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”Så lær mig da, Herre, at dig til behag
jeg bruger det pund, mig blev givet,
at fylde med hæderligt virke min dag,
at hjælpe og værne om den, som er svag,
at elske, thi deri er livet” (Salme 728,v.4).
 

 Sognepræst Nina Morthorst

Jeg sidder her i juli måned og kigger ud 
på markerne, der allerede er gule. Rundt 
omkring høstes allerede på livet løs. I år 
har vi fået masser af sol og varme, men in-
gen regn. Man høster ikke altid, som man 
har sået siger et gammelt ordsprog. Det 
går ikke altid som fortjent. Retfærdighe-
den sker ikke altid fyldest. 

Vi kan godt tænke, jamen er der så over-
hovedet grund til at fejre høstgudstjene-
ster i kirkerne i år? Kornet har haft det 
skidt, men til gengæld har vi kunnet høste 
frugt i massevis fra træer og buske. Det 
har været kirsebær, jordbær, hindbær osv. 
og om ikke længe, så kan vi høste æbler, 
pærer og blommer fra træerne, så jo, vi 
får trods alt mad i munden, hvilket ikke 
er alle beskåret! Vinavlerne er lykkelige 
med de flere tons druer, som hænger i 
klaserne allerede nu. Så vi fejrer alligevel 
stadig høsten med takkegudstjenester. Og 
vi gør det med glæde. Vi glædes over at 
synge alle de kendte høst-salmer. ”Nu fal-
mer skoven.....”, ”Vi pløjed’ og vi så’de... 
”osv. For det er jo i de salmer, der står det, 
der skal siges ved en høstgudstjeneste.

PRæSteNS KluMMe

HØST TRODS ALT…!

Kirkebladet
For de 10 sogne på Nordfalster

udgives af menighedsrådene:

Torkilstrup-Lillebrænde og Gundslev:
Redaktør sognepræst Nina Morthorst
Sekr. tina Moos
Anne Marie Phillippe
Nr. Alslev og Nr. Kirkeby: 
Jan Christensen
Bente Pedersen
Aastrup:
Sognepræst Jens D. lose
Astrid larsen
Horbelev og Falkerslev:
Sognepræst Mette Marie trankær
Karin Koch 
Stubbekøbing og Maglebrænde:
Sognepræst Margrethe tøttrup
liza littau

Kirkebladet trykkes i 5.500 eksemplarer 
og udkommer 4 gange om året. 
1. marts, 1. juni, 1. september, 
og 1. december. 

Deadline næste gang: 1. oktober 2018

2

Indhold
Præstens klumme: ”Høst, trods alt…” 2
Aastrup 3
Nr. Alslev og Nr. kirkeby 4-5
Gudstjenester og andre aktiviteter  6-7
Stubbekøbing og Maglebrænde 8-9
Torkilstrup – Lillebrænde og Gundslev 10
Horbelev og Falkerslev 11
Alle Helgen og høstarrangementer 12

Ham takker alle vi med sang, for alt,
hvad han har givet,
for hvad han vokse lod i vang, for
ordet og for livet. (Salme 729.v.5)

Men med til høstgudstjenesten hører så 
også en løftet pegefinger — at der er græn-
ser for menneskers magt. Du kan ikke sikre 
dig! Der er ingen stensikre anvisninger på, 
hvordan man får den optimale høst. Måske 
nok i teorien, men ikke i praksis. For man er 
som sagt udleveret til ”vind og vejr” (til sol 
og regn). Og hvem ville ikke gerne kunne 
vælge imellem dem, så vi havde haft lidt 
mere af det ene eller det andet? Men vi får 
slet ikke valget. Vi er i dybest tænkelig for-
stand afhængige - afhængige af noget ude-
frakommende. Afhængige af, at der faktisk 
er en anden, der gør noget! en høstguds-
tjeneste, såvel som enhver anden gudstje-
neste, ville være uden mening, om det var 
sådan, at vi bare kunne få livet til at arte sig, 
som vi ville. Om teori altid stemte overens 
med praksis. Om vor kunnen slog til. Om 
vi ikke på nogen måder var afhængige af 
noget uden for os selv, uden for vor ræk-
kevidde. - Men det er jo netop det, vi er. Vi 

er afhængige af andre, af vind og 
vejr, sol og regn; - at der kommer 
noget ned til os ovenfra, - som lig-
ger helt uden for vor magt.

landmanden skal naturligvis pløje 
og så. Han skal vælge den rigtige 
mark til den rigtige afgrøde. Han 
skal gøre sit arbejde. - Dog selv 
om han præcist ved, hvad han skal 
gøre, og gør det med overordent-
lig flid, er han ikke dermed sikret. 
Det er ikke sikkert, at han undgår 
ubehagelige overraskelser. Det 
har vi set i år, hvor det i skriven-
de stund næsten ikke har regnet 
i 4 mdr. For hvem vi end er, så er 
vi afhængige; der er noget vi ikke 
kan gøre. en anden må gøre det! 
eller det må på underfuld måde 
blive sendt fra himlen til os. ”Alle 
gode gaver de kommer oven ned, 
så tak da Gud, ja pris dog Gud for 
al hans kærlighed!”

Væddere fra Torkilstrup præste-
gårdshave, spiser hindbærgrene 
– bedre end det tørre græs... 
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AAStRuP SOGN

ADReSSeR
Aastrup Sogn

Sognepræsten
Jens lose
Moseby præstegård 
Hesnæsvej 56, 4871 Horbelev
tlf. 54 44 40 06       
e-mail: jdl@km.dk

Graveren
Hans-Henrik Hildebrand
træffes på kirkegården indenfor almindelig 
arbejdstid undtagen mandag.
tlf. 30 66 47 52
e-mail: b.og.hh-hildebrand@post.tele.dk  

Menighedsrådets formand
Anny Hansen
lundeskolevej 1, Aastrup
4850 Stubbekøbing
tlf. 30 33 53 55
e-mail: anny@steenthansen.dk

Kirkeværge
Margit Jørgensen
Granvej 5, Aastrup
4850 Stubbekøbing
tlf. 54 44 42 37
e-mail: mkmk@mail.dk

Kasserer, næstformand
Astrid larsen
Hesnæsvej 19, Moseby
4871 Horbelev
tlf. 54 44 41 34 · e- mail: kaj.moseby@mail.dk

Henrik Berg 
uglemosevej 2, Vejringe
4850 Stubbekøbing. 
e-mail: keinicke@post9.tele.dk

Jens Klarskov Pedersen
Orevej 105, Ore
4850 Stubbekøbing
tlf. 21 61 09 83
e-mail: bergklar@mail.dk 

Præsten har fri
22.-23. september, 6.-7. oktober, 11.-15.ok-
tober & 17. -18. november. embedet passes 
imens af pastor Margrethe Tøttrup, Stub-
bekøbing. tlf. 54 44 12 30.
Se også www.aastrupsognfalster.dk

Kirkebilen 
Bestilles hos Bjarnes Taxi, tlf. 54 43 55 24.

