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JULEKONCERT i Torkilstrup kir-
ke, onsdag 30. november kl. 19 
og i Nørre Alslev kirke, søndag 
17. december kl. 19.  
– se omtale side 10 og 4

JULEKONCERT i Falkerslev Kirke lørdag 9. december kl. 15 med Musica Ficta

Lørdag den 9. december kl. 15 sørger Stubbe-
købing kirkes Børnekor for Lucia optog og her-
efter Julemusicalen “Et Barn Er Født.”

TOVE DITLEVSEN KONCERT onsdag den   
28. februar kl. 19 i Stubbekøbing kirke. Se s. 9



og lys, for Kristus selv lyser for os. Der er 
sådan set ikke noget i vejen med at vi be-
varer vores barnetro, den naive barnetro, 
kunne man sige, som er håbet om at vi kan 
glemme fortrædelighederne og bare nyde 
hinandens selskab, hygge os, når blot Je-
sus får den rette plads som Gud og men-
neske. Han, der blev født i Betlehem, han, 
der med sin opstandelse har frelst os fra 
døden og givet os evigt liv.

Hjertelig hilsen, Margrethe Tøttrup

Nu er vi igen kommet ind i den mørke tid 
og vi glæder os til at lyset kommer tilbage. 
Men vi glæder os også til tiden med alle 
stearinlysene, der lyser vores, ikke mindst 
børnenes, forventningsfulde ansigter op 
og vi glæder os til, at der igen skal begyn-
de at komme mere lys fra solen, når den 
korteste dag er overstået. I denne tid læg-
ger vi mærke til farver, tegninger, blom-
ster, der kan lyse op sammen med stea-
rinlysene, vi vil gerne bryde mørkets magt 
ved at have meget farve omkring os, ikke 
mindst hjerternes røde farve. Vi glæder os 
til hygge med hinanden og symbolet for 
alt dette er hjertet. Det bruges hele året, 
men på denne tid har det måske mest be-
tydning, når vi vil sige noget til hinanden.
Fejringen af 500 året for Reformationen 
nærmer sig sin afslutning og derfor har 
jeg valgt at tage Luthers segl frem. Luther 
havde det nemlig på samme måde, som 
vi, han kunne godt lide lys i mørket og han 
brugte mange farver til at beskrive sin tro 
og holdning. Han var ikke kun en person, 
der kunne skrive og tale, han kunne og 
var dygtig til at spille musik og mente, at 
uden musik og sang, uden fest og farver 
var der ingen kristendom til. Kristendom-
men er en del af hverdagslivet og derfor 
spejler hverdagen og kristendommen sig 
i hinanden.

Luther-rosen er Luthers teologi i billed-
form. Han designede selv rosen, som han 
første gang brugte i 1517 på et brev til sin 
ven, juristen Christoph von Scheurl. Han 
fik senere fremstillet en signetring med ro-
sen. Det blev til Luthers seglmærke, som 
han brugte i lakken på sine breve og skrif-
ter, som bevis på, at de var ægte.  
Luther-rosen har mange udformninger og 
er brugt utallige steder. I Stubbekøbing 
kirke er der blomster, der minder meget 
om rosen på mange af gravstenene vi kan 
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se i kirken. Det er ren dekoration, men al-
ligevel en henvisning til reformationen.

Luther forklarer selv om rosen: 
Det sorte kors i hjertet
Korset i hjertet symboliserer, at troen på 
den korsfæstede Kristus gør mennesket 
saligt. Og at man bliver retfærdiggjort, når 
man tror af hjertet.
Den hvide rose
Korset og hjertet er placeret midt i en hvid 
rose. Den hvide rose symboliserer at troen 
giver glæde, trøst og fred. Den hvide farve 
var ånders og engles farve, mente Luther.
Det blå felt
Rosen står midt i et blåt felt. Det blå sym-
boliserer, at ånd og tro er begyndelsen på 
håbet om den himmelske glæde. Luther 
mente, at den himmelske glæde allerede 
var indtrådt i verden, men at den endnu 
ikke var synlig.
Den gyldne ring
Den gyldne ring er tegn på, at den him-
melske glæde og salighed varer evigt. Og 
at glæde er langt mere kostbar end andre 
glæder og goder, ligesom guld er det æd-
leste og mest værdifulde metal.
Der er skrevet: VIVIT i den blå farve og det 
er latin og betyder: Han lever og henviser 
til, at Jesus lever. 
“Rosen skal være hvid” skriver Luther, “for 
at vise, at troen giver glæde, trøst og fred.” 
Hvad forstår vi så ved fred? Vi ønsker alle 
at have fred med hinanden i denne tid, vi 
vil gerne leve med hinanden i fred og for-
dragelighed, acceptere tingenes tilstand, 
glemme problemerne for en tid, hygge os, 
give plads for hinanden. 
Den fred Gud lover, har imidlertid ikke så 
meget med hygge at gøre. Men det giver 
os fred at vide, at hvordan vores livsvej 
end slynger sig, og hvad enten vi går i lys 
eller mørke, så er Kristus i troen levende 
til stede i vores liv. Han er der, selvom vi 
ikke selv synes, at vi mærker ham. Guds 
fred i vore hjerter betyder ikke, at verdens 
ondskab og meningsløshed fortrænges, 
og det betyder jo heller ikke, at vi slipper 
for at kæmpe, for det vi har kært, heller 
ikke når tingene strammer til og det hele 
ser trist og sort ud.  Men Guds fred bety-
der, at der trods alt midt i denne brogede 
verden, altid findes et lyspunkt, en ægte 
glæde, en lille flig af Guds rige som et pant 
på og et løfte om, at Gud har bestemt for 
os, at alt vil ende godt. Det ender med liv 
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AASTRUP SOGN

Julehygge i Præstegården
Tirsdag d.5.december 2017 kl.19.30.
Her vil vi sammen vælge og synge så man-
ge af julens sange og salmer, som vi kan 
nå. Undervejs serveres der kaffe og te 
med kager. Og så vil jeg læse en julehi-
storie eller to.
Alle er velkomne. Kirkebilen kan benyttes.

