ørslev Kirke og søndag den 18. september kl. 10.30 i Systofte
Kirke. Endelig er der så høstgudstjeneste søndag den 2. oktober kl. 14.00 i Sdr. Kirkeby
Kirke, hvor der er kaffe og kage og hyggeligt
samvær i sognehuset efterfølgende.
Høstgudstjeneste

Kirkernes kor
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 16.
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 Koret i Sdr. Kirkeby Kirke
vel mødt!

Besøg PilgrimsHuset Maribo
Torsdag den 29. september kan du besøge PilgrimsHuset med sygehuspræst Birthe Gunhild Friis og studenterpræst Dorte Hedegaard. Vi mødes på cementen i Nykøbing F. kl. 17.00 og kører
derefter i egne biler til Maribo. Vi indleder med en lille gåtur på
Maribo Kirkegård og ved Maribo Sø og Maribo Domkirke. Herefter
går vi ind i PilgrimsHuset og har en lille meditation i PilgrimsHusets andagtsrum. Efterfølgende spiser vi PilgrimsSandwich samt PilgrimsKage, kaffe eller the. Vi ser på PilgrimsHuset og en smuk, lille
PilgrimsStatue af Birgitta fra Birgittaklosteret i Gnadenberg, som er
på besøg. Efter en forhåbentlig dejlig aften kører vi hjem. Det koster
90 kr. Tilmelding til Birthe Gunhild Friis tlf. 29 47 06 33 eller mail:
bf@km.dk senest torsdag den 22. september, også med besked om
du ønske sandwich med æg og tomat eller med kylling og karry. Se
mere på http://www.pilgrimshus.dk/

Systofte Forsamlingshus

Menighedsrådet er kirkernes ledelse. Her
arbejdes der for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant
folkekirke i vore sogne. Nu er det igen tid for valg til menighedsrådet – og det er dermed også chancen for at få indflydelse på din
kirke. Stil op som kandidat – eller kom og vær med til at vælge det
nye menighedsråd.
På orienteringsmødet orienterer det nuværende menighedsråd om arbejdet, kommende opgaver og reglerne for valget til menighedsrådet.
I forlængelse af det fælles orienteringsmøde holdes der opstillingsmøder. (Selvom Nørre Ørslev Sogn og Systofte Sogn har fælles råd et råd,
opstiller hvert sogn 4 personer som kandidater til valget). Det er altså
typisk her, man skal møde op, hvis man ønsker at få sit navn på kandidatlisten - eller ønsker at opstille andre som kandidater. Opstillingsmødet er afgørende, fordi de opstillede kandidater automatisk er valgt,
hvis der kun indleveres én liste. Det er det, man kalder ”fredsvalg”.
Hvis der indleveres flere lister, afholdes der valg i sognene den 8.
november 2016. Lister med mindst 5 stillere skal indleveres senest
den 27. september 2016 kl. 19.00. For Nr. Ørslev-Systofte sogne
indleveres listen til formanden for valgbestyrelsen, Knud Brusgaard Nielsen, Listrupvej 28, Nørre Ørslev, 4800 Nykøbing F. For Sdr.
Kirkeby sogn skal listen indleveres til Louise Nielsen, Busserisvej 2,
Sdr. Kirkeby, 4800 Nykøbing F.
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

23. oktober, 22 s. e. Trin.
Systofte 19.00
30. oktober, 23 s. e. Trin.
Systofte 10.30 (Dåb)
Sdr. Kirkeby 14.00
6. november, Allehelgen
Nr. Ørslev 10.30
Systofte 14.00
13. november, 25. s. e. Trin.
Sdr. Kirkeby 14.00
(forsinket Allehelgen)
(Christina R Kristiansen)
Tirsdag den 15. november
Sangaften 19.00
20. november, sidste s. i
kirkeåret
Systofte 10.30
Nr. Ørslev 14.00
27. november 1. s. i Advent
Systofte 14.00
Sdr. Kirkeby 16.00
4. december, 2. s. i Advent
Sdr. Kirkeby 10.30
Nr. Ørslev 19.00
Tirsdag den 6. december
Systofte Kirke 19.00 (Koncert)
Tirsdag den 13. december
Sangaften 19.00

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 6. november
i Nr. Ørslev Kirke kl. 10.30 og Systofte Kirke kl. 14.00 og søndag
den 13. november i Sdr. Kirkeby Kirke kl. 14.00.

Adventshilsen 2016
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 26. november.