Høstgudstjenesten
afholdes i år søndag d. 9. september kl. 
10.00.

Høstofferet vil blive ligeligt fordelt mel-
lem Sønderskovhjemmet, DSuK og Kofo-
eds Skole.

Kirkebilen kan benyttes.

Minikonfirmander
Da der ikke er børn nok i Aastrup sogn til 
at oprette vores eget hold af minikonfir-
mander, er der indgået aftale med Stub-
bekøbings præst og menighedsråd om, at 
børn på 3. årgang, kan deltage i undervis-
ningen for minikonfirmander i Stubbekø-
bing. Interesserede kan henvende sig til 
Sognepræsten i Stubbekøbing, Margre-
the Tøttrup på tlf. 54 44 12 30

Alle helgens gudstjenesten
afholdes i år søndag d. 4. november kl. 
10.00. Ved gudstjenesten vil navnene bli-
ve læst op og der vil blive tændt et lys 
for hver af dem, der er døde i Aastrup 
sogn, bisat fra Aastrup kirke, begravede 
på Aastrup kirkegård eller hvis urne er 
nedsat på Aastrup kirkegård i det år, der 
er gået siden sidste Allehelgen.

Har du brug for et  
tryghedsopkald?
Så kan du henvende dig til else Wulff, tlf. 
54 44 23 16. Du vil blive ringet op hver 
morgen mellem kl. 7.30 og 8.30. 
Opkaldene er omfattet af tavshedspligt. 

Det koster 40 kr. om måneden. Man be-
taler for et halvt år ad gangen.

Konfirmandindskrivning
Tirsdag d. 18. september kl. 19.30 i Moseby præstegårds 
konfirmandstue.  undervisningen begynder onsdag d. 
24. oktober kl. 8.00

OBS! Konfirmationsdagen OBS!
Da det sidste år blev besluttet at flytte konfirmationsdagen til Store Bededag, 
gør jeg opmærksom på, at konfirmationen i 2019 finder sted i Aastrup kirke 
Store Bededag d. 17. maj 2019 kl. 10.00.

Se også hjemmesiden:
aastrupsognfalster.dk
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Da jeg var præst i Norge var de danske høstsalmer noget af det, jeg 
savnede allermest. Jeg glæder mig derfor til årets høstgudstjene-
ste, hvor vi skal synge alle de elskede høstsalmer, og hvor Stubbe-
købingkoret vil medvirke og gøre gudstjenesten ekstra festlig. - MW

Man siger, at det jødiske folk havde et 
bestemt valgsprog, da de efter templets 
ødelæggelse i år 70 var drevet i landflyg-
tighed og efterfølgende blev spredt over 
det meste af verden: »Næste år i Jerusa-
lem!« Sådan holdt man liv i glæden og 
håbet om en dag at skulle vende tilbage 
til den hellige stad.

Jeg tror, at mange i Nørre Kirkeby føler 
lidt af det samme nu, da kirken har væ-
ret lukket siden efteråret 2016. Processen 
med at få godkendt det nye tagprojekt har 
været lang og snørklet og er endnu ikke 
helt til ende, men menighedsrådet håber, 
at arbejdet med taget kan blive sat i gang 
til foråret 2019, og at klokkerne inden alt 
for længe atter kan kime til gudstjeneste 
i en af Falsters ældste kirker.

Jeg har valgt at varme lidt op ved at læg-
ge nogle korte gudstjenester i graverhu-
set. Derfor står der igen gudstjenestetider 
under Nørre Kirkeby i gudstjenestelisten. 
Jeg håber, at gudstjenesterne vil bringe 
glæde og håb til sognet, så også vi kan 
sige: »Næste år i Nørre Kirkeby!«. - MW

For høsten her og høsten hist
- høstgudstjeneste i Nørre Alslev Kirke
Søndag den 7. oktober kl. 10.00

Næste år i Jerusalem 
– og måske i Nørre Kirkeby

Plejehjemsandagter
Andagterne afholdes på Skovvej 
kl. 14.30 og på Skerrisvej kl. 15.30

6. september 
v. Marianne Wagner - Altergang

3. oktober v. Nina Morthorst

7. november v. Dorthe Hedegaard

5. december v. eva Heyn
Lørdagsdåb 
I dåben får vi Gud til far og Kristus til bror 
og dermed del i det evige liv. Dåb betyder 
også optagelse i menigheden. Derfor er 
dåben i udgangspunktet en fast del søn-
dagsgudstjenesten.

Der kan dog være tungtvejende grunde til, 
at man ønsker en lørdagsdåb, og det er 
der mulighed for den første lørdag i må-
neden. Ønsker man lørdagsdåb må den – 
af hensyn til personalet - anmeldes senest 
en måned før den ønskede dato. - MW

I næsten fem år boede jeg og familien på salmedigteren Petter Dass` hjemegn, 
Helgeland. Denne aften vil min mand, Adam, og jeg forsøge at åbne et vindue 
ud til denne verden, som for mange danskere er ganske ukendt. Dog, vi kender 
nok mere til det, end vi går og tror, og derfor byder aftenen både på kendte og 
ukendte salmer, vi fortæller lidt om livet og menneskene på kysten både før og 
nu, og vi vil vise billeder fra et af Norges smukkeste områder. Der vil også blive 
budt på en kop kaffe, forhåbentlig med norsk islæt. - MW

I Petter Dass` fodspor
- en aften på Helgeland i toner, ord og billeder med 
Adam og Marianne Wagner
Nørre Alslev kirke torsdag den 8. november kl. 19.00
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NR. AlSleV OG NR. KIRKeBy SOGNe

ADReSSeR
Nr. Alslev og Nr. Kirkeby Sogne

Pastoratets hjemmeside:
www.nralslevpastorat.dk

Sognepræst 
Marianne Wagner
Nørre Alslev Langgade 79
4840 Nørre Alslev
Træffes efter aftale på tlf. 54 40 05 07. 
Mandag er fridag.
Der henvises til sognepræst Nina Morthorst,
Torkilstrup, tlf. 61 20 44 14.

