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I al sin glans nu stråler solen,
livslyset over nåde-stolen,
nu kom vor pinselilje-tid,
nu har vi sommer skær og blid,
nu spår os mer end englerøst
i Jesu navn en gylden høst.
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Nu stråler solen

At være levende
Grundtvig har set, at han kunne
digte om pinsen ved at se på naturen. Pinsen handler om Helligånden, som er Guds Ånd, og som gør
os levende. Og hvad det er at være
levende, det kan man se på en sommerdag, hvis man ellers lukker øjnene og sindet op. Således kunne
Grundtvig digte pinsesalmen ”I al
sin glans nu stråler solen.” Nu stråler
solen. Nu kom vor pinseliljetid. Nu
har vi sommer skær og blid. Nu spår
os mer end englerøst i Jesu navn en
gylden høst.
I sommernattens korte svale
slår højt fredskovens nattergale,
så alt, hvad Herren kalder sit,
må slumre sødt og vågne blidt,
må drømme sødt om Paradis
og vågne til vor Herres pris.
Det ånder himmelsk over støvet,
det vifter hjemligt gennem løvet,
det lufter lifligt under sky
fra Paradis, opladt på ny,
og yndig risler ved vor fod
i engen bæk af livets flod.
Som sole vi går op og ned
Det sidste vers i salmen lyder:
Vor Gud og Fader uden lige!
Da blomstrer rosen i dit rige,
som sole vi går op og ned
i din enbårnes herlighed;
thi du for hjertet, vi gav dig,
gav os med ham dit Himmerig.
som sole vi går op og ned
i din enbårnes herlighed
- mennesket går op som solen når
det fødes, det lever i lys i en lang
livsdag, og så går det ned som solen,
når det dør. Men det er ikke det hele,
at vi “som sole går op og ned” - nej,
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vi gør det “i din enbårnes herlighed”,
det vil sige i Jesu Kristi herlighed.
Hvad dét er for en herlighed, siger
Grundtvig så noget om i de første
vers i salmen. Jesu Kristi herlighed er
først og fremmest alt det, der skete
i påsken: at Jesus Kristus døde og at
Gud oprejste ham fra de døde påskemorgen.
Vejen til Himmerig
Det er i påskemorgens herlighed, at
vi “som sole går op og ned”. Det kan
Grundtvig sige, fordi vi allerede ved
dåben fik et tegn på, at vi skal opstå
som Jesus opstod påskemorgen. Vi er
blevet døbt til Jesu død og opstandelse - som han opstod, skal vi opstå.
Kristus opstod som den første af
alle mennesker - og når vi tror, at
han gik foran os gennem døden, så
kan vi frygtløst følge efter ham gennem døden og frem til det evige liv.
Det er det Grundtvig understreger i
de sidste to linier i salmen:
“thi du for hjertet, vi gav dig,
gav os med ham dit Himmerig.”
Med Kristus har vi fået Himmerig.
Gud viste os vejen til Himmerig gennem Jesu liv, død og opstandelse.
Opstandelse
Som Kristus opstod, skal vi opstå.
Det er den centrale tanke i kristendommen. Det er ikke en tankegang,
man bliver hurtigt færdig med, for
den modsiger jo alt det, vi erfarer
med døden.
Men det kristne bud på en fremtid
er, at den er i Guds hænder, at den
er en fremtid sammen med ham, selv
om vi ikke kan sige noget om, hvordan det konkret skal være eller foregå.
Velsignelse
Med Gud i ryggen skal vi derfor
frygtløst kaste os ud i livet, lade det

bide på os og sørge for at vi bliver
brugt af livet og af hinanden. På den
måde kan vi mærke, at der er en mening: vi mærkes og sætter mærker –
fordi vi altid har noget af andres liv
i vores hånd.
Det forpligter at skulle forvalte et
liv, men vi har Guds velsignelse til
det!
Hanne Margrethe Tougaard
Sognepræst, Sakskøbing
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Slemminge Fjelde Våbensted Engestofte Sogne
Familiegudstjeneste
Palmesøndag
Palmesøndag, som er søndag d. 20.
marts, er der familiegudstjeneste kl.
10.30 i Slemminge Kirke. Det er en
børnevenlig optakt til påsken for
hele familien med salmer og fortælling om hvorfor vi fejrer påske.
Efter gudstjenesten indbydes der
til frokost i præstegården. Tilmelding
til Anette Watz på tlf. 51 70 53 58
Skærtorsdagsspisning
Efter gudstjenesten skærtorsdag d.
24. marts kl. 17.00 i Våbensted Kirke
er der fællesspisning i præstegården.
Der er lam på menuen, og prisen for
at spise med er 50 kr. pr. voksen og
0 kr. for mindre børn. Der er tilmelding til Knud Erik Rasmussen på tlf.
40 50 50 25 eller til Conny Rasmussen på tlf. 22 40 94 60.
Spaghettigudstjenester
Der holdes to spaghettigudstjenester
her i forårshalvåret: Onsdag d. 13.
april kl. 17.00 i Fjelde Kirke og tirsdag d. 10. maj kl. 17.00 i Engestofte
Kirke. Efter korte og børnevenlige
gudstjenester med lette salmer, leg,
fortælling og bøn er der mad, spaghetti med kødsauce eller noget andet, således at man ikke selv behøver
at lave aftensmad den dag. Og det er
ganske gratis og for alle!
Konfirmation 2016
Der er konfirmation søndag d. 17. april
kl. 10.30 i Engestofte kirke, og søndag
d. 1. maj kl. 10.30 i Fjelde Kirke.
I Engestofte Kirke konfirmeres:

