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Tårs Kirke set fra sydvest. I forgrund
en er krigergraven fra 1864. Under
den store sten er otte menige danske
soldater begravet. Se mere side 2.
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Påsken – og krigergraven på Tårs Kirkegård
På Tårs Kirkegård blev i 1864 begravet otte menige danske soldater.
Gravpladsen finder man sydvest for
Tårs Kirke under fire store lindetræer.
Midt på gravpladsen er sat en stor
sten. I denne sten er på østsiden indfældet en plade i hvidt marmor, hvor
de historiske omstændigheder er angivet, som førte til soldaternes død
– samt soldaternes navne og hjemsted. Inden soldaterne blev bragt til
lazarettet på Berritsgård, havde de
været med i kamphandlinger under
Danmarks krig med Preussen i 1864.
Indskriften fremtræder i dag meget tydelig, efter at en ny marmorplade blev indsat i 2001 på Tårs Menighedsråds foranledning. På denne
marmorplade er hele inskriptionen
genskabt, idet den gamle plade i
årene inden som følge af tidens tand
var blevet meget skrøbelig og indskriften utydelig.
På pladen står øverst:
»HERUNDER HVILE DE JORDISKE
LEVNINGER AF OTTE I FORSOM
MEREN 1864 PAA BERRITSGAARD
LAZARETH AF SAAR OG SYGDOM
DØDE MENIGE KRIGERE«
Herpå følger soldaternes navne og
hjemsted. Nederst er gengivet dette
Bibel-sted:
»INGEN HAVER STØRRE KJÆR
LIGHED END DENNE AT EN SÆT
TER SIT LIV TIL FOR SINE VENNER«.
(Joh. Ev. 15.13).
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Dette ord af Jesus er også godt
som optakt til påsken.
Ordet er fra den lange tale, Jesus
holder for sine disciple ved afskedsmåltidet skærtorsdag aften, altså ”i
den nat, da han blev forrådt”, inden
han langfredag blev dømt til døden
og henrettet ved korsfæstelse. Denne
lange afskedstale er genfortalt i Johannes-ev. kap. 13-17.
At Jesus her ved, at hans disciple
inden længe vil miste deres herre og
mester, det bliver tydeligt når vi ser
ordet på marmorpladen i sammenhæng med det foregående: Denne er
min Befaling, at I skulle elske hveran
dre, ligesom jeg haver elsket Eder. Ingen
haver større Kierlighed, end denne, at
Een sætter sit Liv til for sine Venner.
(1800-tallets overs.)
Som indledning til afskedstalen
har Johs.-ev. i kap 13 en skildring
af hvordan afskedsmåltidet blev begyndt, nemlig ved at Jesus vasker
sine disciples fødder. Denne skildring er evangelie-teksten til skærtorsdag i år, hvor vi følger Bibellæsningerne efter Anden Tekstrække
ved gudstjenesterne.
Skærtorsdag holdes jo som bekendt til minde om indstiftelsen af
nadveren, d.v.s. den handling, hvor
Jesus i brødets og vinens tegn giver
sig selv til sin menighed.
I Johs.-ev. fortælles intet om nadverens indstiftelse; men fodvaskningen, som skildres her, er i virkeligheden udtryk for det samme, og en
anskueliggørelse af betydningen: At
Jesus udfører den ringeste slaves ydmygende opgave over for disciplene,
er billede på hele Jesu livs mening
og hensigt: at tjene Gud og opfylde
hans vilje, ved at elske og hengive sig
helt og fuldt for medmennesket; og
til sidst sparede han intet for sig selv,
men satte sit liv fuldstændig til i døden på korset.
Med sit liv og sin død har Jesus således fuldbragt Guds vilje som Guds
Søn; og hans liv og død bærer da allerede hans oprejsning, opstandelse
i sig.
B. M.

Træsnit fra middelalderen: Jesus vasker
sine disciples fødder. Forræderen Judas
har pengeposen om halsen, og ingen
glorie.
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Paraplypigen vender tilbage
Søndag den 25. marts 2012 står ”Støt
din by Sakskøbing” bag festlighederne ved Paraplypigens genopstilling i det lille anlæg ved kirkemuren
mod Torvet. Vi indleder afsløringen
med en kort gudstjeneste i kirken
kl. 10.30, hvorefter vi går ud til afsløringen af Paraplypigen. I kirken
vil DJ Katrine Ring bidrage med en
lydcollage fra broncestøberiet, hvor
hendes mor (og Paraplypigens mor),
kunstneren Lise Ring, naturligvis
også optræder. Forfatter Ole Clifford
fortæller om sin yndlingssalme og
vokalensemblet Voci fluenti medvirker foruden kirkens pigekor. Ved
afsløringen i anlægget skal vi naturligvis alle synge med på Birgit Lohses ”Paraplypigesang” og der bliver
serveret varm cacao.
Pinsegudstjeneste med
spillemænd og Kammerkor
Ved gudstjenesten Pinsedag kl. 10.30
deltager to af Danmarks bedste folkemusikere, Mette Kathrine Jensen
og Kristian Bugge. Mette Kathrine
har siden barndommen spillet ac-

cordeon (en harmonika med flere
toner), og der er bud efter hende fra
Nordamerika til Fjernøsten. Kristian
blev i 2011 Årets Folkemusiker ved
Danish Music Awards, og hans band
Habadekuk fik prisen for Årets Folkemusikplade ved samme lejlighed.
Så vi kommer i pinsestemning med
musik af høj kvalitet!
Jensen & Bugge mødtes allerede
som børn, da de voksede op kun
tre km fra hinanden, syd for Vejle,
hvor de også gik til folkedans i den
samme forening. Men det var faktisk
først da de havnede i samme klasse
på folkemusiklinien på konservatoriet i Odense (2001), at de for alvor
fik glæde af hinandens musik.
Mette Kathrine og Kristian akkompagnerer salmesangen, og desuden medvirker Sakskøbing Kammerkor. Til at fejre kirkens fødselsdag
vil der være lidt til ganen efter gudstjenesten.

