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Salme ved en fejlslagen høst
Høsten 2011 huskes for oversvømmede marker, mejetærskere som sad
fast og meget ringe udbytte.
Forsøgsvis, skrev jeg en lejlighedssalme, med det formål at tilføre
høstgudstjenesten en sangtekst, der
er tæt på virkeligheden.
Melodi:
Op, al den ting som Gud har gjort.
Nu har vi høstet det der var,
og resten står tilbage.
Halvt druknet i en sø så klar,
som ingen har set mage.
En mejetærsker sidder fast
i Lollands regnvåde muldjord.
Vandstanden steg i megen hast
en trussel mod det som her gror.
Et æbletræ bli’r truet art,
for det har druknede rødder.
De gamle træsko må nok snart
erstattes af svømmefødder.
En roemark med gulligt skær.
En bank som ikke forstår mig.
En sommer uden solskinsvejr
en regnpyt midt på min markvej.
At landet ligger som det gør:
At efter høsten vi ledte
Til Gud vi fyldt med undren spør’
hvad var det lige der skete?
Gud send vor smukke egn din trøst,
når der fra os må lyde:
Et hjertesuk ved denne høst
som alt for lidt kunne yde.
Gud give os tålmodighed
og mod på hverdagens virke.
Fyld tro og håb og kærlighed
på os og på vores kirke.
Salmen blev først lagt på Facebook og
senere afprøvet ved en aftensangsgudstjeneste i Fjelde kirke.
Efterfølgende har den været bragt
i menighedsrådenes blad og i Folketidende. Den har været lånt ud til
andre sognes høstgudstjenester og
den blev sunget da daværende fødevareminister Bertel Harder deltog i
Saxenhøjs høstfest.
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Reaktionerne var blandede. ”Den
håber vi aldrig vi skal synge mere!”
Sådan sagde mange.
De tilføjede venligt at det ikke var
fordi lejlighedssalmen var så ringe,
men fordi en fejlslagen høst er en alvorlig sag her, hvor mennesker lever
af jorden og dens fylde.
Men uanset hvor god eller dårlig
årets høst er, holdes der høstgudstjeneste i din kirke.
Du kan være sikker på at kirken er
smukt, ja nærmest overdådigt pyntet
den dag.
Enkelte steder er det stadig sådan,
at folk kommer med blomster, neg
og frugt som de er med til at sætte
rundt omkring i kirken. Jeg har oplevet sådan et ”kirkepynterlaug”
som brugte hele dagen på at pynte
deres kirke til høst: De kom tidligt
på formiddagen med korn i neg og
brogede blomster. Det medbragte
blev bredt ud på et stort langbord.
Derefter fordelte lauget sig i grupper:
Nogle med ansvar for alteret, andre
med ansvar for stolestaderne, andre
igen med ansvar for at døbefont og
prædikestol blev svøbt i blomster og
korn.
Den skønhed, som arbejdsomme
folk bruger tid på at frembringe, viser, at høstgudstjeneste er noget vi
regner med; nemlig som en gudstjeneste hvor vi siger tak for dagligt
brød og alle gode gaver.
Høstgudstjenesten kalder på taknemmelighed over livet, på forun-

dring over det skabtes skønhed og på
viljen til at se ud over vores eget og
give til dem, der har mindre end os.
Der samles som regel ind ved høstgudstjenesten. ”Glem ikke at giøre
vel og at med-dele” står der lidt altmodisch på kirkens indsamlingsbøsse. Det skal såmænd bare tilskynde
os til at få åbnet tegnebogen af muldvarpeskind (som nødigt kommer op
i lyset). Flere steder er det tradition at
samle ind til Folkekirkens Nødhjælp
som så fordeler pengene de steder
hvor der slet ikke er noget at høste.
Dit bidrag rækker langt.
Ved at gå til høstgudstjeneste får
du gode ord til øret, skønhed til øjet
og dit hjerte bliver lettere – ved at du
giver en gave til nødhjælpen og ved
at du gør den klassiske høstsalmes
ord til din bøn:
”Vi kan jo intet give,
som nogenting er værd,
men tag vort stakkels hjerte,
så ringe som det er!”
Ulla Skou Rasmussen
Kirkebladet for
Sakskøbing-egnen
udgives af menighedsrådene i
vore ni sogne.
Redaktør: Tommy Jørgensen,
Drosselvej 10, 4990 Sakskøbing
Kirkebladet trykkes i 5000 eksem
plarer og udkommer 4 gange om
året: 1. marts, 1. juni, 1. septem
ber og 1. december.
Ved manglende levering bedes
man henvende sig til kirke
kontoret i Sakskøbing eller
sognepræsten.
Deadline næste gang:
Søndag den 28. oktober 2012
Redaktionens medlemmer
- Bendicht Mader, Tårs
- Esbern Gaur Vernersen,
Majbølle-Vigsnæs
- Anne Birgitte Villadsen, Radsted
- Henning Due-Hansen,
Sakskøbing
- Knud-Erik Rasmussen,
Våbensted

Majbølle og Vigsnæs sogne
Info- og orienteringsmøde om valg til
menighedsrådet afholdes mandag den
10. september 2012 kl. 19.00 i Majbølle Præstegård. Alle er velkomne.
Digte og musik
Lørdag den 15. september kl. 15.00
gæster Verner Nicolet og Jane Thomsen Majbølle Kirke til en eftermiddag
i musikkens og poesiens navn. Verner Nicolet, Kgl. Kapelmusikus, og
Jane Thomsen, skuespiller, kendt fra
flere teatre og danske film vil spille og
læse digte for os denne eftermiddag.
Programmet har fokus på digtere fra
Lolland-Falster, B.S. Ingemann, Kaj
Munk, Chr. Winter, Aarestrup og H.C.
Andersen. Arrangementet er gratis.
Foredrag
’Herregårdene i det Lollandske Landskab’, ved museumsinspektør Jesper
Munk Andersen den 1. november kl.
19.00 Vigsnæs Sognehus.
Guldborglands
karakteristiske
bindingsværkshuse med murede
tavler og sortsværtede stokke vidner
endnu om, at området i århundrede
var underlagt herregårdene Orebygård og Berritsgård. I sit foredrag vil
Jesper Munk tage publikum med en
tur rundt blandt øens herregårde og
fortælle om de store gårdes udvik-

