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Du, som ud af intet skabte
lys og liv og herlighed,
Paradiset, som vi tabte,
blomstrer i din kærlighed,
Livets Gud, som kun er god,
sol og brød og hjerteblod.
Tak, at huset her blev bygget
som en sang om Paradis,
som et skaberglimt nedrykket
i vort lavlands tågedis.
Kom og bo her! Alt du kan,
livets Gud og skabermand.
Jens Rosendal 1973 –
Den Danske Salmebog nr. 330, vers 1 og 3

Tak for lån af udsigten!
ABV
Foto: Radsted kirkes tårn, set fra
præstegårdens køkkenvindue (N. Roland)
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I al sin glans nu stråler solen
Dette kirkeblad begynder med kirkeårets tredje højtid: Pinsen.
Nu stiger solen højt på himlen –
”I al sin glans nu stråler solen” (DDS
290).
Grundtvig indleder salmen med
at skildre naturens pragt. Det er ”vor
pinseliljetid”, som er kommet nu og
giver os ”sommer skær og blid”, og
varsler om en ”gylden høst”(v.1). End
ikke om natten får mørket magt; natten varer kun kort, og da ”slår højt
fredsskovens nattergale”; og vi kan
sove trygt, og drømme om Paradiset,
og hver morgen vågne til et liv ”til
vor Herres pris”(v.2).
Der blæser også en let vind. Den
kommer fra Paradiset, som herved
bryder igennem i vores verden. Så er
vandløbene i engene grene af floden,
som udsprang i Edens Have (1.Mos.
2,10): ”bæk af livets flod”.
Grundtvig forkynder os, hvad alt
denne dejlighed er bevirket af: Ånden.
Ånden bringer alt det til os, som Jesus Kristus sagde og gjorde. Ham, der
blev sendt til vores verden for at leve
og virke her som Guds Ord i menneskelig skikkelse. I sit liv og virke førte
han Guds kærlighed ud blandt mennesker, og gjorde Guds Sandhed kendt
– til trøst for hvert menneske.
Sommerskildringen i salmens tre
første vers er derfor et billede på den
forvandling og fornyelse af verden,
som er sket gennem Guds Søn.
Grundtvig,
Kirkeåret og Pinsen
I Grundtvigs salme til kirkeårets begyndelse synger vi:
Julenat, da vor Herre blev fød,
da tændte sig lyset i mørkets skød!
Påskemorgen, da Herren opstod,
da livstræet fæsted i graven rod.
Pinsedag, da Guds Ånd kom herned,
da nedsteg Guds kraft til vor skrøbelighed.
(DDS nr. 74)
For Grundtvig var Pinsen den største
af de tre højtider i Kirkeåret. Julenat
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blev et lys tændt i mørket; påskemorgen brød solen frem; nu begyndte det
at blive lyst. Men først da Guds Ånd
50 dage senere ved Pinsefesten blev
udgydt over den første kristne menighed, blev det højlys dag. Derfor er
Pinsen for Grundtvig kronen på værket. Nu stråler solen i al sin glans.
Og i næste linie siges hvad sollyset er udtryk for: ”livslyset over
nådestolen”. ”Nådestolen” er ordet,
som Luther bruger i sin Bibeloversættelse om låget over Pagtens Ark
(2.Mos.25,17). Ypperstepræsten tog
hvert år på forsoningsdagen blodet
fra offerdyrene og stænkede det på
”sonedækket” til soning for folkets
synder (3.Mos.16,14). Her skete frelsen, forsoningen mellem Gud og
mennesker.
Denne frelse og forsoning har
Gud nu selv fuldbragt gennem sin
Søn, idet han i sit liv og sin død har
opfyldt Guds vilje med menneskelivet; opfyldt hvad hver af os er skyldige at gøre. Og det betyder, at Gud
til hver en tid tager os til nåde for sin
Søns skyld.
Da Gud sendte sin Søn til verden
og lod ham være ”nådestol”, brød lyset fra Guds evige Rige ind i vor verden. Herved er verden og livet blevet
forvandlet og fornyet: nu er det sommer, og Paradiset er kommet igen.
Ånden og Evangeliet
Det er Ånden, d.v.s. Helligånden,
som ”volder” og ”virker” dette – ved
at den taler. Helligånden gør, at forsoningen mellem Gud og mennesker
også er virkelighed for os, når vi hører om det gennem evangeliet, det
glædelige budskab.
Alle mennesker er nu stillet lige
over for Gud. Den kristne menighed
rummer alle folkeslag og tungemål,
som skal vågne og bryde ud i lovsang
”til pris for menneskers forsoner”
(v.5 og 6).
Åndens sommer er nu indtrådt;
Guds Riges roser blomstrer, og vi selv
lyser som sole under strålerne fra
Guds Søns herlighed, i hvem Himmeriget er os skænket (v.7).