Skolegudstjeneste
Tirsdag d.19.december 2017 kl.13.00.
Det er blevet en god tradition, at der af-
holdes gudstjeneste i kirken sammen med 
Næsgaard Efterskole inden eleverne rej-
ser hjem på juleferie. Gudstjenesten plan-
lægges sammen med eleverne. Jeg ser 
frem til hvert år at begynde julefejringen 
med netop denne gudstjeneste.

Han kom til sit eget
I følge evangelisten Johannes, der har 
skrevet Juledags evangelium efter 2.tekst-
række, var det ikke en fremmed magt, 
der brød ind i vor verden ved barneføds-
len i Bethlehem den første julenat. Det 
var Guds Ord, der blev kød og tog bolig 
i blandt os; og - siger evangelisten - han 
kom til sit eget. Det var altså ikke en fjern 
og ligegyldig gud, der ved den lejlighed 
bemægtigede sig vor verden. Det var Gud 
Fader, den almægtige, der har skabt jord 
og himmel – den verden vi kalder vor – 
der ved den lejlighed besluttede sig for at 
komme til sit eget i Sønnens skikkelse – i 
et lille hjælpeløst barns skikkelse – for at 
frelse os fra synd og død.
Det hjælpeløse barn kalder på kærlighed 
og ømhed; men fordi barnet født i Beth-
lehem kom med Guds kærligheds magt, 
fik han snart kærligheden at føle i vor 
verden, hvor valget bestandig står mel-
lem kærlighed og magt. Dog, så stærk var 
Guds kærlighed, at selv da al verdens magt 
gik sammen om at lade mørket opsluge 

ADRESSER
Aastrup Sogn

Sognepræsten
Jens Lose
Moseby præstegård 
Hesnæsvej 56, 4871 Horbelev
Tlf. 54 44 40 06       
E-mail: jdl@km.dk

Graveren
Træffes på kirkegården indenfor almindelig 
arbejdstid undtagen mandag.
Tlf. 30 66 47 52   

Menighedsrådets formand
Anny Hansen
Lundeskolevej 1, Aastrup
4850 Stubbekøbing
Tlf. 30 33 53 55
anny@steenthansen.dk

Kirkeværge
Hans Henrik Hildebrand
Orevej 76, Ore
4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 44 28 41
E-mail: b.og.hh-hildebrand@post.tele.dk

Kasserer, næstformand
Astrid Larsen
Hesnæsvej 19, Moseby
4871 Horbelev
Tlf. 54 44 41 34, E- mail: kaj.moseby@mail.dk

Margit Jørgensen
Granvej 5, Aastrup
4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 44 42 37, E-mail: mkmk@mail.dk

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

Præsten har fri
9. – 10.december, 13. – 14.januar & 3. – 4. 
februar. Embedet passes imens af pastor 
Margrethe Tøttrup, Stubbekøbing.
Tlf. 54 44 12 30.
Se også www.aastrupsognfalster.dk

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

Se også hjemmesiden: aastrupsognfalster.dk

ham, så lykkedes det ikke mørket at få 
bugt med ham. Mørket måtte vige for ly-
set, da døden Påskemorgen måtte slippe 
sit kosteligste bytte, fordi Guds kærlighed 
er størst af alt. 
Som englene tidligt, tidligt Julemorgen 
indgød bange hjerter mod ved at synge 
om Guds fred, der med barnet kom til jor-
den, fordi Gud har fundet behag i os, så-
ledes indgyder Helligånden hver søndag 
morgen tro og håb i bange hjerter, når 
ordet lyder om ham, der kom til sit eget, 
skønt hans egne ikke tog imod ham; og 
som fortsat kommer, hvad enten vi vil ken-
des ved ham eller ej. 
Han kommer til sit eget. Nu, som dengang 
barnet blev født i Bethlehem ind i en urolig 
verden fuld af sorg og fortvivlelse, med-
bringende Guds fred og Guds kærlighed.
Derfor kan vi nu synge og være glade og 
ønske hinanden en Glædelig Jul!

JL

Har du lyst til at sy?
I forbindelse med Aastrup kirkes 
indvendige istandsættelse blev de 
gamle sisalløbere i kirken fjernet.  
I forlængelse heraf, besluttede Me-
nighedsrådet, at kirken skulle have 
et brudetæppe til at lægge foran al-
teret, når der er bryllup i kirken.  
I lighed med tæppet inden for alter-
skranken ser menighedsrådet gerne, 
at brudetæppet bliver lavet som et 
korstingsbroderi i uldgarn. Har du 
lyst til at være med, skal du henven-
de dig til menighedsrådets formand, 
Anny Hansen, tlf. 30 33 53 55.

Menighedsrådsmøder
Finder som regel sted d.2. torsdag i må-
neden i Moseby præstegårds konfirmand-
stue kl.19.00. Møderne er offentlige. Op-
slag om menighedsrådsmøde kan ses på 
kirkens opslagstavle, som regel 8 dage før 
mødet finder sted. Dagsorden samt ud-
skrift af beslutningsprotokollen fra sidste 
møde vil være fremlagt i våbenhuset.
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Velkommen
 
til vores nye sognepræst Marianne Wag-
ner, Nr. Alslev og Nr. Kirkeby pastorat, der 
ansættes pr. 1.12.2017. Indsættelsen vil ske 
søndag 3.12. kl. 14 i Nr. Alslev kirke, v/provst 
Michael Fagerlund. Menighedsrådet byder 
på en forfriskning, hvor alle er velkommen 
og hilse på vores nye præst og hendes fa-
milie.