Tirsdag den 13. september kl. 19.00 indkaldes der til Orienteringsmøde med efterfølgende opstillingsmøde i Systofte Forsamlingshus for Nørre Ørslev og Systofte sogne.
Orienteringsmødet er fælles for de 2 sogne, mens opstillingsmødet foregår hvert
sogn for sig. Samme dag kl. 18.30 holdes
orienterings- og opstillingsmøde for Sdr.
Kirkeby Sogn i Sognehuset bag ved Sdr.
Kirkeby Kirke (Grønsundsvej 252).

4. september, 15. s. e. Trin
Nr. Ørslev 10.30 (Høst) NB!
ændring
11. september, 16. s. e. Trin.
Systofte 9.00 NB! ændring
(Christina R Kristiansen)
18. september, 17. s. e. Trin.
Sdr. Kirkeby 9.00
Systofte 10.30 (Høst)
Tirsdag den 20. september
Sangaften 19.00
25. september, 18. s. e. Trin.
Nr. Ørslev 19.00
(Christina R Kristiansen)
2. oktober, 19 s. e. Trin.
Nr. Ørslev 10.30
Sdr. Kirkeby 14.00 (Høst)
Tirsdag den 4. oktober
Nr. Ørslev Kirke 19.00
(koncert)
9. oktober, 20 s. e. Trin.
Sdr. Kirkeby 10.30 (Dåb)
Systofte 14.00
16. oktober, 21 s. e. Trin.
Nr. Ørslev 17.00
Tirsdag den 18. oktober
Sangaften 19.00

Familiegudstjenester
Pilgrimshusets åbne have skaber
samtidig et tiltrængt luftrum ved
Domkirken

Birgitta søster i ivrig samtale
med vægter under pilgrimshusets
åbning (Foto v/Annette Greenfort)

Koncert med Walther i
Nr. Ørslev Kirke
Tirsdag den 4. oktober kl. 19.00. Walther
er en fremstormende kunstner på den danske ”folkscene”. Med sin bidende lyrik, og
skarpe pointer bider han sig stille og roligt
fast i folks bevidsthed. Walther er helt sin
egen og kan sammenlignes med bl.a. Jan
Toftlund, Benny Holst, Allan Olsen. Han
optræder på festivaller overalt i landet: Skagen, Nysted, Tønder, Strib m.fl., samt i flere
kulturhuse både solo og med band. FlemWalther
ming Walther-Andersen med sit alias ”Walther” er bosat på Falster. Han tager fat om problemstillinger blandt
’folk og fæ. Lyrikken er dansk, og den musikalske genre er overvejende ”Folk”. Han er aktuel med debutalbummet ”Landsbydreng”,
som er indspillet i samarbejde med vennen Ronni Øhlers Hauptmann.
Albummet indbragte Walther folkemusik prisen - Årets Helge 2016.
I kirken vil han primært spille egne kompositioner i genren mellem
viser og folkemusik” og udelukkende med danske tekster.

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

1. søndag i Advent, den 27. 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).

Koncert med Det Hvide Kor i
Systofte Kirke
Tirsdag den 6. december kl. 19.00.
Det Hvide Kor er grundlagt af den
legendariske Victor Cornelins fra den
vestindiske ø Sct. Croix. Cornelins
kom til Danmark som lille dreng og
Det Hvide Kor
blev her efter De vestindiske øer blev
solgt. Han blev uddannet lærer og fik job i Nakskov og var meget
musikalsk. Han spillede flere instrumenter bl.a. harmonika. Han underviste også flere kor. På sine ældre dage blev han syg og indlagt
på Nakskov sygehus. Han fik sin harmonika med og spillede for personalet. De bad ham tit om at spille og sang gerne med. Der fik han
ideen til Det Hvide Kor. Senere kom der så flere kor til i Maribo,
Vordingborg og Slagelse, men Nykøbingkoret er det eneste, der i
dag er tilknyttet sygehuset og synger med sygehuspræsten til påske
og til jul, hvor man er rundt på flere afdelinger. Koret ledes i dag af
Stefan Ægidius. Programmet bliver sammensat af gode traditionelle
efterårssalmer, danske sange og enkelte gospelsange. Ind imellem
sangene, vil der være en kort introduktion til det, der synges, og
nogle enkelte vil der være mulighed for at synge med på.

Næste udgivelse af Kirkbladet onsdag den 23. 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 (Systofte) Lisbeth Helth, Tlf.: 51 90 15 48
Kirkesanger( Nr. Ørslev) Lisbeth Helt, Tlf.: 51 90 15 48