ling og de utallige spor, som herregårdene igennem århundreder har
efterladt i landskabet. Gratis adgang.
Koncert med Per Nielsen
19. november 2012 kl. 19.00
Per Nielsen er uddannet fra det Kongelige Musikkonservatorium i 1973
og en af Danmarks mest kendte solister. Han har solgt over 350.000
album og er kendt for sine mange
kirkekoncerter og nye fortolkninger
af kendte melodier. Vi kan glæde os
til en stemningsfuld aften i Majbølle
Kirke i selskab med en af vor tids store danske trompetister.
Billetter er gratis og fås ved henvendelse til graver Jesper Nielsen.
Til og med den 13. nov. kan billetter
kun afhentes af personer med bopæl
i sognet. Herefter udleveres max. to
billetter per person til alle. Der er
200 billetter i alt.
Salme- og Kirkestafet
onsdag den 21. november kl. 19.00.
Denne aften er Salme- og Kirkestafetten i Lolland Østre Provsti kommet til Majbølle Kirke. Vi synger
salmer fra Den Danske Salmebog,
nærmere bestemt afsnittene ’Jesus
Kristus’, ’Tidens fylde og ’Sen efterår’. Særskilt program for hele stafetten fås i kirken.
Julekoncert tirsdag
den 4. december kl. 19.00
Vil vi sammen med Guldkoret og
elever fra Guldborgsund Musikskole
synge julen ind i Majbølle Kirke. Koret vil synge julesalmer og - sange,
og der vil være fællessang og soloindslag med MGK-elever fra musikskolen. Koret ledes af Åse Sløgedal.
Gratis adgang.

Jane Thomsen, skuespiller og Verner Nicolet, Kgl. Kapelmusikus.

Per Nielsen.
Salmesang for børn
Babysalmesang starter den 12. september kl. 10-11 i Majbølle Kirke.
Træffetid
Præstens træffetider er fortsat tirsdag fra 10-12 og torsdag fra 15-17 i
Majbølle præstegård. Det anbefales
for alle tilfældes skyld at man ringer
først. Man er i øvrigt stadigvæk altid
velkommen til at ringe også uden for
træffetiderne.

Adresser Majbølle-Vigsnæs
Sognepræst
Esbern Gaur Vernersen
Præstestræde 45, 4862 Guldborg
Tlf. 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

Eftermiddagsmøder
Fællesskabet: vi mødes den 11. september kl. 14-16 i Majbølle præstegård.

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.

Studiekreds
Litteraturkredsen mødes den 5. september kl. 19.00 i Vigsnæs Sognehus.

Sognenes hjemmeside
www.majboellevigsnaes.dk
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Sakskøbing Sogn

Menighedsrådsvalg
Der er menighedsrådsvalg den 13.
november 2012. I den forbindelse
afholder Sakskøbing menighedsråd
orienteringsmøde i Sognegården
på Torvet søndag den 9. september
umiddelbart efter højmessen, som
begynder kl. 10.30 i kirken. Mødet begynder kl. 11.45. Alle med
interesse for menighedsrådets arbejde er velkomne. Læs mere på
www.menighedsraadsvalg2012.dk
Høstgudstjeneste
Søndag den 16. september 2012 kl.
10.30 er der høstgudstjeneste, hvor
kirken vil være flot pyntet. Traditionen tro samler vi penge ind til
Sønderskovhjemmet og Folkekirkens
Nødhjælp ved høstgudstjenesten.
Alle helgens dag
Søndag den 4. november 2012 er det
Alle helgens dag, hvor vi mindes de
døde. Gudstjenesten i Sakskøbing
Kirke kl. 10.30 er derfor noget helt
specielt. I forbindelse med kirkebønnen fra prædikestolen nævnes
navnene på dem, der er døde i det
forløbne år i Sakskøbing sogn, og
der synges salmer om det kristne opstandelseshåb og det evige liv. Sakskøbing Kirkes Pigekor medvirker
også. I nogle familier er det skik at
besøge kirkegården og evt. sætte lys
på graven på denne dag.

Salmemaraton
Fra september 2012 til april 2013 løber der en salme- og kirkestafet gennem Lolland Østre Provsti. Formålet
er at mødes for at synge vore vidunderlige salmer. Se side 10.
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handler om Selma Lagerlöfs og hendes fantastiske fortælleunivers. Stine
Sylvest vil fortælle om Selma Lagerlöfs liv og hendes eventyr og desuden
læse en af hendes noveller op.

Den danske kirke i Grimsby i Canada.
Sogneeftermiddage
For alle interesserede arrangerer
Sakskøbing menighedsråd jævnlige
møder 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! Vi serverer kaffe á 10 kroner.
Tirsdag den 11. september
2012 kl. 14.00
Vi mødes i kirken til en kort gudstjeneste og går derefter over i præstegårdens konfirmandstue og drikker kaffe. Her vil Anette Almegaard
Larsen fra Søllested fortælle om sine
erindringer fra Dronning Ingrids
køkken.
Tirsdag den 9. oktober
2012 kl. 14.00
Vi mødes i præstegårdens konfirmandstue, hvor Lajla og Nils Roland, Nykøbing, tidligere Radsted
præstegård, vil fortælle og vise billeder under overskriften ”Indtryk og
oplevelser fra et år som dansk præstepar i Canada”. I 2011-12 fik Lajla
og Nils Roland mulighed for at virke
et år som præstepar i DSUK, Danske
Sømands- og Udlandskirker, for den
danske, lutherske menighed i Grimsby, som ligger ved Ontariosøens sydlige bred. Kirkens daglige liv og ikke
mindst naturen i området vil blive
præsenteret i ord og billeder.
Tirsdag den 13. november
2012 kl. 14.00
Sognepræst Stine Sylvest, Døllefjelde,
holder foredrag under overskriften
Fængende Fortællerske. Foredraget

Kulturdag
Fredag den 28. september 2012 er
der Kulturdag i Sakskøbing.
Kl. 10 – 11.30 inviterer Sct. Georgsgildet alle pensionister til hyggeligt samvær i Sognegården på Torvet.
Kom på eventyr med Familien Oud
Simonsen og hør om deres spændende oplevelser og se de flotte billeder.
Og så er der kaffe/the med brød. Der
er gratis adgang.
Kl. 16 – 16.45 ”Kig på kirken” – en
rundvisning for børn i kirken ved
sognepræst Hanne Margrethe Tougaard
Kl. 19.00 er der aftensang i kirken.
Se nærmere under koncerter.
Legat
Sakskøbing sogns legat uddeles
hvert år til jul til værdigt trængende
mænd, kvinder eller familier. Modtagerne af legatet skal have bopæl i
den tidligere Sakskøbing kommune.
Ønsker man at komme i betragtning
til legatet, kan man sende en kort
beskrivelse af sin situation til legatbestyrelsen v. sognepræst Hanne
Margrethe Tougaard, Vestergade 6,
Sakskøbing inden mandag den 12.
november 2012.