Sogneindsamling
til Folkekirkens Nødhjælp
Søndag den 4. marts 2012 sender
Folkekirkens Nødhjælp indsamlere
rundt i Sakskøbing sogn. Sogneindsamlingen begynder kl. 10.00 i
sognegården. Alle kan melde sig som
indsamlere mellem kl. 10 og 12 og
man kan bare møde op, så får man
en rute. Pengene går til bekæmpelse
af sult i den fattigste del af verden.
Læs mere på www.noedhjaelp.dk og
giv evt. dit bidrag på konto nr. 9541
- 540 0023.
Strikkeklubben
Menighedsplejens strikkeklub mødes
følgende dage kl. 14-16 i Sognegården: 6.3., 3.4., 8.5. og 12.6. Alle med
lyst til håndarbejde er velkomne.

Mette Kathrine Jensen og Kristian Bugge.

Sogneeftermiddage
For alle interesserede arrangerer Sakskøbing menighedsråd jævnlige mø-

der med et alsidigt program i præstegårdens konfirmandstue, Vestergade
6. Der er mulighed for gratis kirkebil,
som kan bestilles på tlf. 54 85 43 44.
Alle er velkomne!
Tur til Tågerup
Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 14.00
går turen til Tågerup Kirke med de
nyrestaurerede kalkmalerier og der
efter til rundvisning på museet Po
lak
kasernen, som fortæller den lokale historie om polakkerne. Der
er kaffe undervejs på turen. Der er
afgang med bus fra Torvet kl.14.00,
vi er hjemme igen ca. kl. 17. Turen
koster kr. 60.Tilmelding er bindende og nødvendig, da der er begrænset deltagerantal. Tilmelding til Ellis Bilslev-Jensen på tlf. 54 70 56 48 senest torsdag
den 1. marts 2012.
Næstekærlighed i virkeligheden
Marts måned er tid til fællesskab og
eftertanke. I den anledning afholder
Sakskøbing Kirke fire aftener om fællesskab, næstekærlighed og omsorg.
Aftenerne foregår onsdage fra kl.
19.00 i sognegården, Torvet 10, og
alle, som har lyst er velkomne.
Den første aften, onsdag den 7.
marts handler om det frivillige arbejde i Sakskøbing, og alle, også
foreningsrepræsentanter m.fl. er velkomne. Vi skal se på hvad, vi tilsammen har gang i her i byen, og drøfte
hvad, vi mangler, og hvor vi kan
supplere hinanden.
De øvrige aftener handler om:
- Venner og kolleger i krise onsdag
den 14. marts.
- At møde mennesker i øjenhøjde,
onsdag den 21. marts.
- Hemmeligheder og skæve skæbner,
onsdag den 28. marts.
Der vil være en kop kaffe/te undervejs i møderne, og det vil selvfølgelig være muligt at stille spørgsmål
og drøfte aftenens emne. Deltagelse
er gratis. Brochure kan hentes i kirken og på kirkekontoret.
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Danmissions stiftsårsmøde
Søndag den 18. marts 2012 kl. 10.30
indledes Danmissions stiftsårsmøde
med højmesse i Sakskøbing Kirke,
hvor pastor Knud Sørensen prædiker.
Efter gudstjenesten serveres der
frokost i præstegårdens konfirmandstue, Vestergade 6, inden Daniel
Nygaard Madsen vil fortælle om sit
spændende arbejde på Zanzibar.
Derefter vil der være eftermiddagskaffe og årsmøde i henhold til
vedtægterne for Stiftsbestyrelsen.

Babysalmesang
Fra april til juni 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.

Tirsdag i »den stille uge«
Den 3. april kl. 20 inviterer Sakskøbing Kirke til stemningsfuld koncert
med musik af Haydn. Den dansksvenske CoMa-kvartet (COpenhagen-MAlmö) spiller Haydns ”De syv
ord på korset”. Rokokomesteren over
dem alle har her komponeret syv
satser med afsæt i de ord, Jesus sagde
mens han hang på korset langfredag.
Ord som ”Idag skal du være med mig
i Paradis” eller ”Min Gud, min Gud,
hvorfor har du forladt mig?”. CoMakvartetten spiller på originale strygeinstrumenter fra Haydns tid og de
enkelte korsord læses imellem satserne. Der er gratis adgang til denne
fine kammerkoncert.
Sangformiddag
Onsdag d. 28. marts kl. 10-11.30 har
vi sidste udgave af sangformiddagene i denne sæson. De vender tilbage
4

til september. Og så er der kaffe med
småkager. Gratis adgang.
Ungdomskor fra Lübeck
Lørdag d. 19. maj kl. 16 er der koncert med ungdomskoret fra Skt. Ägidien Kirche i Lübeck under ledelse af
Eckhard Bürger, og programmet består af en smuk buket meget forskellige sange med diverse instrumentale indslag imellem. Gratis adgang.
Sakskøbing Kammerkor
Til projektet, der slutter med folkemusikgudstjenesten pinsedag, er der
ledige pladser i kammerkoret. For
at være med skal man have en god
stemme og kunne synge rent. Interesserede kan kontakte korets leder,
Flemming Chr. Hansen på 29 26 56
09.
Konfirmander i Sakskøbing
Kirke d. 15. april 2012 kl. 9.00
v/ Hanne M. Tougaard
- Markus Ryberg Buxbom
- Magnus Christensen
- Rebecca Marie Jensen
- Mikkel Blak Johansen
- Sebastian Olsen Johansen
- Emilie Raahauge Johansen
- Henriette Bonde Larsen
- Patrick Frimann Larsen
- Jeppe Rode Larsen
- Jacob Schou Larsen
- Oliver Bruhn Lauritsen
- Christian Vallesholm Olsen
- Oliver Bjørnlund Pind
- Sofie Poulsen
- Daniel Rasmussen
- Sepp Schneekloth Rasmussen
- Bjarke Bach Sandfeld
- Kira Sejerø
Konfirmander i Sakskøbing
Kirke d. 15. april 2012 kl. 11.00
v/ Birgitte Saltorp
- Jo Beske
- Lucas Sidor Bækkel
- Frederik Hansen Christensen
- Maja Lander Clausen
- Thea Lander Clausen
- Jessica Corneliussen
- Benjamin Hansen
- Thomas Nyborg Hansen
- Sofie Skjødt Hansen
- Marcus Alexander Grube Hoppe
- Meik Immerkær Jørgensen
- Sannie Kruse
- Steve Kruse
- Sabrina Weishaupt Mortensen
- Lars Nielsen
- Sebastian Beske Olsen
- Freja Møller Pedersen
- Cecilie Mie Sølvhøi