Prosa og poesi
Karen Horsens, tidl. domprovst i
Roskilde, har skrevet om pinsen: ”I
skolen skulle vi bevise, at vi havde
forstået poesien ved med egne ord at
oversætte poesien til prosa. I virkeligheden må vi hyppigt have oversat
prosaens forklaringer til poesiens
forklarelse for rigtigt at forstå. Derfor er vor gudstjeneste en salmegudstjeneste. Guds nærvær hos os i
Kristus giver vort liv virkelighed, og
det udtrykkes bedst af digterne: en
rose skød op af den frosne jord ved
juletid (DDS nr. 117), den gyldne sol
brød gennem den kulsorte sky en
påskemorgen (DDS nr. 227), og nu
stråler den i al sin glans, mens rosen
blomstrer i Guds Rige og alle tungemål samles i takkesangens offerskål”.
BM
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Slemminge Fjelde Våbensted Engestofte Sogne
Agerup kapel
Dybt inde i skoven ligger Agerup kapel som et lille slot – og dér holder vi
gudstjeneste søndag 18/6 kl 14. Der
vil være stillet bænke op – og til at
akkompagnere salmesangen vil være
levende musik. Efter gudstjenesten
bydes på kaffe og kage. Vejen ind i
skoven og frem til kapellet vil være
tydeligt markeret, så ingen farer vild
og bliver væk i skovens dybe, stille
ro. Kør eller gå ind ad Agerupvej
forbi Agerup Avlsgård mod skoven.
I tilfælde af dårligt vejr rykkes gudstjenesten til Våbensted kirke.
Sommeraftens-gudstjeneste
Søndag 25/6 kl 19 holder vi aftensgudstjeneste i Fjelde kirke. Gudstjenesterne i de fire sogne er også
denne sommer alle om morgenen,
bortset fra denne ene gang – kom og
vær med denne forhåbentlig dejlige,
lyse sommeraften.
Cykelgudstjeneste
Søndag 2/7 mødes cyklist-menigheden 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 næste 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 gudstjeneste. Derpå serveres sandwich og
drikkevarer i præstegårdshaven.
Strikkeklub
Strikkeklubben i Våbensted præstegård mødes den anden mandag
i hver måned kl 14-16 til hyggeligt
samvær over en kop kaffe. Alle er
velkomne. Klubben holder sommerferie i juli, men ellers er datoerne
12/6 og 14/8 og 11/9.
Kirkebil
Menighedsrådene har besluttet at
afskaffe kirkebilen som den har fungeret hidtil. Ønsker man transport
til gudstjeneste, bedes man kontakte
Anette på 51 70 53 58 eller Knud Erik
på 40 50 50 25.

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
Tlf. 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
Tlf. 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 gudstjenester
ved henvendelse til Anette Watz
på 51 70 53 58 eller Knud Erik
Rasmussen på 40 50 50 25.
Pastoratets hjemmeside
www.slemmingekirke.dk
Pastoratets facebookside
de fire sogne

Lad os håbe, at vejret er ligeså godt i år, når vi mødes ved Agerup Kapel søndag d. 18. juni!
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Sakskøbing Sogn
en andagt i kirken. Som altid er kirken åben for alle!

Musikgudstjeneste for familier
Som afslutning på forårets babysalmesang holder vi en festlig gudstjeneste i kirken med masser af fagter
og rytmik. Det er søndag den 11. juni
2017 kl. 10.30. Vores faste musikpædagog Kirsten medvirker også. Efter
gudstjenesten er der hygge og lidt at
spise i det fri uden for kirken. Hvis
vejret er til det griller vi pølser og der
er nok til alle, både babyer, forældre
og søskende og bedsteforældre. Det
er gratis at deltage.
Andagt for pilgrimme
og alle andre
Lørdag den 3. juni 2017 kl. 11.00 er der
andagt for pilgrimme og alle andre i
Sakskøbing Kirke.
Andagten varer en halv time og
der vil være stemningsfuld orgelmusik, salmesang, bønner og evangeliske ord med på vejen. Anledningen
er Roskilde Pilgrimsforenings vandring fra Roskilde Domkirke til Maribo Domkirke i dagene 28. maj til
4. juni. Pilgrimsvejen går gennem
Sakskøbing og gruppen har ønsket

Nanna Bugge synger ved koncerten den
2. juli.
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Katekismusgudstjeneste
Søndag d. 25. juni kl. 10.30. Ud fra
Luthers Kateskismus vil denne gudstjeneste forsøge at sætte fokus på de
6 emner, som Luther mente var så
væsentlige at forstå; De ti Bud, Trosbekendelsen, Fadervor, Nadveren,
Dåben og Skriftemålet. Det vil derfor
være en lidt anderledes gudstjeneste,
hvor musik og ord ledsager hinanden i livets mol og dur.