Babysalmesang
Fra september til november 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 12. september 2012 kl. 13.00.

Koncerter m.v.
Søndag d. 9. september kl. 16 er
der koncert med folkemusikensemblet Gryr, som med sang, violin og
guitar vil føre publikum tilbage til
rødderne for nogle af vores velkendte salmer. Mange af de melodier, vi
idag synger til de kirkelige tekster, er
oprindeligt kommet fra folkemusikken som dansemelodier, viser m.v.
Disse rødder går for alvor op for én,
når man hører dem i de gyngende,
spændstige
folkemusikudgaver,
som Gryr har på programmet. “Nu
falmer skoven”, “Guds menighed,
syng” og “Nu rinder solen op” er
blandt de salmer, Gryr har kastet sin
kærlighed på.
Fredag d. 28. september kl. 19
er der i anledning af kulturdagen
aftensang med vokalensemblet Voci
fluenti. Koret synger bl.a. aftensalmer og Michael Bojesens Fadervor
(Pater noster). Desuden giver organist Flemming Chr. Hansen prøver
på den orgelmusik, han arbejder
med i sin orlov.
Lørdag d. 3. november kl. 16 får
kirken fornemt besøg. Et af landets
mest hæderkronede kor, Tritonuskoret, kommer og synger en flot buket af korsange til efteråret og tiden
omkring Alle Helgens Dag. Der er
gratis adgang.
Kor
For at komme ind i pigekoret skal
man være mellem 11 og 19 år, have
en god stemme og kunne synge rent.
Interesserede piger kan henvende sig
til korleder Flemming Chr. Hansen
efter 1. november.
Sakskøbing Kammerkor har ligeledes plads til nye medlemmer, der
vil være med til vores juleprojekt i
november-december. Også her skal
interesserede henvende sig til organisten.
Sangformiddage
Sangformiddagene begynder igen
i september med samme program
som sædvanligt: en halv times plan-

lagt program, en kop kaffe med småkager og en halv times “ønskekoncert”, hvor vi synger det, der bliver
foreslået. De første tre sangformiddage bliver onsdagene 26/9, 24/10 og
28/11 - alle dage kl. 10-11.30 i Sognegården på torvet.
Orlov
I september og oktober måned holder organist Flemming Chr. Hansen
orlov fra sin stilling. I de to måneder
varetages tjenester og øvrige aktiviteter i Sakskøbing Sogn derfor af Jesper Bay Jensen, som til daglig er organist i Radsted, Fjelde, Slemminge,
Våbensted og Engestofte.
Frugtfestival
Blomsterdekorationskonkurrence
I lighed med forgangne år vil der
også i år være en blomsterdekorationskonkurrence i forbindelse med
årets frugtfestival. I år vender blomsterne tilbage til kirken og alle er
velkomne til at indlevere deres bud
på en smuk efterårsdekoration. Reglerne er få og enkle, der skal indgå
frisk dansk frugt og der må ikke indgå større kunstige dekorationsgenstande. Fade, skåle og vaser leveres
ikke retur.
Der er indlevering i kirken lørdag
d. 15. sep. Kl. 10-12. Der kan stemmes fra kl. 12,45-14,30. Vinderne kåres kl. 15 på scenen. Dekorationerne
vil blive stående i kirken til om søndagen og være en festlig ramme om
årets høstgudstjeneste. Derpå vil de
blive foræret til byens to plejehjem.
Basar i Sognegården
Menighedsplejens strikkedamer har
haft travlt hele året og har fremstillet
alt fra strømper til børnetøj, tæpper
og sjaler. Gør et godt køb i Sognegården lørdag d. 15. sep. kl- 10-17 og
søndag d. 16. sep. Kl. 10-15, og støt
menighedsplejens arbejde i sognet.

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 (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.
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
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Radsted og Tårs Sogne
Sammenlægning af Radsted
og Tårs menighedsråd
Igennem længere tid har menighedsrådene drøftet muligheden for
at sammenlægge menighedsrådene
til ét råd, da flere og flere funktioner
både hvad angår gudstjenester og arbejdet på kirkegården bliver udført
af det samme personale.
Vi tror på, at vi med denne konstruktion kan styrke og udbygge
samarbejdet mellem menighederne,
og forventer os meget af det.
I begyndelsen af juni måned afholdtes menighedsmøder i begge
sogne, hvor rådenes forslag om en
sammenlægning med 4 medlemmer
til hvert sogn blev fremlagt. Begge
møder godkendte forslaget.
Ligesom disse møder holdtes hver
sogn for sig, vil også opstillingsmøderne i forbindelse med menighedsrådsvalget holdes adskilt.
De vil for begge sognes vedkommende foregå tirsdag d. 11. september 2012 kl. 19 i henholdsvis Tårs og
i Radsted Præstegård.
Støt op om opstillingsmøderne!
Hjørdis Høegh-Andersen, Radsted menighedsråd
Sidsel Vadsholt Jønck, Tårs menighedsråd

Konfirmandvelkomst
Ved aftengudstjenesten i Radsted
Kirke søndag 9. september bydes de
nye konfirmander velkommen. Efter gudstjenesten er der over en kop
kaffe/sodavand i præstegårdens konfirmandstue orientering om hvad
konfirmationsforberedelsen handler
om.
Orienteringsmøder
Som ovenfor nævnt er der orienteringsmøder forud for menighedsrådsvalget tirsdag 11. september kl.
19.00, henholdsvis i Radsted og i
Tårs præstegård. Menighedsrådene
beretter om arbejdet i den forløbne
periode og om kommende opgaver,
og der gives en orientering om reglerne for opstilling af kandidater.
De orienterende møder efterfølges
af opstillingsmøder.
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Eftermiddagsmøder
Programmet for efterårets eftermiddagsmøder i Radsted præstegård er:
Torsdag 27. september kl. 14.00:
I januar 2012 var Inge Johansen,
Vestenskov, i sin egenskab af indsamlingsleder for Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling på studierejse til Uganda. Det fortæller hun
om og viser billeder fra.
Torsdag 25. oktober kl. 14.00: Sidste efterår fortalte Arne Jensen om
sin tid som gartner på Radsted kirkegård. Nu kommer del 2 med endnu
flere historier.
Torsdag 29. november kl. 14.00:
Hjørdis Høegh-Andersen fortæller og
viser billeder fra en rejse til Vietnam.
Høstgudstjeneste
Søndag 30. september kl. 10.30 er
der høstgudstjeneste i Radsted Kirke.
Kirken vil være smukt høstpyntet,
og vi deler høstens gaver med dem
der mangler ved at samle ind til gode
formål.
Efter gudstjenesten indbydes alle
til den traditionelle høstkirkefrokost
i præstegården. Velkommen!
Salmemaraton
Onsdag 10. oktober når salme- og
kirkestafetten Radsted. Kirkesanger,
organist og præst vil sammen udvælge ”vores” salmer indenfor det afsnit