Adresser
Kirke- og kirkegårdskontor
Torvet 10, 4990 Sakskøbing
Tlf 5470 4409
Åbent alle hverdage kl 9.00-12.30
Torsdag tillige 15.30-18.00
Kordegn
Susanne Lohse
træffes på kontoret
e-mail: sus@km.dk
Sognepræst
Hanne Margrethe Tougaard
(HMT)
Vestergade 6, 4990 Sakskøbing
Tlf 5470 4202
Træffes bedst 11.00-12.00
e-mail: hmt@km.dk
Mandag er fridag
Sognepræst
Lisbeth Lumby (pt. på barsel)
Konstitueret sognepræst
Birgitte Saltorp (BS)
Træffes bedst kl. 11.00-12.00
Tlf 54 70 45 17
e-mail: bis@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.
Kirkegårdsleder Jørn Lorenzen
Træffes på kirkekontoret
hverdage kl. 11.00-11.30
Organist
Flemming Chr. Hansen
Hvedevænget 6, 4880 Nysted
Kontor Torvet 10
Mobil 2926 5609
www.giflerne.dk
Kirketjenere
Bibi Hansen Beske, tlf. 2125 3093
Lene Thun Madsen, tlf. 6122
1809
Menighedsrådsformand
Ebbe Bressing
Nystedvej 33, 4990 Sakskøbing
Tlf 5470 7324
Kirkeværge
Jonna Møller
Fjordvej 26, 4990 Sakskøbing
Kirkebil
DanTaxi telefon 5485 4344
eller 7025 2525
Sognets hjemmeside
www.sakskobing-sogn.dk

Majbølle og Vigsnæs sogne
Marts
-P
 åskedukketeater torsdag den 27.
marts kl. 14.00 i Majbølle Kirke.
Elever fra Ellekilde skole er inviteret. Forestillingen varer ca. 30 min
og der er fri adgang og alle er velkomne.
Påske i Majbølle
og Vigsnæs kirker
- S kærtorsdag kl. 16.00 i Vigsnæs kirke: gudstjeneste med efterfølgendeskærtorsdagsmåltid. Vi spiser lam i
Sognehuset. Tilmelding til præsten
senest 1. april. Pris 25.kr.
-L
 angfredag og påskedag er der musik for trompet og orgel ved gudstj.
i Majbølle kirke: Langfredag spiller
organist og præst en meditation
over Marias smerte ved korset, og
påskedag er Vanessa Guldborg med
sit trompetspil med til at festliggøre
gudstjenesten.
-A
 nden påskedag: Børne- og familiegudstjeneste i Vigsnæs kl. 10.30.
Den nordiske tone
Tirsdag den 6. marts kl. 19.00 i Majbølle Kirke: Vi får besøg af en sammensat nordisk kvartet der spiller
folkemusik. De unge musikere vil
denne aften vil berige os med nordisk folkemusik. Sammen skal vi på
en musikalsk rejse gennem forskellige temperamenter, eftertænksom-

Tilt Quartet.

hed, melankoli, optimisme. Musikerne giver deres bud på hvad der
menes med ’Den nordiske tone’
Maj
Konfirmation i Majbølle kirke finder
sted Store Bededag den 4. maj og søndag den 6. maj i Vigsnæs kirke. Begge
dage kl. 10.30. I år konfirmeres:
Konfirmanderne i Majbølle og Vigsnæs.
Majbølle Kirke:
- Anna Jørgensen
- Mikkel Manngaard Hansen
- Morten Karlis Sulcs
- Signe Bruhn Christensen
- Simon La Fontaine
- Simon Sønderup
- Sara Dudzik La Fontaine
- Mikkel Hansen
- Lisa Larsen
Vigsnæs Kirke:
- Johanne Jensen
- Therese Boesen Rubæk
- Maria Tambour Mortensen
Hornfiskefestival
Forhåbentligt bliver Guldborgsund
i løbet af maj måned fyldt med de
pragtfulde hornfisk, som både er
sjove at fange og som smager forrygende godt. Majbølle Kirke vil sørge
for rammerne omkring en festlig
dag på stranden i Guldborg. Vi begynder med en pinseandagt om Helligåndens betydning for fisk og fællesskab mellem mennesker. Herefter
vil der bl.a. være hornfiskekonkurrence med efterfølgende tilberedning af de friskfangede hornfisk på
grill samt fællesspisning. Man kan
fiske fra stranden elle i egen båd.
Vi satser på at arrangementet finder
sted en lørdag eller søndag i løbet af
maj – men det er jo op til fiskene,..
Derfor hold øje med opslag i Brugsen og på kirkernes hjemmeside:
www.majboellevigsnaes.dk
Friluftsgudstjeneste
Anden pinsedag, den 28.maj, er der
friluftsgudstjeneste i Vigsnæs kl.
10.30 ved stranden for enden af Havmosevej.

Litteraturkredsen
Vi læser fortsat Jette A. Kaarsbøls
’Din næstes hus’ og Jeannette Walls
’Glasslottet’. Møder aftales fra gang
til gang. Kontakt Maya-Maria Madslund, tel.29408880
Babysalmesang
Der er babysalmesang i Majbølle kirke. Henvendelse til præsten.
Pejsefortællinger
Vi tænder op i pejsen i den gamle
præstegård i Majbølle. Kommende
aftener annonceres løbende og forslag modtages gerne…