Koncerter m.v.
2. pinsedag d. 5. juni kl. 20 kan man
høre alle sognets 3 kor synge sommerkoncert. Sakskøbing Kammerkor
synger bl.a. “Ut i vår haga”, Weyses
“Natten er så stille” og uddrag af
Flemming Chr. Hansens “Lukaspassion”, som koret opførte til påske.
Sakskøbing Kirkes Pigekor kigger
også lidt tilbage på året, der gik, og
synger en messe af Gounod, som koret sang påskedag. Desuden synger
de 25 unge piger nogle amerikanske spirituals med klaverledsagelse.
Vokalensemblet Voci fluenti synger
musik af Edward Elgar samt en buket
af forskellig svensk musik, bl.a. Evert
Taubes “Så skimrande var aldrig havet”. Koncerten slutter med at alle de
ca. 50 sangere sammen synger “Det
dufter lysegrønt af græs”.
Søndag d. 2. juli kl. 20 er der musik for
sang og orgel på programmet. Mezzosopranen Nana Bugge synger bl.a.
Brahms’ “Vier ernste Gesänge” og
kantatesatser af Bach, akkompagneret af organisten ved Brøndby Strand
Kirke, Katrine Immerkjær Kristiansen. Nana Bugge er et af landets store
sangtalenter, relativt nyuddannet fra
konservatoriet i København, men allerede med adskillige solistoptrædender på CV’et. Hun har også vundet

flere priser i internationale konkurrencer for unge sangere. Katrine Immerkjær Kristiansen er en glimrende
orgelsolist med solistklasse fra konservatoriet, og har derudover dannet
Orgelklubben, som er et initiativ for
børn og unge, der spiller kirkeorgel.
Hun er også en del af den prisbelønnede Duo 1702 sammen med blokfløjtenisten Louise Hjorth Hansen.
Torsdag d. 3. august kl. 20 er der Omkring Orglet i anledning af, at den
alt for tidligt afdøde komponist og
organist ved bl.a. Klosterkirken i Nykøbing, Jesper Madsen, denne dag
ville være fyldt 60 år. Sakskøbing
Kirkes egen organist, Flemming Chr.
Hansen, som var kollega og god ven
med Jesper Madsen, fortæller om
sit samarbejde med ham og spiller
orgelværker af både Jesper Madsen,
hans lærer Peter Møller og af sig selv.
Det hele foregår i tårnrummet, og
musikken spilles på Köhne-orglet.
Der er gratis adgang til alle koncerter.

Ledige pladser i pigekoret
Efter sommerferien er der ganske
få ledige pladser i pigekoret. For at
blive optaget i koret skal man være
pige mellem 11 og 19 år, have en god
stemme og synge rent. Interesserede
kan henvende sig til korets leder
Flemming Chr. Hansen på 29 26 56
09 og aftale tid for en kort og uformel optagesesprøve.
Sakskøbing Kirkes
musikliv på Facebook
På Facebook kan man følge alle
sognets 3 kor samt orgelforummet
Sesquialtera, som fortæller om koncerter og gudstjenestemusik. Søg på
korenes navne (Sakskøbing Kammerkor, Sakskøbing Kirkes Pigekor
og Voci fluenti) og på Sesquialtera.

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.

Strikkegruppens stand på Frugtfestivalen 2016.

Strikkegruppe
Der vil være sommerstrik på følgende
tirsdage i Sognegården kl. 14-16: 6.
juni, 4. juli, 8. august, 5. september.
Vi sælger vores strikkede sager
i forbindelse med Frugtfestivalen,
som er d. 16.-17. september og skulle
nogle være friske på det, kunne vi
godt bruge nogle frivillige til at stå i
vores stand på Torvet.
Kontakt Sognepræst Lisbeth Lumby for yderligere information.
Spis-Drik-Vær Glad
40 glade mennesker til spisning er
jo en fest og det er sådan det er, når
vi mødes 1 gang om måneden til
fællesspisning i konfirmandstuen.
Både Ældresagen og Menighedsple-

jen, som står for arrangementerne er
meget taknemmelige og ovenud begejstrede over den store opbakning
vi møder. Vi holder sommerferie nu
men vender stærkt tilbage igen til
oktober med en ny sæson med dejlig
mad, god underholdning og fantas
tisk stemning.
Sakskøbing Sogn på Facebook
Som nogle måske har opdaget, så er
vores sogn nu også kommet på Facebook. Her kan man følge med i hvad
der foregår i sognet af arrangementer
og koncerter og særlige gudstjenester. Derudover forsøger Medieudvaget også at krydre med lidt billeder
fra dagligdagen i kirken og en gang
i mellem kommer der lidt teologiske
overvejelser fra præsten. Det er nemt
at finde; bare søg på Sakskøbing Sogn
i søgefeltet på Facebook, så popper vi
op. Og du er meget velkommen til at
like og dele.