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

i salmebogen, der handler og Troen
på Gud Helligånd og Dåb.
Inden sangen begynder, fortælles
der kort om kirken.
Se programmet her i kirkebladet
s. 10, og i den folder der ligger i kirken. Og husk at man ikke behøver
at være nogen ørn til at synge for
at være med, for hver fugl synger jo
med sit næb!
Alle Helgen i Radsted
Søndag 4. november er det Alle helgens dag. Ved gudstjenesten kl. 10.30
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
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Høstgudstjenesten i Tårs
afholdes søndag den 16. september
kl. 19.00. Indsamlingen går til ”Sønderskovhjemmet” ved Toreby.
Bagefter indbydes alle til sammenkomst med kaffe og kage m.m. i
Præstegårdens konfirmandstue.

Velkomstsfrokost i Grimsby.
i Radsted kirke læses efter gammel
skik navnene op på dem, der i årets
løb er døde. De efterladte vil i det
omfang, det er muligt, blive inviteret
særligt til gudstjenesten.
Et år i Canada
Som mange bekendt har Nils Roland, tidligere præst i Radsted, været
i Canada i et år som dansk præst for
menigheden i Grimsby. Nu er han
hjemme igen, og torsdag 8. november kl. 19.00 kommer han og hans
kone Lajla til Radsted præstegård og
fortæller om deres mange oplevelser,
om at holde gudstjeneste på danskengelsk, om overlevede danske traditioner og om dansk kirkeliv på den
anden side af jorden. Alle er naturligvis velkomne.

Eftermiddagsmøder
i Tårs Præstegård
Første eftermiddagsmøde i efteråret
2012 afholdes tirsdag den 2. oktober.
Her vil Sidsel Vadsholt Jønck, som
er formand for Tårs Mhr., fortælle og
vise billeder fra sin rejse til den svenske ø Gotland i sommeren 2012. Vi
hører om Gotlands historie og ser en
række af øens spændende bygningsværker fra middelalderen.
Efterårets andet eftermiddagsmø
de finder sted tirsdag den 13. nov.
(BEMÆRK: denne gang den ANDEN
TIRSDAG i md.).
Her får vi en opfølgning af eftermiddagsmødet i marts 2012. Da
fortalte Ann-Birgit og Erling Olsen
fra Nykøbing om deres rejse gennem
det østlige USA, med bl.a. besøg i de
danske udvandrerarkiver.
Denne gang har de besøg af deres
slægtning Rosy Fay fra Racine i stat-

en Wisconsin. Rosy Fay har gennem
sin slægt forbindelse til Tårs. Hendes
mormor: Anna Vinter Nielsen, er
født i ”Vinter-huset”, ved den tidl.
smedie på Skovbyvej.
Møderne begynder kl. 14.00 og
foregår i Tårs Præstegårds konfirmandstue. Alle er velkomne.
Alle Helgen –
Halloween – for børn
Torsdag den 1. november kl. 17.30
samles man foran kirken medbringende en roe-lygte. Når alle roe-lygterne er tændt, går vi i optog gennem kirkegården. Kl. ca. 18.00 stiller
vi lygterne foran kirken, og går ind,
hvor sognepræsten fortæller en Bibelhistorie fuld af spænding og dramatik.
Som afslutning byder Menighedsrådet på et lille traktement.
En dag forinden vil der være mulighed for at få hjælp til at lave en
roe-lygte. Nærmere besked uddeles.
Eventuelle henvendelser kan
rettes til mhr. eller sognepræsten.
Vel mødt !

Slemminge Fjelde Våbensted Engestofte Sogne
Koncert med Lars Lilholt Band
Våbensted kirke byder på koncert
med Kristian Lilholt Band torsdag
25. oktober kl. 19.00.
Kristian Lilholt har i mange år
spillet med i Lars Lilholt Band, hvorfra folkelige sange som for eksempel
”Kald det kærlighed” stammer.
Kristian Lilholt har udgivet adskillige CD er, seneste udgivelse er
”Land” som er et musikalsk portræt
af årstidernes landskab.
Horsens Folkeblad skriver følgende anmeldelse:
Den tæt på tre timer lange koncert udviklede sig simpelthen til en af de oplevelser, man kan nynne saligt om i årevis.
Spilleglæde, humor, overstadighed,
begejstring - det hele var der. Sammen
med afdæmpet inderlighed og musikalsk
storladenhed. Tilsammen en koncert,

10.30. Ved gudstjenesten medvirker
den unge saxofonist Katrine Pihl.
Efterfølgende frokost for et beskedent beløb i Våbensted præstegård.
Her vil der blive orienteret om det
kommende menighedsrådsvalg.
Tilmelding til frokost senest 2.
september til Knud Erik Rasmussen
54705025/40505025.
der i sjælden grad hvilede i sit overskud.
Det var simpelthen ren tonebalsam
til sjælen.
Der vil blive entré ved denne koncert. Billetter á 100 kr. sælges ved kirkens indgang fra kl. 18.00.
Høstgudstjeneste
Våbensted-Engestofte
Der bliver høstgudstjeneste i Engestofte kirke søndag 9. september kl.

