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Birgitta her i kisten lå
Vadstena aldrig mer’ hun så
Nu ser vi bare Lange Jan
som lyser op, så godt han kan

Esbern Gaur Vernersen
 

Det hvide kors ved Kyrkhamns  
Kapel, Øland, Sverige
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dette arbejde ikke blev gjort? Også 
dette arbejde støtter man gennem sit 
medlemskab. Kirken handler ud fra 
åndelige og menneskelige værdier, 
der udspringer af Guds kærlighed til 
mennesker, sådan som hans søn, Je-
sus Kristus, har forkyndt det og vist 
ved eget eksempel. At Gud elsker os 
alle, også den fremmede og den, in-
gen bryder sig om, og dermed byder 
menneskers egoisme og chauvinisme 
imod, har verden brug for at høre. 
Tro og håb er ikke noget, vi har for 
os selv, men noget, vi er sammen om. 

I kirken er sandheden ikke fastlåst, 
men i levende bevægelse. Hvordan 
vi skal forstå talen om Gud, eksisten-
sen, os selv, hinanden, livet og dø-
den, vores muligheder og begræns-
ninger, må forstås af mennesker, der 
spørger og lytter efter svar. Sådan 
nogle som os. Kirken er et sted for 
svære spørgsmål, der ikke kan klares 
med målebånd og vægt. Kirken har 
plads og rum og tid til mennesker, 
der kommer fra de forskelligste livs-
situationer, hver med sin bagage af 
tanker og erfaringer og veje at gå. At 
komme i kirke er at møde et andet 
budskab end det, vi selv kan tænke 
os til – og lade sine tanker berige og 
måske befrugte af det – at åbne sig 
for en større og dybere livshorisont. 
At være medlem er at være med til at 
holde denne mulighed åben for sig 
selv og for andre.

Så er der endelig de håndfaste 
fordele og ulemper. Den beskedne 
kirkeskat er et kontingent, der giver 
adgang til de kirkelige handlinger, 
som markerer livets vendepunkter. 
Medlemskabet begynder med, at 
forældrene vælger at lade deres barn 
døbe. Her tages barnet ind i Guds 
favn med løfte om, at Kristus aldrig 
vil forlade det på dets vej gennem 
livet og døden. Når det unge men-
neske vil konfirmeres, bekræftes 
dette under en gudstjeneste. Sker 
det, at et kirkeligt bryllup sidenhen 
kommer på tale, er medlemskab på-
krævet i det mindste for den ene af 
parterne. Ellers må man på rådhuset. 
Og endelig, ved livets tæppefald, er 

Mange ved i dag ikke, hvad de skal 
bruge kirken til. Kirken fremstår som 
en fremmed størrelse, et sted fuld af 
hattedamer og præster i gammel-
dags tøj. Det er sikkert fint for dem 
– lad dem nusse omkring med det, 
de åbenbart tror på, bare vi andre 
kan få lov at sove længe om søn-
dagen! Andre har en mere offensiv 
tankegang. De vil af med det gamle 
skidt. Det spærrer for fremskridtet, 
holder menneskeheden tilbage – og 
så koster det penge. Skulle man ikke 
begynde at gøre en forskel ved at op-
sige sit medlemskab? Så sparer man 
også kirkeskatten. Hvad skal man 
med sit medlemskab? Det vil denne 
artikel handle om.

Kirkebladet her viser jo, hvad der 
foregår i det lokale kirkeliv. Gudstje-
nester, foredrag, koncerter, kor og 
dertil meget mere – noget til og for 
alle, lige fra småbørnsfamilier til æl-
dre og ensomme. Kirken er  ramme 
om menneskelivet i dets mangfol-
dighed. En altid åben dør til et le-
vende og bredt favnende fællesskab. 
Kirkebladet viser vej til arrangemen-
ter, som enhver kan møde op til. Det 
kan man med sit medlemskab støtte 
op om. 

Men kirken er også ramme om 
meget, der ikke står i kirkebladet. Li-
vet er ikke altid en dans på roser, og 
mange mennesker henvender sig til 
en præst for at få lettet deres hjerte, 
luftet deres tvivl og frygt eller glæde 
og håb, nogle for overhovedet at tale 
med et menneske, andre for at finde 
vej i livet og måske noget at tro på. 
At tale med en præst kan enhver 
komme til. Uden at det registreres og 
journalføres. Man  vil finde et lytten-
de øre hos et medmenneskeligt enga-
geret menneske. Det koster ingenting 
– for det bærer medlemmerne. 

I det hele taget arbejder kirken i 
høj grad for mennesker i nød. Mange 
af dem, der er faldet gennem det of-
fentliges sikkerhedsnet, møder i kir-
kens forskellige tilbud fagpersoner 
og frivillige, der er villig til at bruge 
tid, kræfter og penge på dem. Hvor-
dan mon vores land ville se ud, hvis 

medlemskab af kirken nødvendigt 
for at blive bisat eller begravet fra 
en kirke. Medlemskabet dækker de 
omkostninger, som naturligvis er til 
præst, kirketjener, organist, sanger, 
opvarmning, pyntning. Det arbejde, 
der ligger før, under og efter den kir-
kelige handling. Her er det værd at 
overveje, hvad ens eventuelle udmel-
delse kan betyde for de efterladte. En 
udmeldelse bør af samme grund al-
tid være i samråd med ens kære. 