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
Tlf. 29 26 56 09
www.giflerne.dk
Kirketjener
Bibi Hansen Beske, tlf. 21 25 30 93
Tina Flindt Sidor, tlf. 23 37 31 39
Menighedsrådsformand
Ebbe Bressing
Nystedvej 33, 4990 Sakskøbing
Tlf. 24 21 10 88
Kirkeværge
Conny Krogh,
Toldboderne 9, st. th,
4990 Sakskøbing
Tlf. 21 62 81 91
Kirkebil
DanTaxi telefon 54 85 43 44
eller 70 25 25 25
Sognets hjemmeside
www.sakskobing-sogn.dk
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Sakskøbing gudstjenester
Lørdag d. 3.juni kl. 11 · Andagt for pilgrimme · HMT
Søndag d. 4. juni (Pinsedag) kl. 10.30 · Kirkekaffe · HMT
Mandag d. 5. juni (2. Pinsedag) Kl. 11 · Fuglsang Have · Alle præster
Søndag d. 11. juni (Trinitatis) Kl.10.30 · Musikgudstjeneste for familier og afslutning på babysalmesang · HMT
Søndag d. 18. juni ( 1.s.e.trinitatis) Kl. 10.30 · LL
Søndag d. 25. juni ( 2.s.e.trinitatis) Kl. 10.30 · Katekismusgudstjeneste · LL
Søndag d. 2. juli (3.s.e.trinitatis) Kl. 10.30 · HMT
Søndag d. 9. juli (4.s.e.trinitatis) Kl. 10.30 · Kirkekaffe · LL
Søndag d. 16. juli ( 5.s.e.trinitatis) Kl. 10.30 · LL
Søndag d. 23. juli (6.s.e.trinitatis) Kl. 10.30 · BM
Søndag d. 30. juli (7.s.e.trinitatis) Kl. 9 · HMT
Søndag d. 6. august (8.s.e.trinitatis) Kl.10.30 · Kirkekaffe · HMT
Søndag d. 13. august (9.s.e.trinitatis) Kl. 10.30 · HMT
Søndag d. 20. august (10.s.e.trinitatis) Kl. 10.30 · LL
Søndag d. 27. august (11.s.e.trinitatis) Kl. 10.30 · HMT
Søndag d. 3. september (12.s.e.trinitatis) Kl. 10.30 · Høstgudstjeneste med kirkekaffe · LL

Slemminge Fjelde Våbensted Engestofte gudstjenester
Søndag d. 4. juni (Pinsedag) kl. 9 Engestofte og kl. 10.30 Slemminge · KEBJ
Mandag d. 5. juni (2. Pinsedag) kl. 11 · Fuglsang have · Alle præster
Søndag d. 11. juni (Trinitatis) kl. 10.30 med efterfølgende kirkegårdsvandring · Våbensted · KEBJ
Søndag d. 18. juni ( 1.s.e.trinitatis) kl. 14 · Agerup kapel · KEBJ
Søndag d. 25. juni ( 2.s.e.trinitatis) kl. 19 · Aftengudstjeneste · Fjelde · KEBJ
Søndag d. 2. juli (3.s.e.trinitatis) kl. 9-12 · Cykelgudstjeneste · KEBJ
Søndag d. 9. juli (4.s.e.trinitatis) kl. 9 · Engestofte · KEBJ
Søndag d. 16. juli ( 5.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Slemminge · KEBJ
Søndag d. 23. juli (6.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Våbensted · KEBJ
Søndag d. 30. juli (7.s.e.trinitatis) kl. 9 · Fjelde · BM
Søndag d. 6. august (8.s.e.trinitatis) kl. 9 · Engestofte · EGV
Søndag d. 13. august (9.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Slemminge · EGV
Søndag d. 20. august (10.s.e.trinitatis) kl. 9 · Våbensted · EGV
Søndag d. 27. august (11.s.e.trinitatis) kl. 9 · Fjelde · KEBJ
Søndag d. 3. september (12.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Engestofte · EGV
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Majbølle Vigsnæs gudstjenester
Søndag d. 4. juni (Pinsedag) kl. 10.30 · Majbølle · EGV
Mandag d. 5. juni (2. Pinsedag) kl. 11 · Fuglsang Have · Alle præster
Søndag d. 11. juni (Trinitatis) kl.8 · Majbølle · morgensang · EGV
Søndag d. 18. juni ( 1.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Majbølle · med dåb · KEBJ
Søndag d. 25. juni ( 2.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Vigsnæs · EGV
Søndag d. 2. juli (3.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Majbølle · med dåb · EGV
Søndag d. 9. juli (4.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Majbølle · KEBJ
Søndag d. 16. juli (5.s.e.trinitatis) kl. 9 · Vigsnæs · KEBJ
Søndag d. 23. juli (6.s.e.trinitatis) kl. 9 · Majbølle · KEBJ
Søndag d. 30. juli (7.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Majbølle · HMT
Søndag d. 6. august (8.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Majbølle · EGV
Søndag d. 13. august (9.s.e.trinitatis) kl. 9 · Majbølle · EGV
Søndag d. 20. august (10.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Vigsnæs · EGV
Søndag d. 27. august (11.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Majbølle · Strandgudstjeneste · EGV
Søndag d. 3. september (12.s.e.trinitatis) kl. 9 · Majbølle · EGV