Adresser Majbølle-Vigsnæs
Sognepræst
Esbern Gaur Vernersen
Præstestræde 45, 4862 Guldborg
Tlf. 21 90 34 58 / 54 77 02 35
Mandag er fridag.
Graver
Jesper Nielsen
Spurvestræde 15
4862 Guldborg
Tlf. 40 86 20 69
Formand for menighedsrådet
Lone Rode Olsen Kepp
Majbøllevej 93
4862 Guldborg
Tlf. 54778383
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
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Radsted og Tårs Sogne
Mindeord
Henning Sønderskov Hansen døde
den 4. januar 2012. Han var formand for Radsted menighedsråd fra
1973 til 2004. Fra 1995 og til han
ikke magtede det mere på grund af
sygdom her i efteråret har han været
kirkesanger ved Radsted kirke. Han
har i hele sit virke med indgangsbønnens gamle ord opladt ikke bare
sit hjerte, men også sin røst, og været
en utrolig loyal medarbejder. Og så
havde han en stilfærdig lune og kunne komme med den bemærkning,
der lige løste tingene op og fik dem
anbragt det rette sted. Vi vil savne
ham. Æret være hans minde.
Konfirmand Event
Sammen med en masse andre konfir
man
der fra Lolland-Falster deltager
konfirmanderne herfra i en anderledes gudstjeneste i Lindeskovkirken i
Nykøbing fredag den 16. marts 2012
kl. 16-17 – en U2-gudstjeneste, hvor
bandet U2Only spiller ca. 6 U2 sange
som en slags salmer i gudstjenesten.
En gudstjeneste med masser af musik, lyd og billeder!
Om aftenen kl. 19.00 kan konfirmander+ deltage i en lignende gudstjeneste samme sted.
Når sommertid begynder
Søndag den 25. marts kl. 14.00 er der
eftermiddagsgudstjeneste i Radsted
Kirke.
Bagefter er der bål og skumfiduser i præstegårdshaven (eller en kop
kaffe med kage indenfor til dem der
mere er til det).
Palmesøndagsbrunch
Ganske som der plejer er der brunch
kl. 9.30 i Radsted præstegård Palmesøndag, som er den 1. april (og det er
ikke aprilsnar!) med hosiannaboller
og andet godt, hvorefter vi går over
i kirken og holder gudstjeneste sammen.
Konfirmation
Søndag den 15. april kl. 10.30 er der
konfirmation i Radsted kirke.
6

Konfirmanderne er:
- Rasmus Ditlev Hansen
- Tobias Stjerning Hansen
- Sabina Kocemba Lohse
- Jammie Jackson Gaya Washo
- Stine Lerche Winther
Udflugt
Søndag den 20. maj er der udflugt for
Radsted sogns seniorborgere. Bussen
starter kl. 13.00 fra parkeringspladsen
ved kirken. Turens program er ikke
helt færdigt endnu, men vil uden
tvivl byde på gode overraskelser, eftermiddagskaffe og aftensmad. Det
koster 150 kr. at komme med, og tilmelding kan ske til præstegården tlf.
54 70 54 08, eller til menighedsrådsformand Hjørdis Høegh-Andersen,
tlf. 54 70 54 54, senest fredagen før.
Der er gudstjeneste om formiddagen kl. 10.30 i Radsted kirke. For
de der gerne vil både i kirke og med
på udflugt, kan man melde sig til en
sandwich i præstegården efter gudstjenesten.
Pinseblus
Efter gudstjenesten 2. pinsedag kl.
10.30 i Radsted er der kirkefrokost i
præstegårdshaven med pølser over
bål og forskellige gode salater og andet samt almindelig hygge.
Eftermiddagsmøde i Radsted
Tirsdag den 20. marts er Karen Melchior Jensen gæst ved eftermiddagsmødet kl. 14.00 i Radsted præstegård
med overskriften: »Blandt rødder i
sand - fra en barndom på Hyllekrog.«
Sangaften
Erik Staal synger sange og viser for os
og sammen med os, og fortæller om
sangene og livet ved en forårs-syngmed-aften onsdag den 11. april kl.
19.00 i Radsted præstegård.
Spor i sjælen
Tirsdag den 20. marts kl. 19.00 i Tårs
Forsamlingshus vil Roland Hansen
fortælle om dengang han gennem
26 måneder var medlem af Sirius
patruljen. Foredraget vil indeholde

Sirius - verdens nordligste hundepatrulje.
en kort fortælling om træningen
før udsendelsen, og derefter en fantastisk beskrivelse af de 26 måneder
Adresser Radsted
Sognepræst
Provst Anne Birgitte Villadsen
Radsted præstegård
Alleen 11, 4990 Sakskøbing
Tlf. 54 70 54 08
E-mail: abv@km.dk
Træffes bedst hverdage kl. 12-13
eller efter aftale.
Graver
Flemming Rasmussen
Tlf. 21 25 15 96 eller 54 70 71 07
Kirkegårdskontor
Alleen 8, Radsted
Menighedsrådsformand
Hjørdis Høegh-Andersen
Fjordvej 8
4990 Sakskøbing
Tlf. 54 70 54 54
Kirkeværge
Rosemarie Jørgensen
Nykøbingvej 233
4990 Sakskøbing
Tlf. 51 94 66 23
Menighedsrådets e-mail
7595@sogn.dk
Kirkebil
kan bestilles til alle gudstjene
ster og møder i Radsted kirke
og præstegård. Ring venligst til
Dantaxi, tlf. 70 25 25 25, senest
kl. 16 dagen før. Sig at kørslen
skal på Radsted kirkes konto menighedsrådet betaler nemlig
transporten.
Hjemmeside
www.radstedsogn.dk

som medlem af verdens nordligste
hundepatrulje. Vi tages med ud på
slæderejser – hvor det kan være op til
40-50 minus-grader. Det hele bliver
understøttet af helt fantastiske billeder, bl.a. af nordlys og midnatssol.

Adresser Tårs
Sognepræst Bendicht Mader
Tårsvej 16
4990 Sakskøbing
Tlf. 54 77 20 39
Træffes bedst kl. 11-12
Mandag er fridag.

Konfirmation i Tårs 2012
Ved højmessen i Tårs Kirke søndag
den 29. april kl. 10.30:
- Signe Aaen Hansen
- Kirsten Hulbæk Løje

Konfirmander Radsted 2012 – så man
ge som de nu var denne vinterdag.

