September-November 2021
Corona
Desværre kan vi ikke sige, at Covid-19 og alle dens varianter er
forsvundet, men gennem en grundig vaccinestrategi er sygdommen
heldigvis blevet mindre farlig for de fleste.
Derfor er alle de skrappe restriktioner for kirken ophævet indtil
videre.
Vi bør dog stadig prøve at huske at holde afstand - spritte af - blive
hjemme, hvis vi er syge og alle de andre gode regler, der ikke alene
forhindrer Covid-19 i at sprede sig, men også alle andre smitsomme
sygdomme.

Kommende konfirmander
Konfirmandundervisningen starter onsdag den 6. oktober kl. 8.009.30 i Karleby præstegårds konfirmandstue.
Går man ikke på Møllebakkeskolen, og kan derfor ikke deltage, men
vil man alligevel godt konfirmeres i en af de tre kirker i pastoratet,
skal man kontakte sognepræst Anna Sloth Jørgensen, så finder vi ud
af noget.
Konfirmationsdatoerne i 2022 er:
Sønder Alslev Kirke 8. maj
Horreby Kirke 13. maj
Karleby Kirke 15. maj

Strikkeklubben
Strikkerne strikker stadig, og næste gang er mandag den 20.
september kl. 14-16. Derefter strikkes der hver anden mandag i lige
uger.
Foruden strikning og hyggeligt samvær, er der gerne kaffe og
højtlæsning, og man skiftes til at tage en kage med.
Det hele foregår i sognets hus på Ellehavegårdsvej i Horreby, og nye
strikkere er altid velkomne.
Der strikkes fortrinsvist lapper til tæpper og børnetøj til fattige i
Østeuropa.
Vil man høre mere kan man
kontakte Merete Christiansen
på 54447173

Pizzagudstjeneste
Nu håber vi at vi igen kan holde
Pizzagudstjenester uden restriktioner.

En pizzagudstjeneste er en gudstjeneste, for alle der kan lide Pizza,
hvor man kan blive mæt i både krop og sjæl.
Gudstjenesten er kortere end en almindelig højmesse, og formen er
ofte forskellig fra gang til gang.
Mens gudstjenesterne er i gang bestiller graveren pizzaer, så de er
klar til at spise efterfølgende.
17. september i Horreby Kirke vil vi
tage jer ombord på/i Skibet

5. november i Karleby Kirke vil temaet være
Gaver til Gud og til os.

Sognepræst:
Anna Sloth Jørgensen
Tlf: 54 44 73 18
Mail:ASLJ@km.dk
Tunderup Strandvej 1, Karleby,
4800 Nykøbing F
Fredag er normalt fridag
Graver i alle tre kirker
Helene Friis Fuglsang
Hellersvej 5
Sønder Alslev
4800 Nykøbing F
Tlf: 20 52 71 07
hokasakirkerne@gmail.com
Gravermedhjælper
Kim Meyer Hansen
Tlf: 20 52 71 07
hokasakirkerne@gmail.com
Kirkesanger i alle tre kirker
Andreas Faaborg Nedergaard
Tlf: 21 28 29 21
Organist i de tre kirker
Julie Lundtoft Nielsen

Høstgudstjenester

Vi fejrer at høsten er kommet i hus
og efter gudstjenesten er der
mulighed for at give af sit
overskud til dem der ikke har så
meget. Der vil også være
kirkekaffe

Praktikpræst

Hvert år tilmelder en del
teologistuderende sig til at prøve
hvad det vil sige at være præst i en
weekend. I år vil en af disse
praktikpræster komme og
prædike, hvem det er ved vi ikke
endnu, men jeg vil selvfølgelig
også deltage i gudstjenesten.

Alle Helgen

Ved gudstjenesten Alle helgens
søndag den 1. november vil
navnene blive læst op, og der vil
blive tændt et lys for alle dem vi
har mistet i det forgangne år.
Efter gudstjenesten tager vi lysene
med på kirkegården.
Der vil også være mulighed for at
tænde et lys for dem vi har mistet
tidligere år.

Formand for menighedsrådet:
Tommy Raahaug
Møllebakkevej 7
4800 Nykøbing F.
Tlf: 40 32 99 20

Forbønsgudstjeneste for
forfulgte kristne

Næstformand
Kirsten Hansen
Nykøbingvej 178
4800 Nykøbing F
Tlf: 54 44 72 32

Juletræstænding

21. november er gudstjenesten
henlagt til Maribo Domkirke se
bagsiden
Vi håber at vi i år kan gå fra vores
gudstjeneste 1. søndag i advent
ned til juletræstændingsfest på
Mejerigrunden.