Radsted Tårs gudstjenester
Søndag d. 4. juni (Pinsedag) kl. 10.30 · Radsted · ABV
Søndag d. 4. juni (Pinsedag) kl. 10.30 · Tårs · BM
Mandag d. 5. juni (2. Pinsedag) kl. 11.00 · Fuglsang Have · Alle præster
Søndag d. 11. juni (Trinitatis) kl. 14.00 · Radsted · Afskedsgudstjeneste · ABV
Søndag d. 18. juni (1.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Tårs · BM
Søndag d. 25. juni (2.s.e.trinitatis) kl. 9.00 · Radsted · BM
Søndag d. 25. juni (2.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Tårs · BM
Søndag d. 2. juli (3.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Radsted · Graver-jubilæum · BM
Søndag d. 9. juli (4.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Tårs · BM
Søndag d. 16. juli (5.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Tårs · BM
Søndag d. 23. juli (6.s.e.trinitatis) kl. 9.00 · Radsted · BM
Søndag d. 30. juli (7.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Radsted · BM
Søndag d. 6. august (8.s.e.trinitatis) kl. 14.00

Radsted · EGV

Søndag d. 13. august (9.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Radsted · Derefter udflugt · BM
Søndag d. 20. august (10.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Tårs · BM
Søndag d. 27. august (11.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Radsted · BM
Søndag d. 3. september (12.s.e.trinitatis) kl. 9.00 · Tårs · BM
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Radsted og Tårs Sogne
Kirkebil 2. pinsedag
til Fuglsang Have?
Som tidligere annonceret holder sognene i Lolland Østre Provsti fælles
friluftsgudstjenste 2. pinsedag d. 5.
juni kl. 11.00. Vil du gerne være med,
men mangler kørelejlighed, så ring
til Radsted præstegård senest fredag
d. 2. juni, så vil det blive ordnet.
Afskedsgudstjeneste
Jeg er ved kgl. resolution af 7. april
2017 bevilget afsked fra udgangen
af juni måned 2017. Søndag d. 11.
juni holder jeg afskedsgudstjeneste
i Radsted Kirke kl. 14.00. Koret Voci
Fluenti fra Sakskøbing medvirker.
Jeg skal hilse og sige, at efter gudstjenesten indbyder menighedsrådet og
provstiudvalget til en sammenkomst
i Radsted Forsamlingshus, hvor alle
er velkomne.
Og selv om jeg ikke flytter længere
end til Sakskøbing, og der således vil
være god mulighed for at vi løber ind
i hinanden også fremover, så vil det
alligevel glæde mig meget, om man
vil tage imod indbydelsen, så jeg får
lejlighed til at sige tak for de gode år,
som jeg har haft i sogn og provsti.

Et glimt fra Radsted kirkes velholdte kirkegård. Foto: ABV.
som graver ved Radsted Kirke. Det
vil blive markeret ved gudstjenesten
i Radsted Kirke søndag d. 2. juli kl.
10.30. Efter gudstjenesten bydes der
på pølser, kartoffelsalat, brød, øl
og sodavand i Radsted præstegårds
have og konfirmandstue. Kom og
vær med til at sige til lykke og tak til
vores trofaste, dygtige, lune og gode
medarbejder – det fortjener han!

Graver-jubilæum
Den 1. juni 2017 er det 25 år siden
Flemming Rasmussen blev ansat

Ferie mv.
Sognepræst Anne Birgitte Villadsen
holder ferie fra d. 17. til d. 30. juni.
Ferien tilbringes hjemme og bruges
til at pakke flyttekasser ned og ud.
Der henvises til sognepræst Bendicht Mader (se telefon i adressespalten). Det samme er tilfældet fra d.
1. juli og frem til der er ansat en ny
præst og provst.

Jubilar Flemming Rasmussen, graver og
så meget mere i Radsted.

Udflugt til Fuglsang
søndag d. 13. august
Hvorfor køre langt, når vi har så meget kønt tæt på os? Derfor er målet
for turen denne gang Fuglsang herregård og kunstmuseum, når Radsted og Tårs Sogne igen i år arrangerer fælles udflugt.
Dagen begynder med en kort
gudstjeneste i Radsted Kirke kl.
10.30.
Kl. ca. 11.15 kører vi i bus til Fuglsang. Her får vi en omvisning i hovedbygningen, og hører om godsets
historie, udvikling, og hvad herregården byder på i dag. Derefter får vi
frokost på Fuglsang herregård.
Kl. 13.45 har vi aftalt omvisning
på Fuglsang Kunstmuseum. Vi vil se
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både den faste samling, og særudstillingen: ”Danske kystlandskaber” –
fotos af Janne Klerks. Derefter nyder
vi eftermiddagskaffen med lagkage i
museets café.
Kl. 15.30 kører vi med bussen til
”Skejten”, så vi kan snuse til dette særlige naturområde ud mod Guldborgsund. Hvis det ønskes, kan man gå
tilbage til p-pladsen – ellers kører bussen fra ”Skejten” kl. 16.00. Kl. 16.30
kører vi tilbage til Radsted Kirke.

