
 

På pastoratets hjemmeside www.rodbykirke.dk findes en mere udførlig omtale af de enkelte 
kirker og deres historie. 
 
Sognene 
Udover kirkerne råder menighedsrådet over Nebbelunde Sognehus og den tidligere 
Nebbelunde præstegård til kirkelige formål. Der findes for tiden ikke sogne/menighedslokaler 
i Rødby. Siden sammenlægningen af de tidligere pastorater blev foreslået og siden 
gennemført, har der udviklet sig et tillidsfuldt samarbejde mellem de to menighedsråd og 
sognenes præst. Vi søger en præst der vil gå aktivt og positivt ind i dette arbejde. 
 
Der er i forvejen en sognepræst tilknyttet pastoratet. Pastoratets sogne er uden noget 
egentligt teologisk retningspræg, men det diakonale arbejde vægtes højt. I Rødby-
Ringsebølle har menighedslivet i en årrække været af mindre omfang og deltagelsen i de 

Rødby-‐Ringsebølle-‐Nebbelunde-‐Sædinge	  Pastorat	  i	  Lolland	  -‐Falsters	  Stift	  blev	  dannet	  den	  1.	  juli	  2018	  
ved	  sammenlægning	  af	  Rødby-‐Ringsebølle	  og	  Nebbelunde-‐Sædinge	  Pastorater.	  	  

Rødby	  Kirke	  er	  en	  
stor	  købstadskirke	  
Sognet	  har	  1761	  
indbyggere,	  hvoraf	  
1421	  er	  medlemmer	  af	  
folkekirken.	  

	  

Nebbelunde	  Kirke	  
ligger	  markant	  på	  en	  
bakke	  i	  sin	  landsby.	  
Sognet	  har	  152	  
indbyggere,	  heraf	  122	  
folkekirkemedlemmer.	  

	  

Ringsebølle	  Kirke	  er	  
en	  af	  stiftets	  ældste.	  
Den	  er	  lejlighedskirke.	  
Sognet	  har	  255	  
indbyggere,	  heraf	  209	  
folkekirkemedlemmer.	  	  

	  

Sædinge	  Kirke	  ligger	  i	  
et	  hævet	  terræn	  nær	  
bredden	  af	  den	  
udtørrede	  Rødby	  Fjord.	  
Sognet	  har	  357	  
indbyggere,	  heraf	  291	  
folkekirkemedlemmer	  

Til	  spændende	  kombinationsstilling	  søges	  et	  engageret	  menneske,	  der	  har	  lyst	  og	  evner	  til	  dels	  at	  være	  
50%	  sognepræst	  i	  Rødby-‐Ringsebølle-‐Nebbelunde-‐Sædinge	  pastorat,	  dels	  at	  være	  50%	  korshærspræst.	  
Stillingen	  er	  en	  mulighed	  for	  sammen	  med	  en	  fuldtids	  sognepræst	  (kbf)	  at	  udvikle	  menighedslivet	  i	  et	  
nydannet	  pastorat.	  Samtidigt	  er	  der	  mulighed	  for	  at	  være	  med	  til	  at	  udvikle	  det	  diakonale	  arbejde	  i	  
Lolland-‐Falster	  Stift	  i	  samspil	  med	  et	  godt	  netværk	  med	  stiftets	  anden	  korshærspræst	  og	  Kirkens	  
Korshærs	  øvrige	  medarbejdere.	  	  



ordinære gudstjenester har været svingende men er nu inde i en positiv udvikling. Det årlige 
Luciaoptog som organisten har organiseret har trukket så godt som fulde huse. Også til 
koncertarrangementer har der været god tilslutning. I Nebbelunde-Sædinge er en aktiv 
kirkelig og folkelig virksomhed udgået fra kirkerne og sognehuset. Begge menighedsråd 
lægger stor vægt på at denne virksomhed fastholdes og udvikles. Der holdes regelmæssigt 
gudstjenester i det lokale plejecenter i samarbejde med nabopræst. 
 
 
Præsten 
Først og fremmest ønsker vi en præst der formår og har vilje til at forkynde evangeliet klart 
og forståeligt. Så også mennesker, der ikke er fortrolige med den traditionelle kirkelige 
sprogbrug, forstår det som vedkommende. Desuden er det vigtigt, at præsten har interesse i 
diakonalt arbejde. Vi forventer, at præsten sammen med kollegaen vil søge at fastholde og 
udbygge samarbejdet med skolen og vil lægge vægt på samarbejdet med nabopræster om 
konfirmander og minikonfirmander. 
 
I arbejdet som korshærspræst er det vigtigt, at man er god til ”at sidde på hænderne” og 
lytte. Utålmodighed er som regel ikke godt – der går en hel del tid med at drikke kaffe, lytte 
og bare være tilstede. Det er nyttigt både at kunne skabe nærhed og sætte grænser og at 
have evnen til at etablere relationer. Vi søger en præst, der kan tale med alle slags 
mennesker i et område af Lolland, hvor der er sociale problemer. Det vil være vigtigt for 
sammenhængen i det nye pastorat og for sammenhængen med korshærsarbejdet, at 
præsten er indstillet på et godt samarbejde med den anden kollega i pastoratet. 
 
Supplerende oplysninger: 
Menighedsrådsformand Birthe Måhr, Nebbelunde-Sædinge, tlf. 30 12 48 34, mail: 
b_maahr@mail.dk og 
Menighedsrådsformand Arne O. Andersen, Rødby-Ringsebølle, tlf. 56 31 35 22 eller 22 31 14 
20 mail: arne@aoandersen.dk  
 
For yderligere oplysninger om korshærsarbejdet kan fås hos projektleder i Lolland-Falster, 
Maria Mistarz Benzon m.benzon@kirkenskorshaer.dk og korshærspræst i Lolland-Falsters 
Stift, Kathrine Asklund Brorsen kasb@km.dk 

 
 
 
 
 
 
 