Man kan kritisere kirken for man-
ge ting. Det er den selv ret god til. 
Kirker, præster og menigheder er så 
forskellige, at det at være medlem 
af Folkekirken er at være medlem af 
et velordnet anarki. Medlemskabet 
giver dog mulighed for indflydelse. 
Det kommende menighedsrådsvalg 
er din chance for at give Folkekirken 
et skub i den rigtige retning!

Kenneth Bjørnholt Jacobsen

Det er dit valg!

Kirkebladet for  
Sakskøbing-egnen 
udgives af menighedsrådene i de 
ni sogne.

Redaktør  
Lisbeth Lumby 
Enebærvej 6, 4990 Sakskøbing  
E-mail: lrkr@km.dk

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 
sognepræs ten.

Deadline næste gang:  
Mandag den 18. juli 2016

Redaktionens medlemmer
- Bendicht Mader, Tårs
- Esbern Gaur Vernersen,  

Majbølle-Vigsnæs
- Anne Birgitte Villadsen, Radsted
- Lisbeth Lumby, Sakskøbing
- Knud-Erik Rasmussen,  

Våbensted
- Kenneth Bjørnholt Jacobsen, 

Slemminge
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Idet vi alle håber, at sommeren bli-
ver god og varm og tør, dog alt med 
måde, vil vi afholde et udendørs-
gudstjenester, ganske som vi plejer.

Agerup kapel
Dybt inde i skoven ligger Agerup ka-
pel som et lille slot – og dér holder 
vi gudstjeneste søndag 19/6 kl 14. 
Der vil være stillet bænke op – og 
levende musik til at akkompagnere 
salmesangen. Efter gudstjenesten er 
der kaffe og kage. Vejen ind i skoven 
og frem til kapellet vil være tydeligt 
markeret, så ingen farer vild og bli-
ver væk i skovens dybe, stille ro. Kør 
eller gå ind ad Agerupvej forbi Age-
rup Avlsgård mod skoven. I tilfælde 
af dårligt vejr rykkes gudstjenesten 
til Våbensted kirke.  

Cykelgudstjeneste
Søndag 14/8 mødes cyklist-menighe-
den kl 9 i Fjelde kirke til morgenmad 
og kaffe. Efter en kort andagt kører 
vi samlet eller spredt, men i hvert 
fald i eget tempo de 3 km ned af En-
gestoftevej til Slemminge kirke, hvor 
dagens anden andagt efter lidt juice 
og frugt vil finde sted kl 10. De næ-
ste 3 km fører vi til Engestofte kirke, 
hvor der vil være lidt sødt til tanden 
og dagens sidste andagt vil finde sted 
kl 11. Ved middagstid når vi efter 
endnu en distance på 3 km frem til 

Våbensted kirke, hvor der er gudstje-
neste. Derpå serveres sandwich og 
drikkevarer i præstegårdshaven. 

Salme-initiativ
Vi har en stor salmeskat i Salmebo-
gen – og i mange af de nye salmer, 
der skrives. Som kirkegænger kan 
man komme ud for, at der er salmer i 
gudstjenesten, som man ikke kender 
godt nok til, at man føler sig tilpas. 
Det vil vi gøre noget for at imøde-
komme: Fra et kvarter før gudstje-
nesten og allerhøjst indtil klokkerne 
ringer 5 minutter før, synger vi sam-
men et par vers af nogle af dagens 
salmer ledsaget af organist og kir-
kesanger. Så skulle man være bedre 
klædt på. Tilbuddet er naturligvis 
frivilligt. Vil man deltage, møder 
man simpelthen op i tide.

Slemminge Fjelde Våbensted Engestofte Sogne

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
Johnna 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 Hemming-
sen på tlf. 54 77 90 49.

Pastoratets hjemmeside
www.slemmingekirke.dk

Pastoratets facebookside
de fire sogne
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Musikgudstjeneste for familier
Som afslutning på forårets babysal-
mesang holder vi en festlig gudstje-
neste i kirken med masser af fagter 
og rytmik. Det er søndag den 12. juni 
2016 kl. 10.30. Vores faste musik-
pædagog Kirsten Pedersen kommer 
også med. Efter gudstjenesten er der 
hygge og lidt at spise i det fri uden 
for kirken. Hvis vejret er til det gril-
ler vi pølser og der er nok til alle, 
både babyer, forældre og søskende 
og bedsteforældre. Det er gratis at 
deltage. 

Salmerne prædiker
Ved gudstjenesten søndag den 26. 
juni 2016 kl. 19.00 præsenteres nye 
salmer af de to lokale salmedigtere 
Merete Bandak og Bent Christensen. 
De vil hver især fortælle om deres 
tilgang til salmedigtningen og om 
hvordan processen med at digte sal-
mer er for dem. Vi synger naturligvis 
et passende udvalg af deres salmer, 
på både nye og gamle melodier. Her 
kan man læse et par smagsprøver på 
salmerne:

2. søndag efter trinitatis
Evangeliesalme
Mel.: O Jesus, hør mig for din død

Hvad ville denne store flok?
Ja, ville de nu også nok
til Jesus helt at følge?
Begav de sig mon blot af sted,
fordi de ville være med
på en ny tidens bølge?

For Jesus vender sig nu om
og siger til dem: Ja, så kom!
Men I skal altså vide,
at her kan intet gøres halvt.

