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Gudstjenester:

Næste udgivelse af kirkebladet uge 35 onsdag den 1. september

Lørdag den 22. maj
Nr. Ørslev 11.00 (Dåb)

23. maj, Pinsedag 
Systofte 9.00
Sdr. Kirkeby 10.30

24. maj, 2. Pinsedag 
Nr. Ørslev 14.00
(Friluftsgudstjeneste/
Pilgrimsvandring) 

30. maj, Trinitatis 
Systofte 14.00
(Jeppe Sørensen)

6. juni, 1. s. e. Trin. 
Nr. Ørslev 10.30
Sdr. Kirkeby 14.00

Lørdag den 12. juni
Nr. Ørslev 10.00 (Dåb)

13. juni, 2. s e. Trin.
Systofte 9.00
Sdr. Kirkeby 10.30

Lørdag den 19. juni
Nr. Ørslev 10.00 
(Kon� rmation)
Systofte 12.00 
(Kon� rmation)
Sdr. Kirkeby 14.30 (Dåb)

20. juni, 3. s. e. Trin.
Nr. Ørslev 9.00
Systofte 10.30

Onsdag den 23. juni
Sdr. Kirkeby 19.00
(Midsommerandagt)

Lørdag den 26. juni
Nr. Ørslev 10.00 
(Kon� rmation)

27. juni, 4. s. e. Trin.
Sdr. Kirkeby 14.00

Lørdag den 3. juli
Nr. Ørslev 11.00 (Dåb)

4. juli, 5. s. e. Trin.
Nr. Ørslev 10.30

Lørdag den 10. juli
Systofte 11.00 (Dåb)

11. juli, 6. s. e. Trin.
Strandkirken 10.00
Systofte 14.00

Onsdag den 14. juli
Maribo Domkirke 9.00
(Birgittavandring)

Lørdag den 17. juli
Sdr. Kirkeby 11.00 (Dåb)

18. juli, 7. s. e. Trin.
Nr. Ørslev 9.00
Sdr. Kirkeby 10.30

25. juli, 8. s. e. Trin.
Systofte 10.30
Sdr. Kirkeby 14.00

1. august, 9. s. e. Trin.
Systofte 9.00
Nr. Ørslev 10.30

8. august, 10. s. e. Trin.
Sdr. Kirkeby 14.00
(Jeppe Sørensen)

Lørdag den 14. august 
Systofte 13.00 (Dåb)

15. august, 11. s. e. Trin.
Nr. Ørslev 19.00
(Jeppe Sørensen)

22. august, 12. s. e. Trin.
Systofte 10.30
(Jeppe Sørensen)

29. august, 13. s. e. Trin.
Nr. Ørslev 10.30
Sdr. Kirkeby 14.00

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

Menighedstur til Israel 2012. 
Her blev Jesus døbt i Jordan� oden

Friluftsgudstjeneste
2. Pinsedags friluftsguds-
tjeneste i Nr. Ørslev Præ-
stegårdshave den 24. maj 
kl. 14.00 kan i skrivende 
stund godt gennemføres 
under de nuværende corona 
restriktioner. Så det vil vi 
forsøge at gøre. Efterføl-
gende er der kaffebord og 
hyggeligt samvær i haven. 
I tilfælde af regnvejr rykker 
vi ind i kirken. Hvis intet af dette kan lade sig gøre, vil vi lave en 
pilgrimsvandring på Horreby Lyng i stedet for. 

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

Friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven

 Birthe med Kristuskrans

Dåb er nu muligt 
og et virkelig godt tilbud
Alle grene af sam-
fundet inklusive kir-
ken har måttet af� n-
de sig med, at planer 
og ønsker ikke kun-
ne lade sig gøre her 
og nu under corona. 
Planer, der først blev 
til udsættelser, og i 
sidste ende blev til 
a� ysninger. Indtil 
videre har vi udsat 
planlagte kirkekon-
certer, studiekredse, 
sangaftener og kor-
arrangementer til ef-
ter sommerferien. Vi 
håber, det bliver muligt at begynde alle disse aktiviteter til september. 
(Det sagde jeg vist nok også sidste år ved denne tid!).  Da kon� rman-
derne blev sendt hjem fra skole i januar, kunne de naturligvis heller 
ikke møde op fysisk i kon� rmandstuen. Præsterne måtte lynhurtigt 
lære at undervise kon� rmanderne online. Ligesom Folkekirken lyn-
hurtigt måtte lære at lave videoandagter fra kirkerne i det tidsrum, 
hvor kirkerne var helt lukket ned. Forårets planlagte kon� rmationer 
blev i Nr. Ørslev, Systofte og Sdr. Kirkeby spredt ud over � ere datoer 
med få elever pr kon� rmation, så det bliver muligt at få familien med 
i kirken på den store dag. I skrivende stund har vi fejret kon� rmation 
2 gange, og vi har 3 kon� rmationer tilbage omkring Sankt Hans. 