Marianne Wagners præsentation: 
I grønne øer, mit hjertes hjem hernede.
»I Petter Dass` fodspor« lød overskriften 
på en stillingsannonce, som jeg reagere-
de på for nogle år siden. Den norske kirke 
søgte en præst til det område, hvor den 
store salmedigter fra Alstahaug havde sej-
let havet tyndt i al slags vejr - Helgelands-
kysten; det var fristende at søge stillingen, 
så det gjorde jeg. Og pludselig var jeg ble-
vet præst i et af Norges smukkeste – til ti-
der vildeste – områder. Det har været en 
stor og rig oplevelse for mig og min fami-
lie at bo i Norge, og vi vil altid nære kær-
lighed til broderlandet. 

Men Danmark er vort hjertes hjem her-
nede, og da jeg i sommer så, at stillingen 
i Nørre Alslev og Nørre Kirkeby var ledig, 
tænkte jeg, at den måtte jeg søge. Ved prø-
veprædikenen, hvor jeg mødte et dygtigt 
menighedsråd og personale, var jeg ikke 

i tvivl om, at her ville jeg gerne bo og vir-
ke! Jeg skriver disse linjer med stor tak-
nemmelighed over at være blevet valgt til 
præst i to så smukke sogne, og jeg glæ-
der mig til at tage fat på arbejdet og lære 
jer at kende.
Hvem er jeg så? Jeg er 47 år og hører til 
dem, der gik en omvej, før jeg nåede præ-
stestudiet; jeg er udlært i boghandel og 
har læst til lærer. Men det var præst, jeg 
ville være, og det blev jeg heldigvis. Jeg 
blev ordineret i 2010 i Odense domkirke og 
havde en del vikariater i Fyens stift, før vi 
rykkede teltpælene op og drog nordover. 
Jeg er gift med Adam, som er historiker 
og forfatter. Vi har Gudrun på 12 år og Ole 
på 10 år. De glæder sig også til at komme!
Det er præstens opgave at forkynde evan-
geliets lys og trøst, og det har jeg tænkt mig 
at gøre af et glad hjerte. Derudover kom-
mer familien og jeg med den indstilling, at 
vi skal være en del af lokalsamfundet. Det 
er der heldigvis rige muligheder for, så vi 
kommer til at ses både i og udenfor kirken.

De hjerteligste hilsener
Marianne Wagner

Adventskoncert 
Den 17. december kl. 19.00   
i Nørre Alslev kirke

Duon, Dulong & Sundstedt, består af so-
pran og kirkesanger i Torkilstrup-Lille-
brænde og Gundslev Anna Carina Sund-
stedt og pianist Mimi Kjær Dulong. De 
mødte hinanden for mange år siden i det 
Københavnske professionelle musikliv.   
Mødet udviklede sig til et unikt samspil 
og med en fælles forkærlighed for det ro-
mantiske repertoire, fandt de sammen i 
et blomstrende og varmt samarbejde. 
De har siden turneret med bl.a. lied-pro-
grammet ”Kvinder i musikken” samt med 
opera- og romance-programmer i en lang 
række danske kirker og koncertsale. Kon-
certen med Dulong & Sundstedt vil inde-
holde perler fra det kendte klassiske re-
pertoire samt nogle af de mest elskede 
julehits, såsom ”Nu tændes 1000 jule-
lys”, ”O Holy Night” og ”I´m Dreaming of 
a White Christmas”. Publikum kan tage en 
pause fra juleræset og læne sig tilbage til 
stemningsskabende toner i en uhøjtide-
lig atmosfære.

Gratis adgang.
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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
Tlf. 54 40 05 07 hverdage mellem 10-12
Træffes efter aftale. 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@ofir.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 
Winnie Svensson
Tlf.: 40619694
E-Mail: Win.1960@hotmail.com

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

Nytårsgudstjeneste
Søndag den 31. december 
kl. 15 i Nørre Alslev kirke

»Guds godhed vil vi prise, de store med
de små; den bedste nytårsvise, som vi
kan finde på« skrev Grundtvig for læn-
ge siden. I Nørre Alslev kirke vil vi gøre
netop dette: Synge Gud en nytårsvise

og takke for det gamle år med en guds-
tjeneste, hvor vi også byder det nye vel-
kommen. Hanna Gaarn-Larsen medvir-
ker på violin.
Og fordi Gud er mild og rig og rund, by-
des der efter gudstjenesten på et stykke 
kransekage og et glas, så vi kan ønske 
hinanden godt nytår. Velkommen, nyt-
år, og velkommen her! 

Spejdernes nytårsparade       
Søndag d. 7. januar kl. 16 
i Nørre Alslev kirke

Traditionen tro holder spejderne 
nytårsparade Nørre Alslev kirke. 
Spejderne mødes på torvet og går 
i fakkeltog til og fra kirken, hvor 
alle er velkomne til at deltage i en 
ungdomsgudstjeneste, hvor stem-
ningen altid er varm i den ellers så 
kolde vintertid!

Fastelavn 
Søndag den 11. februar kl. 13 i Nørre 
Alslev kirke – se omtale på bagsiden.

