
Januar - juni 2020

www.lfkirken.dk

Kirkens
                    ledelse

Lolland-Falster Kirken ledes af frivillige, 
som har fået et kald og en opgave med at lede kirken.

Ældste   Ivan Jakobsen, formand
  Gl. Landevej 27 A
  4850 Stubbekøbing
  Telefon 6062 9311
  formand@lfkirken.dk 

Ældste   Jørgen Sulkjær, næstformand
  Hans Egedesvej 3
  4850 Stubbekøbing
  Telefon 3073 5600

Ældste   Lars Nielsen
  Strandbakken 9
  4850 Stubbekøbing
  Telefon 4218 2350

Menigheds- Lisbet Rønne-Rasmussen
tjener  Møllebakken 3
  4850 Stubbekøbing
  Telefon 2094 6258

Menigheds- Finn Mortensen
tjener og   Tingstedvej 21
kasserer  4800 Nykøbing F.
  Telefon 2065 2728
  kasserer@lfkirken.dk

Kontakt 
             Lolland-Falster Kirken

Du skal kontakte formanden eller 
næstformanden hvis:

• du ønsker at blive medlem af Lolland-Falster Kirken

• du har brug for én at tale fortroligt med 

• du ønsker sjælesorg eller et personligt skriftemål 

• du har brug for forbøn

• du har brug for en kirkelig handling (dåb, konfirmation, nadver i 
hjemmet, velsignelse af et ægteskab eller begravelse)

Formanden eller næstformanden vurderer i den enkelte situation, 
om de selv eller én anden fra kirken bedst kan løse opgaven.

Økonomi
Det er gratis at deltage i gudstjenesterne

Medlemskab koster kr. 100 pr år pr voksen

Bidrag til at dække Lolland-Falster Kirkens budget kan indbetales 
til konto 2650 – 0728800585. 

Ønskes kvittering på gaven til brug for skattevæsenet, 
kontaktes kassereren
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En gudstjeneste er også fællesskab med andre mennesker, 
og det er vores ønske, at du og din eventuelle familie, vil 
trives i fællesskabet sammen med os. 
Et kristent fællesskab er nemlig den bedste ramme for 
omsorg og engagement i hinandens liv og hverdag. 

Fælles for os i Lolland-Falster Kirken er, at vi har erfaret 
Jesu frelsende kærlighed. Som en naturlig konsekvens 
heraf, holder vi derfor meget af Bibelen, da det er igen-
nem den, vi møder Jesus. 
Derfor lægger vi stor vægt på prædiken til gudstjenesten, 
da den bygger bro mellem Guds verden og vores verden.

Bøn og lovsang fylder også meget ved gudstjenesterne, 
da det også er måder, hvorpå vi kan give og modtage fra 
Gud.
 
Lolland-Falster Kirken er organisatorisk en del af Luthersk 
Mission på Lolland-Falster. 

Gudstjenester 2020 
Kl. 10.30 på Rosenvænget 13 i Nykøbing F. 

5. jan.  Jørgen Sulkjær     
  Joh 8,12-20

19. jan.  Søren Pedersen  
  1 Joh 2,28-29 og 3,1-3

2. febr.  Dan Månsson
  Joh 12,23-33

16. febr.  Ivan Jakobsen 
  Es 45,5-12

21. febr.  Generalforsamling kl. 19

1. marts  Jørgen Sulkjær
  1 Mos 4,1-12

15. marts  Hele kirken synger

29. marts  Henrik Hadberg
  Luk 1,46-55

12. april  Karl Tore Yri
  Påskegudstjeneste

26. april  Henrik Hadberg
  ApG 2,36-41

10. maj  Vi henviser til LM’s landsmøde i Skjern

23. maj  Konfirmation

7. juni  Søren Pedersen
  Ef 1,3-14

21. juni  Ivan Jakobsen
  Åb 3,14-22

Børnekirke under prædikenen for de 4-12 årige

    Velkommen!

Lolland-Falster Kirken er for alle børn, unge og voksne, der 
ønsker at være med til kristne gudstjenester.

Det vigtigste ved gudstjenesterne er, at du får mulighed for at 
møde Jesus. 
Han elsker dig og overgår alt, hvad du kan drømme om. 

Jesus er den eneste i hele verden, der kan give dig et levende 
håb for fremtiden og flytte dig fra den evige fortabelse til det 
evige liv. 

Ham må du møde!

Er du søgende, ny i troen eller bare nysgerrig, opfordrer vi dig 
til at komme og være med til nogle gudstjenester. 

Så kan du senere vurdere, om du ønsker at melde dig ind i 
Lolland-Falster Kirken.

Følg os på facebook
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