Kan I med mig forlade alt
og indtil døden lide?
Du skræmmer os jo næsten væk;
entusiasmen får et knæk,
når denne pris vi hører.
Det er totalt at følge dig,
men kun ad denne hårde vej
du os til frelsen fører.

Ja, lad os dette ret forstå,
og styrk os til med dig at gå
fuldførelseskorsvejen,
så at vi ikke giver op,
men når som din discipeltrop
til himmerigsmålstregen!

Luk 14,25-35
Bent Christensen 2010.2014.

Jeg ønsker mig en gud som jeg kan bruge
der ikke sætter grænser eller hegn
der ikke vil bestemme eller true
der kun vil sende sol og ikke regn

Jeg ønsker mig en gud som står på pinde
der stiller li’så snart jeg råber: Kom!
forkæler mig og altid la’r mig vinde
forstår at det er mig det handler om

Jeg ønsker mig en gud der kan begribe
at tiden den er kostbar, den er kort
Jeg skal så mange ting, de står på stribe
og venter bare på at blive gjort …

…

Hør mig! du lille menneske i vrimlen
Hør mig! og slip din afgudsønskedrøm
Kun jeg har magt på Jorden og i Himlen
gi’r solen kraft og styrer haves strøm

Min fløjte fik dig ikke til at danse
du jamred’ ikke til min klagesang
Jeg råbte, men du ville ikke standse
din egoismes nakkestolte gang

Nu kalder jeg igen, så bøj dit øre!
Læg palmegrene for din hjertedør!
Din konge vil dig tjene. Jeg vil føre
dig ind i ægte frihed. Hvis du tør …

Merete Bandak

Koncerter
Søndag d. 29. maj kl. 20 er der som-
merkoncert med alle vores egne tre 
kor: Sakskøbing Kammerkor, Saks-
købing Kirkes Pigekor og vokalen-
semblet Voci fluenti. Korene synger 
sammen og hver for sig, og der er 
også et par fællessalmer på program-
met.

Søndag d. 31. juli kl 20 får kirken 
fint besøg fra Australien. Den inter-
nationalt kendte orgelstjerne Chri-
stopher Wrench kommer til byen i 
anledning af det historiske Köhne-
orgels 150 års fødselsdag. 

Hans koncert bliver den femte i en 
serie på syv koncerter, hvor det fine, 
gamle instrument er i fokus.

På programmet står, som ved 
alle de øvrige fødselsdagskoncerter 
i 2016, musik af den danske senro-
mantiker Otto Malling. Denne gang 
er det hans samling af stemningsbil-
leder for orgel med titlen “Paulus”, 
som beskriver Paulus´ liv og omven-
delse fra forfølger til discipel.

Christopher Wrench er født i 
1958, uddannet i både Australien 
og Europa og til daglig ansat som 
Director of Music i Christ Church i 
Brisbane. Det er en stor ære og fornø-
jelse, at han for anden gang har lagt 
vejen forbi Sakskøbing på sin som-
merturné.

Der er gratis adgang til koncer-
terne.

Guldalderklang
Ud over at Köhne-orglet fejres med 
de syv koncerter, bliver der også spil-
let lidt mere end sædvanligt på det 
ifm. gudstjenesterne. I dette kirke-
blads periode kan man nyde dets 
guldalderklang ved følgende guds-
tjenester: 12/6, 26/6, 10/7, 24/7, 7/8 
og 21/8.

Ekstra sangformiddag
Sæsonens sidste sangformiddag blev 
desværre aflyst pga. sygdom. Derfor 
har organisten lagt en ekstra som-
mersangformiddag ind i kalenderen. 
Det bliver onsdag d. 13. juli til sæd-
vanlig tid kl. 10-11.30. Programmet 

Sakskøbing Sogn
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er også, som det plejer: En halv times 
planlagt program, en kop kaffe, og 
en halv times “ønskekoncert”, hvor 
vi synger det, som de fremmødte har 
lyst til.

Sesquialtera
Sesquialtera er Sakskøbing Kirkes 
lokale orgelforum. Som medlem får 
man information om koncerterne i 
Sakskøbing Kirke med særligt fokus 
på orgelkoncerterne. Man får også et 
tidligt indblik i, hvad der er planlagt 
i det kommende kalenderår, samt 
information om diverse arbejder el-
ler ændringer ved sognets 3 orgler 
(det historiske Köhne-orgel fra 1866, 
det digitale Allen-orgel fra 2005 og 
kapellets digitale Allen-orgel). Man 
kan desuden komme på en særlig 
søndagsliste, hvor man stort set hver 
uge får en mail om den kommende 
søndags orgelmusik. Med mellem-
rum arrangeres også små orgelture  
eller foredragsaftner for medlem-
merne, som der lige nu er ca. 50 af 
på maillisten, samt over 60 på Face-
book.

Tilmelding til Sesquialtera kan ske 
enten på Facebook (søg på “Sesquial-
tera”) eller ved at sende en mail til 
kirkens organist på fch@giflerne.dk.

Ledige pladser i kirkens  
pigekor og kammerkor
Der er sandsynligvis ledige pladser 
efter sommerferien i både Sakskø-
bing Kirkes Pigekor og Sakskøbing 
Kammerkor. Læs mere om kor-
ene her: http://sakskobing-sogn.
dk/?page_id=197.