- Annika Lykke Albers
- Bjanka Lykke Albers
- Annika Poulsen
- Klara Sofie Jensen
- Nadja Pedersen
- Nichlas Emil Bønnelykke Andersen
- Nikolaj Jakobsen
- Victoria Ruskov
- Lisa Mølfgaard
I Fjelde Kirke konfirmeres:
- Annika Dahm Nielsen
- Amy Lisborg
- Christian Poul Nielsen
- Veronica Wistoft Erdmann
- Wilhelm Jørgensen
2. pinsedag i Fuglsang Have
Gudstjenesterne i Lolland Østre
Provsti flyttes 2. pinsedag til en fælles friluftsgudstjenste i Fuglsang
Have kl. 11.00.
Babysalmesang
Babysalmesang er et tilbud om musik og rytmik kombineret med salmesang, børnesange, dans, rim og
remser for børn i alderen 0 til 12 måneder og deres voksne.
I Våbensted kan man være med følgende onsdage kl. 11.30-12.30: 13. og
27. april, 11. og 25. maj, 8. og 22. juni.
Det foregår i Våbensted præstegård.
Deltagelse er gratis, men tilmelding
til sogne-præst Kenneth Jakobsen er
nødvendig. Ved tilmelding oplyses
navn, adresse og telefonnummer foruden barnets fødselsdato og navn.
Medbring: et lagen og et tæppe/dyne.
Efter babysalmesangen er der mulighed for at få en kop kaffe/the og en
snak med hinanden og med præsten.

Strikkeklub
Der er strikkeklub den anden mandag i måneden undtagen i juli kl.
14-16 i Våbensted præstegård. Flere
er meget velkomne! Der strikkes og
snakkes og drikkes kaffe, og man forener det hyggelige med det nyttige,
for de strikkede ting går til et godt
formål, når der holdes basar henimod advent.
Adresser mm
Slemminge-Fjelde
Våbensted Engestofte Sogne
Sognepræst
Kenneth Bjørnholt Jacobsen
Engestoftevej 47
4990 Sakskøbing
Tlf: 54 77 93 99
E-mail: KEBJ@KM.DK
Mandag er fridag
Træffetid kl. 10-12
Formand Slemminge-Fjelde
Anette Watz
Fjelde Bygade 15
4990 Sakskøbing
anette.watz@gmail.com
Mobil 51 70 53 58
Formand Våbensted-Engestofte
Knud Erik Rasmussen
Maribovej 129
4990 Sakskøbing
ker129@anarki.dk
Tlf. 54 70 50 25
Mobil 40 50 50 25
Graver Våbensted-Engestofte
Johanna Bjørn
Mobil 20 74 63 85
Graver Slemminge-Fjelde
Erling Bruhn Knudsen
Tlf. 54 77 71 70 (graverkontoret)
Mobil 20 64 27 16
Kirkebil
Kan bestilles til alle fire kirkers
søn- og helligdags-gudstjenester.
Ring venligst inden kl. 12 dagen
før til vognmand Bo Hemmingsen på tlf. 54 77 90 49.
Pastoratets hjemmeside
www.slemmingekirke.dk

konfirmanderne fra Slemminge, Fjelde, Våbensted og Engestofte.

Pastoratets facebookside
de fire sogne
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Sakskøbing Sogn

Søndag d. 13. marts kl. 14 er der eftermiddagsgudstjeneste, hvor vokalensemblet Voci fluenti medvirker. Musikken bliver af bl.a. Bach og Arvo
Pärt og knytter sig til både fasten og
Mariæ bebudelse.
Langfredag d. 25. marts kl. 16 er
der De Ni Læsninger før påske, hvor
Sakskøbing Kirkes Pigekor opfører
Jakob Lorentzens værk med samme
navn, afvekslende med læsninger til
passionstiden.
Kirkens historiske Köhne-orgel
fejres ved en serie koncerter (se næs
te side), men også ved at hver anden
af årets gudstjenester spilles på det,
mod normalt ca. hver fjerde. I dette
kirkeblads periode kan orglet opleves i gudstjenestesammenhæng på
følgende dage: 6/3, 20/3, 27/3, 10/4,
22/4, 1/5, 8/5, 16/5 og 29/5 (se tidspunkterne for gudstjensterne i gudstjenestelisten).
Døvegudstjeneste for alle
Søndag den 22. maj 2016 kl. 14.00 er
der gudstjeneste i kirken ved døvepræst Marie-Louise Bork Winther.
Gudstjenesten tilrettelægges med
en stemmetolk, så både døve og hørende får noget ud af gudstjenesten.
Derefter er alle velkomne til at følge
med i præstegårdens konfirmandstue til kaffebord. Her vil Marie-Louise Bork Winther holde foredrag med
titlen ”Reformationen og det danske
kongehus”. Kaffebordet består af boller med pålæg og kage til kr. 25,-

Sogneeftermiddag
For alle interesserede arrangerer
Sakskøbing menighedsråd jævnlige
møder med et alsidigt program i
præstegårdens konfirmandstue, Ves
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tergade 6. Der er mulighed for gratis kirkebil, som kan bestilles på tlf.
54 85 43 44. Alle er velkomne!
Tirsdag den 8. marts 2016 kl. 13.00
går turen til Fuglsang med rundvisning på Fuglsang Kunstmuseum og
Fuglsang Herregård. Mellem de to
rundvisninger får vi kaffe og lagkage
på herregården. Afg. med bus fra Torvet kl.13.00, vi er hjemme igen ca. kl.
17.00. Turen koster kr. 75,-.
Tilmelding er bindende og nødvendig, da der er begrænset deltagerantal.
Tilmeldingsfristen var den 25. februar, men eventuelt overskydende
pladser kan tilbydes ved at kontakte
Ellis Bilslev-Jensen på tlf. 54 70 56 48
eller Birthe Larsen på tlf. 54 70 69 60.
Sogneindsamling 13. marts 2016
Folkekirkens Nødhjælp og Sakskøbing menighedsråd arrangerer sogneindsamling igen i år den 13/3 kl.
10.00-14.00.
Årets tema: Del din søndag med
verdens fattigste kvinder.
Meld dig som indsamler ved at
møde op i Sognegården på Sakskøbing Torv kl. 10.00 søndag den
13/3 og få en indsamlingsrute. Efter
indsamlingen er Sakskøbing menighedsråd vært med et traktement.
Når krig og konflikter driver millioner af mennesker på flugt, når
oversvømmelser forårsager død og
ødelæggelser, eller når en langvarig
tørke fører til sultkatastrofer, rammes kvinder og børn hårdest. Når vi
styrker kvinderne, kommer det ikke
kun dem selv, men også deres familier og lokalsamfundet til gode. Når
et land skal bygges op igen, så viser
historien, at det er kvinderne, der
har stået for genopbygningen.
Begge køn er velkomne som indsamlere, men skal kvinderne i Sakskøbing ikke give de fattigste kvinder
en hjælpende hånd?
Der er akut brug for hjælp, og
Sakskøbing menighedsråd håber på
en god opbakning til indsamlingen.
Ebbe Bressing
Formand for Sakskøbing menighedsråd

