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Mens vi venter…
Der er i vores salmebog i sød lille
adventssalme, som er af nyere dato.
Den er skrevet af Johannes Johansen,
tidligere biskop i Helsingør stift. Den
handler om adventskransen, om 4
lys og hvad de symboliserer. Det kan
der sikkert gives mange forklaringer
på, da skikken med adventskranse jo
egentlig ikke er så gammel og først
for alvor fandt udbredelse i Danmark
under 2. verdenskrig, hvor den blev
et stærkt nationalt symbol med de
hvide lys og røde bånd. Sikkert er det
dog, at de 4 lys naturligvis repræsenterer de 4 adventssøndage.
Men Johannes Johansen har taget
adventskransen under kærlig og omsorgsfuld behandling. For der er mere
i jul end juleaften. Også selvom vore
hoveder som vanlig er fyldt til randen med alle de handlinger vi skal
nå at udføre inden den store dag. Vi
venter med spænding og længsel på
juleaften. For børnene med stor glæde og iver, for hvad mon der gemmer
sig i alle de smukt indpakkede gaver
med deres navn på, og for de voksne
måske mere med håbet om, at der så
vil blive tid til at puste ud og slappe
af. Men julen handler om mere end
blot 2-3 fridage.

Marias lille dreng. Han var det lys,
der kom til verden og var i verden
sammen med mennesker, på lige fod
og lige vilkår. Med stald og krybbe,
hyrder på marken og engle i skyerne.
Alt det vi kender og elsker og glæder
os til lige nu.

og melder, det umulige er sket,
det tredje lys er påskemorgen

Det andet lys blev tændt i Betlehem,

Det fjerde lys har ild fra alle tre,

Guds Søn steg ned fra Himlens høje

en pinseglød i vores hjerte,

med fuglesang, med blomster, der sprang ud,
med glæde over markens grøde

og delte jorden med os som sit hjem
med al dens fryd og al dens møje

Ordet blev til et menneske, det menneskebarn vi lige nu venter på, Jesus,
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God ventetid!
Lisbeth Lumby

det lyser gennem hjertesorgen

For mens vi venter på at det lille Jesus barn skal finde vej til krybben i
Betlehem, så er det jo i virkeligheden
sådan, at han allerede er til stede.
Lige fra den første begyndelse, før vi
mennesker overhovedet var til, var
Kristus til stede som den magt og
kraftfulde ord, der kan skabe liv af
øde.

det skabte liv, hvor alt var øde,

Så vi for dem, der intet lys kan se,
kan tænde kun en lille kerte

Det tredje lys har intet øje set,

Julen varer lige til påske. Sådan synger vi glad og gerne og det er ganske
vist. For ordet og barnet blev jo til
den voksne Jesus, han blev Kristus,
den Gud har udvalgt og salvet. Han
blev pint og plaget, vel og mærke for
vores skyld og han blev korsfæstet og
døde. Men selv der i gravens mørke,
brød lyset frem igen. Det lys, som
mørket ikke kan få bugt med, det lys
som er Guds herlighed. Det lys, som
ingen rigtig kan forklare, for hvad
der egentlige skete i gravens mørke
ved kun Gud. Lyset er det håb vi
klamrer os til, når vi må tage afsked
med vore kære, som kan lindre hjertesorgen og tørre tårerne.

Det første lys er Ordet, talt af Gud,

me. Han har ventet siden tidernes
begyndelse, levet blandt os, gået i
graven for os, opstået for os og sørget
for at vi kan leve med Helligåndens
glød i vore hjerter hver eneste dag.
Han venter på, at vi skal nå frem,
ikke kun til Betlehem og den hyggelige stald med de gumlende dyr; nej,
han venter også på, at vi når frem til
Golgata og den tomme grav og disciplenes lille hus, hvor han sendte
sin hellige Ånd. Han venter simpelthen på, at vi finder frem til ham,
ikke kun som Barn Jesus i en krybbe
lå, men som frelser og forsoner. Han
venter på, at vi tager han budskab til
os og lader det vise sig i vore handlinger:

Hvem venter på hvem? Ja, det er jo
det finurlige, for mens vi venter på,
at Jesus skal komme, venter han på
den anden side på, at vi skal kom-
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Majbølle og Vigsnæs Sogne
Luciaoptog i Majbølle Kirke
er i år første søndag i advent kl.
15.00. Der vil være juleklip og klejner i præstegården efterfølgende.

bredt udvalg af Kaj Munks smukke
tekster forenes i toner og billeder når
koret synger Munks sange under ledelse af Lena Maalø. Gratis adgang.

Ni læsninger
I Majbølle har flere spurgt om vi ikke
kunne holde ’De ni læsninger’ som
optakt til julen. Ved gudstjenesten
den 8. december, anden søndag i
advent, holder vi derfor ’De ni læsninger’, hvor forskellige lokale stemmer vil læser tekster fra Bibelen som
leder frem mod højtiden.

Konfirmandgudstjeneste
onsdag den 26. februar i Slemminge
Kirke kl. 19.00. I forlængelse af den
fælles ’Albutur’ for konfirmander fra
Majbølle og Vigsnæs, Våbensted og
Engestofte, Slemminge og Fjelde vil
konfirmanderne nu lave deres egen
gudstjeneste. Efter at have arbejdet
med gudstjenesten i undervisningen
laver konfirmanderne i fællesskab
en gudstjeneste med temaet ’Den
fortabte søn’. Familie og venner er
meget velkomne. Der er også planlagt en filmaften den 24. januar med
temaet Jobs Bog. Denne aften afholdes i Majbølle Præstegård.