Menighedsrådsformand for 
Nørre Alslev & Nørre Kirkeby sogne 
Jan Christensen 
Nykøbingvej 20, 4840 Nørre Alslev 
Tlf. 22 79 73 53 · E-mail: jabi@mail123.dk 

Næstformand for 
Nørre Alslev & Nørre Kirkeby sogne 
Ove Brandt Jensen 
Gangervej 14, 4840 Nørre Alslev 
Tlf. 40 63 20 87 

Graver i Nørre Alslev 
Bjarne Mortensen 
Nørre Alslev Nygade 28, 4840 Nørre Alslev 
Tlf. 54 43 40 51 · E-mail: bjti@godmail.dk
Mobil tlf. i arbejdstiden 29 26 43 82 

Graver i Nørre Kirkeby 
tania Gliese Petersen
Gundslevmagle Skovvej 19
4863 Eskilstrup
Tlf. 21 90 79 58
e-mail: taniagliese@hotmail.com

Organist 
Jane Borello Carlsen 
Vigvej 93, 4840 Nørre Alslev 
Tlf. 54 43 11 27 · E-mail: janeborello@mail.dk 

Kirkesanger 
Olav lorenzen 
Pilegårdsvej 5, 4773 Stensved 
Tlf. 55 38 57 38 · Mobil 23 48 57 38 
e-mail: olwood@olwood.eu 

Kirkeværge i Nørre Alslev 
Inge Keis 
Bellisvej 6, 4840 Nørre Alslev 
Tlf. 54 43 44 06 · E-mail: ipkeis@mail.dk 

Kirkeværge i Nørre Kirkeby 
Flemming Høegh 
Nykøbingvej 55, 4840 Nørre Alslev 
Tlf. 51 74 01 15

Regnskabsfører for begge sogne 
Vakant

Gratis Kirkebil til alle gudstjenester
Bestilles senest dagen før inden kl 12.00 hos 
Bjarnes Taxi tlf. 54 43 55 24

Kom og hør et kirkeorgel trakteret i liv-
ligt samspil med forskellige blokfløjter og 
whistles.
en kirkekoncert hvor rammerne for orglets 
håndtering sprænges i mødet med fløj-
terne og den keltiske musik.
  Da både blokfløjter/whistles og orglet 
grundlæggende er luftaktiverede piber, 
bliver instrumenterne en forlængelse af 
hinanden. en forlængelse, der sprænger 
rammerne for den keltiske musik og gør 
den større, inderligere og stærkere.
  Organist Carl-Aage eliasson har organist-
eksamen fra Vestjysk Musikkonservatori-
um, og en omfattende koncertvirksomhed 
i ind- og udland bag sig. Han har akkom-
pagneret og turneret sammen med trine 
Gadeberg og kender således den rytmiske 
musik og dens virkemidler.

tine K. Skau spiller whistles, blokfløjter, 
elody (elektrisk blokfløjte) og guitarpedal. 
Hun er uddannet på Det fynske Musik-
konservatorium. Når små fløjter tager 
livtag med instrumenternes dronning, så 
skal det gøres med en stålsat spillestil og 
en klar bevidsthed om, hvad det er fløj-
terne kan frem for orglet. Hvor orglet har 
en statisk dynamik kan fløjterne bøje to-
nerne og få dem til at spælle af liv.
  Denne spændende koncert er i Nørre 
Alslev Kirke søndag d. 30. september kl. 
19.00. - Der er gratis adgang. 

”Mellem lys og mørke”
under denne overskrift afholdes 
koncert i Nørre Alslev Kirke tirs-
dag d. 20. november kl. 19.00
trioen Brandt, Petersen og Svit 
spiller bl.a. musik af Händel, 
Grieg, Cohen og Alberte.

”Mellem lys og mørke” er te-
maet i en times koncert med sang, 
fløjte og guitartoner fra barokken 
helt frem til vor tid. Musikken bin-
des sammen af poetiske fortællinger, der 
giver tilhørerne en helstøbt oplevelse.

Kiki Brandt er uddannet på Carl Niel-
sen Academy of Music, og har medvirket 
opera, Operette og musical produktioner. 
Rikke Petersen er uddannet på fløjte på 

Det kongelige Musikkonservatorium i Bru-
xelles og har spillet som solist med bl.a. 
Odense Symfoniorkester.

Finn Svit har taget sin guitaruddannelse 
på Det Nordjyske Musikkonservatorium i 
Aalborg, og har spillet over det meste af 
europa og uSA.

2018 Green Pipes

Alle helgens dag 
i Nørre Alslev kirke
Søndag den 4. november kl. 19.00

På Alle Helgens dag mindes vi dem, 
vi i årets løb mistede i sognet. 
Det gør vi ved at læse navnene op 
og tænde lys ved en aftensguds-
tjeneste. 

Kirkekoret medvirker til at gøre den 
særlige dag ekstra højtidelig. Der vil 
forud blive sendt skriftlig invitation 
ud til nærmeste pårørende. - MW
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AKtIVItetSlISte FOR Alle 10 SOGNe

For m
ere inform

ation om
 arrangem

enterne – se på sognenes sider! 