Strikkegruppe
Vi mødes i Sognegården og hygger
med pinde og nåle. Alle er velkomne
og man behøver ikke at være en ørn
til håndarbejde for at deltage, bare
man har godt humør og lyst til nørkleri. Det er kl. 14-16 på flg. datoer og
der vil også være kaffe og kage: Tirsdage d. 1. marts, 5. april, 3. maj. 7. juni.
Spis-Drik-Vær Glad
Kom og spis med. Det er virkeligt
blevet et tilløbsstykke med vores
fællesspisninger og forståeligt nok;
maden er lækker, kagen er god og
selskabet er udsøgt. Der er mulighed
for at deltage flg. datoer:
Søndag d. 6. marts kl. 12 (tilmelding senest d. 28. februar), søndag d.
10. april kl. 12 (tilmelding senest d.
3. april), søndag d. 8. maj kl. 12 (tilmelding senest d. 1. maj)
Det foregår i præstegårdens konfirmandstue, Vestergade 6.
Danmissions stiftsårsmøde
Danmission holder stiftsårsmøde
søndag d. 17. april 2016 i Sakskøbing.
Vi begynder kl. 10.30 med højmesse i Sakskøbing Kirke. Prædikant er
Henrik Bundgaard Nielsen, der er
medlem af Danmissions bestyrelse.
Efter gudstjenesten byder vi på frokost i præstegårdens konfirmandstue, og herefter vil Frederikke Larsen fortælle om ”Mine oplevelser
som volontør i Karagwe”. Det er et
område i Tanzania, hvor Frederikke
boede 3 måneder i efteråret 2015.
Derefter generalforsamling med
beretning m.m. Tilmelding er ikke
nødvendig.

Søndag den 3. april 2016
Kl. 9.00 konfirmeres:
- Cecilie Olsen Johansen
- Nicolai Nielsen
- Mathias Andersen
- Sebastian Arkaluk Sivertsen

- Thia Sofie Virkelyst Rasmussen
- Laura Piil Kristensen
- William Munk
- Tobias Rasmussen Holse
- Andreas Busk Madsen
- Niclas Kocemba Lohse
- Emilie Pihl Mannerup Nielsen
- Emma Gundorf Eriksen
- Elias Gundorf Eriksen
Kl. 11.00 konfirmeres:
- Bastian Larsen Bohn
- Cathrine Bjørnlund Pind
- Christian Wehlast Pedersen
- Frederik Emil Baltzer
- Johannes Erik Just Hansen
- Jonas Bruun Jensen
- Mads Emil Falk Schilling
- Marius Thun Hansen
- Nia Lykke Skourup
- Sofie Weishaupt Mortensen
- Nicki Bengtsen Poulsen
- Stefan Slebo Larsen
- Søren Rasmussen

Babysalmesang
Fra april til juni 2016 bliver der fem
hold babysalmesang i Lolland Østre
Provsti med rytmikpædagog Kirsten
Pedersen og lokale kræfter. Det ene
hold mødes i Sakskøbing præstegårds konfirmandstue. Alle med et
barn under et år vil modtage en invitation med posten. Det er gratis at
deltage. Første gang er onsdag den 13.
april 2016 kl. 10.00. Babysalmesang
er et tilbud om musik og rytmik
kombineret med salmesang, dans,
rim og remser og meget mere – alt
sammen for at stimulere barnets
evne til at sanse verden.

Søndag den 13. marts kl. 20 fejres kirkens historiske Köhne-orgel med et
fornemt besøg: professor Istvàn Ruppert fra Budapest spiller en spændende orgelkoncert på det fine, gamle instrument. Musikken er af bl.a. Liszt

og Wagner, og af den gennemgående
komponist i Köhne-fejringen, Otto
Malling, kan man høre værket “Jomfru Maria” og to stykker over Davidssalmer. Ruppert er internationalt
anerkendt for såvel sine mange orgelkoncerter over hele verden som for
sit store pædagogiske virke ved flere
ungarske konservatorier, og det er en
stor fornøjelse igen at kunne præsentere ham i Sakskøbing.
Søndag d. 10. april kl. 20 er det tid
til den fjerde koncert i anledning
af Köhne-orglets 150-år. Denne aften spiller organisten ved Frihavns
Kirke i København, Morten Schousboe, en påskekoncert med bl.a. Otto
Mallings to værker “Frelserens syv
ord på korset” og “Kristi død og
opstandelse”. Schousboe har taget
sin uddannelse på Det kgl. danske
Musikkonservatorium, hvorfra han
debuterede som solist i 1999. Han
har siden spillet et væld af koncerter
over hele landet.
Søndag d. 29. maj kl. 20 er der sommerkoncert med alle vores egne tre
kor: Sakskøbing Kammerkor, Sakskøbing Kirkes Pigekor og vokalensemblet Voci fluenti. Korene synger sammen og hver for sig, og der er også et
par fællessalmer på programmet.
Sangformiddag
Sæsonens sidste sangformiddag er
onsdag d. 23. marts kl. 10-11.30 i sognegården på torvet. Som vanlig synger vi løs i salmebogen og højskolesangbogen og snupper en kop kaffe
undervejs. Alle er velkomne!
Kammerkoret søger
modige mænd
Af en eller anden grund har korsang
hos mange fået et skær af noget kvindeligt, men sagen er jo, at der til et
godt blandet kammerkor som Sakskøbing Kirkes er brug for nærmest
lige så mange mænd som kvinder.
Sakskøbing Kammerkor søger derfor
med lys og lygte efter mænd, som
kan synge, og som ikke er bange for
at befinde sig i kvindeligt selskab.
Nodekendskab og erfaring med korsang er naturligvis en fordel, men absolut ingen betingelse. Henvendelse
til korets leder, organist Flemming
Chr. Hansen på tlf. 29 26 56 09.