Det mest glædelige for kirken i øjeblikket er de mange dåb. Mange 
familier har af indlysende grunde udsat barnedåben af sidste skud 
på stammen, fordi det hverken kunne lade sig gøre at få det ønskede 
antal gæster med i kirken eller forsamle familie og venner til en ef-
terfølgende dåbsfest. Fra kirkens side var frygten selvfølgelig, at den 
udsatte barnedåb blev helt a� yst, men det ser ud som om, de udsatte 
barnedåb over hele landet vender tilbage og bliver til en slags ”tum-
lingedåb”. Dåbene � nder sted i stor stil på lørdage, da kirken stadig 
er underlagt restriktioner med hensyn til antal deltagere med og uden 
sang. Dåbsfamilierne kan som regel sagtens fylde alle kirkens tilladte 
pladser med dåbsgæster, i hvert fald i en gennemsnitlig mindre dansk 
landsbykirke. Dåben er et godt tilbud, for ved dåben bliver man Guds 
barn. Den lille ny bliver ikke kun en del af familiens stamtræ, men 
bliver også som en lille kvist podet ind på kristendommens vidtfor-
grenede stamtræ. Den døbte får også en ”åndelig familie”. Derfor 
beder vi Fadervor i Jesu navn i forlængelse af selve dåben. De døbte 
er nemlig dem, som kan kalde Gud for en far og Jesus for en bror. 
Adam og Eva var selvfølgelig også Guds børn, selvom de ikke var 
døbt i Jesu navn, for de to første blev jo skabt i Guds eget billede på 
6. dagen. Og det samme kan man vel sige om alle mulige andre ikke 
døbte mennesker, de er vel også Guds børn efter den målestok? Det 
er rigtig nok ifølge Biblen, at alle mennesker er skabt i Guds billede 
og kan kalde sig for Guds børn som Adam og Eva. Den store forskel 
er, at det ikke gik Adam og Eva særlig godt, de mistede retten til 
at være Guds børn i Guds rige og døde. Kristus derimod overvandt 
døden og stormede Himmeriget. Derfor er det altså meget bedre at 
være et Guds barn, der samtidig har Jesus til bror. Det er Kristus, der 
gør hele forskellen. Derfor mener jeg stadig, at dåben er et virkelig 
godt tilbud.

Når barnedåb bliver tumlingedåb

Birgitta Pilgrimsvandring
Onsdag den 14. juli vil der være Birgitta Pilgrimsvandring med sy-
gehuspræst Birthe Friis og sognepræst Tom Friis, Vi indleder med 
morgensang i den smukke middelalderlige Birgittaklosterkirke, Ma-
ribo Domkirke kl. 9.00. Efter en kop kaffe eller the i PilgrimsHuset 
Maribo går vi 6,5 km. langs Maribo Sø, forbi det nye Birgitta Kloster, 
over åbent land og skov ud til Engestofte Kirke. I kirken � ndes en 
gamle Birgitta altertavle fra Birgittas Klosterkirke i Maribo. Ved kir-
ken spiser vi vores medbragte madpakke. Efter en lille samling i kir-
ken går vi derefter de 6,5 km. tilbage til PilgrimsHuset Maribo. Husk 
vand, madpakke og evt. noget at sidde på, når vi spiser madpakker i 
græsset ved Engestofte Kirke. Tilmelding er ikke nødvendig, men du 
kan evt. kontakte Tom på telefon 23 35 00 70 / 54 86 80 42, hvis du 
har spørgsmål til vandringen.

 Pilgrimsvandrere holder pause ved Engestofte Kirke i 2020

Sankt Hans 
i Sdr. Kirkeby
Onsdag den 23. juni kl. 19.00 er 
der en kort midsommer andagt 
i Sdr. Kirkeby Kirke. Efterføl-
gende vil der være et bål og båltale 
med et par sange ved sognehuset 
bag ved kirken. Sankt Hans i Sdr. Kirkeby

Pilgrimsvandring på  Horreby lyng            

Kon� rmationer 2021
Ved at holde mange små kon� rmationer med få elever, er det muligt 
at holde kon� rmation i en coronatid for alle elever før sommeren. 
Her følger sæsonenes sidste

Lørdag den 19. juni, Nr. Ørslev Kirke kl. 10.00
Alberte Høegh-Andersen
Frej Nielsen
Niklas Hedengran Larsen

Lørdag den 19. juni, Systofte Kirke kl. 12.00
Jeppe Hesselborg Krogh

Lørdag den 26. juni, Nr. Ørslev Kirke kl. 10.00 
Marius Lind Blauenkjær


