Lolland-Falsters Stift
Landemode 2021

Lørdag 2. oktober 2021
Kl. 13.00 Gudstjeneste i Maribo Domkirke
Prædikant er provst Michael Fagerlund. Alle er velkomne.
Kl. 14.25 Velkommen til landemode i Bangs Have,
Bangshavevej 23, 4930 Maribo
Alle er velkomne mod forudgående tilmelding og betaling.
Der vil blive serveret kaffe/the, lagkage, boller og isvand.
Kl. 14.30 Kirke med mere, i og udenfor kirkerummet
Oplæg og gruppearbejde v. Kirkefondet
Kirkefondet er en folkekirkelig organisation, som har til
formål at skabe liv og vækst i folkekirkens menigheder.
Generalsekretær Henrik Bundgaard Nielsen og bestyrelsesmedlem/næstformand Finn Dyrhagen præsenterer og
faciliterer en workshop om, hvordan vi lokalt kan arbejde
videre med ”Kirke med mere” (det fysiske rum), og hvordan vi kan være ”kirke på en anderledes måde” (måden at
være kirke på i og sammen med lokalsamfundet). Det
aftales, hvordan interesserede sogne kan få hjælp til at
arbejde videre med konkrete projekter indenfor et af de to
temaer.
Kl.16.15 Vel mødt under sky på kirkesti - Lolland-Falsters
Stift nu og i fremtiden
Punktet indledes med landemodeberetning, v. biskop
Marianne Gaarden og stiftsrådsformand Susanne Møllers
beretning.
Kl. 17.00 Overrækkelse af den Kirkelige Initiativpris i
Lolland-Falsters Stift
V. stiftsrådsformand Susanne Møller
Kl. 17.15 Opsamling og afrunding af landemode 2021
Kl. 17.30 Afslutning

Praktiske oplysninger
Tilmelding:
Tilmeld jer samlet som menighedsråd
inkl. præst, på mail: lfstift@km.dk
Husk at angive menighedsrådets og
deltagernes navne.
Er du ikke medlem af et menighedsråd, skal tilmelding stadig ske på mail:
lfstift@km.dk. Husk at oplyse dit navn.
Sidste frist for tilmelding:
Mandag den 20. september 2021.
Betaling:
Pris per deltager er 125 kr., som bedes
indbetalt på stiftsadministrationens
konto:
Reg. 0216 Kontonr. 4069023584
eller via MobilePay: 54 18 93
Det gælder for alle, både præster, menighedsråd og emeriti, at man kun kan
deltage i arrangementet i Bangs Have,
såfremt man har tilmeldt sig og betalt
på forhånd. Der modtages ikke betaling
på dagen.
Fremvisning af kvittering for indbetaling fungerer som indgangsbillet på
dagen. Beløbet refunderes ikke.
Procession i Maribo Domkirke
Præster, der ønsker at deltage i processionen, skal senest den 20. september
2021 give besked om dette på mail:
lfstift@km.dk.
Dette er af hensyn til stoleopsætning i
Maribo Domkirke.
Omklædning sker i Sognets Hus, hvorfra processionen udgår kl. 12.50.