Adresser Sakskøbing Sogn
Kirke- og kirkegårdskontor
Torvet 10, 4990 Sakskøbing
Tlf. 54 70 44 09
sakskoebing.sogn@km.dk
Åbent mandag-fredag kl. 9.00-12.30
Torsdag tillige kl. 16.00-18.00
Kordegn
Helle Huysdens Poulsen
Sognepræst
Hanne Margrethe Tougaard (HMT)
Vestergade 6, 4990 Sakskøbing
Tlf 54 70 42 02
Træffes bedst 11.00-12.00
e-mail: hmt@km.dk
Mandag er fridag
Sognepræst
Lisbeth Lumby (LL)
Enebærvej 6, 4990 Sakskøbing
Tlf. 54 77 28 82
Træffetid Torvet 10 kl. 10.00-11.00
Tlf. 54 70 45 17
e-mail: lrkr@km.dk
Fredag er fridag
Sognepræst
Bendicht Mader (BM)
se under Tårs.
Særligt tilknyttet Saxenhøj og
træffes hver anden torsdag ved
andagterne i fællesrummet på
Æblevang.
Sakskøbing Kirkegård
Maribovej 1, 4990 Sakskøbing
Kirkegårdsleder: Vakant
Kontor: 54 70 44 93
Mobil: 61 22 18 93
Mail : Sakskoebingkirkegaard@
mail.dk
Organist
Flemming Chr. Hansen
Hvedevænget 6, 4880 Nysted
Kontor Torvet 10
Mobil 29 26 56 09
www.giflerne.dk
Kirketjenere
Bibi Hansen Beske, tlf. 21 25 30 93
Lene Thun Madsen, tlf. 23 37 31 39
Menighedsrådsformand
Ebbe Bressing
Nystedvej 33, 4990 Sakskøbing
Tlf. 54 70 73 24
Kirkeværge
Jette La Fontaine,
Majbøllevej 72, 4862 Guldborg
Tlf. 25 18 08 52
Kirkebil
DanTaxi telefon 54 85 43 44
eller 70 25 25 25
Sognets hjemmeside
www.sakskobing-sogn.dk
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Sognepræst

Hanne Margrethe Tougaard (HMT)
og Lisbeth Lumby (LL)

Kirke

Sakskøbing

Søndag d. 6. marts
Midfaste

10.30 LL

Søndag d. 13. marts
Mariæ bebudelse

14.00 HMT
Voci fluenti medvirker

10.30 Våbensted

19.00 Fjelde

Søndag d. 20. marts
Palmesøndag

10.30 HMT

19.00 Engestofte

10.30 Slemminge
Fam.gudstj.
(med frokost)

Torsdag d. 24. marts
Skærtorsdag

10.30 LL
Kirkekaffe

17.00 Våbensted
(med spisning)

10.30 Slemminge

Fredag d. 25. marts
Langfredag

16.00 HMT
Sakskøbing Kirkes Pigekor
Ni Læsninger til påske

14.00 Engestofte

10.30 Fjelde

Søndag d. 27. marts
Påskedag

10.30 HMT

10.30 Våbensted

9.00 Slemminge

Mandag d. 28. marts
2. påskedag

10.30 LL

10.30 Engestofte

Søndag d. 3. april
1. s. .e. påske

9.00 Konfirmation/ HMT
11.00 Konfirmation/LL

9.00 Fjelde EGV

Søndag d. 10. april
2.s.e. påske

10.30 HMT

10.30 Slemminge

Kenneth Bjørnholt Jacobsen (KBJ)

Våbensted - Engestofte

10.30 Slemminge

17.00 Fjelde
Spaghettigudstjeneste

Onsdag d. 13. april
Søndag d. 17. april
3. s. e. påske

Slemminge - Fjelde

10.30 LL
og Henrik Bundgaard Nielsen
Danmissions stiftsårsmøde

10.30 Engestofte
Konfirmation

Torsdag d. 21. april
Fredag d. 22. april
Bededag

19.00 HMT

Søndag d. 24. april
4. s. e. påske

10.30 HMT
Kirkekaffe

Søndag d. 1. maj
5. s. e. påske

10.30 HMT

Torsdag d. 5. maj
Kristi Himmelfart

10.30 LL

Søndag d. 8. maj
6. s. e. påske

10.30 LL

10.30 Fjelde
10.30 Våbensted
10.30 Fjelde
Konfirmation
10.30 Engestofte

9.00 Slemminge
10.30 Fjelde

17.00 Engestofte
Spaghettigudstjeneste

Tirsdag d. 10. maj
Søndag d. 15. maj
Pinsedag

10.30 LL
Kirkekaffe

9.00 Våbensted

10.30 Slemminge

Mandag d. 16. maj
2. pinsedag

11.00 Fuglsang Have

11.00 Fuglsang Have

11.00 Fuglsang Have

Søndag d. 22. maj
Trinitatis søndag

14.00 Marie-Louise Bork Winther

Søndag d. 29. maj
1. s. e. trinitatis

10.30 HMT

10.30 Engestofte

Søndag d. 5. juni
2. s. e. trinitatis

10.30 LL

9.00 Våbensted
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9.00 Fjelde EGV

10.30 Slemminge

Esbern Gaur Vernersen (EGV)

Bendicht Mader (BM)

Anne Birgitte Villadsen (ABV)