Høstgudstjeneste og sommermøde Slemminge-Fjelde
Der bliver høstgudstjeneste og sommermøde i Slemminge kirke søndag
16 september kl. 14.00. Ved gudstjenesten medvirker Emmauskoret,
som er Lindeskovkirkens frivillige
gospelkor. Musikalsk leder af Emmauskoret er organist ved Lindeskovkirken i Nykøbing F. Sogn, Per
Nedergaard Hansen.
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Gudstjeneste fælles med
katolsk menighed
Engestofte kirke holder fælles gudstjeneste med katolsk menighed onsdag 26 september kl. 13.00. Efter
gudstjenesten er der vandretur til
Sankt Birgitta klosteret i Maribo,
hvor der spises middag med søstrene.
Ønsker du at deltage i middagen,
giv da venligst besked til Ulla Skou
Rasmussen 54779399/30548230 senest 19. september.
Klatregudstjeneste
i Våbensted
Lørdag 29 september kl. 14.00 er
der klatregudstjeneste i Våbensted.
Gudstjenesten, som handler om
mod og tro, er let tilgængelig for alle.
Efterfølgende er det muligt at rappelle ned fra kirkens svimlende høje
tårn. Der gives grundig instruktion
af erfarne rappellere fra Rahbeks
events. Alle fra 6 år og opefter kan
deltage. Det er vigtigt at medbringe
sko til indendørs træning.
Præstepraktikanter
i Fjelde kirke
Søndag 30 september kl. 10.30 medvirker teologistuderende Marianne
Rueskov Myssen og Troels Bering fra
Københavns universitet ved gudstjenesten i Fjelde.
Marianne og Troels deltager i det
kirkelige arbejde fra fredag til søndag.
Jagt- og naturgudstjeneste
Der bliver gudstjeneste for jægere og
andre, der holder af natur onsdag 28
november kl. 19.00 i Slemminge kirke. Jagthornblæserne, ledet af Egon
Nielsen, sørger for den rette stemning. Kirken pyntes smukt af jæger
Flemming Rasmussen. Årets jagttaler er naturvejleder i Guldborgsund
Johnny Madsen.
Efter gudstjenesten er der gløgg,
æbleskiver, jagthistorier og gammel
hund, der går i vejen.
Aftensang
Aftensang er små, enkle arrangementer med salmer og sange fra
højskolesangbogen og smuk musik
til at falde ned på. Efterfølgende en
lille forfriskning i våbenhuset til at
gå hjem på:
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- Torsdag 23. august kl. 19.00 Engestofte
- Torsdag 18. oktober kl. 19.00 Fjelde

i Våbensted præstegård mandag 15
oktober kl. 13.30

Dåbsgudstjenester
Der er særlige hverdagsgudstjenester med dåb lørdag 8. september kl.
12.00 i Fjelde kirke, lørdag 15 september kl. 11.00 i Våbensted kirke og
lørdag 17. november kl. 11.00 i Fjelde
kirke.
Gud og risengrød
De fire kirker lægger alle rum til familievenlige adventskalendere hver
lørdag i julemåneden.
Der bliver julesalmer, åbning af
hemmelig adventskalender, fortælling og risengrød til afslutning.
Første adventskalender bliver i Våbensted kirke lørdag 1. december kl.
16.00.
Julebasar
Strikkecafeen sælger lækkert hjemmestrik lørdag 1. december i Våbensted præstegård. Basaren åbner
kl. 14.00 og det er muligt at besøge
basaren efter adventskalenderen kl.
16.00. Indtægterne går til Folkekirkens nødhjælp.
De små synger
Der er babysalmesang for de små
mellem 0-12 måneder. Musikpædagog Kirsten Petersen og præst Ulla
Rasmussen glæder sig til at se jer
i Våbensted præstegård kl. 11.3012.30
følgende onsdage : den 12. september , den 26. september, den 10.
oktober, den 31. oktober, den 14.
november, den 28. november.
Strikkecafé
Er du en kvinde med pinde kan du
få meget glæde af at deltage i vores
strikkecafé. Vi strikker tøj og tæpper
til nødhjælp, til basaren, til menighedsplejen og til os selv. Du kan også
lære at strikke af erfarne strikkere.
Har du lyst til at se på strikproduktionen, eller har du noget særligt du
ønsker strikket på bestilling, er du
også meget velkommen.
Vi mødes i Slemminge præstegård
mandag 10 september kl. 13.30 og
mandag 12 november kl. 13.30 og

Adresser mm
Slemminge Fjelde
Våbensted Engestofte Sogne
Sognepræst
Ulla Skou Rasmussen
Engestoftevej 47
4990 Sakskøbing
Tlf. 54 77 93 99
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
Tlf. 54 70 65 98
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
gudstjenester og arrangementer.
Ring venligst inden kl. 12 dagen
før til vognmand Bo Hemming
sen på tlf. 54 77 90 49

Vi bærer alle et ansvar for livet i kirken
Et interview med Lone Kepp

lige kræfter, der skaber kirken. Vi må
bære ansvaret sammen.’

I anledning af det kommende valg
til menighedsrådet har formand og
præst ved Majbølle og Vigsnæs kirker
sat hinanden stævne en fredag eftermiddag med sommersol og - regn til
en snak om livet i kirken, arbejdet i
menighedsrådet og alt det der følger
med...
Lone Kepp er født og opvokset
i Majbølle. Hun blev valgt til MR i
2004 og har siden 2008 har været
formand.
EGV, (Esbern Gaur Vernersen): ’hvordan ville du beskrive din vej ind i menighedsrådet, hvorfor stillede du op?
LK (Lone Kepp): ’Der er så meget jeg gerne vil give tilbage. Præsten og kirken betød meget for min
barndom. Der var et fantastisk liv
dengang med søndagsskole, overnatninger, filmaftener osv.. Derfor blev
børneklubben også det først jeg tog
på mig, da jeg kom med i rådet. Det
er jo børnearbejdet dengang, der har
gjort, at jeg har et helt naturligt forhold til kirken den dag i dag.’
EGV: ’Hvordan vil du i øvrigt karakterisere dit forhold til kirken?’
LK: ’Søndagsgudstjenesten er et
frirum, hvor der falder en ro over
mig. Her skal man kunne være den
man er. Vi kommer alle sammen
med hver vores historie, tanker og
forudsætninger. Her er der ingen der
ser skævt til én, og hver fugl synger
med sit næb. Det kan være en øjenåbner at lytte til dagens tekst.., man
får ligesom en ny vinkel på livet.’
EGV: ’Hvor får du dit engagement fra?’
LK: ’Jeg kommer ikke med en særlig kristen baggrund. Men i et lille
samfund som vores, synes jeg ikke
bare man kan komme og deltage.
Man må også tage et ansvar og give
noget igen. Det er jo en glæde at give
traditionerne videre, og hvis man vil
være en del af det lokale liv, må man
også gøre en indsats. Det er sådan
set en borgerpligt for mig at bidrage

