Lolland-Falsters Stift

Landemode
Onsdag 13. juni 2018

Program:
Kl. 13.00 Landemodegudstjeneste med provstekreering i Maribo Domkirke
Prædikant er biskop Marianne Gaarden, som under gudstjenesten vil provstekreere Johannes Olav Kruse
Kristensen som ny provst i Lolland Østre Provsti. Alle er velkomne.

Kl. 14.30 Landemode i Bangs Have, Bangshavevej 23, 4930 Maribo
Alle er velkomne mod forudgående tilmelding (se nedenfor). Pris for deltagelse: 120,- kr. inkl. kaffe/the,
lagkage, boller og isvand.


Landemodeberetning v/biskop Marianne Gaarden



Orientering om Gudstjenesteudvalget og dets arbejde v/sognepræst Hans Maaløe



Stiftsrådet beretning v/næstformand Steen Henriksen

Torebykoret
under ledelse af Bente Hogrefe Nielsen
Sjællands Kirkemusikskole

Foredrag: ”Mere end kirke”
v/Karen Marie Leth Nissen, teologisk konsulent
Foredraget vil tage udgangspunkt i, at der overalt i Danmark sker en bevægelse fra land til by med affolkning i landdistrikterne til følge. I nye byområder bygges nye kirker, men vi lukker ikke kirker, de steder hvorfra folk er
flyttet. Kunne vi mon finde nye måder at bruge kirkerne på, så de blev mere
end kirke?

Kl. 17.00 Afslutning

Tilmelding og betaling—menighedsråd:

Menighedsrådet bedes fremsende en samlet tilmelding til stiftsadministrationen på email til
LFSTIFT@km.dk med angivelse af menighedsrådets navn og antal deltagere senest mandag den 4. juni
2018. Tilmeldingen skal inkludere præsten. Pris pr. deltager er 120,- kr., som bedes indbetalt på stiftsadministrationens konto: reg. 0216 kto. 4069023584 inden Landemodet.
Der modtages ikke kontanter ved indgangen.

Tilmelding og betaling—præster og emeriti:
Præstens tilmelding skal ske sammen med menighedsrådets.
Emeriti deltager gratis. Tilmelding skal ske senest den 4. juni 2018 til stiftsadministrationen på email:
LFSTIFT@km.dk.
Præster, der deltager i processionen skal senest den 4. juni 2018 give besked til stiftsadministrationen på
email: LFSTIFT@km.dk. Dette af hensyn til stoleopsætning i Maribo Domkirke.
Omklædning sker i Sognets Hus., hvorfra processionen udgår kl. 12.45.

Tilmelding og betaling—andre interesserede
Tilmelding bedes sendt til stiftsadministrationen senest den 4. juni 2018 på email: LFSTIFT@km.dk. Betaling kan ske via MobilePay til tlf.nr.: 20 41 42 02. Fremvisning af kvittering for indbetaling fungerer som
indgangsbillet på dagen. Beløbet refunderes ikke.
Der modtages ikke kontanter ved indgangen.
Kontakt gerne stiftsadministrationen, hvis der er spørgsmål til program, tilmelding og betaling.

Vi glæder os til at se jer!

Med venlig hilsen

Marianne Gaarden
biskop

Lolland-Falsters Stift
Østre Allé 2, 4800 Nykøbing F
Telefon: 54 85 02 11
Email: LFSTIFT@km.dk