Eftermiddagsmøder
i Tårs Præstegård
Det andet eftermiddagsmøde i 2012
afholdes tirsdag den 6. marts.
Her vil Ann-Birgit og Erling Olsen fra Nykøbing, som begge har
familiemæssige rødder i Tårs Sogn,
fortælle og vise billeder fra en rejse
gennem det østlige USA. Ann-Birgit
og Erling har slægtninge i Sheffield
i staten Illinois. Her findes den æld-

ste danske kirke i USA, opført 1880
- og i forbindelse med et besøg her
gik turen også til andre steder af stor
interesse.
Næste eftermiddagsmøde finder
sted tirsdag den 3. april. Også her
vil det handle om oplevelser under
fjerne himmelstrøg. Henrik Eg fra
Nebbelunde vil under overskriften:
”Billeder fra en rejse med rygsæk til
Den Dominikanske Republik” for-

Formand Sidsel Vadsholt Jønck
Ottevej 2
4990 Sakskøbing
Tlf. 54 77 21 99
Mobil 51 76 40 69
Kirkeværge Ib Lyck Hansen
Tårsvej 8
4990 Sakskøbing
Tlf. 54 77 20 84

tælle om sin rejse i nov. 2011 til dette
land i Det Caribiske Hav.
Møderne begynder kl. 14.00 og
foregår i Tårs Præstegårds konfirmandstue. Alle er velkomne.

Slemminge Fjelde Våbensted Engestofte Sogne
Klatregudstjeneste i Slemminge
Der er himmelspræt med rappellingsinstruktør Morten Rahbek og
hans dygtige team i Slemminge lørdag 10 marts kl. 14.00.
Vi begynder med gudstjeneste
særligt tilrettelagt for konfirmander
og unge. Derefter kan alle, der vil og
tør, prøve at klatre.
Sko til indendørs idræt er nødvendigt, af hensyn til kirkemuren. Kom
glad!
Konfirmation
Vore skønne, skrappe og særdeles
selvstændige konfirmander kommer
fra flere forskellige skoler og flere for-

De skønne, skrappe og særdeles selvstændige konfirmander.
skellige sogne. Utroligt, hvor hyggelige morgentimerne har været. Utroligt, hvor meget lyd der kan være på
sådan et forholdsvist lille hold!
De smukke unge mennesker og
deres familie ønskes en dejlig konfirmationsdag.
I Våbensted kirke konfirmeres
søndag 29. april kl. 10.30:
- Kasper Ellersted Sølberg
- Kathrine Yoon Diemer Jensen
- Peter Jakobsen
- Terese Bredgaard Balle
- William Felix Bærentzen

I Slemminge kirke konfirmeres
søndag 6. maj kl. 10.30
- Fie Liisborg
- Lasse Mathias Jensen.
- Lasse Poul Erik Hansen
Tillykke til Kenneth Kittilsen Madsen som har fulgt undervisningen
på holdet og som konfirmeres i
Brøndby Strand kirke
Cykelgudstjeneste
Vi cykler mellem de fire kirker søndag 3. juni til et anderledes gudstjenesteforløb, hvor kirkernes særpræg
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ver Ole Bruhn. Der bliver lejlighed til
at høre om arbejdet på kirkegården,
man kan få tips og ideer til haven og
vi skal se hvordan den smukke og
særprægede skov- og naturkirkegård
udvikler sig.

og landskabets skønhed indrammes
af søndagens tekster.
I Folketidende kaldes de fire kirker
for ”smukke kulturperler”. Vær med
til at opleve de smukke kulturperler ved en afvekslende gudstjeneste,
der begynder med morgenkaffe og
morgensang i Fjelde kl. 9.00, derefter
kort gudstjeneste med forfriskning
i Slemminge kirke kl. 10 og i Engestofte kirke kl. 11. Turen slutter i
Våbensted kirke kl. 12, hvorefter der
er lækre sandwich fra ”Landsbyen”
– serveret under et skyggefuldt træ i
præstegårdshaven.
(Mangler du kræfter til at deltage
i hele arrangementet, er du velkommen til at slutte dig til undervejs).
Grøn søndag i Våbensted
Efter gudstjenesten Kristi himmelfarsdag 17. maj kl. 14.00 i Våbensted,
går vi en tur på kirkegården med gra-

Aftensang
Der er enkel og stemningsfuld aftensang torsdag 29 marts i Engestofte
kirke kl. 19.00, torsdag 26 april kl.
19.00 i Fjelde kirke og torsdag 25
maj kl. 19.00 i Engestofte kirke. Vi
synger aften- og årstidssange fra salmebogen og højskolesangbogen. Der
læses en tekst fra Bibelselskabets 3.
tekstrække og aftenen indrammes
af let orgelmusik. Efter aftensangen
bydes der på en lille forfriskning i
våbenhuset.
Strikkecaféen
Velkommen til cafémøder med strik.
Her kan man slappe af med en kop
kaffe, møde andre mennesker og
drage fordel af at være en kvinde
med pinde.
Du er også velkommen til at kigge
forbi og se produktionen af lækre
retro-tæpper, yndigt børnetøj og
trendy sjaler. Alt sælges til rimelige
priser. Overskuddet går til Folkekirkens nødhjælp.
Vi mødes mandag 12 marts og
mandag 14. maj i Slemminge præstegård, og mandag 16. april i Våbensted præstegård. Alle dage mødes vi
fra 13.30 til 15.30. Du kan bestille
kirkebilen ved at ringe dagen før 54
77 90 49.
Babysalmesang
De mindste og deres voksne er velkomne til babysalmesang i Våbensted præstegård. Sangtimen ledes af
rytmikpædagog Kirsten Petersen og
præst Ulla Rasmussen.
Tilmelding venligst til Ulla Rasmussen på SMS 30548230
Kirkesang i de fire kirker
Menighedsrådene har ansat Maria
Kerkling som kirkesanger ved de fire
kirker.
Maria har tidligere sunget i Stege
kirke, i Gellerup kirke ved Århus, i
Tirsted-Vejleby kirker, i Rødbyhavn
kirke og i Rødby kirke.
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Vi byder Maria velkommen og
glæder os til et godt samarbejde.