Strikkegruppe
Der er sommerstrik på følgende tirs-
dage kl. 14 i Sognegården: 7. juni, 19. 
juli, 2. august, 6. september.

Hjemmeside
Sakskøbing Sogn har en hjemmesi-
de, hvor vi både informerer om kir-
kens gudstjenester og arrangementer 
og hvor man kan finde nyttige op-
lysninger vedrørende dåb, vielser og 
begravelser. 

Derudover er billeder og små film 
fra de mange aktiviteter der foregår 
i kirkens mange huse. Der er også 
mulighed for at høre pigekoret synge 
mange dejlige salmer. 

Besøg os på  
www.sakskobing-sogn.dk

Hvad bygger de nu?
Måske har nogle bemærket at der i 
øjeblikket foregår noget ved siden af 
kirken. Kirkens gamle toiletbygning 
og den gamle varmecentral rives ned 
for at gøre plads til en funklende ny 
bygning (som dog vil minde om 
de gamle) hvor der vil være et flot 
handicapvenligt toilet og også være 
plads til redskaber og opbevaring. Vi 
forventer at bygningen vil stå klar til 
brug i løbet af august måned.

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:  
Kim Gram Jakobsen
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

Den gamle »dame« Köhneorglet, som i 
år fylder 150 år. Hun holder sig godt og 
piver sjældent. Men hun »piber« meget!
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Sognepræst

Kirke

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

Sakskøbing

Kenneth Bjørnholt Jacobsen (KBJ)

Våbensted - Engestofte Slemminge - Fjelde

10.30 LL

10.30 HMT
Familiegudstjeneste med afslut 

ning af babysalmesang og  
efterfølgende traktement

10.30 LL

19.00 HMT 
Salmerne prædiker
Merete Bandak og 
Bent Christensen

10.30 HMT

19.00 HMT

10.30 HMT

10.30 LL
Kirkekaffe

10.30 LL

10.30 LL

10.30 HMT

19.00 LL

10.30 HMT

18.00 HMT
Godnatgudstjeneste

Sakskøbing Kirkes Pigekor

10.30 LL

Søndag  
d. 5. juni

2. s. .e. trinitatis

Søndag  
d. 12. juni

3. s. .e. trinitatis

Søndag  
d. 19. juni

4. s. .e. trinitatis

Søndag  
d. 26. juni

5. s. .e. trinitatis

Søndag  
d. 3. juli

6. s. .e. trinitatis

Søndag  
d. 10. juli

7. s. .e. trinitatis

Søndag  
d. 17. juli

8. s. .e. trinitatis

Søndag  
d. 24. juli

9. s. .e. trinitatis

Søndag  
d. 31. juli

10. s. .e. trinitatis

Søndag  
d. 7. august 

11. s. .e. trinitatis

Søndag  
d. 14. august

12. s. .e. trinitatis

Søndag  
d. 21. august

13. s. .e. trinitatis

Søndag  
d. 28. august

14 . e. trinitatis

Torsdag  
d. 1. september

Søndag  
d. 4. september

15. s. e. trinitatis

9.00 Våbensted

14.00 Agerup kapel

10.30 Våbensted

10.30 Engestofte

9.00 Våbensted BM

9.00  Engestofte EGV

Cykel-gudstjeneste

10.30 Våbensted

10.30 Slemminge

10.30 Fjelde

14.00 Agerup kapel

9.00 Slemminge EGV

10.30 Fjelde

10.30 Slemminge ABV

Cykel-gudstjeneste

9.30 Fjelde

9.00 Slemminge EGV
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Esbern Gaur Vernersen (EGV)

Dato Majbølle - Vigsnæs

Bendicht Mader (BM)

Tårs

Anne Birgitte Villadsen (ABV)

Radsted

Kenneth Bjørnholt Jacobsen (KBJ)

Slemminge - Fjelde

10.30 Majbølle

8.00 Majbølle 
- Andagt og sogneudflugt  

til København

10.30 Vigsnæs KBJ

10.30 Majbølle
Børne- og familiegudstjeneste

10.30 Majbølle

9.00 Majbølle KBJ

9.00 Vigsnæs KBJ

10.30 Majbølle BM

10.30 Vigsnæs

10.30 Majbølle

10.30 Majbølle
Strandgudstjeneste ved Noret

10.30 Majbølle

10.30 Majbølle

5/6

12/6

19/6

26/6

3/7

10/7

17/7

24/7

31/7

7/8

14/8

21/8

28/8

1/9

4/9

10.30

9.00

10.30

10.30

10.30

9.00 ABV

9.00

10.30

10.30 (9.30 flag og rundstykker)

9.00

9.00
Morgensang og
sommerudflugt 

10.30

10.30 BM

9.00 BM

10.30

9.00

10.30

10.30 (Bål og pølser bagefter)