Lone Kepp.
til lokalsamfundet. Jeg kunne også
have valgt at lægge mit engagement
et andet sted. Men nu blev det kirken
– vi må alle tage vores del af ansvaret’.
EGV: ’Hvordan ser din ’ønskekirke’ ud?’
LK: ’Fællesskabet er vigtigt. Kirken er for alle, og alle skal føle sig
velkomne. Kirken må gerne afspejle,
at vi har plads til alle: og det gælder også når det handler om vielse
af homoseksuelle, hvis ikke der er
plads til dem, hvad så med dem der
har rødt hår, osv. - vi skal ikke gøre
forskel. Til aktiviteterne i kirken må
vi tænke anderledes og nyt, skabe
nogle ”skæve vinkler”, tingene skal
blødes op - derfor er det også vigtigt
at møde præsten i helt almindelige
situationer uden for kirken.
EGV: Hvordan ser du på det kommende
valg?
LK: Jeg mener at det vil være sundt
med et regulært valg, for så kan menigheden give deres mening og engagement til kende. Folkekirken er
folkets og ledes af folket via menighedsrådene. Og her har alle faktisk
en mulighed for at få indflydelse på,
hvordan livet i Majbølle og Vigsnæs
kirke skal udvikle sig. Folkekirken
består af de mennesker, der bruger
den og arbejder for den. Det er frivil-

EGV: ’Hvad er menighedsrådets vigtigste opgaver?’
LK: ’Vi er arbejdsgiver for kirkens
personale, og det er jo en alvorlig
sag. Kirken skal være en god arbejdsplads, for vi har et fantastisk personale, som vi skal passe rigtigt godt på.
Menighedsrådet skal også arbejde for
at få liv i kirken, komme med gode
idéer og bakke præsten op. Derfor
er det også et problem, at så mange
kræfter går med ”mursten”, paragraffer og regelrytteri. Alt det kunne de
godt beholde inde på Stiftet. Nogle
menighedsråd mener, at hvis vi sælger jorden og murstenene afgiver
vi magten. Men jeg sidder ikke for
bordenden for at have magt. I min
verden er det noget gammeldags
sludder, at vi skal bruge så meget tid
på forpagtninger og ”mursten”. Det
ville være meget bedre hvis én person inde på Stiftet, havde styr på de
ting. Så kunne vi få en pose penge
til at skabe liv i kirken. Alt det administrative tager rigtig mange ressourcer fra det kirkelige arbejde. I
menighedsrådet bruger vi mindst
90 pct. tid på ”mursten”. Tænk hvis
vi kunne bruge 90 pct. af energien
på at lave arrangementer i kirken, så
skulle vi ikke møde op til møderne
med forpagtningskontrakterne under armen, men med alle vores gode
idéer til livet i kirken’.
EGV: ’Vil du komme med et godt råd til
folk der overvejer at stille op?’
LK: ’Kom til info-møde, der bliver
holdt i jeres kirke og hør mere …’
Redaktionen siger tak og ønsker alle
et godt valg til menighedsrådet.
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Babysalmesang
De 16 menighedsråd på Østlolland er
gået sammen om at tilbyde babysalmesang som et musikalsk tilbud for
de helt små børn og deres forældre.
Fra september til november 2012 er
der fem hold (i Våbensted, Majbølle,
Sakskøbing, Døllefjelde 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 og ledes af
rytmikpædagog Kirsten Pedersen og
sognepræsterne i området. Se i øvrigt lokalsiderne.

Salme- og Kirkestafet
Torsdag den 13. september
Sundkirken, Linde Allé 34,
4800 Nykøbing:
Troen på Gud Fader
Tirsdag den 25. september
Kettinge kirke, Præstegårdsstræde 4,
4892 Kettinge:
Jesu liv, Efterår, Aften I
Onsdag den 10. oktober
Radsted kirke, Alleen 10,
4990 Sakskøbing:
Troen på Gud Helligånd, Dåb

September
Søndag 9/9

Sakskøbing Kirke kl. 16.00
Koncert med folkemusikensemblet Gryr
Mandag 10/9 Majbølle præstegård kl. 19.00
Orienteringsmøde om valg til menighedsråd
Tirsdag 11/9 Sakskøbing Kirke kl. 14.00 Efter en kort gudstjeneste går vi
over i konfirmandstuen hvor Anette Almegaard fortæller om
Dronning Ingrids køkken.
Majbølle præstegård kl. 14-16 Fællesskabet.
Onsdag 12/9 Sakskøbing præstegårds konfirmandstue kl. 13.00 Babysalme
sang begynder
Majbølle kirke kl. 10.00 Babysalmesang begynder
Lørdag 15/9 Majbølle kirke kl. 15.00
Besøg af Verner Nicolet og Jane Thomsen
Onsdag 26/9 Engestofte kirke kl 13.00
Fællesgudstjeneste med katolsk menighed
Sakskøbing sognegård kl. 10-11.30 Sangformiddag
Torsdag 27/9 Radsted præstegård kl. 14.00
Inge Johansen kommer og fortæller
Fredag 28/9
Sakskøbing Kirke kl.10.00 Kulturdag.
Voci Fluenti synger kl. 19.00
Lørdag 29/9 Våbensted kl. 14.00 Klatregudstjeneste
Oktober
Tirsdag 2/10
Tirsdag 9/10

Tårs præstegård kl. 14.00 Sidsel Jønck fortæller om Gotland
Sakskøbings præstegårds konfirmandstue kl. 14.00
Lajla og Nils Roland fortæller
Onsdag 10/10 Radsted kirke kl. 19.00 Salmemaraton
Sakskøbing sognegård kl. 10-11.30 Sangformiddag
Torsdag 25/10 Radsted præstegård kl. 14.00 Arne Jensen fortæller om sin tid
som gartner v. kirken
Våbensted kirke kl. 19.00 Kristian Lilholt Band kommer
November
Torsdag 1/11
Lørdag 3/11
Onsdag 7/11
Torsdag 8/11
Tirsdag 13/11

Onsdag den. 24. oktober:
Nysted kirke, Østergade 24,
4880 Nysted:
Den hellige almindelige kirke

Mandag 19/11
Onsdag 21/11
Onsdag 28/11

Onsdag den 7. november
Sakskøbing kirke, Kirkestræde 2,
4990 Sakskøbing:
Gudstjenesten, Morgen I

Torsdag 29/11

Onsdag den 21. november
Majbølle Kirke, Majbølle Byvej 53,
4862 Guldborg:
Jesus Kristus, Tidens fylde,
Sen efterår

Programmet
for den enkelte aften
- 19.00 Introduktion til kirken
- 19.20 Opvarmning af stemmerne
- 19.30 Salmesang
- 20.15 Kaffepause
- 20.35 Salmesang
- 21.20 Tak for i aften

10

Hvad sker der?