Julegudstjenester:
Nørre Alslev kirke kl: 13.00, 14.30, kl. 16.00

Menighedsrådet og ansatte i Nørre Alslev 
og Nørre Kirkeby kirker ønsker jer alle en 
rigtig glædelig jul og et godt nytår! Vi glæ-
der os til gensyn i det nye år!Plejehjemsguds-

tjenester – onsdage
Nr. Alslev, Skovvej kl. 14.30 og 
Skerrisvej kl. 15.30.
6. december v/sognepræst
Dorte Hedegaard
3. januar v/sognepræst
Marianne Wagner
7. februar v/sognepræst
Nina Morthorst
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AKTIVITETSLISTE FOR ALLE 10 SOGNE

For m
ere inform

ation om
 arrangem

enterne – se på sognenes sider! 

DECEMBER
Fredag 1/12 kl. 16 Stubbekøbing: Juletræstænding-krybbespil m.m. se s. 8.
Søndag 4/12 kl. 16.45 Gundslev kirke: ”Den Levende Julekalender 2017” 11 år. Ma-To til 15/12. Varighed ca. ½ t. 
Søndag 3/12 kl. 11 Stubbekøbing kirke: Konfirmanderne bærer lys ind i kirken. 
Søndag 3/12 kl. 15 Horbelev Kirke: De ni læsninger
Tirsdag 5/12 kl. 19.30 Julehygge i Aastrup præstegård. Julehistorier. Kaffe, te og kager. 
Tirsdag 5/12 kl. 19 Horbelev kirke: Meditationsgudstjeneste 
Lørdag 9/12 kl. 15  Falkerslev kirke: Julekoncert med Musica Ficta 
Lørdag 9/12 kl. 15  Stubbekøbing kirkes Børnekor: Lucia optog og herefter Julemusicalen ”Et barn er født”
Søndag 10/12 kl. 19  Stubbekøbing kirke. De ni læsninger med ”BRAGE koret”
Søndag 10/12 kl. 11  Horbelevkirke: Familiegudstjeneste med Lucia optog.
Onsdag 13/12 kl. 19  Horbelev præstegård konfirmandstue ”Vi synger julen ind”
Onsdag 13/12 kl. 19  ”Jul i Stubbekøbing kirke”: Fælleskoncert med alle kor.
Torsdag 15/12 kl. 19  Gundslev kirke: Gigantisk afslutning ”Den Levende Julekalender” m.m. Se side 10.
Søndag 17/12 kl. 19   Nr. Alslev: Adventskoncert med Dupont & Sundstedt. 
Tirsdag 19/12 kl. 13  Aastrup kirke: Skolegudstjeneste sammen med Næsgaard Efterskole.
Søndag 24/12 kl. 16 Torkilstrup kirke: Juleaften med ledsagelse af saxofon.
Søndag 24/12 kl. 13  Lillebrænde kirke; Juleaften med ledsagelse af saxofon.
Søndag 24/12 kl. 14.30 Gundslev kirke: Juleaften med ledsagelse af saxofon.
Søndag 24/12 kl. 16.30 Stubbekøbing kirke: Juleaften. Solveig Cecilie Kaa spiller tværfløjte.
Mandag 25/12 kl. 11 Stubbekøbing kirke: Juledag m. trompetist Ole Sommer Madsen.
Fredag 29/12 kl. 19  Horbelev kirke. Nytårskoncert med ”drys af jul, Mozart og Kaj Normann Andersen” Entre 50.-
Søndag 31/12 kl. 14   Lillebrænde kirke: Nytårsgudstjeneste med kransekage, champagne og cider.
Søndag 31/12 kl. 15  Nr. Alslev kirke: Nytårsgudstjeneste, kransekage og champagne.

JANUAR
Mandag 1/1 kl. 16 Stubbekøbing kirke: Nytårsgudstjeneste med efterf. forfriskning. 
Søndag 7/1 kl. 16 Nr Alslev kirke: Spejdernes nytårsparade.
Mandag 1/1 kl. 16 Horbelev kirke. Nytårsgudstjeneste, Horbelevkoret medvirker. Kransekage og champagne.
Tirsdag 9/1 kl. 19  Horbelev kirke: Meditationsgudstjeneste
Tirsdag 9/1 kl. 19-21.15   Gospelkoret Unique starter
Torsdag 10/1 kl. 19  Stubbekøbing kirke: Filmaften. ”Et smukt sind”
Torsdag 11/1    Stubbekøbing Kirkes Børnekor starter kl. 15-16.30.
Torsdag 18/1 kl. 19  Stubbekøbing kirke: Filmaften. ”En mand, der hedder Ove”
Søndag 21/1 kl. 16 Torkilstrup kirke: Kyndelmisse med konfirmanderne. Alle medbringer pandekager.
Fredag 26/1 kl. 10 Præstemarkens Fælleshus: Læsegruppe.
Onsdag 31/1 kl. 19  Koncert med Ensemble Storstrøm.

FEBRUAR
Torsdag 1/2 kl. 19 Stubbekøbing kirke: Kyndelmisse.
Torsdag 1/2 kl. 19 Horbelev kirke: Kyndelmisse med Horbelevkoret og konfirmander. + pandekager.
Tirsdag 6/2 kl. 19 Horbelev kirke: Meditationsgudstjeneste
Tirsdag 6/2 kl. 10.30-12  Gundslev kirke: Babysalmesang og øvrige datoer: 20.2-27.2- 6.3-13.3 og 20.3.
Søndag 11/2 kl. 13 Nr. Alslev kirke: Fastelavn med tøndeslagning og slikposer
Søndag 11/2 kl. 14 Horbelev kirke: Fastelavns fam.gudstj. Fortælling ”Den lille Sjæl” Tøndeslagning – se s. 11
Søndag 11/2 kl. 14 Maglebrænde kirke: Fastelavn – se dagspressen.
Fredag 23/1 kl. 10  Præstemarkens Fælleshus: Håber, at kunne læse. Læsegruppe om ”Folkets skønhed”
Onsdag 28/2 kl. 19 Stubbekøbing kirke: Tove Ditlevsen koncert.
Onsdag 28/2 kl. 14-16 Torkilstrup præstegård: Minikonfirmander starter.

