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Den gode hyrde
Nogle ord til advent og jul

I løbet af den måned, jeg foreløbig har vikarieret ved søndagsgudstjenesterne 
i Stokkemarke, er jeg blevet mere og mere glad for de to glasmalerier i kirkens 
østgavl. De er fra 1937 og er et værk af maleren Johan Thomas Skovgaard. 
Motivet er ”Den gode hyrde”, som vi læser om i Johannesevangeliet kap. 10. 
Dér siger Jesus: Jeg er den gode hyrde, den gode hyrde sætter sit liv til for få-
rene! 

Til venstre ser vi hyrden nedlægge ulven, der ellers ville gå på rov blandt få-
rene. Til højre ser vi hyrden omsorgsfuldt redde lammet ud af det tjørnekrat, det 
har forvildet sig ind i. Og foran på alterbordet står det gamle korbuekrucifix fra 
1400-tallet og viser, hvad det kostede Jesus, den gode hyrde, at frelse os.

Men Jesu død på korset er allerede skjult til stede i juleevangeliet! Det, som vi 
opfatter som smukt og idyllisk, det lille Jesusbarn i krybben i stalden i Betle-
hem, det var jo i virkeligheden en barsk historie. Som Brorson siger det i jule-
salmen Mit hjerte altid vanker:

Nej, Jesus får sit leje / i denne gode jul, / hvor betlere de pleje / at lægge sig i 
skjul; / det var og ej hans eget, / det hø, hvori han lå, / han havde ej så meget, 
/ han kunne ligge på. (Salmebogen 125 vers 7)

I juledags evangelium i år hører vi også: Han kom til sit eget, og hans egne tog 
ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds 
børn (Johannesevg. 1,11-12).

Jo, Jesus deler vandene, som man siger, når nogle er for og andre imod en per-
son. Det hører vi om på første søndag i advent, hvor Jesus først høster meget 
bifald, da han taler i sin hjembys synagoge og siger, at alle Guds løfter er gået 
i opfyldelse nu, i dag! Nu skal fanger frigives, nu skal blinde blive seende, nu 
skal undertrykte sættes i frihed, for nu kommer et år fuldt af nåde og fred fra 



Ny kirkesanger fra 1. januar 2022
Fra 1 januar bliver Jan-Erik de Coucheron Broch Sääv ny kirkesanger i Stokke-
marke Kirke.

Han er uddannet i Norge som operasanger, og 
har haft har haft en karriere som operasan-
ger i forskellige operaer samt i det kongelige 
Operakor. Som tenor har han vundet 2. og 3. 
priser i internationale konkurrencer. Desuden 
har han været kirkesanger i Kastelskirken i 
København i 15 år. 

Nu, hvor han er pensioneret, har han valgt at 
blive kirkesanger i Stokkemarke.

Juletræstændingsgudstjeneste lørdag den 
27. november kl. 14.00

Dagens program:

Kl. 12.30: Julelegestue i konfirmandstuen med Juleklippeklistre

kl. 14.00: Juletræstændingsgudstjeneste i børnehøjde

kl. 15.00: Beboerforeningen arrangerer Gløgg og æbleskiver v. lægehuset

kl. 16.00: Juletræet tændes 

Helligtrekongerfest 
Søndag d. 9. januar  2022, umiddelbart efter gudstjenesten kl. 11.00 er der 
Helligtrekongerfest i Kulturhuset, Stokkemarke 

Legestue for børn og barnlige sjæle
I konfirmandstue og præstegårdshave

Mandag d. 10 januar kl. 9.30-12.30

Lørdag d. 29 januar kl. 10.00-14.00

Mandag d. 14 februar kl. 9.30-12.30

Lørdag d. 26 februar kl. 10.00-14.00

SYNG SAMMEN i Stokkemarke Kirke

Sangaftener i Stokkemarke Kirke, hvor vi vælger sange fra Højskolesangbo-
gen:

Søndag d. 30. november 2021  kl 19.30 - 20.30
Tirsdag d. 14. December 2021 kl 19.30 - 20.30, “vi synger julen ind”
Tirsdag d. 18. Januar  2022 kl 19.00 - 20.30 (Bemærk i 2022 er tidspunktet 
19.00-20.30)
Tirsdag d. 15. Februar2022 kl 19-00 - 20.30
Tirsdag d. 15.marts 2022 kl 19-00 - 20.30

Sangaftener arrangeres med organist og kirkesanger. Det er gratis at deltage, 
ingen tilmelding.