SePTeMBeR
Tirsdag 4. kl. 14.00 Stubbekøbing præstegård: Minikonfirmandundervisning starter
Tirsdag 4. kl. 14.15 torkilstrup præstegård: konfirmandundervisning starter
Søndag 9. kl. 10.00 Aastrup kirke: Høstgudstjeneste
Lørdag 15. kl. 15.00 Stubbekøbing kirke: Koncert med ”Wenzell og Bugge” – slagtøj og violin
Lørdag 15. kl. 10.30 Gundslev kirke: Baby, børn og familie, spisning og ”tRAMPOlINA” klovnen
Søndag 16. kl. 11.30 Gundslev kirke: Høstgudstjeneste
Tirsdag 18. kl. 19.30 Aastrup: Konfirmandindskrivning i Moseby præstegård
Fredag 21. kl. 17.00 Horbelev kirke: Pizzagudstjeneste -  for Guds børn i alle aldre
Søndag 23. kl. 11.00 Stubbekøbing kirke: Høstgudstjeneste – og ”De farende svende”
Søndag 23. kl. 16.00 Torkilstrup kirke: Høstgudstjeneste  eftf. spisning – husk tilmelding senest 23.9
Søndag 23. kl. 10.30 Falkerslev kirke: Høstgudstjeneste
Søndag 30. kl. 19.00 Nr. Alslev kirke: Koncert – keltisk musik
Søndag 30. kl. 10.30 Horbelev kirke: Høstgudstjeneste og afskedsreception for Sonja Mahler
Søndag 30. kl. 10.00 Maglebrænde kirke: Høstgudstjeneste 

OKTOBeR
Tirsdag 4. kl. 19.30 Horbelev kirke: Musikgudstjeneste se under Horbelevs side
Lørdag 6. kl. 15.00 Stubbekøbing kirke: Børnekoret synger Disney kavalkade
Søndag 7. kl. 10.00 Nr. Alslev kirke: Høstgudstjeneste – Stubbekøbingkoret medvirker 
Tirsdag 23. kl. 19.00 Horbelev kirke: Meditationsgudstjeneste
Onsdag 24. kl. 8.00 Stubbekøbing præstegård: Konfirmandundervisning starter
Tirsdag 30. kl. 14.00 Stubbekøbing præstegård: Halloween, blodkage, udskæring af græskar…
Tirsdag 30. kl. 19.00 Gundslev kirke: Foredrag v. lars thorkild Bjørn om Ingemann og Grundtvig

NOveMBeR
Søndag 4. kl. 10.00 Aastrup kirke: Alle helgens gudstjeneste
Søndag 4. kl. 15.00 Gundslev kirke: Alle helgen – dagen til eftertanke og erindring
Søndag 4. kl. 17.00 torkilstrup kirke: Alle helgen – konfirmanderne medvirker
Søndag 4. kl. 16.00 Stubbekøbing kapellet på kirkegården: Alle helgens gudstjeneste
Søndag 4. kl. 19.00 Nr. Alslev kirke: Alle helgens gudstjeneste
Tirsdag 6. kl. 19.00 Horbelev kirke: Meditationsgudstjeneste
Torsdag 8. kl. 19.00 Stubbekøbing kirke: foredrag m. Sognepræst Henrik Gade Jensen 
Torsdag 8. kl. 19.00 Nr. Alslev kirke:  ”I Petter Dass’ fodspor” med Adam og Marianne Wagner
Søndag 11. kl. 16.00 Stubbekøbing kirke: Stubbekøbing koret medvirker v. gudstjenesten
Torsdag 15. kl. 16.00 Gundslev kirke: Film: ”Hævnen” af Susanne Bier
Torsdag 15. kl 19-21.30            Gundslev kirke: Aftenkirke: sindsro, musik, salmer, lystænding, meditation                                              
Tirsdag 20. kl. 19.00 Nr. Alslev kirke: Koncert m. trioen Brandt, Petersen og Svit: Händel., Grieg mv.
Torsdag 22. kl. 19.00 Stubbekøbing kirke: Koncert m. ”Copenhagen guitar duo”
Fredag 30. kl. 16.15 Stubbekøbing kirke: Minikonfirmanderne opfører krybbespil

DeceMBeR
Søndag 2. kl. 11.00 Stubbekøbing kirke: Konfirmanderne medvirker og bærer lys ind i kirken
Lørdag 8. kl. 15.00 Stubbekøbing kirke: Kirkens børnekor opfører: ”Stjernen over Bethlehem”
Tirsdag 11. kl. 19.00 Nr. Alslev kirke: Julekoncert med Nykøbing F.- koret
Onsdag 12. kl. 19.00 Stubbekøbing kirke: Fælleskoncert med byens og omegnens kor
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Halloween
TIRSDAG DeN 30. OKTOBeR 
fejrer vi Halloween. Minikonfirmander-
ne mødes som sædvanlig kl. 14 i præste-
gården. Familierne er velkommen fra kl. 
15.30, hvor vi skærer græskar og spiser 
”blodkage”. Kl 17 holder vi en lille guds-
tjeneste i Stubbekøbing kirke, hvor vi ny-
der at se de udskårne græskar med i lys i. 
Man må gerne være klædt ud!

SØNDAG DeN 4. NOveMBeR KL. 16 
holder vi Alle Helgen gudstjeneste i Ka-
pellet på kirkegården i Stubbekøbing. Vi 
mindes vore døde og tænder lys for dem, 
der døde siden sidste Alle Helgen. Alle er 
velkommen, og de berørte familier invi-
teres særskilt.

TORSDAG DeN 8. NOveMBeR KL. 19 
har vi FOReDRAG i Stubbekøbing kirke, 
hvor medlem af etisk Råd sognepræst 
Henrik Gade Jensen fortæller om sit arbej-
de med f.eks. spørgsmål om organdonati-
on, aktiv dødshjælp, rituel omskæring og 
hvad der evt. er aktuelt på det tidspunkt.

SØNDAG DeN 11. NOveMBeR KL. 16 
medvirker Stubbekøbing Koret i guds-
tjenesten i Stubbekøbing kirke. Vi syn-
ger sammen med koret.
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Fotograf Erik Thorsen

Koncert med  
WeNZeLL OG BUGGe
LØRDAG DeN 15. SePTeMBeR KL. 15
i Stubbekøbing kirke. Ronnie Kot Wenzell 
spiller marimba og andet slagtøj, der un-
derbygger musikken med rytme, og Kri-
stian Bugge spiller violin. De to har kendt 
hinanden fra de gik på Musikkonservato-
riet, og selvom deres veje er gået i forskel-
lige retninger, Ronnie er ansat ved kon-
servatoriet i Rio de Janeiro, så mødes de 
jævnligt og holder koncerter. I år er de 
på turné i Skandinavien, og vi er heldige, 
at de vil komme forbi Stubbekøbing. De 
blander på en spændende måde traditio-
nel Folkemusik med den klassiske musik.