Dato

Majbølle - Vigsnæs

Tårs

Radsted

6/3

10.30 Majbølle

13/3

10.30 Majbølle

20/3

10.30 Majbølle

24/3

14.00 Vigsnæs

10.30

19.00

25/3

10.30 Majbølle

19.00

16.00

27/3

10.30 Majbølle
Festgudstjeneste med trompet

10.30

10.30

28/3

10.30 Vigsnæs

9.00

10.30
»Overhøring«

3/4

10.30 Majbølle

10/4

9.00 Majbølle KBJ

10.30
Tårnrumskaffe
10.30
10.30
(9.30 Brunch)

10.30
Konfirmation
10.30

13/4
17/4

10.30 BM

10.30 Majbølle

19.00
Kirkekaffe

21/4
22/4

10.30 Majbølle
Konfirmation

10.30

24/4

10.30 Vigsnæs

10.30
Konfirmation

1/5

10.30 Majbølle

10.30

5/5

10.30 Vigsnæs

10.30

8/5

10.30 Majbølle

9.00

9.00
10.30

10/5
15/5

10.30 Majbølle

10.30

10.30

16/5

11.00 Fuglsang Have

11.00 Fuglsang Have

11.00 Fuglsang Have

22/5

10.30 Majbølle

29/5

9.00 Majbølle KBJ

5/6

10.30 Majbølle

9.00
10.30

9.00
10.30
(9.30 flag og rundstykker)
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Majbølle og Vigsnæs Sogne
Konfirmation i Majbølle
Kirke 22. april kl. 10.30
- Anders Emuel Olsen
- Nanna Schiller
- Daniel Lynggaard Green
- Benjamin Jonas Bille
- Christoffer Engberg Larsen
- Emil Grundahl Johansen
- Cecilie Munk Karlson
- Marco Nørgaard
Fællesskabet
mødes sidste gang i denne sæson
den 8. marts. Her er det Rita Stern
der afslutter det faste program med
gymnastik og fortælling. Her vil vi
også løfte sløret for hvor Fællesskabets forårsudflugt går hen i år.
Mød salmedigter
Hans Anker Jørgensen
’Gud ånder i kornet’ - Forår og påske
i H.A. Jørgensens salmer.
Hans Anker Jørgensen er kendt
for at skrive salmer i et moderne og
nutidigt sprog og han har hele seks
salmer med i salmebogen. Mange af
Hans Anker Jørgensens salmer har
en tydelig social vinkel og handler
især om evangeliets trøst og håb for
de udsatte i samfundet – dem, der let
bliver de oversete i et samfund, hvor
selviscenesættelse og drømmen om
evig vækst har det med at gøre os
blinde for, hvad et menneske egentlig er.

Salmedigteren Hans Anker Jørgensen
gæster Vigsnæs Kirke den 17. marts.
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I salmen ’Når jeg er træt og trist
og modet svigter’ er Gud således
’min arbejdsgiver’. Og i salmen ’Se,
hvilket menneske’, skaber Gud ud af
en ’kreative kærlighedsmagt’. Hertil
kommer salmerne, ’Min Gud, min
Gud, hvorfor har du forladt mig’;
’Hvad er det at møde den opstandne
mester’; ’Du satte dig selv i de nederstes sted’ og ’Du som gir os liv og gør
os glade’.
Hans Anker Jørgensens salmer har
delt vandene i mange kirkelige miljøer herhjemme, men med tiden har
det vist sig, at salmerne har sunget
sig mere og mere ind, og den dag i
dag må man sige, at de står som en
fast og uomgængelig del af vores salmesangskat.
Hans Anker Jørgensen er født i
1945 og har gennem en lang årrække været præst i København som studenterpræst, og præst ved Tingbjerg
Kirke. Han har, som han selv siger,
været præst for ugudelige.
Det siges om Hans Anker Jørgensen, at han er verdens største salmedigter – og samtidig også den mest
ydmyge. Kom og bedøm det selv.
Konfirmander, unge og alle andre kan få en god oplevelse i kirken
denne aften den 17. marts kl. 19. i
Vigsnæs Kirke.
Sognetur til
Christiansborg den 12. juni
Igen i år er der sognetur i Majbølle
og Vigsnæs sogne. Turen tår til København hvor vi skal besøge Chris
tiansborg. Efter en kort morgenandagt i Majbølle Kirke kl. 9.00 tager
vi afsted med bus. Menighedsrådet
betaler bussen, og man skal regne
med at turen vil koste 2-300 kr. per
person. Ud over det betaler man selv
for drikkevarer. Frist for tilmelding
er den 5. juni til Connie Rosenkilde (29265589) eller til Lone Kepp
(61751364). Som optakt til turen er
der planlagt en foredragsaften 19.
maj i Majbølle Præstegård om billedfrisen i Vandrehallen på Christians
borg som er malet af den lokale
kunstner Rasmus Larsen, Soesmarke.

»Den onde maler«
i Majbølle Præstegård torsdag den 19.
maj kl. 19.00. Som optakt til sogneturen vil vi torsdag den 19. maj høre
Finn Nygreen fortælle om den 268
meter lange blomsterfrise som løber
over vandrehallens egetræspaneler
på Christiansborg. Blomsterfrisen
er særligt spændende, fordi den er
udført af billedkunstneren Rasmus
Larsen som er født i Soesmarke og
begravet på Majbølle Kirkegård. Den
er udført som kalkmaleri i perioden
1918-21 i tidens stil, ”skønvirke”. Og
frisen er meget interessant, fordi den
gengiver forskellige dyr, gamle danske ordsprog og fyndord, der alle skal
opfattes som malerens kommentarer
Adresser Majbølle-Vigsnæs
Sognepræst
Esbern Gaur Vernersen
Præstestræde 45, 4862 Guldborg
Tlf. 54 77 02 35
Mandag er fridag.
Træffetid tirsdag kl. 12-14
i præstegården,
ellers efter aftale. Ring gerne.
Graver
Jesper Nielsen
Spurvestræde 15, 4862 Guldborg
Tlf. 40 86 20 69
Formand for menighedsrådet
Lone Rode Olsen Kepp
Majbøllevej 93, 4862 Guldborg
Tlf. 61 75 13 64
Kirkebil
Kan bestilles til alle gudstjenester
i Majbølle/Vigsnæs Kirker.
Ring venligst til Bjarnes Taxi,
tlf. 54 43 55 24, senest kl. 16.00
dagen før.
Menighedsrådet betaler transporten.
Sognenes hjemmeside
www.majboellevigsnaes.dk