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

Deltagelse i udflugten koster kr.
150, som omfatter: bus, frokost
(uden drikkevarer), museumsentré,
rundvisning to gange, kaffe m.m.
Af hensyn til udflugtens praktiske
gennemførelse bedes man senest d.
1. aug. tilmelde sig til Tårs Prgd., tlf.
54 77 20 39; eller mhr.formand Sidsel Jønck, tlf. 51 76 40 69, eller vadsholt71@gmail.com.
Vel mødt !
Kåre Johannesen
d. 5. okt. kl. 19.00
Det kan allerede nu meddeles, at historikeren Kåre Johannesen – kendt
fra TVøst - kommer til Radsted-Tårs
Pastorat torsdag den 5. okt. og taler om Martin Luther. Se nærmere i
næste kirkeblad.

Tårs Kirke i sommeraftensol.

Majbølle og Vigsnæs Sogne
Strandgudstjeneste
den 27. august kl. 10.30 Denne sidste
søndag i den sidste sommermåned
er højmessen flyttet ud af kirken.
Vi mødes ved pumpestationen,
ved stranden i Majbølle, for enden af
Norvej.
Medbring gerne mad og drikke så
vi kan spise frokosten sammen efter
gudstjenesten.
På billedet kan man få et lille indtryk af stemningen fra sidste års friluftsgudstjeneste…
Vel mødt! - menighedsrådet
Fra Fællesskab
til Sogneeftermiddage
I efteråret 2017 vil Fællesskabets
eftermiddagsmøder skifte navn til
Tirsdagstræf. Formen vil minde
mere om de sogneeftermiddage
der ellers afholdes rundt omkring i
sogne- og præstegårde med skiftende oplægsholdere fra gang til gang.
Folkene bag Tirsdagstræf vil stadig
være de samme. Men der vil fx ikke
længere være fast gymnastik på programmet. Planen er at vi mødes fire
gange i løbet af vinteren, to før og
to efter jul, til et foredrag eller en eftermiddag med underholdning eller
et foredrag. Kaffe og kage købes og

vi mødes stadigvæk i præstegården.
Der arrangeres fortsat transport for
dem der ønsker det.
Rundt om Reformationen
Den 26. april var Vigsnæs Kirke ramme om et spændene foredrag om
Martin Luthers liv og lære. Aftenen
stod i reformationens tegn og fokus
var på de bærende idéer bag reformationen. Der blev også sunget udvalgte salmer af Luther. Blandt andet Nu

fryde sig hver kristen mand og Vor
Gud han er så fast en borg. Det var
Tove Niclasen og Esbern Gaur Vernersen der holdt oplæggene og aftenen var arrangeret af menighedsrådet ved Majbølle og Vigsnæs kirker.
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.

Fra sidste års udendørs gudstjeneste ved
Noret i Majbølle.

Sognenes hjemmeside
www.majboellevigsnaes.dk
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Fælles for alle sogne
Landemode og
afskedsgudstjeneste
Onsdag den 14. juni kl. 13 afholdes
den årlige landemodegudstjeneste i
Maribo Domkirke med efterfølgende
åbent landemode i Bangs Have. Gudstjenesten og det efterfølgende møde
er samtidig en mulighed for at tage
afsked med biskop Steen Skovsgaard,
som fratræder embedet som biskop
pr 1.9. Der er sendt invitationer ud til
præster, menighedsråd, kolleger og
forskellige samarbejdspartnere, og af
hensyn til det efterfølgende arrangement er tilmelding nødvendig. Pris
for deltagelse er 95 kr.
Det er Steen Skovsgaard, som
forestår
landemodegudstjenesten,
og han vil under mødet aflægge en
både skriftlig og mundtlig beretning
over de forløbne 12 år i Lolland-Falsters Stift. Stiftsrådet har endvidere
besluttet at lade Steen Skovsgaard
begrunde uddelingen af den årlige
kirkelige initiativpris, der som sædvanlig vil blive uddelt under det
åbne landemode.
Steen Skovsgaard har været biskop i Lolland-Falsters Stift i 12 år
og vender tilbage til Aarhus. Her skal
han påbegynde et Phd studium om
islam og kristendom, et emnefelt,
som han har beskæftiget sig med i
mange år.