December
Tirsdag 4/12

Vigsnæs sognehus kl. 19.00 Museumsinspektør Jesper Munk
fortæller om herregårde på Lolland
Tårs kirke kl,17.30 Roelygte-optog !
Sakskøbing Kirke kl. 16.00 Tritonus-koret kommer på besøg
Sakskøbing Kirke kl. 19.00 Salmemaraton
Radsted præstegård kl 19.00 Lajla og Nils Roland fortæller
Sakskøbing Præstegårds konfirmandstue kl. 14.00
Sognepræst Stine Sylvest kommer
Tårs præstegård kl. 14.00 Rosy Fay fra Wisconsin
Majbølle kirke kl. 19.00 Koncert med Per Nielsen
Majbølle kirke kl. 19.00 Salme og Kirkestafet
Slemminge Kirke kl. 19.00
Jagtgudstjeneste med jagthornsblæsere
Sakskøbing sognegård kl. 10-11.30 Sangformiddag
Radsted præstegård kl. 14.00
Hjørdis Høegh-Andersen viser billeder fra Vietnam
Majbølle kirke kl. 19.00 Julekoncert med Guldkoret

Salme- og
Kirkestafet
Idéen til Salme- og Kirkestafetten i
Lolland Østre Provsti 2012-13 er inspireret af den salmemaraton, som
gennemløbes i mange kirker rundt
omkring i landet.

Formålet er at mødes for at synge
vore vidunderlige salmer, og forhåbentligt at lære flere nye salmer at
kende. Vi har valgt at kombinere turen rundt i salmebogen med en tur
rundt i de forskellige kirker i provstiet, heraf navnet Salme- og Kirkestafet. Se efterårsprogrammet til
venstre.

9.00 Våbensted EGV
10.30 Engestofte
Høstgudstjeneste
14.00 Slemminge
Høstgudstjeneste

10.30 HMT
Sakskøbing Kirkes pigekor

10.30 HMT

10.30 HMT med efter
følgende orienteringsmøde
om valg til menighedsråd

10.30 HMT
Høstgudstjeneste

10.30 HMT

9.00 HMT

10.30 LL

10.30 LL

10.30 LL

19.00 HMT

10.30 LL og HMT

10.30 LL

19.00 HMT

10.30 LL

10.30 HMT

Søndag d. 26. aug.
12. s. e. trinitatis

Søndag d. 2. sep.
13. s. e. trinitatis

Søndag d. 9. sep.
14. s. e. trinitatis

Søndag d. 16. sep.
15. s. e. trinitatis

Søndag d. 23. sep.
16. s. e.trinitatis

Søndag d. 30. sep.
17. s. e. trinitatis

Søndag d. 7. okt.
18. s. e. trinitatis

Søndag d. 14. okt.
19. s. e. trinitatis

Søndag d. 21. okt.
20. s. e. trinitatis

Søndag d. 28. okt.
21. s. e. trinitatis

Søndag d. 4. nov.
Alle Helgens dag

Søndag d. 11. nov.
23. s. e. trinitatis

Søndag d. 18. nov.
24. s. e. trinitatis

Søndag d. 25. nov.
Sidste s. i kirkeåret

Søndag d. 2. dec.
1. s. i advent
2/12

25/11

18/11

11/11

4/11

28/10

21/10

14/10

7/10

30/9

23/9

16/9

9/9

2/9

26/8

19.00

10.30 med kaffe

9.00 BM

19.00 Alle Helgen

10.30
19.00

9.00

10.30

19.00

9.00

10.30 Konfirmander
medvirker

9.00

10.30

17.00 Alle Helgen

10.30

14.00

10.30

14.00 USR

10.30 med kaffe

10.30 med kaffe

9.00 USR

19.00 Høstgudstjeneste

10.30
Høstgudstjeneste
med trompeter

10.30

Tårs

10.30
19.00
Høstgudstjeneste
med trompeter

10.30

Vigsnæs

Bendicht Mader (BM)

10.30 med kaffe

10.30 børne- og familie
gudstjeneste
efterfølgende frokost

Majbølle

Esben Gaur Vernersen (EGV)

Torsdag den 23. august 2012 kl. 19.00: Engestofte Kirke, Aftensang
Lørdag den 8. september 2012 kl. 12.00: Fjelde Kirke, Dåbsgudstjeneste
Lørdag den 8. september 2012 kl. 14.00: Sakskøbing Kirke, døvegudstjeneste ved Lise Lotte Kjær
Tirsdag den 11. september 2012 kl. 14.00: Sakskøbing Kirke, gudstjeneste ved HMT i forbindelse med sogneeftermiddag
Lørdag den 15. september kl. 11.00: Våbensted, dåbsgudstjeneste
Onsdag den 26. september kl. 13.00: Engestofte Kirke, Gudstjeneste fælles med katolsk menighed, Maribo
Lørdag den 29. september kl. 14.00: Våbensted Kirke, Klatregudstjeneste
Torsdag den 18. oktober kl. 19.00: Fjelde Kirke, Aftensang
Lørdag den 17. november 2012 kl. 11.00 Fjelde Kirke Dåbsgudstjeneste
Onsdag den 28. november 2012 kl. 19.00 Slemminge kirke. Jagtgudstjeneste.
Lørdag den 1. december 2012 kl. 16.00 Våbensted kirke. Gud og risengrød.