9.00

10.30

10.30 Slemminge

10.30 Fjelde

14.00 Agerup kapel

9.00 Slemminge EGV

10.30 Fjelde

10.30 Slemminge ABV

Cykel-gudstjeneste

9.30 Fjelde

9.00 Slemminge EGV
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Hjertestarter til Majbølle  
og Vigsnæs Kirker
Den 27. februar og den 19. marts 
blev der afholdt kursus i førstehjælp 
i Majbølle præstegård for alle interes-
serede i Majbølle og Vigsnæs. Der var 
23 deltagere og som belønning for 
anstrengelserne og til glæde og gavn 
for alle, er der nu opsat hjertestarter 
på mandskabshuset ved begge kirker. 
Det er Dansk Folkehjælp der i samar-
bejde med TrygFonden har taget ini-
tiativ til dette projekt. En folder med 
den nødvendige information er ble-
vet delt ud i begge sogne. Vi havde 
to morsomme og alvorlige dage med 
mange forskellige øvelser og godt 
fællesskab. Tak til alle der deltog. De 
forskellige hjertestartere i hele lan-
det kan ses på hjemmesiden www.
trygfonden.dk, eller adressen www.
hjertestarter.dk/Find-hjertestarter og 
man kan downloade en App til mo-
bilen, som også viser, hvor de findes. 

Nyt tag på Majbølle Kirke
I løbet af foråret vil Majbølle Kirke 
undergå store forandringer - et stil-
lads bliver sat op omkring kirken 
imens kirken får lagt et nyt tag. I den 
forbindelse vil der blive arrangeret 
en eftermiddag med arkitekt Jesper 
Herbert, som vil fortælle om det 
spændende arbejde med kirken, og 
om hvorfor et nyt tag er nødvendigt. 

Hvis vejret tillader der er der grill på 
parkeringspladsen efterfølgende. 

Gudstjeneste i det fri
Den 21. august er højmessen flyt-
tet udenfor til stranden ved noret i 
Majbølle. Man er velkommen til at 
medbringe sin madkurv til den ef-
terfølgende frokost på havnen. 

Høstgudstjenester
I år er høstgudstjenesterne i begge 
kirker den 11. september. I Majbøl-
le er der kl. 10.30 og i Vigsnæs kl. 

19.00. Efter gudstjenesten i Majbølle 
arrangeres en frokost. 

Visitats ved biskoppen
Den 25. september holder biskop 
Steen Skovsgaard visitats i Majbølle 
Kirke. Visitatsen indledes med en 
højmesse hvor både biskop og provst 
deltager. Alle er velkommen til at 
deltage og der vil være kirkekaffe ef-
ter og mulighed for en lille snak efter 
gudstjenesten. 

Sognetur til  
København den 12. juni
Som tidligere annonceret er der sog-
netur den 12. juni. Turen begynder 
med en kort andagt i Majbølle kirke 
kl. 8.00. Herefter kører bussen til 
København, hvor vi skal se Christi-
ansborg. Der er arrangeret en omvis-
ning med mulighed for at se blom-
sterfrisen, der er malet af et af vore 
sognebørn – den såkaldt ’onde ma-
ler’. Frokosten spiser vi på Café Dalle 
Valle i Fiolstræde, og herefter er der 
mulighed for at aflægge et besøg i 
Skt. Petri kirke eller i Domkirken. In-

Majbølle og Vigsnæs Sogne

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
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Radsted og Tårs Sogne

Grundlovsdag 
– er der gudstjeneste i Radsted Kirke 
kl. 10.30. Men inden da hejser vi fla-
get og drikker grund-lovsmorgenkaf-
fe i præstegården kl. 9.30.

Med bål bagefter
Der har i de senere år været den gode 
tradition i Radsted, at der efter en 
gudstjeneste i juni blev stegt pølser 
over bål i præstegårdshaven. I år bliv 
er det august, inden det bliver tid for 
den aktivitet, for det bliver søndag d. 
14. august, hvor der efter gudstjene-
sten kl. 10.30 i Radsted Kirke tændes 
bål, og så steges der pølser, spises kar-
toffelsalat og hygges i augustsolen. 

Evt. ændringer?
Ansøgningen om godkendelse af 
den indvendige istandsættelse af 
Radsted Kirke ligger nu til myndig-
hedsbehandling i stiftet, som skal 
indhente udtalelser fra National-
museet og Kgl. Bygningsinspektør 
– ja, man kalker altså ikke bare lige! 
Evt. ændringer i gudstjenestelisten 
ved arbejdets igangsættelse vil blive 
meddelt i dagspressen.

Nye konfirmander
Nyt konfirmandhold starter til efter-
året. Hvornår og hvordan fremgår af 

det brev, som alle i Saks-købing-sko-
lernes 6. kl. får engang i juni. 

Konfirmationen finder sted søndag 
d. 23. april 2017 i Radsted Kirke og 
søndag den 30. april 2017 i Tårs Kirke.

Kirkegårdsvandring –  
denne gang i Tårs
Tirsdag d. 5. juli kl. 19.00 indbydes 
til en vandring på Tårs Kirkegård – 

som det skete i Radsted sidste år. Idet 
vi håber det bliver en lun sommer-
aften, vil graver Flemming Rasmus-
sen ledsage os rundt på kirkegården 
og fortælle om dens grundplan, be-
plantning, og hvilke tanker der kan 
være for fremtiden, hvor antallet af 
gravsteder vil gå tilbage. Endvidere 
vil sognepræsten fortælle træk af 
kirkegårdens kulturhistorie, og om 

den hjemturen vi vil gå gennem St. 
Kannikestræde og høre om de gamle 
kollegier. Vi slutter i Regensens gård 
ved Runde tårn. Hele turen inklusiv 
frokost koster 100 kr., man betaler 
selv for drikkevarer. Tilmelding til 
Connie Rosenkilde 29265589 eller 
Lone Kepp 61751364. Senest tilmel-
ding 5 juni. Alle er velkommen til at 
deltage.(Dog max 50 personer). 