SØNDAGe DeN 23. SePTeMBeR KL. 11 
er der Høstgudstjeneste i Stubbekøbing 
kirke. ”De farende svende” spiller med på 
de kendte høstsalmer i hele gudstjene-
sten. traditionen tro pynter menigheds-
rådet sammen med personalet kirken 
smukt op.
 

SØNDAG DeN 30. SePTeMBeR KL. 10 
Høstgudstjeneste i Maglebrænde. Me-
nighedsråd og personale pynter kirken 
flot op.

LØRDAG DeN 6. OKTOBeR KL. 15
synger Stubbekøbing Kirkes Børnekor DIS-
NeY KAvALKADe i Stubbekøbing kirke. 
Kom og hør de kendte Disney melodier: 
Fra alle os til alle jer! som vi kender fra 
Disneys film og shows med de kendte fi-
gurer: Bambi, Micky Mouse, Dumbo, Sne-
hvide og dværgene. Nyd ånden og mærk 
glæden sammen med børnene!

TORSDAG DeN 22. NOveMBeR KL. 19 
er der KONceRT i Stubbekøbing kirke med 
Copenhagen Guitar Duo. Allan Sjølin og 
Martin Buono har spillet sammen i over 
15 år, for de mødte allerede hinanden på 
Guldborgsund Musikskole og har sådan 
set fulgtes ad til de afsluttede solistklassen 
på Musikkonservatoriet i 2015. De spiller 
forskellige genrer med en egen form for 
skæv humor.  
 
FReDAG DeN 30. NOveMBeR KL. 16.15 
opfører minikonfirmanderne KRYBBeSPIL 
i Stubbekøbing kirke i forbindelse med ju-
letræstændingen på torvet. Vi glæder os 
til et program sammen med erhvervsfor-
eningen. Se program senere i dagspressen.

SØNDAG DeN 2. DeceMBeR KL. 11 
bærer konfirmanderne lys ind ved guds-
tjenesten i Stubbekøbing kirke, og Advents 
tiden begynder.

LØRDAG DeN 8. DeceMBeR KL. 15 
opfører Stubbekøbing Kirkes Børnekor 
”Stjernen over Betlehem” i Stubbekø-
bing kirke.

SØNDAG DeN 9. DeceMBeR KL.  19 
har vi 9 læsninger i Stubbekøbing kirke 
med deltagelse af Nykøbing Falster koret 
og lokale oplæsere.

ONSDAG DeN 12. DeceMBeR KL. 19 
Fælleskoncert med byens og omegnens 
kor i Stubbekøbing kirke.

Kalender september-oktober-november-december:



ADReSSeR
Stubbekøbing og Maglebrænde 
Sogne

Sognepræst for Stubbekøbing 
og Maglebrænde sogne

Margrethe tøttrup
Møllegade 2, 4850 Stubbekøbing
Tlf. 5444 1230 · Mobil 5164 6423
e-mail: mat@km.dk.

Stubbekøbing menighedsråd:

Formand Nina Hansen · Tlf. 2168 2539 
E-mail: hansennina46@gmail.com    

Næstformand og kontaktperson 
Connie Zlatevski · Tlf. 3061 4842 
e-mail: zlatevski@live.dk

Kasserer Peter Kot Nielsen
Tlf. 2961 2225 · E-mail: peter@kotnielsen.dk 

Sekretær ulla Biegstraaten 
Tlf. 2215 3667 
e-mail: ullabiegstraaten@hotmail.com 

Kirkeværge Claus Svensson · Tlf. 2114 1560 
E-mail: cs290146@gmail.com 

Menighedsrådsmedlem 
Dorthe Holtse jeppesen · Tlf: 2734 4302
e-mail: frk.holtse@live.dk 

Personale Stubbekøbing

Stubbekøbing kirkegård, graver
Monika larsen 
Stubbekøbing kirkegård · Tlf. 5444 1835
e-mail: stubbekoebing.kirkegaard@gmail.com

Kirketjener Steen Bendix Pedersen 
Tlf. 2116 0677 · Mandag fri

Kirkesanger, præstesekretær, korleder
Liza Littau · Tlf. 5071 1775
e-mail: ll@KM.dk · Mandag fri

Organist: Aase Reidun Sløgedal 
Tlf. 2323 1172 · E-mail: sloegedal@gmail.com

Maglebrænde menighedsråd

Formand Erland rasmussen · Tlf. 5444 2189
e-mail: ststst@rasmussen.mail.dk

Næstformand og kontaktperson 
Pia ringo · Tlf. 5444 1975 
e-mail: piasmail@os.dk

Kirkeværge Anders Sværke · Tlf. 2140 7302

Kasserer Børge Løjmand · Tlf. 5444 2486

Kristian Højer Berg · e-mail: hkbj@mail.tele.dk

Personale Maglebrænde
Graver Lisbeth Bülow · Tlf. 2028 0797

Kirkesanger joan Kragh · Tlf. 2614 0468

Organist Aase Reidun Sløgedal 
Tlf. 2323 1172 · E-mail: sloegedal@gmail.com

www.stubbekoebing-maglebraende.dk
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Fotograf Erik ThorsenMinikonfirmander
igen i år indbydes alle, der går i 3. klas-
se, til at være med som minikonfirmand. 
Sognene og præsterne  arbejder sammen 
om undervisningen, så det er ligegyldigt 
om du bor i Stubbekøbing, Maglebrænde, 
Aastrup eller Horbelev.
undervisningen begynder TIRSDAG DeN 
4. SePTeMBeR KL. 14-15.30 i Stubbekø-
bing præstegård. I bliver hentet på skolen 
og fulgt tilbage, hvis ikke I bliver hentet af 
familien ved præstegården. 
Vi lærer om kirken og kristendommen, 
samtidig med at vi synger, opfører tea-
ter, maler, leger f.eks. med kastanjer og 
meget mere.
Der kommer indbydelse rundt i klasserne, 
og tilmelding kan ske på dagen, tel. 5164 
6423 eller e-mail: mat@km.dk, hvor man 
også kan får svar på evt. spørgsmål.

Konfirmander
undervisningen begynder ONSDAG 
DeN 24. OKTOBeR KL. 8 i konfir-
mandstuen i Stubbekøbing. Du bli-
ver meldt til, når du kommer. Alle i 
7. klasse er velkommen, også selvom 
du ikke er døbt. 