til det politiske liv. Tegningerne og
ordsprogene er sat sammen med megen humor, og maleren har for sin
bidende ironi fået tilnavnet ”den
onde maler”. Som kommentar til udvalgsarbejdet malede han for eksempel et billede af en syltekrukke, og
en anden ironisk kommentar kunne
være ’Gud mildner luften for de kippede får’ – en trøst til de klippede
skatteydere.

Kirkehøjskolen Østlolland · Program for foråret 2016
Lørdag d. 27. februar kl. 13.00 i Sakskøbing præstegårds konfirmandstue: De glemte kilder – om spiritualitet v/domprovst Anne Reiter, Maribo.
Lørdag d. 19. marts kl. 13.00 i Nysted sognehus: Monrad – politiker og
biskop v/sognepræst Henrik Gade Jensen, Gloslunde.
Lørdag d. 2. april kl. 13.00 i Sundkirken: Hvorfor læser vi det, vi gør, i
kirken? v/provst emer. Holger Villadsen, Radsted.
Enkelt foredrag: 60 kr., alle tre foredrag 150 kr. Tilmelding er ikke
nødvendig.

Radsted og Tårs Sogne
Palmesøndags-brunch
Søndag d. 20. marts er det palmesøndag, og som det er blevet en
tradition, er der før gudstjenesten i
Radsted Kirke palmesøndagsbrunch
i præstegården kl. 9.30 med hosiannaboller, palmekager og andet godt.
”Overhøring”
Der var engang – at konfirmanderne
blev overhørt i forbindelse med konfirmationen. Så blev de hørt i katekismen, og de fik endda karakter,
som blev indført i kirkebogen. Og
det var ikke helt godt, når man fik
godt med et minus bagefter!
Denne skik er forladt nu. Og så
alligevel: 2. påskedag er der ”overhøring” i en meget anderledes form
ved gudstjenesten i Radsted Kirke kl.
10.30.
Efter gudstjenesten bliver der
lejlighed til at spørge om konfirmationens forløb over en kop tårnrumskaffe eller -juice.
Konfirmation
Søndag d. 3. april er der konfirmation kl. 10.30 i Radsted Kirke. Konfirmanderne er:
- Karoline Nelleman Jakobsen
- Edvin Tobias Adam Jørgensen
- Buster Kuld Petersen
- Sille Juul Petersen
- Emilie Josefine Steinmejer

Konfirmanderne fra Radsted. Foto: Præsten
Bededagsaften
Der er aftengudstjeneste kl. 19.00 i
Radsted Kirke torsdag d. 21. april,
som er aftenen før bededag. Efter
gudstjenesten er der varme hveder
og hyggeligt samvær i præstegården.
2. pinsedag i Fuglsang Have
Gudstjenesterne i Lolland Østre
Provsti flyttes 2. pinsedag til en fælles friluftsgudstjenste i Fuglsang
Have kl. 11.00.

Grundlovsdag
- er der gudstjeneste i Radsted Kirke
kl. 10.30. Men inden da hejser vi
flaget og drikker grundlovsmorgenkaffe i præstegården kl. 9.30.
Kalkning og fugtproblemer
Menighedsrådet har hyret arkitekt
Peter Bering til at forestå arkitektarbejdet i forbindelse med den indvendige kalkning af Radsted kirke. Desuden er der ved at blive udarbejdet
et projekt for afhjælpning af de fugtproblemer der er i kirkens sydmur.
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Menighedsrådet har dog besluttet, at
selv om de to projekter til dels hører
sammen, så kører de uafhængigt af
hinanden. Man vil kunne følge med
i hvad og hvorfor hvad sker på den
tavle, der er sat op i kirkens våbenhus.
Konfirmation i Tårs 2016
Ved gudstjenesten i Tårs Kirke
søndag den 24. april kl. 10.30:
- Esben Dahl Antonisen
- Freja Sofie Bäcklund
- Gustav Aaen Hansen

Eftermiddagsmøder
i Tårs Præstegård
Det andet eftermiddagsmøde i 2016
afholdes tirsdag d. 8. marts (bemærk: denne gang den 2. tirsdag i
måneden).
Her vil sognepræsten vise lysbilleder fra en nylig tur til München, hovedstaden i den tyske delstat Bayern.
Næste eftermiddagsmøde finder
sted tirsdag den 5. april.
Her vil Asbjørn F. Mader fra Tårs
fortælle og vise lysbilleder fra Australien. Asbjørn var fra aug. 2014 til maj

2015 på et ophold i Australien med
udvekslingsorganisationen: Travel
Alott. I de første måneder arbejdede
Asbjørn på en farm i et øde bushområde nordvest for Brisbane, derefter med forskellige service-opgaver
ved østkysten, og endelig var der tid
til rundrejse med besøg i bl.a. Perth,
Adelaide, Melbourne og Sydney.
Møderne begynder kl. 14.00 og
foregår i Tårs Præstegårds konfirmandstue.
Alle er velkomne.