Fællesskabets program  
efteråret 2016
(Majbølle Præstegård kl. 14-16)
27. september: ’Anima sana in cor-
pore sano’ – en sund sjæl i et sundt 
legeme. Sådan sagde de gamle rome-
re, når de bad om at få et langt og 
godt liv.

I dag tænker vi særligt på, at vi 
mennesker også har en krop vi skal 
huske at bruge.  

Denne eftermiddag vil Rita Stern 
sørge for fysikken - og mon ikke også 
vi får lidt kaffe og kage dertil.
11. oktober: Denne eftermiddag får 
vi besøg af Maria Kerkling. Hun vil 
synge et potpurri af blandede viser 
– egne og andres. Vi kan glæde os 
til et genhør med stemmen og gui-
taren, godt humør og en fællessang 
indimellem. 
25. oktober: Majbølle Mølles 100 års 
jubilæum – en film. 

Da det i år er 120 år siden at Maj-
bølle Mølle blev opført vil der denne 
eftermiddag i Fællesskabet være mu-
lighed for at se en særlig film fra 100 

års jubilæet i 1996. Connie Rosen-
kilde vil fortælle om møllens histo-
rie og om festen ved 100 års jubilæet.  

8. november: Krop, bevægelse og 
godt humør, v/ Rita Stern. 

22. november: I 2017 er der refor-
mationsjubilæum. 

Men hvem var Martin Luther 
egentlig og hvorfor ved der behov for 
en reformation af kirken? Denne ef-
termiddag vil sognepræsten fortælle 
om Luthers liv og kirkesyn. Hvad 
ville Luther og hvad stod han for? Vi 
synger Luther-salmer, - mon vi også 
får Luther-lagkage? 

6. december: Andagt i Majbølle 
Kirke kl. 12 og julefrokost kl. 13-16 i 
Majbølle Præs tegård.

Der er kommet ny låge i mellem Radsted kirkegård og parkeringsplads, lavet i Den Gam-
le Smedie. Her er de gamle smede fotograferet den dag, den blev sat i. Foto: Lone Holm
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styrtede kirkens kor i havet. I dag er 
der her en balkon med en fantastisk 
udsigt over havet.

 Vi regner med at være tilbage i 
Radsted ca. kl. 18.00.

Deltagelse i udflugten koster kr. 
200, som omfatter: bus, kaffe m.m. 
to gange, rundvisning, frokost (uden 
drikkevarer).

Af hensyn til udflugtens prakti-
ske gennemførelse bedes man senest 
d. 13. juni tilmelde sig til Rad-sted 
Prgd., tlf. 54 70 54 08; el. Tårs Prgd., 
tlf. 54 77 20 39; eller Mhr.formand 
Sidsel Jønck, tlf. 51 76 40 69 (her ger-
ne med sms). Vel mødt!

de forestillinger som knytter sig til 
gravminder gennem tiderne.

Der bydes på en kop kaffe i afte-
nens løb. Vel mødt.

 
Heldagsudflugt til Sydsjælland 
søndag d. 19. juni
Radsted og Tårs Sogne arrangerer 
igen i år fælles udflugt.

Dagen begynder med gudstjene-
ste i Radsted Kirke kl. 9.00.

Kl. ca. 9.45 er der kaffe og rund-
stykker i Radsted – og derpå kører vi 
i bus til landsædet Nysø ved Præstø. 
Her findes i den østlige kavalerfløj 
en samling arbejder af billedhugge-
ren Bertel Thorvald-sen (1770-1844), 
som åbnes for besøgende.

Nysø’s hovedbygning er opført 
1671-73 i nederlandsk barokstil af 
den driftige købmand Jens Laurid-
sen i Præstø. 

På Thorvaldsens tid var Nysø ejet 
af baron Henrik Stampe (1794-1876) 
og hans hustru Christine Stampe, 
født Dalgas (1797-1868).

Thorvaldsen og ægteparret Stam-
pe havde mødt hinanden i Italien, 
hvor billedhuggeren havde sit virke 
i 40 år og blev en berømt guldalder-
kunstner. 

I 1838 vendte Thorvaldsen hjem 
til Danmark. Han blev professor ved 
Kunstakademiet på Charlot-tenborg 
i København, og havde her tjeneste-
bolig. Men han havde svært ved at 

finde arbejdsro på akademiet. Der 
var for megen opmærksomhed og 
selskabelighed omkring ham.

På Nysø åbnede Christine Stampe 
hjemmet for en række af tidens kul-
turpersonligheder, bl.a. H.C. An-
dersen, Grundtvig, Oehlenschläger, 
Ingemann. Fra 1839 til sin død i 
1844 var Thorvaldsen den hyppigste 
og kæreste gæst. Christine Stampe 
skabte på Nysø den ideelle ramme for 
hans kunstneriske virke. Thorvaldsen 
fik et atelier på første sal i hovedbyg-
ningen; og da han behøvede mere 
plads og bedre lys til at arbejde med 
buster i naturlig størrelse, lod Christi-
ne Stampe opføre et atelier i parken.