Vi holder FORÆLDReMØDe (med 
forældre og konfirmander) SØN-
DAG DeN 28. OKTOBeR lIGe eFteR 
GuDSTjENESTEN KL. 11. 

Der er konfirmation i 2019 søndag 
den 12. maj i Stubbekøbing kirke og 
søndag den 5. maj i Maglebrænde. 
Der kommer invitation i klasserne. 
Hvis der er spørgsmål, så ring til 5164 
6423 eller send mail til: mat@km.dk

Stubbekøbing Kirkes Børnekor
Starter ny sæson TORSDAG DeN 30. 
AUGUST KL. 15-16.30. Kontakt: liza lit-
tau LL@km.dk tel. 5071 1775. 
Vi synger gamle og nye sange, lærer Dis-
ney sange og et nyt julestykke, og sidst 
men ikke mindst hygger vi os. 

Kor for større elever
Vi indbyder større elever: 5.- 9. klasse 
til at være med til sang og kor, hvor I 
lærer noget mere om sang og musik 
og evt. kan være med i gudstjenester-
ne som kor. 
Organist Aase Sløgedal kommer rundt 
i klasserne og fortæller om, hvad det 
går ud på, og I får indbydelse med 
hjem. undervisningen er lige efter 
børnekoret om torsdagen, altså fra 
kl. 16.30.

Læsegruppen
Har første mødedag FReDAG DeN 31. 
AUGUST KL. 10 i konfirmandstuen, hvor 
vi taler om, hvad vi skal læse i den nye 
sæson. Vi mødes herefter sidste fredag 
i måneden.

Gudstjenester på Plejecentret 
Præstemarkens cafeteria:
TORSDAG DeN 27. september Margrethe 
tøttrup (Høstgudstjeneste med pynt fra 
Stubbekøbing kirke.)
TORSDAG DeN 25. oktober Jens lose
TORSDAG DeN 29. november Jens lose
ALLe DAGe KL. 14

Menighedsrådsmøder
Stubbekøbing: TorSDAG DEN 27. SEP-
TEMBEr, TorSDAG DEN 25. oKToBEr 
oG TorSDAG DEN 29. NoVEMBEr 
ALLE DAGE KL. 19 i præstegården.
Maglebrænde: oNSDAG DEN 19. SEP-
TEMBEr, oNSDAG DEN 21. NoVEMBEr 
BEGGE DAGE KL. 19 i Forsamlingshuset

Præsten træffes
Altid på telefon 5164 6423, e-mail: mat@
km.dk eller ved personlig henvendelse, 
der aftales pr. telefon eller mail. Der er 
mulighed for at møde op i præstegården 
uden aftale TIRSDAG KL. 10-13 (medmin-
dre der er bisættelser eller andre uopsæt-
telige gøremål).

Mail-liste
Vil I gerne have besked om nye arrange-
menter pr. mail kan I tilmelde jer en mail-
liste ved at skrive til e-mail: ll@km.dk. Se 
i øvrigt nyheder på sognets hjemmeside. 
www.stubbekoebing-maglebraende.dk.



Det sidste LYS-TALe-BILLeD 
foredrag v. lars thorkild Bjørn om Ingemann 
og Grundtvig tirsdag den 30. okt. kl. 19-ca. 
22 i Gundslev kirke. 

Film og Aftenkirke i Gundslev
Torsdag 15.11. kl. 16-18 og 19-ca. 21.30. 
- en anderledes gudstj. med tid til sindsro og 
fordybelse med musik, salmer, lystænding, 
bibellæsning, bøn og meditation. 
Vi ser først den fantastiske film ”HæVNeN” 
fra 2010 af Susanne Bier kl. 16. oscar vin-
der i 2011. Medvirkende skuespillere Tri-
ne Dyrholm, ulrich thomsen, Bodil Jør-

gensen, Ditte Gråbøl 
m.fl. Sandwich Alle er 
velkommen! tilm. aht. 
spisning senest 11.11 til 
sognepræsten. Her-
efter mulighed for at 
gå i Aftenkirken kl. 
19.00-ca.21.30, hvor 
vores dygtige kir-
kesanger og opera-
sanger Anna Carina 
Sundstedt synger.

velkommen til konfirmanderne, 
der starter tirsdag 4.9. kl. 14.15. 
Konfirmandforældremøde 18.9 kl. 19. 
Mødested: torkilstrup kirke.

Høstgudstjeneste 
i flot pyntede kirker: Søndag 16. sept. kl. 
11.30 i Gundslev kirke

Mail-liste 
Vi vil gerne løbende kunne informere ved at 
lave en mail-liste, hvor vi udsender informa-
tion om diverse arrangementer, koncerter 
o.l, som finder sted i torkilstrup-lillebrænde 
og Gundslev sogne. 
Send en mail til sekretær tina Moos:
tM@km.dk - Mærk mailen »mailliste«. 

tORKIlStRuP, lIlleBRæNDe OG GuNDSleV 
SOGNe
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HORBeleV OG FAlKeRSleV SOGNe

ADReSSeR
torkilstrup-lillebrænde 
Sognepræst
Nina Morthorst
torkilstrup Præstegård 
Torkilstrupvej 16A, 4863 Eskilstrup
Tlf. 61 20 44 14 hvor besked kan lægges.
træffes efter aftale. Fri fredag.
e-mail: nm@km.dk

www.salmedigterkirkerne.dk 
Præstesekretær tina Moos
E-mail: tm@km.dk · Tlf. 50 74 78 93

Meninghedsrådsformand 
Flemming Willumsen
Tlf. 54 44 16 04 / 23 40 89 68
e-mail: flemming.willumsen@yahoo.dk

Graver i Torkilstrup og Lillebrænde
Kenneth Gliese Petersen · Tlf. 21 22 28 19
Gundslevmagle Skovvej 19, 4863 Eskilstrup
e-mail: kenneth.gliese@gmail.com
Gravermedhjælper
Niels ubbesen · Tlf. 21 47 57 89

Organist joseph Gallacher · Tlf. 21 45 48 12

Kirkesanger Anna Carina Sundstedt 
Tlf. 26 20 38 10
e-mail: annacarinamail@gmail.com