MARTS
Søndag 4/3 kl. 15 Torkilstrup Kirke: Familiegudstjeneste med spisning.
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I år kommer ”BRAGE-koret” under ledel-
se af Lennart Andersen Lindegaard fra 
Nykøbing Falster og synger mellem læs-
ningerne. 
Vi veksler som vi plejer mellem fællessal-
mer og indslag fra koret. Koret har været 
aktivt i 150 år og er hermed (måske) lan-
dets ældste mandskor. Der er pt ca. 40 
medlemmer. 

“Jul i Stubbekøbing kirke” 
Fælleskoncert onsdag den 13. december 
kl. 19. 
Vi fejrer jul i Stubbekøbing Kirke, og alle er 
velkommen til at komme og få sig en ufor-
glemmelig aften, når de forskellige aktører 
i Stubbekøbing og omegn giver hver de-
res lille bidrag til fælleskoncerten. Vi skal 
bl.a. opleve Stubbekøbingkoret, Center-
koret, Grønsund Kvintetten samt vores 
dygtige talent Ludmilla Zelazny på obo. 
De forskellige aktører skiftes til at indta-
ge ”scenen”, og ind imellem vil der være 
fællessang for alle. Der serveres gløgg og 
æbleskiver i pausen.  

Juleaften
Søndag den 24. december, er der guds-
tjeneste kl. 15 I Maglebrænde kirke.  
Kirken åbner igen efter at have været luk-
ket siden i sommer. Vi glæder os til at se 
de ny fremkomne kalkmalerier.

STUBBEKØBING OG MAGLEBRÆNDE SOGNE
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Fotograf Erik Thorsen

Juletræstænding på 
Torvet i Stubbekøbing 
Fredag den 1. december kl. 16.
Julemanden ankommer og kl. 16.15 syn-
ger vi julen ind med julekrybbespil af mi-
nikonfirmander i kirken. Herefter juletale, 
juletræstænding og ikke mindst godtepo-
ser til børnene og julegrød og gløgg til 
voksne. Erhvervsforeningen, Rotary og 
Menighedsrådet arbejder sammen om 
arrangementet.

Julehjælp
Det er igen i år muligt at søge om 
hjælp til at holde jul for, hvis penge-
ne ikke strækker til at holde en lille 
jul for børn og voksne i Stubbekø-
bing og Maglebrænde. Spørg Mar-
grethe Tøttrup, tlf. 51646432 og kom 
forbi og få en snak i Præstegården, 
Møllegade 2, Stubbekøbing, helst 
inden den 10. december.

Konfirmanderne bærer lys 
ind i kirken    
1. søndag i Advent søndag den 3. decem-
ber kl 11 i Stubbekøbing kirke.  

Lucia optog og julemusical
Lørdag den 9. december kl. 15 sørger 
Stubbekøbing kirkes Børnekor for Lucia 
optog og herefter Julemusicalen ”Et Barn 
Er Født”. Vi har nogle meget dygtige børn, 
der glæder sig til at vise hvad de har lært.

De 9 læsninger & BRAGE-koret
i Stubbekøbing Kirke søndag den 10. de-
cember kl. 19. Medlemmer af menighe-
den læser op. Vi deler teksterne ud så 
alle kan følge med.   (forts. næste spalte)

Juleaften
Søndag den 24. december, er der 
gudstjeneste i Stubbekøbing kirke kl. 
16.30 Solveig Cecilie Kaa spiller tvær-
fløjte. Solveig er et af vore unge talen-
ter, der født og opvokset i Nykøbing 
Falster. Hun har fået sin første uddan-
nelse på musikskolen i Nykøbing, har 
derefter gået på MGK og har spillet 
med Ensemble Storstrøm. Nu stude-
rer hun på Det Kgl. Danske Musikkon-
servatorium.

Juledag
Mandag den 25. december spiller Ole 
Sommer trompet til højmessen kl. 11.
Vi har de tidligere år også nydt Ole Som-
mers musik til jul.

Nytår
Vi ønsker hinanden ”Godt Nytår” i Stub-
bekøbing kirke mandag den 1. januar kl 
16 med en forfriskning efter nytårsguds-
tjenesten.

Stubbekøbing Koret 
medvirker i gudstjenesten søndag den 
21. januar 16. 
Vi glæder os til at have besøg af koret og 
høre deres alsidige repertoire.

Ensemble Storstrøm koncert 
Onsdag 31/1 kl. 19 i Stubbekøbing kirke. 
Programmet hedder Tindrende Lys og Vi-
olette Skygger. Programmet er modsæt-
ningernes program: Lys – skygge, Rytme 
– klang, Gammelt – nutidigt, Voldsomt - 
blidt.
Vi skal høre musik af komponisterne: 
Jean Cras (1879-1932), Franz Schubert 
(1797-1828), Anders Koppel (1947) og 
Benjamin de Murashkin (1981).