”Thorvaldsen Samlingen på Nysø” 
indrettedes i 1920-erne, og åbnede 
for offentligheden i 1926. Samlin-
gen omfatter større skulpturer, por-
trætbuster, relieffer, skitser til bl.a. 
relieffriserne i Vor Frue Kirke i Kø-
benhavn, lermodeller og tegninger. 

Efter en rundvisning i Thor-
valdsen-samlingen spiser vi frokost i 
Restaurant Kaktus i Præstø.

Derpå kører vi til Stevns, hvor vi 
ser Højerup gamle Kirke. Kirken lig-
ger på kanten af Stevns Klint; 40 me-
ter over Østersøens vand. Kirken er 
opført ca. 1250 i god afstand af klin-
ten; men som tiden gik, faldt mere 
og mere af klinten i havet. I 1910 
blev kirken af sikkerhedsgrunde ta-
get ud af brug; og d. 16. marts 1928 

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

Hjemmeside / Facebook
www.radstedsogn.dk
https://www.facebook.com/ 
radstedtaars

Højerup gamle kirke. Lige uden for døren: Frit fald! Foto fra postkort.
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Fælles for alle sogne

Konfirmation 2016-17
Helt nøjagtigt hvornår konfirmati-
onsforberedelsen for dem der skal 
konfirmeres i foråret 2017 starter, er 
ikke aftalt endeligt endnu, men in-
den sommerferien vil elever i 6. kl. 
på Sakskøbing-skolerne få et brev 
med hjem med nærmere oplysnin-
ger om undervisningsforløb, tider, 
tilmelding og konfirmationsdatoer. 

Landemode
Onsdag d. 8. juni er der Landemode 
i Maribo. Det er Lolland – Falster 
stifts ”generalforsamling” kan man 
sige. Programmet ser således ud: 

-  Gudstjeneste i Maribo Domkirke kl. 
13.00. Prædikant: Provsten for Fal-
ster Provsti, Michael Fager-lund

-  Landemode i Bangs Have kl. 14.00. 
-  Landemodeberetning af biskop 

Steen Skovsgaard og formand for 
stiftsrådet Bent Normann-Olsen.

-  Uddeling af Den kirkelige Initiativ-
pris

-  Foredrag af kunstner Hein Heinsen 
(Ham der har lavet skulpturen ved 
bispegården)

Man kan tilmelde sig hos sit lo-
kale menighedsråd. 

Menighedsrådsvalg 2016
Til efteråret er der valg til menigheds-
rådene. Det er ikke noget der bliver 
dækket live på tv 2 news, men det 
er alligevel ret væsentligt. Her skal vi 
vælge de personer som de næste 4 år 
skal varetage vore kirker og sognes 
bedste interesser. Det drejer sig om 
alt fra vedligehold af ejendommene 
og maskiner til hvilke gudstjeneste-
former vi foretrækker og hvad vi skal 
gøre for børnene, forældrene og de 
ældre i sognene. Hvis du har lyst til 
at være med i menighedsrådsarbej-
det så kan du henvende dig til din 
lokale menighedsrådsformand og få 
yderligere information. 

Nogle få faktiske fakta  
om menighedsrådsvalget
Antallet af menighedsrådsmedlem-
mer i de enkelte menig hedsråd af-

hænger af sognets størrelse, min. 5, 
over 1000 folkekirkemedlemmer i et 
sogn forholdsmæssigt flere.

Har to eller flere sogne fælles me-
nighedsråd, består det af højst det 
antal medlemmer, som de delta-
gende 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 menighedsrådsmedlem-
mer skal besluttes på forhånd, og 
også hvordan dette antal skal forde-
les mellem sognene. Hvert sogn skal 
have mindst ét medlem.

For fælles menighedsråd gælder 
det altid, at valget foretages selvstæn-
digt og med særlig(e) kandidatliste(r) 
for hvert af sognene.

Valgdato: Tirsdag d. 8. november 
2016. Kirkeministeriet har fastsat da-
gen for afholdelse af ordinært valg 
til menig hedsråd til tirsdag d. 8. no-
vember 2016 (= 2. tirsdag i novem-
ber). Denne dato er fælles for hele 
landet. Der bliver dog kun valg i det 

enkelte sogn, hvis der er ind leveret 
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 en kelte sogne.

Orienterende møde senest 8 uger 
før valgdagen: Det afgående me-
nighedsråd skal afholde et offentligt 
orienteringsmøde senest 8 uger før 
valgdagen. På mødet skal menig-
hedsrådet redegøre for arbejdet i den 
forløbne periode og for kommende 
opgaver, og der skal gives en orien-
tering om reglerne for opstilling af 
kandidater.

Det orienterende møde kan efter-
følges af et opstillingsmøde, hvor der 
udarbejdes en kandidatliste.

Alle medlemmer af folkekirken, 
som er over 18 år og har dansk ind-
fødsret eller har haft fast bopæl her 
i Danmark i mindst 1 år, har valgret 
til menighedsrådet i det sogn, hvor 
man bor eller har løst sognebånd til. 
Enhver med valgret er valgbar og 
kan opstilles som kandidat.

Hold dig orienteret om dato for 
orienterende møde og om kandidat-
lister og i det hele taget om hvad et 
menighedsråd laver i dagspressen 
samt i den valgavis, som kommer i 
august!