Sidste års minikonfirmander i gang med
at lære Fadervor.
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Minikonfirmand 2017
Igen i år vil elever i 3. klasse på Sakskøbing Skole og Ellekildeskolen have
mulighed for at gå til ”minikonfirmand-undervisning”.
Denne gang vil undervisningen
blive forestået af: Bendicht Mader,
sp. i Tårs; og Sidsel Jønck, lærer og
mhr.formand i Radsted-Tårs. Det
foregår i Sognegården på Sakskøbing
Torv.
Med fortællinger fra Bibel-historien vil vi høre om den kristne tro,
og prøve at forstå hvad det vil sige at
være døbt. Vi synger salmer, nogle
vi måske kender, og lærer nogle nye.
Vi ser Sakskøbing Kirke, og har forskellige aktiviteter. Hver gang er der
saftevand og frugt.
I den første uge i det nye skoleår
i august får alle elever i 3. klasse udleveret en Indbydelse i skolen. Her
vil de praktiske oplysninger være at
finde om: Tid, sted og tilmelding.
Hver gang vil vi sørge for, at de
tilmeldte bliver hentet på skolen og
ledsages til Sognegården.
Friluftsgudstjeneste
2. Pinsedag
Traditionen tro afholdes der fælles
gudstjeneste 2. Pinsedag, mandag
d. 5. juni kl. 11. Det er alle sognene
i Lolland Østre Provsti der mødes i
Fuglsang Have og alle præster deltager i gudstjenesten med forskellige
opgaver. De forskellige sogne bidra-

ger blandt andet med kage til den store kirkekaffe bagefter, som indtages i
det grønne. Man er også velkommen
til at pakke madkurven og bruge et
par timer efter gudstjenesten på at
nyde den smukke natur på Fuglsang.
Hvis man gerne vil med, men ikke
selv kan køre, kan man kontakte sin
lokale sognepræst eller menighedsrådsformand. Vi håber at solen vil
skinne i al sin glans, så vi sammen
kan fejre at sommeren er nær.
Farvel til
Anne Birgitte Villadsen
Som det kan læses andetsteds i kirkebladet skal vi denne sommer sige
farvel til vores sognepræst i Radsted
og provst i Lolland Østre. Trods den
dobbelte titel har Anne Birgitte Villadsen først og fremmest været vores sognepræst. Hun er vellidt og vil
blive savnet.
Med et stadigt smil har hun evnet
at favne alt fra menighedsråd, medarbejdere, kirkegængere og pølser
over bål til indskolingens indtog ved
skolens juleafslutningsgudstjeneste.
Vi har lært Anne Birgitte at kende
som imødekommende og opmærksom på selv den mindste detalje,
hvad enten det drejede sig om alterlysene eller om forretningsgangen i
en byggesag. Hun har været saglig og
ferm til at styre og vejlede formænd
og provsti gennem og udenom bureaukrati og økonomi. Desuden har

Husk fælles gudstjeneste 2. Pinsedag i Fuglsang Have.

vi ved flere formandsmøder været så
heldige at opleve hende som en fantastik bager.
For os i sognet er 8½ års god halvleg slut. For Anne Birgitte er det et 42
år langt arbejdsliv der tager sin afslutning. En ny tid begynder. Vi ønsker
Anne Birgitte et langt og godt otium.
Der er mulighed for selv at sige
farvel til Anne Birgitte ved afskedsreceptionen den 11. juni.
Provstiudvalget takker
I snart 4 år har jeg haft min gang i
provstiudvalget, som præsternes repræsentant i forsamlingen. Provstiudvalget er sammensat af 5 valgte
menighedsrådsmedlemmer fra forskellige egne i provstiet, præsterepræsentanten og så selvfølgelig formanden, som er provsten.
Opgaverne i dette udvalg er
mangeartede, men det handler rigtigt meget om økonomistyring og
godkendelser. Da der jo sjældent er
penge til at alle kan få deres hedeste drømme indfriet rundt omkring
i sognene, er det udvalgets opgave
at beslutte hvem der kan få lov til at
købe nyt orgel og hvem der må vente
med at få syet nye hynder til kirkebænkene. Nogle gange må der også
gribes dybt i lommen, hvis noget
pludselig opstår, lynnedslag, ødelag-

Eventliste Sommer 2017
Juni
Mandag d. 5/6 kl. 11.00
Fuglsang Have: Friluftsgudstjeneste
Mandag d. 5/6 kl. 20:
Sakskøbing Kirke: Sommerkoncert med kirkens kor
Tirsdag d. 6/6 kl. 14:
Sakskøbing Sognegård: Strikkegruppe
Søndag d. 11/6 kl. 14.00
Radsted Kirke: Provstens afskedsgudstjeneste
Mandag d. 12/6 kl. 14:
Våbensted Præstegård: Strikkeklub
Onsdag d. 14/6 kl. 13.00	Maribo Domkirke: Landemode og biskoppens
afskedsgudstjeneste
Juli
Søndag d. 2/7 kl. 10.30	Radsted Kirke og præstegård: Graver Flemming
Rasmussens 25 års jubilæum
Søndag d. 2/7 kl. 20:
Sakskøbing Kirke: Koncert med vokalist og orgel
Tirsdag d. 4/7 kl. 14:
Sakskøbing Sognegård: Strikkegruppe
August
Torsdag d. 3/8 kl. 20:
Sakskøbing Kirke kl. 20: Omkring orglet
Tirsdag d. 8/8 kl. 14:
Sakskøbing Sognegård: Strikkegruppe
Søndag d. 13/8 kl. 10.30	Radsted Kirke: Sogneudflugt til Fuglsang
(tilmelding senest 1/8)
Mandag d. 14/8 kl. 14:
Våbensted Præstegård: Strikkeklub