10.30 Slemminge

9.00 Engestofte EGV

10.30 Våbensted

14.00 Fjelde LL

17.00 Våbensted
19.00 Slemminge

14.00 Engestofte EGV

10.30 Slemminge

9.00 Våbensted EGV

9.00 LL
Slemminge

10.30 Fjelde

10.30 Våbensted

10.30 Slemminge

Våbensted - Engestofte
Dato
Slemminge - Fjelde

Sakskøbing

Kirke

Ulla Skou Rasmussen
(USR)

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

Sognepræst

10.30

19.00

10.30

10.30

10.30

9.00 BM

19.00

10.30

10.30 Høstgudstjeneste

9.00

10.30

19.00
Konf. velkomst

10.30 BM

9.00

Radsted

Anne Birgitte Villadsen
(ABV)

Gudstjenester
september 2012 - november 2012
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Menighedsrådsvalg 2012
Der skal være valg til menighedsrådene her i efteråret. Det følgende er
et cirkulære på 37 sider kogt ned til
én, men vil man se hele teksten, så
brug linket nederst.
Antal rådsmedlemmer
Menighedsrådene har en funktionsperiode på 4 år.
Antallet af menighedsrådsmed
lemmer i de enkelte menighedsråd
afhænger af sognets størrelse. Der er
dog et minimumstal på 5, og først
når der er over 1000 folkekirkemedlemmer i et sogn, udløser det flere
menighedsrådsmedlemmer.
Har to eller flere sogne fælles menighedsråd, består det af højst det
antal medlemmer, som de deltagende menighedsråd enkeltvis kan
bestå af, og mindst det antal som det
samlede antal folkekirkemedlemmer
i de deltagende sogne ville give ret
til, hvis sognene var ét stort sogn.
Antallet af menighedsrådsmedlemmer skal besluttes på forhånd, og
også hvordan dette antal skal fordeles mellem sognene. Hvert sogn skal
have mindst ét medlem.
For fælles menighedsråd gælder
det altid, at valget foretages selvstændigt og med særlig(e) kandidatliste(r)
for hvert af sognene.
Valgdato:
Tirsdag 13. november 2012
Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Indlevering af kandidatlister
i tiden tirsdag 25.september til tirsdag 2. oktober inden kl 19.00
En godkendt formular kan hentes på www.km.dk.
Sakskøbing
		
Slemminge-Fjelde
		
Våbensted-Engestofte
		
Majbølle-Vigsnæs
		
		
Radsted
		
Tårs
		

Jonna Møller, Fjordvej 26, 4990 Sakskøbing
Ebbe Bressing, Nystedvej 33, 4990 Sakskøbing
Helle Pedersen, Hejredevej 7, 4990 Sakskøbing
Susanne Lohse, Fjelde Byvej 9, 4990 Sakskøbing
Knud Erik Rasmussen, Maribovej 129, 4990 Sakskøbing
Lars Stryger, Maribovej 60, 4990 Sakskøbing
Lone Kepp, Majbøllevej 93, 4862 Guldborg
Annette Brandt Kamper, Kirkevej 14, 4862 Guldborg
Anne Rosenkilde Ebbe, Nr. Vedbyvej 7, 4840 Nr. Alslev
Kjeld Jørgensen, Nykøbingvej 233, 4990 Sakskøbing
Hjørdis Høegh-Andersen, Fjordvej 8, 4990 Sakskøbing
Sidsel Jønck, Ottevej 2, 4990 Sakskøbing
Ketty Boesen, Killerupvej 40, 4990 Sakskøbing

har fastsat dagen for afholdelse af ordinært valg til menighedsråd til tirsdag den 13. november 2012 (= 2. tirsdag i november). Denne dato er fælles
for hele landet. Der bliver dog kun
valg i det enkelte sogn, hvis der er
indleveret mere end én kandidatliste.
I de tilfælde, hvor afstemningen
bortfalder, træffes afgørelsen af,
hvem der kommer til at sidde i de
nye menigheds
råd, i praksis på de
orienterings- og opstillingsmøder,
der afholdes i de enkelte sogne.
Orienterende møder
senest 18. september
Det afgående menighedsråd skal afholde et offentligt orienteringsmøde
senest den 18. september 2012. På
mødet skal menighedsrådet redegøre for arbejdet i den forløbne periode

Orienteringsmøder og antal medlemmer
Sakskøbing 9. september kl. 11.45
		 i Sognegården, Torvet 10, 4990 Sakskøbing
		 9 medlemmer
Slemminge-Fjelde 16. september kl. 14.00
		 i Slemminge præstegård, Engestoftevej 47, 4990 Sakskøbing
		 5 medlemmer (4 fra Slemminge og 1 fra Fjelde)
Våbensted-Engestofte 9. september kl. 12.00
		 i Våbensted præstegård, Våbensted Byvej 2, 4990 Sakskøbing
		 8 medlemmer (6 fra Våbensted og 2 fra Engestofte)
Majbølle-Vigsnæs 10. september kl. 19.00
		 i Majbølle præstegård, Præstestræde 45, 4862 Guldborg
		 7 medlemmer (5 fra Majbølle og 2 fra Vigsnæs)
Radsted-Tårs 11. september kl. 19.00 i Tårs præstegård, Tårsvej 16,
		 4990 Sakskøbing, for Tårs sogn
		 11. september kl. 19.00 i Radsted præstegård, Alleen 11,
		 4990 Sakskøbing, for Radsted sogn
		 8 medlemmer (4 fra Radsted og 4 fra Tårs)
I forlængelse af orienteringsmøderne afholdes der opstillingsmøder.

og for kommende opgaver, og der
skal gives en orientering om reglerne
for opstilling af kandidater.
Det orienterende møde kan efterfølges af et opstillingsmøde, hvor der
udarbejdes en kandidatliste.
Kandidatlister
Alle medlemmer af folkekirken, som
er over 18 år og har dansk indfødsret eller har haft fast bopæl her i
Danmark i mindst 1 år, har valgret.
Valgretten udøves i den menighedsrådskreds hvor man har bopæl, eller
hvor man har løst sognebånd til.
Enhver med valgret er valgbar
og kan opstilles som kandidat. Der
skal være mindst én kandidat på en
liste, og der kan højst være dobbelt
så mange som det antal medlemmer
der skal vælges. Hver kandidatliste
skal være underskrevet af mindst 5
og højst 15 stemmeberettigede vælgere som stillere.
Konstituerende møde
Det nye menighedsråd skal have
holdt sit konstituerende møde, inden dets funktionsperiode begynder, altså inden søndag den 2. december.
Anne Birgitte Villadsen
Reglerne for hvordan valget skal finde sted er
fastsat i Lov om valg til menighedsråd og i Cirkulære om valg til menighedsråd den 13. november 2012, som man kan finde på nettet:
www.retsinformation.dk.