Karleby
12. september

Høst Kaffe

17. september

17:00

Pizzagudstjeneste
16.søndag efter trinitatis

Pizza

19:00

9. oktober

Lørdagsdåb

Mette Marie Trankjær

9:00

Mette Marie Trankjær

11:00
10:30 Kaffe
Praktikpræst

10. oktober

19. søndag efter trinitatis

17. oktober

21. søndag efter trinitatis

9:00 Kaffe

9:00

20. søndag efter trinitatis

24. oktober

Høst Kaffe

9:00

17. søndag efter trinitatis

18. søndag efter trinitatis

10:30

Høst Kaffe

26. september
3. oktober

Sdr Alslev

10:30

15. søndag efter trinitatis

19. september

Horreby

Mette Marie Trankjær

10:30
Kaffe

31. oktober

9:00

22. søndag efter trinitatis

5.november

Pizzagudstjeneste

7. november

Alle helgens søndag

Mette Marie Trankjær

17:00
Pizza

17:00

Alle Helgen

14. november
24. søndag efter trinitatis

21. november

Sidste søndag i kirkeåret

28. november
1. s. i advent

19:00

15:30

Alle Helgen

Alle Helgen

10:30

9:00

Kaffe

Kaffe

Maribo Domkirke
14:00
10:30
14:30
Kaffe

Hvor intet andet er anført er gudstjenesten ved Sognepræst Anna Sloth
Jørgensen

Nyt fra Folkekirkens Skoletjeneste Sylf
Netop nu er jeg ved at lægge
sidste hånd på projektet
Monstre på spil, som er et
landsdækkende projekt, der er
blevet til i samarbejde med
seks andre kollegaer fra hele
landet. Vi har arbejdet på
projektet i to år, og det har
været en svær proces, da vi på
grund af Covid-19 i lange
perioder ikke har kunnet
mødes, men især fordi vi ikke
har kunnet få skolebørn til at
afprøve vores idéer, for at se
om de virkede før her til sidst.
Eleverne skal i projektet stifte bekendtskab med monstre fra Bibelen, den
nordiske mytologi og fra den danske folketro, ligesom de også skal få
indblik i, at mennesker altid har skabt fortællinger om monstre, for at
kunne forstå den verden, som de selv er en del af.
Til projektet har vi fået forfatter Morten Dürr til at skrive en stor
oplæsningsbog og komponist Mathias Madsen Munch har komponeret et
lydspor til bogen, som er blevet indspillet af et klassisk symfoniorkester.
Gennem fortællingen, illustrationer og musikken møder eleverne
forskellige monstre, som de efterfølgende arbejder videre med.
Monstrene skal undersøges gennem lege og bevægelse, men også gennem
de medfølgende faktakort som i punktform kategoriserer monstrene.
I Kirkebesøget vil eleverne kunne høre lidt nærmere om kirkens monstre.
Hvem er de, og tror man på dem i dag?
Hele projektet afsluttes med, at eleverne fremlægger deres egne monstre
for hinanden.
Hvis du har lyst til at vide mere om vores projekter, kan du kigge med på
skoletjenestens hjemmeside. www.sylf.dk

Kirkelige arrangementer i sognene omkring:
Nørre Ørslev: Bibelhistorie for voksne
Torsdag den 23. september 21. oktober og den 25.
november. Alle dage kl. 19.30 i Nr. Ørslev
Præstegårds konfirmandstue. Bibelen er en stor og
mangfoldig bog. 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 finde
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 historier
fra Biblen, og det vil helt sikkert åbne op for samtaler om livets store
spørgsmål. Der kræves ikke nogen særlige forudsætninger for at være
med, man kan bare møde op.

Maribo: Helt eller skurk? foredrag om Hans Egede
Mandag den 11. oktober kl. 19.00-21.00 i Maribo
Sognehus.
Kom og hør Mads Fægteborg fortælle om Hans Egede. Var
han kristen missionær eller kolonisator, var han Grønlands
apostel eller en gemen skurk.
Foredraget er arrangeret af Det mellemkirkelige
Stiftsudvalg. Der er Gratis adgang. Alle er velkomne

Horbelev: Babysalmesang
Babysalmesang begynder i Horbelev kirke onsdag den
13. oktober kl. 10.30 – yderligere og oplysninger og
tilmelding til sognepræst Mette Marie Trankjær på
mtr@km.dk – 2071 0603

Horbelev: Sorggruppe
En sorg er så tung som den føles. Sorggruppe begynder torsdag den 18.
november kl. 16.00 – 18.00 i konfirmandstuen i Horbelev . Yderligere
oplysninger og tilmelding til sognepræst Mette Marie Trankjær
mtr@km.dk
- 2071 0603

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
parkeringspladsen ved Horreby
Lyng. Horreby Lyng er Falsters
eneste Højmose. Der er et fantastisk
plante- og dyreliv i mosen, og
vandringen bringer 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.

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. Gudstjenesten er ved biskop
Marianne Gaarden.
Efter gudstjenesten 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.
Har man en bil og mulighed for at tage flere med til Maribo, eller mangler
man en kørelejlighed, så kontakt sognepræsten for koordinering af
samkørsel.