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 
mail:  hansennina46@gmail.com    

Næstformand og kontaktperson 
Connie Zlatevski, tlf. 3061 4842 
Mail: zlatevski@live.dk

Kasserer Peter Kot Nielsen
Tlf. 2961 2225, Mail: peter@kotnielsen.dk 

Sekretær Ulla Biegstraaten 
Tlf. 2215 3667 
Mail: ullabiegstraaten@hotmail.com 

Kirkeværge Claus Svensson, tlf. 2114 1560, 
mail: cs290146@gmail.com 

Menighedsrådsmedlem 
Dorthe Holtse Jeppesen, tlf: 2734 4302
Mail: frk.holtse@live.dk 

Personale Stubbekøbing

Stubbekøbing kirkegård, graver
Monika Larsen 
Stubbekøbing kirkegård, tlf. 5444 1835,  
Mail: stubbekoebing.kirkegaard@gmail.com

Kirketjener Steen Bendix Pedersen 
Tlf. 2116 0677, mandag fri

Kirkesanger, præstesekretær, korleder
Liza Littau, tlf. 5071 1775
Mail:LL@KM.dk, mandag fri

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

Maglebrænde menighedsråd

Formand Erland Rasmussen
tlf. 5444 2189
mail: ststst@rasmussen.mail.dk

Næstformand og kontaktperson 
Pia Ringo, tlf. 5444 1975, 
mail: piasmail@os.dk

Kirkeværge Anders Sværke, tlf. 2140 7302

Kasserer Børge Løjmand, tlf. 5444 2486

Kristian Højer Berg, 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 mail: sloegedal@gmail.com

www.stubbekoebing-maglebraende.dk

Kyndelmisse arrangement 
Torsdag den 1. februar kl. 19 i Stubbekø-
bing Kirke – se omtale på bagsiden.

Tove Ditlevsen koncert
Onsdag den 28. februar kl. 19 i Stubbe-
købing kirke.
I anledningen af at Tove Ditlevsen i 2017 
ville være fyldt 100 år, har TINGGAARD
TRIO lavet en fortællende koncert, hvor vi 
præsenterer et udvalg af Tove
Ditlevsens digte sat i musik af bl.a. Steen 
Drost Nielsen, Jan Borre, Peter Søvad og
Anne Linnet:
Musikken afspejler Tove Ditlevsens tekster 
helt særlige sansning af levet liv, kærlig-
hed, smerte og skønhed. Det betyder, at 
trioens delikate trestemmige vokalarran-
gementer akkompagneret af guitar og kon-
trabas, spænder lige fra det bluesprægede 
over samba til sart a cappella sang. Imel-
lem sangene fortælles historien om Tove 
Ditlevsens eget barske liv som kvinde, hu-
stru, mor og digter. Et liv der fik en tragisk 
afslutning.
Kom og hør eller genhør med de dejlige 
sange.

 Fastelavns søndag
Den 11. februar arrangeres der børne- 
og familiegudstjeneste. Igen i år vil vi 
fejre fastelavn. Programmet er end-
nu ikke fastsat men vi regner med at 
holde gudstjeneste i Maglebrænde 
kirke kl. 14 og derefter at slå katten 
af tønden i Forsamlingshuset. 
Se i dagspressen og hjemmesiden.

SE FILM I KIRKEN
Torsdag den 10. januar  
kl. 19 viser vi:   
Et smukt sind
Filmen handler om mate-
matikeren John Nash der 
altid havde været drevet af at finde 
og fatte den ene virkelig originale idé og 
aldrig mistede håbet om at finde frem til 
den. Det viser sig at John Nash er skizofren, 
men ved hjælp sine omgivelser klarer han 
det og opnår at modtage en Nobelpris. 

Torsdag den 18. januar kl. 19 viser vi:  
En mand der hedder Ove
Ove hører til den gruppe 
man kalder: sure, gamle 
mænd. Han savner sin af-
døde kone Sonja og prø-
ver flere gange igennem 
filmen at følge efter hen-
de og hver gang er han 
klædt i det pæne tøj, med 
alting bragt i sirlig orden omkring sig. Han 
prøver med reb, som knækker osv. og det 
kan der komme meget morsomt men også 
tankevækkende ud af.
Vi taler om filmene over en kop kaffe ef-
ter forestillingen.

Læsegruppe Vi mødes den fredag d. 
26/1 kl. 10 i Præstemarkens Fælleshus.

Stubbekøbing Kirkes Børnekor
Vi starter ny sæson efter jul torsdag den 
11. januar 2017 fra kl 15-16.30. Korleder 
Liza Littau henter sangglade børn fra Stub-
bekøbing skole kl.15. Husk at give SFO per-
sonalet besked, hvis dit barn skal med. Øv-
rige sangglade børn møder i kirken kl.15.10. 
og ALLE børn er meget velkomne. VI syn-
ger for sjov, vi synger af glæde, vi synger 
af lyst, vi synger fordi vi kan lide at synge.
Hver kortime afsluttes med lidt hygge, 
saft/The og lidt spiseligt.Kontakt  Liza Lit-
tau LL@KM.DK eller mobil: 50711775.

Menighedsrådsmøder
Stubbekøbing i konfirmandstuen: torsdag 
den 25. januar og torsdag den 22. februar.
Maglebrænde: tidspunkter er endnu ikke 
fastsat og offentliggøres på hjemmesiden.
 
Gudstjenester på    
Præstemarken plejecenter
Torsdag den 21. december kl. 14. 
Mette Marie Trankjær. 
Torsdag den 25. januar kl. 14. 
Margrethe Tøttrup. 
Torsdag den 22. februar kl. 14. 
Jens Dag Lose

STUBBEKØBING OG MAGLEBRÆNDE SOGNE
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Fotograf Erik Thorsen



Nytårsgudstjeneste 
Traditionen tro fejres Nytårsaftens-
dagsgudstjenesten igen i år i Lillebræn-
de Kirke 31. dec. kl. 14,
hvor vi inden vi går hver til sit for at fej-
re nytårsaften holder gudstjeneste og 
ønsker hinanden et godt nytår med en 
forfriskning – et glas champagne, cider 
(saft) og kransekage.  