Adresser mm
Slemminge Fjelde
Våbensted Engestofte Sogne
Sognepræst
Ulla Skou Rasmussen
Engestoftevej 47
4990 Sakskøbing
Tlf 54779399.
E-mail: USR@km.dk.
Send en SMS: 30 54 82 30
Fri fredag. På telefonsvarer
54 77 93 99 henvises til
tjenestegørende præst.
Formand Slemminge-Fjelde
Helle Pedersen
Hejredevej 7
4990 Sakskøbing
hejip@mail.dk
Tlf. 54 77 94 17
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
Ole Bruhn 54706598
Mobil 20746385
Graver Slemminge-Fjelde
Erling Bruhn Knudsen
Tlf. 54 77 71 70 (graverkontoret)
Mobil 20 64 27 16
Kirkebil
Kan bestilles til alle fire kirkers
gudstjenester og arrangementer.
Ring venligst inden kl. 12 dagen
før til vognmand Bo Hemming
sen på tlf. 54 77 90 49

Sakskøbing sogn – et levende sogn
Der skal være menighedsrådsvalg i ef
teråret 2012. I den anledning kommer
der i dette og de kommende numre af
kirkebladet nogle artikler om hvad me
nighedsråd laver og hvordan de vælges.
Menighedsrådsarbejdet er blevet et
godt eksempel på, at det er vigtigt
at bygge bro mellem de frivillige og
kirken. Frivillige søger mening og vil
gøre en forskel, og det er årsagen til,
at man allerede nu viser interesse for
menighedsrådsvalget i Sakskøbing.
Sakskøbing menighedspleje, Kirkens
Korshær, Folkekirkens Nødhjælp,
initiativrige ansatte i sognet og Sakskøbing menighedsråd har formået at
skabe et levende sogn. Sakskøbing
menighedsråd er medlem af Sakskøbing Handelsstandsforening og deltager aktivt i byens liv på mange måder. Jeg kan nævne eksempler som
Sakskøbing Frugtfestival, indsamling til Paraplypigen og Søløverne og
Sakskøbing kulturnat.
Sognets trivsel
Det egentlige formål for et menighedsrådsmedlem er at sikre sognets
trivsel. Menighedsrådet er sognets
krumtap, hvorfra idéer til gudstjenestefornyelse og relevante aktiviteter
udgår. Når man sidder i et menighedsråd, får man medbestemmelse
og dermed indflydelse. Hvis man interesserer sig for de dybere ting i til-

værelsen og gerne vil gøre en forskel,
så er muligheden der ved at stille op
til menighedsrådsvalget.
Økonomi og personaleansvar
Menighedsrådet har skridt for skridt
fået større økonomisk selvbestemmelse i forhold til finansiering af kirkelige aktiviteter, og vi har i det hele
taget fået større økonomisk fleksibilitet og frihed. Personaleansvaret er
en vigtig del af menighedsrådsarbejdet, og den komplicerede personaleadministration er en stor udfordring
for menighedsrådet.
Udvalgsarbejde
Arbejdet i Sakskøbing menighedsråd
består af en del udvalgsarbejde. Vi
har følgende udvalg: Kirkeudvalget,
kirkegårdsudvalget, præstegårdsudvalget, aktivitetsudvalget, børne- og
ungeudvalget, redaktionen for kirkebladet, og forretningsudvalget.
Hvert år vælges formand, næstformand, kasserer, kontaktperson og
kirkeværge, som har ugentlige opgaver, der skal udføres.

os alle. Jeg kunne godt tænke mig,
at man først og fremmest blev kendt
for håb, mening og fællesskab. Vi har
i Sakskøbing sogn prøvet på at fortælle de gode historier om den lokale
folkekirke, og jeg synes, det er lykkedes ved hjælp af et godt samarbejde
med pressen.
Bliv medlem
af menighedsrådet
I Guldborgsund kommune har landdistrikterne svært ved at dæmme op
for centraliseringen. Man kan ved et
aktivt menighedsrådsarbejde bakke
op omkring livet i Sakskøbing, og
Sakskøbing Kirke er for mange blevet et centralt sted at komme. I Sakskøbing sogn er der mulighed for
fællesskab og eftertanke, og jeg står
gerne til rådighed for en uddybende
samtale.

De gode historier
Når man læser om folkekirken i de
landsdækkende medier er det ofte
konflikthistorierne, der dominerer
billedet. Konflikter er ikke altid negative, for de giver mulighed for at
diskutere vigtige emner, som berører

Ebbe Bressing
Formand for
Sakskøbing
menighedsråd

Hvorfor har Danmark brug for folkekirken?
Invitation til debatmøde d. 1. marts 2012 i Landsbyen Våbensted, Krårup Møllevej 1, 4990 Sakskøbing.
4461071 danskere er medlemmer af folkekirken. Det er du også. Måske bruger du kirken meget. Måske ikke. Men kirken
bevæger sig, og du har sikkert en holdning til, hvilken retning den skal bevæge sig i. Den 1. marts spørger vi dig, hvad du
synes. På det åbne debatmøde skal vi diskutere:
- Hvorfor har Danmark brug for folkekirken?
- Hvordan folk og kirke mødes
- Hvordan skal folkekirken forholde sig til de store spørgsmål?
- Hvordan skaber vi fremtidens kirke?
Mødet er arrangeret af Landsforeningen af Menighedsråd i samarbejde med Grundtvigsk Forum, Indre Mission, Kirkeligt
Centrum, Kirkefondet, FDF, KFUM-Spejderne og KFUM og KFUK i Danmark. Det er gratis at deltage, og der er ingen tilmel
ding.
Øl og vand kan købes.
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Forbønsgudstjeneste
Det er blevet tradition, at der i fastetiden holdes en forbønsgudstjeneste
for forfulgte kristne i Maribo Domkirke. I år bliver det søndag den 11.
marts kl. 16.00. Gudstjenesten ledes af biskop Steen Skovsgaard. Den
katolske biskop i Danmark, Czeslaw
Kozon er inviteret til at medvirke.
Særlig gæst er Kurt Johansen, generalsekretær for SAT-7, der er en fælleskirkelig TV-kanal, drevet af kristne arabere for den arabiske verden.
Sat-7 sender døgnet rundt via satellit og ses daglig af over to millioner
seere. En af SAT-7’s vigtigste opgaver
er at vise kristne i Mellemøsten, som
oplever isolation og undertrykkelse,
at de ikke er alene, men del af en
verdensomspændende kristen menighed.
Inden gudstjenesten er der et cafémøde i Sognets Hus, hvor Kurt
Johansen fortæller om SAT-7 – en
livline for håb og opmuntring. Cafémødet begynder kl. 14.30.
Gudstjeneste og cafémøde arrangeres af Udvalget for Folkekirke
og Religionsmøde i Lolland-Falsters
Stift.