Gud. Men så fortsætter Jesus med at sige, at det slet ikke er givet, at de, hans 
tilhørere, vil tage imod det, det bliver måske nogle helt andre, i andre lande 
endda. Det gør dem rasende, og de driver Jesus ud af byen og vil styrte ham 
ned fra et bjerg. Men han går sin vej lige midt imellem dem, og de kan ikke røre 
ham.

Det er ingen lille ting at være hyrde! En hyrde må kæmpe mod det onde i man-
ge skikkelser for at nå frem til det vildfarne får og redde det. Sådan en hyrde er 
Jesus, også i dag. Det er muligt, at vi støder os på hans ord og ikke har lyst til 
at høre det, særlig hvis det rummer en ubekvem sandhed om os selv. Men det 
er netop den sidste hindring før hyrden har gjort sin gerning, har fundet os og 
båret os i sikkerhed i sin favn!

Jeg er den gode hyrde, siger Jesus, og: Den gode hyrde sætter sit liv til for fåre-
ne, for hjorden, for os! Det er derfor, Kristi kors taler så stærkt til os. For større 
kærlighed har ingen end den at sætte livet til for sine venner. Det begyndte 
julenat, da Gud selv blev menneske 
i det nyfødte barn i stalden i Betle-
hem, og hyrder fra de omkringliggen-
de græsgange kom for at se dette 
tegn på, at englens budskab var 
sandt: I dag er der født jer en frelser 
i Davids by; han er Kristus, Herren!

Nils Christensen Roland

Kst. sognepræst i Østofte



Sognepræst
Laura Håkansson
Stokkemarke Præstegård
Tjennemarkevej 6, 4952 Stokkemarke, 
tlf. 54 71 10 76  - 24 83 15 43
e-mail: laha@km.dk

Fredag er fridag
Her kan man kontakte kirkekontoret i 
Maribo, hvis man har spørgsmål til pa-
pirarbejde i forbindelse med fødsel, 
faderskab, dåb, vielse o.lign. Konto-
ret kan ofså sætte én i forbindelse 
med en præst, hvis man har uopsæt-
teligt æinde, tlf. 54 78 03 92.

Graver
Torben Fugl, Studiestræde 8, 4952 
Stokkemarke, tlf. 29 40 88 91, 
e-mail: stkm.graver@live.dk.

Organist
Jesper Bay Jensen, tlf. 61 74 33 26.

Kirkesanger
Jan-Erik de Coucheron Broch Sääv.
Tlf. 29 92 37 88

Menighedsrådet
Formand: Birthe Johansen, Sursvej 2, 
4952 Stokkemarke, tlf. 23 37 71 91, 
e-mail: www.7639@sogn.dk

Kontaktperson: Bodil Kjær
Tlf. 52 92 55 37

Kirkeværge: Flemming Christensen
tlf. 61 54 71 68

Kirkebilen
Bestilles forud hos Skørringe Busser 
på tlf. 54 60 80 12

Gudstjenesteliste for 
december 2021 samt, januar og 

februar 2022

NOVEMBER
Lørdag d. 27 november kl. 14.00,
juletræstændingsgudstjeneste
Søndag den 28 november kl. 11.00

DECEMBER
Søndag d. 5 december kl. 11.00
Søndag d. 12. december kl.9.30
Søndag d.19. december kl. 11.00
Fredag d. 24 december kl. 15.30,
juleaften
Lørdag d. 25 december kl. 9.30,
juledag
Søndag d. 26 december kl. 11.00 

JANUAR
Lørdag d. 1. januar kl.14.00,
Nytårsdag 
Søndag d. 2. januar kl.9.30,
Helligtrekongers dag 
Søndag d. 9 januar kl. 11.00,
Helligtrekongerfest umiddelbart efter 
gudstjenesten
Søndag d. 16 januar kl. 9.30 
Søndag d. 23 januar kl. 11.00
Søndag d. 30 januar kl. 9.30

FEBRUAR
Søndag d. 6 februar kl. 11.00
Søndag d. 13 feb. Kl. 9.30
Fastelavns søndag
Søndag d. 20 februar kl. 11.00
Søndag d. 27 februar kl. 9.30

STOKKEMARKE PLEJECENTER
Søndag d. 19 dec. 2021 Kl. 14.15
Mandag d. 10. jan. 2022 kl. 14.15
Mandag d. 14. februar 2022 kl. 14.15