Kyndelmisse
Søndag 21. januar 2018 kl. 16.00 fejrer vi i 
Torkilstrup kirke – se omtale på bagsiden.

Minikonfirmander 
i Torkilstrup Præstegård starter onsdag 28. 
febr. – meddeles senere efter præstens 
besøg i klasserne på skolerne.  

Sæt kryds i 
kalenderen 
Babysamesang 22. 
hold Forår 2018:
Tirsdage: 6.2-20.2-
27.2-6.3-13.3 og 20.3 
kl. 10.30 – ca. 12.00. 
Billede ind af baby
Børnegudstjeneste i 
Gundslev kirke med 
efterfølgende lettere 
frokost  Lørdag, 24. marts kl. 10.30. Alle 
er velkommen til en festlig stund! 

Familiegudstjeneste
i Torkilstrup kirke, søndag 4.marts kl. 15
Kom og lav din egen tegning sammen med 
minikonfirmanderne og hør fortællingen 
om faste og fastelavn ? m. efterf. spisning 
i præstegården, hvor Bjarne er kok! Tilm. 
nødv. til sognepræsten, senest tirsdag d. 
27. febr. – se adresselisten. 

Husk!
Husk: Der kan til aktiviteterne bestilles 
kirkebil hos Bjarnes Taxi, tlf. 54 43 55 24.

Husk: at følge med i lokalavisen, da der 
løbende vil være opdateringssider om 
sognenes aktiviteter i Nordfalsters Avis 
og sognenes hjemmeside:  www.salme-
digterkirkerne.dk Her kan du se gudstje-
nester, nyheder, arrangementer og me-
get mere… 

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
E-mail: nm@km.dk
Fri fredag. 

www.salmedigterkirkerne.dk 

Præstesekretær Tina Moos
E-mail: tm@km.dk  ·  Tlf.nr. 50 74 78 93

Meninghedsrådsformand 
Flemming Willumsen
Tlf. 54441604 / 23408968
E-mail: teglbrndervej@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

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
Tlf.: 54437733
Ådalen 3, 4850 Stubbekøbing
E-mail: bente@kok.cc

Kirkekasserer Jette Traberg 
Sullerupvej 12 4850 Stubbekøbing
Tlf. 5443 3338
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 og kirkeværge 
Erik Jensen, Skovbyvej 25, 4840 Nr. Alslev

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

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

Glædelig jul
... og et godt og velsignet nytår til alle i kirke 
og hjem ønsker sognepræst Nina Morthorst.

Adventskoncert  
med Dupont og Sundstedt i Torkilstrup 
kirke onsd. 30.nov. kl. 19 
Der serveres æbleskiver og gløgg. 
–  se omtale på side 4.

Den levende Julekalender  
i Gundslev kirke 
I år vil julekalenderen forløbe over 8 
dage fra mandag til torsdag kl. 16.45. 
Fra 4.dec til 15.dec, hvor tidspunktet 
er kl. 19 og hvor der er en festlig afslut-
ning m. gløgg og æbleskiver.
Dem kan vi bl.a. møde:

Kirkesanger og oboist 
i Storstrøms Sympho-
niorkester vil spille ud 
med musikalsk indslag 
mandag  
Mandag 4.dec 
Tirsdag:  5.dec Skovby 
Friskole.

Gundslevholm Idræts-
efterskole Musikband og kor
NORDFALSTERKORET
Pigekoret fra Nørre Alslev Kirke  mv. 
Følg med i Nordfalsters Avis!

SÅ KOM OG STØT OP – tag gerne hele 
familien og vær med til at se og høre 
fra den funklende lysende ”Himmel-
borg” i våbenhuset hvor menneskene/
figurerne i juleevangeliet ”sendes” til 
en lille stald i kirkerummet, hvor vi i 
løbet af julemåneden kan se hele ju-
leevangeliet blive til og krydret med 
musik i alle genre. Mange dygtige san-
gere og musikere har tilbudt at være 
med igen i år til de musikalske ind-
slag ved siden af de dejlige julesalmer, 
som passer ind til julekalenderdagens 
tema. Vores dygtige organister og kir-
kesanger medvirker og kæder det hele 
sammen. ALLE ER VELKOMMEN!



1. søndag i advent
fejres med stemningsfuld musik-gudstje-
neste i Horbelev.
Velkommen  1. søndag i advent, 3. decem-
ber kl. 15 til fællessang, korsang, musik og  
læsninger fra Bibelen, læst af medlemmer 
af menigheden. Bagefter hygger vi os med 
et lille traktement.  

Kyndelmisse-gudstjeneste
i Horbelev kirke 1. februar kl. 19.00.
Nu når vinteren vender, fejrer vi at 
lyset vender tilbage med en stem-
ningfuld  lysgudstjeneste. Årets kon-
firmander og Horbelev-koret med-
virker. Traditionen tro serveres der 
pandekager efter lysgudstjenesten.