Adresser Radsted / Tårs
Sognepræst
Provst Anne Birgitte Villadsen
Alleen 11
4990 Sakskøbing
Tlf. 54 70 54 08
E-mail: abv@km.dk
Træffes bedst hverdage kl. 12-13
eller efter aftale.
Sognepræst
Bendicht Mader
Tårsvej 16
4990 Sakskøbing
Tlf. 54 77 20 39
Træffes bedst kl. 11-12
Mandag er fridag.
Menighedsrådsformand
Sidsel Vadsholt Jønck
Ottevej 2
4990 Sakskøbing
Tlf. 54 77 21 99
Mobil 51 76 40 69
Kirkeværge
Rosemarie Jørgensen
Nykøbingvej 233
4990 Sakskøbing
Tlf. 23 24 89 61 (kl.16.00-20.00)
Graver
Flemming Rasmussen
Tlf. 21 25 15 96
E-mail: trgraver@os.dk
Kirkegårdskontor
Alleen 8, Radsted
Menighedsrådets e-mail
7595@sogn.dk

De to store og meget gamle egetræer nord for Tårs Kirke hedder ifølge en lokal folkelig
tradition: “Dronning Margrethes Ege”. Herved er tiden, hvor de begyndte deres vækst,
ført tilbage til Dronning Margrethe den Førstes regeringsår 1376-1412. På baggrund
af beregninger ud fra egetræers vækstbetingelser i Baroniet Guldborgland, kan traditionen godt have ret. Dronning Margrethe den Første har en særlig betydning for
Lolland, idet hun oprettede Birgittinerklostret i Maribo i begyndelsen af 1400-tallet.
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Hjemmeside / Facebook
www.radstedsogn.dk
https://www.facebook.com/
radstedtaars

Fælles for alle sogne
Landemode
Der afholdes landemode onsdag d.
8. juni 2016. Dagen indledes med
gudstjeneste i Maribo Domkirke kl.
13.
Efterfølgende er der kaffebord i
Bangs Have kl. 14 hvor biskop Steen
Skovsgaard vil fremlægge sin årsberetning og hvor der også vil være
foredrag ved kunstner Hein Heinsen
Det koster kr. 100,- at deltage og
inkluderer kaffe/the+kage m.v. Kontakt dit lokale menighedsråd hvis du
ønsker at deltage, så er det muligt at
få dækket udgiften og måske endda
arrangere samkørsel.
Maribo Domkirke
600 års jubilæum
På foranledning af Dronning Margrete I blev Maribo Domkirke opført som en klosterkirke for Birgittinerordenen og indviet i 1416. Den
smukke kirke, der hører til blandt de
fornemste gotiske bygningsværker i
Danmark, blev i 1803 stiftskirke for
Lolland-Falsters Stift og i 1824 blev
den ophøjet til Domkirke. I det gamle munkekloster syd for kirken havde
kongedatteren Leonora Christina
sin bolig i slutningen af 1600-tallet,
og en mindesten er senere rejst for
hende ved domkirkens vestgavl.
Jubilæet markeres bla. ved en festgudstjeneste tirsdag d. 24. maj kl. 14.
Det er med royal deltagelse og der vil
derfor være en særlig procedure for
deltagelse. Det vil fremgå af aviserne, når vi nærmer os.
Himmelske Dage
Kunne du tænke dig at ligge i en
himmelseng i det indre København,
at komme til en gudstjeneste med
nyskrevne tekster og nykomponeret
musik, at tage dit barn eller barnebarn med til babysalmesang eller
høre en nonne fortælle om klosterlivet eller noget helt femte, så kom
til København i Kristi Himmelfarts
ferien fra den 5. til den 8. maj i år.
København vil summe af liv, når
den store kirkelige festival ”Himmelske Dage”, løber af stablen.

Himmelske Dage er en fast tilbagevendende dansk kirkebegivenhed,
som af nogen sikkert vil være kendt
som Danske Kirkedage. Det holdes
hvert tredje år og hver gang i en ny
by. Her i 2016 er festivallen henlagt
til hovedstaden, og her har man
valgt, at give arrangementet navnet
”Himmelske Dage”. Det er festivalens ambition at udforske og debattere, hvilken rolle tro, kirke, kristendom og religion spiller og spiller i
fremtidens samfunds- og kulturliv,
såvel som for den enkelte borger.
Festivalen er et overflødighedshorn af aktiviteter, der alle foregår
i Indre By i København, som udgøres af den gamle middelalderby.
Nytorv er centrum for de store fællesarrangementer og koncerter med

både kendte og nye navne. Men der
vil samtidig være masser af arrangementer, at på opdagelse i, rundt i
byens kirker, forsamlingslokaler og
kulturinstitutioner, ligesom organisationer, foreninger, kirker og mange
andre vil byde på debat, samtalesaloner, events, workshops og musik i
telte rundt omkring på byens pladser. Man kan kalde festivalen en
slags kirkernes folkemøde. Der vil
være oplevelser for alle sanser, for
alle aldersgrupper og for alle nysgerrige sjæle. Fra tidlig morgen til sen
aften.
Du kan læse mere om Himmelske
Dage på www.facebook.dk/himmelskedage og på www.himmelskedage.
dk, hvor det endelige program vil
blive offentliggjort primo marts.

Eventliste Forår 2016
Marts
Tirsdag d. 1/3 kl. 14
Søndag d. 6/3 kl. 12
Tirsdag d. 8/3 kl. 13
Tirsdag d. 8/3 kl. 14
Tirsdag d. 8/3 kl. 14
Søndag d. 13/3 kl. 10
Søndag d. 13/3 kl. 20
Mandag d. 14/3 kl. 14
Torsdag d. 17/3 kl. 19
Søndag d. 20/3 kl. 12
Onsdag d. 23/3 kl. 10
Torsdag d. 24/3 kl. 17

Sakskøbing Sognegård: Strikkegruppe
Sakskøbing Konfirmandstue: Spis-Drik-Vær glad
Torvet, Sakskøbing: Sognetur til Fuglsang
Tårs præstegårds konfirmandstue: Eftermiddagsmøde
Majbølle Præstegård: Fællesskabet
Sakskøbing Sognegård: Sogneindsamling
Sakskøbing Kirke: Köhne-koncert
Våbensted Præstegård: Strikkeklub
Vigsnæs Kirke: Foredrag: Hans Anker Jørgensen
Slemminge Præstegård: Kirkefrokost
Sakskøbing Sognegård: Sangformiddag
Våbensted Præstegård: Fællesspisning