Babysalmesang
De 16 menighedsråd på Østlol
land er gået sammen om at til
byde babysalmesang som et mu
sikalsk tilbud for de helt små børn
og deres forældre. Fra april til juni
2012 er der fem hold (i Våben
sted, Majbølle, Sakskøbing, Døl
lefjelde og Toreby) og man kan
melde sig på det hold, der passer
en bedst. Det er gratis at deltage.
Alle med et barn under 1 år vil
modtage en invitation fra deres
sognepræst. Babysalmesang er et
tilbud om musik og rytmik kom
bineret med salmesang for børn
i alderen 0 til 12 måneder. Ud
over salmerne indgår der også
børnesange, dans, rim og remser.
Babysalmesang forestås af ryt
mikpædagog Kirsten Pedersen og
sognepræsterne i området. Se i
øvrigt lokalsiderne.
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Hvad sker der?
Marts
Søndag 4/3

Sakskøbing sognegård kl 10 Der samles ind til Folkekirkens
Nødhjælp
Tirsdag 6/3
Sakskøbing sognegård kl 14-16 Strikkeklub
Majbølle Kirke kl 19.00 En nordisk kvartet kommer og spiller
Tårs præstegård kl 14.00 Ann-Birgit og Erling Olsen fortæller
Onsdag 7/3
Sakskøbing sognegård (Torvet 10) kl 19.00. Om frivilligt ar
bejde i Sakskøbing
Lørdag 10/3 Slemminge Kirke kl 14.00 Med rappelling
Mandag 12/3 Slemminge præstegård kl 13.30-15.30 Strikkecaféen
Tirsdag 13/3 Majbølle præstegård kl 14-16 Gymnastik v. Rita Stern
Sakskøbing, Torvet kl 14.00 Tur til Tågerup - tilmelding
Onsdag 14/3 Sakskøbing sognegård kl 19.00 Birgitte Saltorp fortæller om
mennesker i krise
Søndag 18/3 Sakskøbing Kirke kl 10.30 og Konfirmandstuen:
Danmissions årsmøde.
Der er frokost, og beretning fra Zanzibar og kaffe bagefter.
Tirsdag 20/3 Radsted Præstegård kl 14.00 Karen Melchior Jensen fortæller
om en barndom på Hyllekrog
Tårs forsamlingshus kl 19.00 Roland Hansen fortæller om
Sirius-patruljen
Onsdag 21/3 Sakskøbing sognegård kl 19.00 Vibeke Lind fra Kirkens
Korshær fortæller
Søndag 25/3 Sakskøbing Kirke kl 10.30 en kort gudstjeneste og Paraplypi
gens afsløring
Tirsdag 27/3 Majbølle præstegård kl 14-16 Knud Vægter fortæller
Onsdag 28/3 Sakskøbing sognegård kl 19.00 Vi hører om Sct Nikolaitjenesten
Sakskøbing sognegård kl 10-11.30 sangformiddag
Torsdag 29/3 Engestofte Kirke kl 19.00 Atensang
April
Tirsdag 3 /4

Sakskøbing Kirke kl 20.00 Rokokomusic med
CoMa-kvartetten
Sakskøbing sognegård kl 14-16 Strikkeklub
Tårs præstegård kl 14.00 Henrik Eg fra Nebbelunde fortæller
Tirsdag 10/4 Majbølle præstegård kl 14-16 Gymnastik v. Rita Stern
Onsdaag 11/4 Radsted præstegård kl 19.00 Syng med Erik Staal
Søndag 15/4 Radsted Kirke kl 10.30 Konfirmation
Sakskøbing Kirke kl 9.00 Konfirmation
Sakskøbing Kirke kl 11.00 Konfirmation
Mandag 16/4 Våbensted præstegård 13.30-15.30 Strikkecaféen
Tirsdag 24/4 Majbølle præstegård
Majbølle kl. 13-ca. 17 udflugt m. ”fællesskabet” til Pomlenakke
Tilmelding til præsten
Torsdag 26/4 Fjelde Kirke kl 19,.00 Aftensang
Søndag 29/4 Våbensted Kirke 10.30 Konfirmation
Maj
Fredag 4/5
Søndag 6/5

Majbølle Kirke kl 10.30 Konfirmation
Vigsnæs Kirke kl 10.30 Konfirmation
Slemminge Kirke kl 10.30 konfirmation
Tirsdag 8/5
Sakskøbing sognegård kl 14-16 Strikkeklub
Mandag 14/5 Slemminge præstegård kl 13.30-15.30 Strikkecaféen
Torsdag 17/5 Våbensted Kirke kl 14.00 Grøn søndag
Lørdag 19/5 Sakskøbing Kirke kl 16.00 Skt Ägidien- kirkens pigekor
kommer
Søndag 20/5 Radsted Kirkes parkeringsplads kl 13.00 seniorudflugt.
Se lokalsiden.
Torsdag 25/5 Engestofte Kirke kl 19.00 Aftensang
Juni
Søndag 3/6

Fjelde-Slemminge-Engestofte-Våbensted kl 9.00
Cykelgudstjeneste

19.00

16.00
med efterflg. måltid

25/3
1/4
5/4
6/4
8/4
9/4

9.00 Våbensted EGV
10.30 Fjelde BS
10.30 Våbensted
10.30 Engestofte
10.30 Fjelde
9.00 Våbensted
10.30 Slemminge
10.30 Engestofte BS

10.30 HMT og Knud Sørensen
Danmissions stiftsårsmøde

10.30 HMT
Paraplypigen genopstilles

10.30 BS

19.00 HMT

10.30 BS

10.30 HMT

9.00 BS

10.30
Udflugt 13.00

9.00 USR

13/5
17/5
20/5
27/5
28/5
3/6

9.00 Fjelde BS
14.00 Våbensted
Grøn søndag
10.30 Slemminge
10.30 Våbensted
10.30 Engestofte BS
Se nedenfor USR

10.30 BS

10.30 BS

19.00 BS

10.30 BS med
spillemænd og kammerkor
Kirkekaffe

9.00 HMT

10.30 HMT

Lørdag 3 marts kl. 11.00 Våbensted kirke. Hverdagsgudstjeneste med dåb USR
Lørdag 10 marts kl. 14.00 Slemminge kirke. Gudstjeneste med tårnspring USR
Torsdag 29 marts kl. 19.00 Engestofte kirke. Aftensang USR
Torsdag 26. april kl. 1900 Fjelde. Aftensang USR
Torsdag 25. maj kl. 19.00 Engestofte. Aftensang USR
Søndag 3. juni Cykelgudstjeneste: 9.00 Fjelde. 10.00 Slemminge. 11.00 Engestofte 12.00 Våbensted