Fastelavns 
familiegudstjeneste
Søndag 11. februar kl. 14.00   
i Horbelev Kirke
Den lille sjæl - er en musikalsk fortælling 
for børn af Anja Præst og Maren Hallberg.
”Den lille sjæl« ønsker at lære sig selv bed-
re at kende, og derfor begiver den sig ud på 
en eventyrlig rejse til Følelsernes øhav. Her 
møder den en dreng, og sammen besøger 
de Glædens ø, Sorgens ø og Vredens ø.
Musikken formidler de store følelser - 
sorg, glæde, vrede, vildskab og børnene 
bliver inddraget ved at spille med på vand-
fløjter, tordenplade og klap. Musikforestil-
lingen inviterer tilskuerne til at forholde 
sig til emner som Guds hjælpende kraft, 
følelser og sjælen. 
Efter gudstjenesten er der tøndeslagning 
i Kulturgården.
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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
Mette Marie Trankjær
Bønnetvej 6,
4871 Horbelev

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
Listrupvej 41, 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
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

Menighedsrådsmøder 
Horbelev  tirsdag 30. januar og 27. februar 
begge dage kl. 17.00 i konfirmandstuen.
Falkerslev næste gang på en endnu ikke 
fastlagt dato i marts.    
Se venligst på: www.falkerslevkirke.dk

Julekoncert i Falkerslev Kirke
lørdag 9. december kl. 15.00 med Mu-
sica Ficta som opfører Palestrinas store 
julemesse for dobbeltkor »Messa Hodie 
Christus natus est« selvfølgelig sammen 
med en perlerække af velkendte danske 
julesange. Musica Ficta er under ledelse 
af dirigent Bo Holten.

Vi synger julen ind
med Horbelevkoret i  
konfirmandstuen,
onsdag 13. dec. kl. 19.
Kom, syng med, lyt til de 
gode, kendte julesange/-
salmer.  Undervejs er der 
julehygge/snak med kaf-
fe/te og kage. Velkom-
men til en hyggelig syng-
sammen aften!

Nytårskoncert i   
Horbelev Kirke
29.december kl. 19.00 
Kom til en stemningsfuld aften imel-
lem Jul og Nytår, hvor kirken fyldes 
med klassisk musik og toner fra den 
danske filmskat. Martin Petersen og 
Mette Lyshøj Ulrikkeholm har deres 
daglige virke i Sankt Jakobs kirke på 
Østerbro i København, han som or-
ganist og hun som sopran i kirkens 
kantori. Alle er velkomne. Entre 50 kr.

Til kalenderen:
Meditationsgudstjenester i Horbelev Kir-
ke: tirsdag d. 5 december kl.  19.00, tirsdag 
d. 9. januar kl. 19.00, tirsdag d.  6. februar.

Familiegudstjeneste med Luciaoptog 
søndag den 10. december kl. 11.00 i Hor-
belev Kirke.



KYNDELMISSE 

Det er hvidt herude,
kyndelmisse slår sin knude

overmåde hvas og hård,
hvidt forneden, hvidt foroven,
pudret tykt står træ i skoven

som udi min abildgård. 

Tekst: St. St. Blicher, 1838               

Søndag 21. februar 2018 kl. 16.00 fejrer 
vi Kyndelmissegudstjeneste i Torkilstrup 
kirke på forskud, hvor konfirmanderne 
medvirker. En smuk gammel tradition, 
hvor vi fejrer at lyset begynder at vende 
tilbage! – og hvad med en pandekage at 
gå hjem på?

Kyndelmisse arrangement torsdag den  
1. februar kl. 19 i Stubbekøbing Kirke
Vi holder en stille andagt, Taizee, ved le-
vende lys. Vi synger og tænder vores egne 
lys. Alle er velkommen.

Kyndelmisse-gudstjeneste i Horbelev  
kirke 1. februar kl. 19.00.      
Nu når vinteren vender, fejrer vi at lyset 
vender tilbage med en stemningfuld lys-
gudstjeneste. Årets konfirmander og Hor-
belev-koret medvirker. Traditionen tro 
serveres der pandekager efter lysguds-
tjenesten.
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BAGSIDEN

FASTELAVN 

Søndag den 11. februar kl. 13 i Nørre Alslev kirke
Fastelavn var oprindelig en fest for voksne, der her fik lov at slå sig løs før kirkens 
faste begyndte. I dag er fastelavn en familiefest, og det vil det også være i Nørre 
Alslev kirke, hvor vi indbyder til en festlig familiegudstjeneste. Husk udklædning!
Efter gudstjenesten 
slår vi katten af tøn-
den foran præste-
gården. Der bliver 
uddelt slikposer og 
præmier, og menig-
hedsrådet byder på 
fastelavnsboller og 
varm kakao. 
Kom og vær med til 
hyggelig dag med 
familien. 
Deltagelse er gratis!

Fastelavns familieguds-
tjeneste søndag 11. februar 
kl. 14.00 i Horbelev Kirke
Den lille sjæl – er en mu-
sikalsk fortælling for børn 
af Anja Præst og Maren 
Hallberg.”Den lille sjæl” øn-
sker at lære sig selv bedre at 
kende, og derfor begiver den 
sig ud på en eventyrlig rejse 
i Følelsernes øhav. Her mø-
der den en dreng, og sam-
men besøger de Glædens ø, Sorgens ø og Vredens ø.
Musikken formidler de store følelser – sorg, glæde, vrede, vildskab og børnene 
bliver inddraget ved at spille med på vandfløjter, tordenplade og klap. Musikfore-
stillingen inviterer tilskuerne til at forholde sig til emner som Guds hjælpende 
kraft, følelser og sjælen. 
Efter gudstjenesten er der tøndeslagning i Kulturgården.

Fastelavns søndag den 11. februar 
arrangeres der børne- og familie-
gudstjeneste. Igen i år vil vi fejre fa-
stelavn. Programmet er endnu ikke 
fastsat men vi regner med at holde 
gudstjeneste i Maglebrænde kirke 
kl. 14 og derefter at slå katten af tøn-
den i Forsamlingshuset. Se i dags-
pressen og hjemmesiden.

BEMÆRK: Da PostNord standser omdeling af adresseløse forsendelser, herun-
der kirkebladet vil forårs nummeret i uge 8 blive omdelt på anden vis.
Hvis nogen skulle mangle bladet eller fået flere bedes man kontakte Nina Mort-
horst, tlf. 61204414. nm@km.dk På forhånd TAK!