April
Tirsdag d. 5/4 kl. 14
Tirsdag d. 5/4 kl. 14
Søndag d. 10/4 kl. 12
Søndag d. 10/4 kl. 20
Mandag d. 11/4 kl. 14
Søndag d. 17/4 kl. 12

Sakskøbing Sognegård: Strikkegruppe
Tårs præstegårds konfirmandstue: Eftermiddagsmøde
Sakskøbing Konfirmandstue: Spis-Drik-Vær glad
Sakskøbing Kirke: Köhne-Koncert
Våbensted Præstegård: Strikkeklub
Sakskøbing Konfirmandstue: Danmissions årsmøde

Maj
Tirsdag d. 3/5 kl. 14
Søndag d. 8/5 kl. 12
Mandag d. 9/5 kl. 14
Torsdag d. 19/5 kl. 19
Søndag d. 29/5 kl. 20

Sakskøbing Sognegård: Strikkegruppe
Sakskøbing Konfirmandstue: Spis-Drik-Vær glad
Våbensted Præstegård: Strikkeklub
Majbølle Præstegård: Foredrag: Finn Nygreen
Sakskøbing Kirke: Sommerkoncert med kirkens kor

Juni
Tirsdag d. 7/6 kl. 14
Søndag d. 12/6 kl. 9

Sakskøbing Sognegård: Strikkegruppe
Majbølle Kirke: Sognetur (se mere på lokalsiden)
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Helligånden der blev væk
I det sene forår eller den tidlige forsommer er det pinsetid. Pinsen er
kilden til dårlig samvittighed og
hektiske grublerier eller opgivende
resignation for mange præster. For
selvom pinsen udgør den ene af kirkens tre store højtider, så er den næs
ten blevet hældt ud med badevandet. Størstedelen af menigheden kan
åbenbart også sagtens nøjes med jul
og påske. Det er svært at mønstre
samme besøgstal i kirkerne pinsedag
for slet ikke at tale om 2. Pinsedag!
Folk vil hellere i sommerhus, i haven, eller bare nyde den ekstra fridag
derhjemme.
Det er der i og for sig jo heller ikke
noget ondt i, det er dejligt og nødvendigt at holde fri en gang i mellem. Men det ene udelukker ikke det
andet. Man kan sagtens holde fri og
fejre pinse samtidig skulle jeg mene.
Men hvad er det med den pinse,
som gør at vi mest af alt overser den?
Hvad har den dog gjort os?
Pinse er historisk set en gammel
jødisk fest, som markerede dengang
Moses modtog de ti bud af Gud på
Sinaibjerget. I år 33 (eller deromkring) efter Jesus var død og genopstået, og faret til himmels, var hans
disciple samlet i Jerusalem. Nu var
gode råd dyre, for hvad nu? Deres
leder og mester var væk, de var modløse og forvirrede og synes den opgave de havde fået betroet var meget

overvældende. Gå derfor hen og gør
alle folkeslagene til mine disciple.
Det var også noget af en mundfuld.
Det var pinse og der var mange
jøder samlet i Jerusalem fra fjerne
egne. Pludselig skete der noget mys
tisk. Det var som om en vind, en let
brise fejede gennem huset og gennem disciplene. De begyndte at tale
og tale med mystiske tunger. De talte
fremmede sprog. Alle de fremmede
jøder hørte pludselig deres egne modersmål hos disse disciple.
Det var Guds ånd der blæste ind
i dem. Helligånden som gav dem
mæle. Som gav talegaver og mod til
at bruge dem. Det var lige der, at disciplene tog deres opgave på sig og
gik ud i alverden for at udføre deres
gerning. Derfor omtaler vi også tit
pinse som kirkens fødselsdag, for det
var lige præcis der, at der kom skred
i tingene.
Men det er godt nok trist at have
fødselsdag når der ikke er nogen der
gider komme og fejre en..
Måske er det fordi vi er så praktiske her i Norden. Vi kan ikke rigtig
forholde os til noget så flyvsk som
en ånd. Det hører til i eventyrverdenen eller overtro og farlige sekter. Vi
skal ikke have noget med den slags
at gøre. Vi har Jesus og det må være
godt med det.
Men Guds ånd er ikke farlig. Den
er heller ikke fremmed, selvom vi

måske synes det. Den har været der
siden begyndelsen. De første linier
i biblen lyder: I begyndelsen skabte
Gud himlen og jorden. Verden var
dengang tomhed og øde, men Guds
ånd svævede over vandene.
Ånden er en del af Gud, en uadskillelig del. Gud ville ikke være Gud
uden Helligånden. Vi ville heller
ikke være mennesker uden Helligånden. For hør nu her: da formede
Gud mennesket af ler og blæste sin
livsånde i hans næsebor, så det blev
et levende væsen.
Vi kan ikke leve uden ånd. Ånd er
det, der gør os til levende væsener.
Ånd er det, der inspirerer os til hele
tiden at søge nye oplevelser og udvikle os som mennesker. Ånd betegner det som er vigtigt for os. Når der
er noget vi brænder for, så siger vi at
vi lever og ånder for det.
Helligånden er Guds kærlige kraft
på jord. Den er så flyvsk og uhåndgribelig som noget, men det er kun
godt. På den måde kan den nemlig
nå frem alle steder på samme tid og
ingen kan fange den i sin hule hånd
og tage patent på den. Den findes
blandt os og den trives bedst når vi
er sammen og deler ud af os selv. Når
vi deler glæder og sorger med hinanden, når vi hjælper og bliver hjulpet,
når vi henrykkes eller trøstes. Helligånden er der, hvor vi lever, der hvor
vi ånder. Måske er Helligånden blevet væk, men den kan findes igen.
For at citere Shu-bi-dua og Holger
Drachmann
Den kan findes hvor hjerterne aldrig bliver tvivlende kolde.
Glædelig Pinse!!!!!
Lisbeth Lumby
Sognepræst, Sakskøbing