Eventliste Sommer 2016

Juni
Tirsdag d. 7/6 kl. 14  Sakskøbing Sognegård: Strikkegruppe
Søndag d. 12/6 kl. 8 Majbølle kirke: Bustur til København
Søndag d. 19/6 kl. 9  Radsted Kirke: Heldagsudflugt

Juli
Tirsdag d. 5/7 kl. 19 Tårs Kirke: Kirkegårdsvandring
Onsdag d. 13/7 kl. 10 Sakskøbing Sognegård: Sangformiddag
Tirsdag d. 19/7 kl. 14 Sakskøbing Sognegård: Strikkegruppe
Søndag d. 31/7 kl. 20 Sakskøbing Kirke: Orgelkoncert

August
Tirsdag d. 2/8 kl. 14 Sakskøbing Sognegård: Strikkegruppe



En tidlig forårsdag, den før-
ste april 2016, fik Majbølle 
og Vigsnæs kirker ny kirke-
sanger. På trods af datoen var 
den god nok – ingen spøg, 
som ellers på denne dag. Ved 
kirkerne har vi således en 
god måneds tid haft fornø-
jelsen af at arbejde sammen 
med Dorthe Kronow Trabjerg 
omkring gudstjenester og 
kirkelige handlinger. Nogen 
synes måske hun virker be-
kendt. Andre tænker, hende 
har vi hørt før. Derfor melder 
spørgsmålet sig, hvem er hun 
og hvor kommer hun fra?

E: Du har jo sunget i man-
ge år, men hvordan fandt du 
egentlig vej til musikken - 
hvornår og hvorfor begyndte 
du at synge? D: Min mor har 
altid sagt, at jeg sang før jeg 
kunne tale. Det har nok altid 
ligget i mig og jeg begyndte 
derfor allerede til kor og musik tid-
ligt i folkeskolen.

E: Hvor har du din erfaring med 
musik og kirke fra? D: Jeg har som 
sagt gået til kor siden jeg var om-
kring 8 år, men en sød dame fik mig 

E: Du er jo scenevant og 
mange kender dig måske al-
lerede fra andre sammen-
hænge? D: Jeg har været med-
lem af Sprøjtehus Teateret i 
omkring 20 år og har i den 
forbindelse været med i ad-
skillige produktioner af alle 
slags; teaterkoncerter, musi-
cals og danseforestillinger. 
Den sidste jeg var en del af 
var ”ABBA”.

E: Hvor synger du ellers ud 
over kirken? D: De sidste par 
år, har jeg i ny og næ sunget 
sammen med en meget dygtig 
musiker. Han har mange pro-
jekter i gang hele tiden og jeg 
er så heldig, at blive involveret 
i en del af dem. De sidste to år, 
har vi ligget på Dansk Toppen 
med julesange.

E: Hvordan fandt du vej til 
vores kirker? D: Mine forældre 
bor i Majbølle og jeg har derfor 

været her en del gange med ungerne. 
Vi håber du må falde godt til i 

begge sogne og at mange vil få glæde 
af din stemme og medvirken ved 
gudstjenester i kirkerne året rundt – 
i sorrig såvel som i glæde. Hjerteligt 
velkommen i Majbølle og Vigsnæs 
kirker. Vi lader yndlingssalmen få 
det sidste ord: 

Ny kirkesanger i Majbølle og Vigsnæs

ind i Klosterkirkens Kor i 2001 og der 
sang jeg under organist Svend Ver-
ner Olsen i omkring 10 år. E: Hvad 
betyder kirkesang for dig? – eller 
sang i det hele taget? For mig er det 
ikke musikgenren der er afgørende. 
For mig er det dét, at kunne få lov til 
at synge. Det bringer stor glæde i mit 
og mine ungers liv.

E: Hvad er din yndlingssalme og 
hvorfor lige den? D: Min yndlings-
salme har i mange år været ”Uberørt 
af byen travlhed”. Hvorfor? Ja.. den 
er frisk, har en god tekst og minder 
mig om alle de rette og vigtige ting. 
E: Hvad betyder kirke for dig? D: Jeg 
har aldrig været den store kirkegæn-
ger, men har altid holdt af at komme 
der. Den ro der strømmer ind over én, 
kan være befriende i en travl hverdag.

Uberørt af byens travlhed
Her har dagen evighed, her har kærlighed sit sted, 
vor Guds søn er sammen med os under Helligåndens fred. 
Og da føler vi en stund, at vi står på hellig grund.
Og at livets mening lyde fra vore Skabers egen mund. 

Billedet på forsiden fore-
stiller et kors som står 
ved ruinen efter et ka-
pel bygget i 1200-tal-
let i Kyrkhamn på det 
sydlige Øland i Sverige. 

Kyrkhamn er kendt fordi det i flere 
hundrede år var hjemsted for silde-
fiskere. I 1600-tallet var der op til 
tusind fiskere omkring havnen. 

På stedet står i dag et hvidt kors 
og en lille model af kapellet. 

Stenene fra Kapellet blev i 1785 
brugt til at opbygge fyrtårnet ‘Lan-
ge Jan’, som står på sydspidsen og 
leder sejlere på rette vej over havet. 

Endvidere er stedet interessant 
fordi det var her i Kyrkhamn at res-
terne af Birgitta af Vadstene ankom, 
da de blev transporteret fra Italien 
til Vadstena i 1374. Og så er der jo i 
det hele taget smukt som man kan 
se på billedet.