Kirkeværge Bente Kok
Ådalen 3, 4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 43 77 33 · E-mail: bente@kok.cc

Kirkekasserer Jette traberg 
Sullerupvej 12, 4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 43 33 38
E-mail: jettetraberg@hotmail.com

Gundslev kirke
Menighedsrådsformand  Anders lejre
Havnsøvej 12, 4840 Nørre Alslev
Tlf.: 22 37 58 07 · E-mail: Arl@post6.tele.dk

Næstformand erik Jensen
Skovbyvej 25, 4840 Nr. Alslev
e-mail: e.jen@hotmail.dk 
Kirkeværge Sheila larsen
Skovbyvej 10, 4840 Nr. Alslev
e-mail: Menighed.Sheila@gmail.com

Graver Peder Skovlykke Pedersen
Nyskolevej 24, 4840 Nr. Alslev
Tlf. 54 43 10 31 (kirkens tlf.) / mb 26 65 16 90
e-mail: marianneogpeder@live.dk 
Gravermedhjælper
Heidi Larsen · Tlf. 61 28 54 96 

Organist Jane Borello Carlsen
Tlf. 54 43 11 27 · E-mail: janeborello@mail.dk

Kirkesanger Sanne Damore · Tlf. 26 28 67 08 
e-mail: sannedamore@hotmail.com

Kirkesanger Anna Carina Sundstedt 
Tlf. 26 20 38 10 
e-mail: annacarinamail@gmail.com

Kirkekasserer Anne Marie Jensen
Skovbyvej 27, 4840 Nr. Alslev.
e-mail: zenta@dlgnet.dk

Familie – høst gudstjeneste 
23. sept. i Torkilstrup kirke kl. 16.00 med 
efterfølgende spisning. Tilm. frist 18.9 til 
sognepræsten.

Præstepraktikant NN 
vil prædike 7. okt. i Torkilstrup kirke kl. 10 
efter at have været i praktik hos sogne-
præst Nina Morthorst i dagene 5-6-7-10. 
Kom og støt op!

Det for børn...!
Babysalmesang: 23. sæson starter (ca. 2-11 
mdr.), Gundslev kirke. Tirsdage kl. 10.30 til 
ca. 12.30.  Datoer: 14.8, 21.8, 28.8, 4.9, (mi-
nus 11.9), 18.9, 25.9 og 2.10 og Lørdag 15.9

Baby- og Børnesalmesangs-Familie-høst 
-gudstjeneste i Gundslev kirke kl. 10.30 for 
hele familien, Herefter er der samvær og en 
”rugbrødsmad” hvor ”gamle børn”, famili-
er, onkler, tanter og alle andre også er vel-
kommen. tilmelding til sognepræsten. Vi får 
også besøg af tRAMPOlINA BAllON KlOV-
NeN – Pippi´s skøre kusine underholder med 
gag´s, magi og ballon artisteri.

Alle Helgen 
Søndag 4.11. Gundslev kirke kl. 15 og 
Torkilstrup kirke kl. 17, hvor konfir-
manderne medvirker. 
Det er søndagen til eftertanke og 
erindring. Vi sender tankerne til vore 
døde, tænder lys og årets døde læ-
ses op i kirken. 

HUSK:
At opdaterede og suppl. oplysnin-
ger om gudstjenester, arrangemen-
ter mm. kan findes på hjemmesiden: 
www.salmedigterkirkerne.dk                                   
til alle gudstjenester og arrangemen-
ter kan der bestilles kirkebil hos Bjar-
nes Taxi på tlf. 54 43 55 24 

”Strikkeklub”
Opstart af ”Strikkeklub” i præstegården til 
evt. dåbsservietter, tæpper og andet? Ring 
til Nina og hør nærmere.

Til Kalenderen:
”DeN leVeNDe JuleKAleNDeR” 
start 3.12.18 kl. 16.30



Høstgudstjenester
Søndag den 23. september afholdes der 
høstgudstjeneste i Falkerslev Kirke kl. 
10.30 og søndag 30. september er der 
høstgudstjeneste i Horbelev Kirke kl. 
10.30.

Pizzagudstjeneste
for Guds børn i alle aldre.  Fredag 21. 
september kl. 17.00. Horbelev kirke. 
Når vi har hørt en god fortælling og 
har sunget og bedt Fadervor, spiser 
vi Pizza sammen.

Afskedsreception
Ved høstgudstjenesten i Horbelev Kirke 
30. september vil det være sidste gang or-
ganist Sonja Mahler medvirker. Der vil der-
for efter høstgudstjenesten være afskeds-
reception for Sonja i Cafe tårnrummet.

Musikgudstjeneste 
i Horbelev Kirke
Tirsdag 4. oktober kl. 19.30 vil der 
være musikgudstjeneste hvor orga-
nist Flemming Christian Hansen og 
Sakskøbing Kammerkor medvirker.

Horbelevkoret 
Horbelevkoret er begyndt på en ny sæ-
son, men nye sangere kan endnu nå at 
være med. 
i september holder vi korprøve 12. og 26. 
fra kl. 19-22 i konfirmandstuen. Yderligere 
oplysninger om koret - også øvrige kor-
prøver - kan læses på korets hjemmeside: 
www.horbelevkoret.dk 
Ved høstgudstjenesten i Horbelev 30. sep-
tember vil koret medvirke med lidt ekstra 
sang. Velkommen!

Babysalmesang 
i Horbelev Kirke
Onsdagene 19/9 - 26/9 - 3/10 - 24/10 og 
31/10 kl. 10.30. Vi synger og danser med 
de små i ca. 45 min, herefter kaffe og snak 
i konfirmandstuen. tilmelding til sogne-
præst Mette Marie trankjær på mtr@
km.dk, sms: 20710603.

Dåbsservietter
Horbelev Kirke har fået smukke dåbsser-
vietter til dåb  i kirken. Det er ButIKKeN I 
HORBeleV der har doneret de flotte servi-
etter med forskellige motiver bl.a. luther 
Rosen og flotte korsmønstre.
BuTiKKEN lukkede den 1. juli men da-
merne der laver dem, vil fortsætte med 
at strikke dåbsservietter til kirken.
Menighedsrådet takker for donationen.

