
Lolland-Falsters Stift 

Årsmøde i folkekirken i Lolland-Falsters Stift 

Onsdag 12. juni 2019 

Program: 

Kl. 13.00 Gudstjeneste i Maribo Domkirke 

Prædikant er domprovst Anne Reiter.  Alle er velkomne. 

Kl. 14.30 Årsmøde i Bangs Have, Bangshavevej 23, 4930 Maribo 

Alle er velkomne mod forudgående tilmelding. Pris for deltagelse: 120 kr. 

inkl. kaffe/the, lagkage, boller og isvand. 

Biskop Marianne Gaarden byder velkommen 

Causeri :”Han som troner i himlen ler” 

v/redaktør Kristian Bøcker, Hyrdebrevet Søndag Morgen 

 

 

 

 

 

 

Hvor er vi, og hvor skal vi hen?  

v/biskop Marianne Gaarden og stiftsrådsformand Susanne Møller 

Fokus på pressearbejdet—hvorfor?  

v/presse– og kommunikationsmedarbejder Inge Haandsbæk Jensen 

Overrækkelse af Kirkelig Innovationspris 2019  

v/Susanne Møller og Inge Haandsbæk Jensen 

Kl. 17.30 Afslutning 

 

Hyrdebrevet Søndag Morgen skildrer dansk kirkeliv fra en lidt anden - og 
mere skæv - vinkel end normalt. Ikke mindst gennem en række markante 
kirkelige kommentatorer, blandt andre friskpræsten Heidi Mums, surpræ-
sten Ejnar Knast og den altid rygendes uenige kirkeanalytiker Myrna Må-
gensen. Causeriet er en tur ud på den Herrens mark, der til daglig går un-
der navnet Den danske folkekirke. 

Praktiske oplysninger: 

Tilmelding 

Tilmeld jer samlet som menighedsråd på mail: LFSTIFT@km.dk med angivelse 

af menighedsrådets og deltagernes navne.  

Er du ikke medlem af et menighedsråd, skal tilmelding ske på mail: 

LFSTIFT@km.dk. Husk at oplyse dit navn. 

Sidste frist for tilmelding er mandag den 3. juni 2019. 

Betaling 

Pris pr. deltager er 120 kr., som bedes indbetalt på stiftsadministrationens kon-

to: Reg. 0216 Kto. 4069023584 eller via MobilePay: 20 41 42 02 senest mandag 

den 3. juni 2019. (Emeriti deltager gratis.) 

Fremvisning af kvittering for indbetaling fungerer som indgangsbillet på dagen. 

Beløbet refunderes ikke.  

Der modtages ikke kontanter ved indgangen. 

Procession i Maribo Domkirke 

Præster, der deltager i processionen, skal senest den 3. juni 2019 tilmelde sig 

på mail: LFSTIFT@km.dk. Dette af hensyn til stoleopsætning i Maribo Domkirke. 

Omklædning sker i Sognets Hus, hvorfra processionen udgår kl. 12.50. 

 

Vi glæder os til at se jer! 

Med venlig hilsen 

 

 

 
Marianne Gaarden 

biskop 

Kristian Bøcker er sognepræst i Jelling, tidligere vicefor-
stander på Brandbjerg Højskole – og redaktør af Hyrde-
brevet Søndag Morgen, som kan findes på kirke.dk  

Bogen ”Folkekirkerne på Lolland-Falster —

set fra luften” kan købes på dagen for 149 

kr. via MobilePay.  