10.30

10.30
10.30 Friluftsgt.
v/ Havmosevej

10.30 BM

10.30

6/5

10.30 Slemminge
konfirmation

10.30 HMT
10.30

10.30 konfirmation

4/5

10.30 Engestofte

10.30 HMT

10.30

9.00

10.30

9.00

19.00

10.30 ABV

10.30
Kirkefrokost

10.30

9.00

10.30 BM

9.00

10.30

29/4

10.30 Våbensted
konfirmation

10.30 HMT

10.30
Konfirmation

9.00 USR

10.30
Konfirmation
19.00
BM

22/4

9.00

10.30

10.30

16.00

14.00
sommertid begynder-bål

10.30 BM

10.30 Slemminge

10.30
konfirmation

10.30
børne- og familiegt.

10.30

14.00

10.30

10.30

9.00

10.30

10.30
liturgisk gudstjeneste
10.30 festgt.
med trompet

10.30 kirkekaffe

10.30

10.30

19.00 BM

15/4

18/3

10.30
kirkekaffe

10.30

9.00 Fjelde EGV

9.00 HMT konfirmation
11.00 BS konfirmation
10.30 BS
Kirkekaffe

10.30
Brunch 9.30

10.30 med voksendåb

11/3

10.30 Engestofte

19.00 HMT

14.00

Radsted

4/3

Tårs

10.30 Fjelde

Vigsnæs

9.00 HMT
Folkekirkens Nødhjælp
sogneindsamling

Majbølle

Anne Birgitte Villadsen
(ABV)

Søndag 4.marts
2.søndag i fasten
Søndag 11.marts
3.søndag i fasten
Søndag 18. marts
Midfaste
Søndag 25. marts
Mariæ bebudelse
Søndag 1.april
Palmesøndag
Torsdag 5.april
Skærtorsdag
Fredag 6.april
Langfredag
Søndag 8.april
Påskedag
Mandag 9.april
2. påskedag
Søndag 15. april
1.s. e. påske
Søndag 22. april
2. s. e. påske
Søndag 29. april
3. s. e. påske
Fredag 4. maj
Bededag
Søndag 6. maj
4. s. e. påske
Søndag 13. maj
5. s. e. påske
Torsdag 17. maj
Kr. himmelfart
Søndag 20. maj
6. s. e. påske
Søndag 27. maj
Pinsedag
Mandag 28. maj
2. pinsedag
Søndag 3. juni
Trinitatis

Våbensted - Engestofte
Dato
Slemminge - Fjelde

Bendicht Mader (BM)

Sakskøbing

Esben Gaur Vernersen (EGV)

Kirke

Ulla skou Rasmussen
(USR)

Hanne Margrethe
Tougaard (HMT) og
Birgitte Saltorp (BS)

Sognepræst

Gudstjenester
marts 2012 - maj 2012
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Danmark i Argentina
I marts 2011 var vi en gruppe på 41
personer – mest fra Lolland-Falster
og med biskoppen i spidsen, som
besøgte de danske menigheder i
Argentina. Biskoppen over LollandFalsters Stift har fået tilsynet med de
oversøiske danske menigheder, så
han var samtidig på visitats.
Turen var arrangeret af Det mellemkirkelige Udvalg, og rejselederen
var præstekonen i Necochea, Gullan
Lerfeldt. Der er danske menigheder i
Buenos Aires og endvidere i byerne
Tandil, Necochea og Tres Arroyos,
som alle ligger ca.400 km. syd for
Buenos Aires. Vi besøgte 3 af de 4
steder (Buenos Aires, Tandil og Necochea).
Mødet med Argentina var overvældende. Vi var selvfølgelig også
turister og var på sight-seeing i Buenos Aires, men hovedformålet
med turen var at besøge de danske
menigheder. I perioden 1850-1930
rejste ca. 13.000 danskere til Argentina. Pioneren var Hans Fugl fra
Horslunde, som bosatte sig i Tandil.
Der var et stærkt sammenhold mellem danskerne, som overførte danske forhold og traditioner, som f.eks.
andels- og forsikringsselskaber, skoler, forsamlingshuse og ikke mindst
kirker. I årenes løb er der sket en helt
naturlig assimilation med det omgivende samfund, så det specielt dan-

Kirken i Necochea.
ske er forsvundet. Vi besøgte f.eks.
en ”dansk” skole i Tandil, grundlagt
af Hans Fugl. Ingen – hverken lærere
eller elever – kunne tale eller forstå
dansk. Kun i kirken (menighederne)
beholder man nu det danske særpræg, taler dansk og holder gudstjenester på dansk. Der er i dag ca.5.500
personer knyttet til de danske menigheder.
Vi blev alle steder meget hjerteligt
modtaget. Vi følte, at vi var mere end
velkomne. Der var rigelig bespisning

og underholdning. Danskerne i Argentina har i hvert fald taget ved lære
mht. bøffer. Vi var enige om, at vi
aldrig havde smagt så velsmagende
og ufatteligt store bøffer (fyldte hele
tallerkenen), men selve indbegrebet
af danskhed var dog desserten. Der
var overalt linet op med alle slags
frugtgrød, æblekage, trifli og fromager. Det er som om desserter er gået
lidt af mode her i Danmark, så der
var en vis skuffelse over, at vi ikke
kunne spise mere.
Den danske kirke i Necochea er
fra 1918 og tydeligt inspireret af den
typisk danske landsbykirke.
Biskop Steen Skovsgaard havde en
gudstjeneste i kirken. Det var en god
oplevelse med en salmesang, der næsten fik taget til at løfte sig.
Der blev etableret adskillige kontakter, og der er ingen tvivl om, at
der fremover vil være en nær forbindelse mellem de danske menigheder
i Argentina og Lolland-Falsters Stift.
Også i år vil der blive en Argentinaaften i Bispegården i slutningen af
august. Der er også planer om at arrangere flere rejser til Argentina.
Henning Due-Hansen
Sakskøbing