Til kalenderen:
Meditationsgudstjenester i Horbelev 
Kirke: tirsdag 23. oktober kl. 19.00 og 
tirsdag 6. november kl. 19.00.

Dåb i Horbelev Kirke: 
Lørdag 29. september kl. 11.00. 

www.Horbelevkirke.dk og 
www.Falkerslevkirke.dk

Menighedsrådsmøde i Horbelev
tirsdag 25. september, 30. oktober 
og 27. november alle dage kl. 17.30 i 
konfirmandstuen.

Menighedsrådsmøde i Falkerslev
se på www.falkerslevkirke.dk

HORBeleV OG FAlKeRSleV SOGNe
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ADReSSeR
Horbelev og Falkerslev Sogne

Sognepræst
Mette Marie trankjær
Bønnetvej 6, Horbelev, 4871 Horbelev 
Telefon: 54 44 51 24
e-mail: mtr@km.dk  
Træffes bedst tirsdag til fredag 12-13 , samt ons-
dag 18-19 (mandag er min fridag). Man kan altid 
henvende sig for en samtale med mig - enten 
telefonisk eller via mail.

Falkerslev Kirkes adresse: 
Kirkevej 1, Falkerslev, 4871 Horbelev
Hjemmeside: www.falkerslevkirke.dk

Menighedsrådsformand 
Falkerslev Kirke
Hans Hare
Virketvej 29, 4863 Eskilstrup

Graver i Falkerslev Kirke 
Karin Grønnegaard Koch
Østergade 108, 4872 idestrup
Tlf. 24 48 04 53

Kirkeværge i Falkerslev Kirke
Dan Nygaard Madsen
Møllesøvej 2, Virket, 4863 Eskilstrup

Horbelev Kirkes adresse: 
Bønnetvej 1, 4871 Horbelev 
Hjemmeside: www.horbelevkirke.dk 

Menighedsrådsformand i Horbelev Kirke
Anne-Grethe Andersen
Eriksdalsvej 26, 4871 Horbelev

Graver i Horbelev Kirke
Maja lund Petersen
Grønsundsvej 244, 4800 Nykøbing F
Tlf. 21 56 41 21

Kirkeværge i Horbelev Kirke
Kjeld Andersen
Eriksdalsvej 26, 4871 Horbelev

Kirkesanger
Anne Persson
Nørre Ørslev Bygade 3, 4800 Nykøbing
Tlf. 54 86 82 69

Organist
Sonja Mahler 
Vallebovej 3, 4735 Mern
Tlf. 23 69 38 83
e-mail: mahler.sonja@gmail.com
www.horbelevkoret.dk

Kirkebil
Bestilles hos Bjarnes Taxi i Nr. Alslev på telefon: 
54 43 55 24

www. Horbelevkirke.dk
www.Falkerslevkirke.dk

Fotograf Erik Thorsen
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 leKSIKON: 

Alle Helgens dag
Af sognepræst Nina Morthorst

Hvad betyder Alle Helgen?
Denne dag har rødder helt tilbage i den tid-
lige kristne kirke i oldtiden. For ret tidligt be-
gyndte man at mindes de mennesker, som 
led døden for deres tro (martyrerne). Man 
kaldte også dagen for Alle Sjælesdag. Og 
ofte mindedes man dem ved deres grave. 
I middelalderens katolske kirke blev dette 
til fejring af, og tilbedelse af, en lang række 
af ”helgener” – mennesker, som man be-
tragtede som mere fromme og mere hel-
lige end andre. Ved den lutherske reforma-
tion i 1500-tallet blev denne helgendyrkelse 
afskaffet. 

Det kan godt undre, at vi i et luthersk land 
som Danmark har holdt fast ved en hellig-
dag til minde om alle helgenerne. en hel-
gen er jo en afdød person, som af paven i 
Rom er udråbt til at være bedre end de fle-
ste og derfor have en overskydende sum af 
gode gerninger, han eller hun ikke selv har 
haft brug for til sin frelse og derfor kan stille 

til rådighed for alle os andre svage sjæle. – 
Hele dette regnskab af gode gerninger gjor-
de Martin luther op med én gang for alle 
for ifølge Martin luther står vi alle lige for 
Gud – og alle er vi hans ”udvalgte, hellige 
og elskede”, som apostlen Paulus udtrykker 
det i Det Ny testamente. 

Siden reformationen har Alle helgens dag 
været en dag, hvor vi mere generelt mindes 
”dem, som gik forud for os i troen” – altså 
vore døde. Og da det var en Alle helgens 
aften, den 31. oktober i 1517, at Luther be-
gyndte sit opgør med den katolske kirke ved 
at slå sine teser op på Slotskirkedøren i Wit-
tenberg – ja, så bestemte men ved 100 års ju-
bilæet derfor i 1617, at Alle helgens dag også 
skulle være en mindefest for reformationen.

Siden den tid har dagen – i vore danske 
kirker – haft disse to sider: Vi mindes vore 
døde og vi mindes reformationen. Og siden 
1770 har det været bestemt, at Alle helgens 
gudstjenesten skal holdes på første søndag 

i november. Tidligere var det den 1. novem-
ber, der var Alle helgens dag – uanset hvil-
ken ugedag det så end var.

Det har også været skik efter prædikenen 
Alle helgens dag (i år søndag den 4. novem-
ber) at nævne navnene på alle, der i løbet 
af året var døde i sognet. Og efter gudstje-
nesten gik man på kirkegården for at sætte 
blomster på gravene. I dag har denne skik 
bredt sig til at mindes sine kære ved at tæn-
de lys på gravene og i andre kirker er der en 
tradition, hvor der også tændes levende lys 
i kirken, som folk tager med ud af kirken for 
at sende en minderig tanke til deres kære, 
som er gået bort. 

  
Se kalenderen, hvor der er Alle Helgen 
gudstjenester.

et uDPluK AF KOMMeNDe BeGIVeNHeDeR:

I Petter Dass` fodspor
- en aften på Helgeland i toner, ord og  
billeder med Adam og Marianne Wagner
Nørre Alslev kirke torsdag den 8. nov. kl. 19.00. 
Foto af Adam Wagner. Se side 4

Foredrag
v. Lars Thorkild Bjørn om Ingemann og Grundtvig
Tirsdag den 30. okt. kl. 19. Se side 10