te kloakledninger osv. som skal laves
her og nu.
Provsten er den der står i spidsen
og her i Lolland Østre provsti har det
i en årrække været Anne Birgitte Villadsen. Den opgave har hun klaret
meget kompetent, for det kræver stor
diplomatisk sans at kunne gebærde
sig både overfor menighedsrådenes
forskellige formænd og overfor kommunens økonomer og stiftets em-

bedsmænd. Anne Birgitte Villadsen
kan en kunst, hvor et nej kan leveres med så stort et smil og omsorg at
det udmeldte afslag nærmest føles
som en velsignelse. Udvalgets møder
har været præget af professionalisme
krydret med varme og humor.
Der skal nu ansættes en ny provst
og vi kan kun håbe, at vedkommende må besidde lidt at de samme kvaliteter som Anne Birgitte Villadsen,
men det er nok slut med de hjemmebagte fastelavnsboller til formandsmøderne!
På udvalgets vegne
Lisbeth Lumby

Provsten på arbejde. Foto: Flemming Henriksen, Nysted.
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Udsigten 2
På pladsen foran Radsted præstegård står et
stort, gammel lindetræ. Efter sigende skal
det være plantet dengang den nuværende
præstegård blev bygget, altså i 1802. Omgivelserne har ændret
sig i årenes løb, træet
er vokset og vokset, og
kunne det fortælle historier, ville det være
mange, om mennesker,
huse,
begivenheder.
Det er et smukt og bemærkelsesværdigt og
meget særligt træ med
sin tykke stamme og
grenværk, denne kandelaber-beskårne småbladede lind.
Ved foden af træet
ligger en stor sten. Ingen kan huske andet,
end at den altid har
ligget der. Den er flad
ovenpå, så den frister
til at kravle op på, sidde på, stå på. De små
børn, der kommer her,
gør det næsten helt
automatisk – kravler op på den, står
og klapper træets stamme, lægger
øret til som for at lytte til træets lyde,
vender sig om og ser ud i verden, ned
over engen og åen, op mod bakken
og toget og bommene og lysene der
varsler dets komme, fra vest, fra øst,
fra og til den lille og den store verden.
Eller de sidder på den en sommerdag
og spiser pandekager og madpakker
og drikker saftevand. Og når de bliver store og kommer som konfirmander, kravler de stadig op på stenen,
helst så mange som muligt – kan der
være 5, kan der være 12, og se os nu!
Hvorfor er den der? Hvorfor har
nogen engang anbragt den dér på
gårdspladsen? Er den fra noget gammelt, der engang har været, men nu
er revet ned, gået til i tidens lange
løb? Har den haft en funktion, været
brugt til noget?

Jeg fik en lille fin historie foræret
for et par jul siden, en legende af den
svenske forfatter Selma Lagerlöf med
titlen ”Stenen i søen”. Den foregår i
det, vi kalder gamle dage, og er en
smuk fortælling om næstekærlighed
og barmhjertighed og om håb, selv i
den mørkeste tid. Der er en episode
i fortællingen, hvor hovedpersonen,
den fattige, kejtede, umage præst,
har haft et sammenstød med egnens
rige bondedatter. Han troede, hun
var redet væk, men da han efter en
stund åbnede døren, var hun der
endnu. Hun skulle lige til at sætte sig
i sadlen og var steget op på en sten,
som var lagt ved kirkeporten, netop
til hjælp for de ridende. Og så fortsætter historien, og den er god, men
nu gemmer vi den til en anden gang
– for det var dette: en sten, lagt til
hjælp for de ridende.

Det er måske derfor,
den er der – stenen ved
foden af det gamle lindetræ.
Det har været godt
at have haft den sten
for øje hver dag – så
man kan komme op
på hesten og tænke
at heldigvis skal man
ikke det hele selv. Der
er mennesker omkring
én, gode og dygtige og
engagerede mennesker,
som man kan klare opgaverne sammen med.
Man kan sige: Godt at
der er nogen til hjælp.
Og man kan sige: Godt
at der er noget fast at
stå på, og tænke på
kirkens grund og ham,
den bygger på. At alt gives os af nåde.
Det er også godt i
tankerne at have noget
at kravle op på, så man
kan se udsigten, se ud
over hækken, se verden
som den ligger der, stor
og vid, og synge med
Johannes Møllehave:
Denne morgens mulighed.
Hang du fast i glemte dage
i en fortid som kan nage
alt bliver givet nyt tilbage.
Denne morgens mulighed!
Anne Birgitte Villadsen

PS. På billedet er mine børnebørn kravlet op på stenen. En af deres forældre er
fotografen.