Julekoncert med Guldkoret
Åse Sløgedal og elever fra Guldborgsund Musikskole vil igen i år synge
julen ind når der afholdes julekoncert og afslutning for musikskolen
i Vigsnæs Kirke tirsdag den 10. december kl. 19.00. Vi kan endnu en
gang glæde os genhør med julens
kendte toner fremført af børn og
unge. Velmødt til en festlig aften.
Juleafslutninger for Kernehuset og Elever fra Ellekildeskole
Der er juleafslutning for Kernehusets vuggestue- og børnehavebørn
onsdag den 18. december kl. 09.30
i Majbølle Kirke. Forældre, bedsteforældre og søskende er velkommen
til at deltage. Der afholdes ligeledes
juleafslutning for elever fra Ellekilde
Skole. Tidspunkt annonceres senere.
Fastelavn
fejres med Børne- og familiegudstjeneste i Majbølle Kirke den 2. marts.
Kom udklædt til gudstjenesten og
deltag i tøndeslagning og kåringen

Fastelavn i Majbølle.
af dette års kattekonger og -dronninger i det efterfølgende arrangement i
Majbølle Præstegård.
Navne
Som noget nyt vil navne på døbte og
bisatte eller begravede fra Majbølle
og Vigsnæs Kirker fremover blive
nævnt i kirkebladet, såfremt det ønskes af de pårørende.
B-plan
Fremover afholdes en forkortet gudstjeneste, når der ved højmesser og
gudstjenester er én fremmødt kirkegænger.
Julefrokost
Årets sidste møde i Fællesskabet er
tirsdag den 3. december kl. 13-16.
Kom og nyd den gode mad, julefortælling, salmer og sange. Tilmelding
inden tirsdag den 26. november.
Se og hør Kaj Munk i Majbølle
Kirke – en billedkoncert
Onsdag den 29. januar kl. 19.00 får
vi besøg af den Voxne kvartet og
Fotokartellet fra Nykøbing, som vil
opføre en såkaldt billedkoncert. Et

Kyndelmisse og pandekager
som der er gammel skik fejrer vi
kyndelmisse med lys og pandekager
efter gudstjenesten i Majbølle den 2.
februar.

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. 54778383
Kirkebil
Kan bestilles til alle gudstjenester
i Majbølle/Vigsnæs Kirker.
Ring venligst til Bjarnes Taxi,
tlf. 54 43 55 24, senest kl. 16.00
dagen før.
Menighedsrådet betaler transporten.
Sognenes hjemmeside
www.majboellevigsnaes.dk

Guldkoret.

Den Voxne Kvartet.
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Sakskøbing Sogn

Kirkekaffe
Kirkens nytår på første søndag i advent markeres med kirkekaffe i tårnrummet efter højmessen kl.10.30. Der
er også mulighed for at få en kop kaffe
efter højmessen den 19. januar 2014,
hvor biskoppen er på visitats i Sakskøbing Kirke. Menighedsrådet er vært.
Helligtrekongers søndag
Ved gudstjenesten på Helligtrekongers søndag den 5. januar 2014 kl.
16.00 medvirker vokalensemblet
Voci fluenti med stemningsfuld kormusik, der binder en fin sløjfe på julestemningen og peger på Jesu ord til
dagen: ”Jeg er verdens lys”. Vokalensemblet Voci fluenti er et ”minikor”
på bare 9 medlemmer, dannet i 2009
og bestående af erfarne korsangere
fra sydhavsøerne.
Lucia
Søndag d. 15. december kl. 10.30 vil
Ellekildeskolens Luciakor medvirke
ved gudstjenesten. Det er en gammel tradition at bære lysene frem i
den mørke tid og vi glæder os til at
høre børnene synge om Santa Lucia.
De Ni Læsninger
Søndag d. 22. december kl. 16 er der
liturgisk gudstjeneste efter engelsk
forbillede - De Ni Læsninger. Bibellæsningerne læses af konfirmander,
menighedsrådsmedlemmer og andre
fra menigheden, og imellem læsningerne synger Sakskøbing Kirkes Pigekor og Sakskøbing Kammerkor musik til advents- og juletiden.

Sogneeftermiddage
For alle interesserede arrangerer
Sakskøbing menighedsråd jævnlige
4

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 10. december 2013 kl.
14.00: Julehygge Vi begynder med
en kort gudstjeneste i kirken, hvorefter julekaffen står klar i præstegårdens konfirmandstue. Undervejs bliver ordet frit, så enhver kan dele sin
julefortælling eller en erindring om
julen med alle. Husk snakketøjet!
Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 14.00
Orgelkøbing 2014. Organist Flemming Chr. Hansen fortæller om
koncertsæsonen 2014, hvor kirkens
orgler er sat i centrum. Få en kort introduktion til Sakskøbing Kirkes to
spændende instrumenter og hør om,
hvordan de i løbet af året skal lægge
tangenter til alt fra Bach over jazz til
børnekoncert med ”Peter og Ulven”.
Tirsdag den 11. februar 2014 kl. 14.00:
Luther lagkage Reformationsjubilæet
i 2017 nærmer sig, så vi vil som optakt se Eric Tills film ”Luther – hans
vision ændrede verden” (2003). Da vi
ikke kan tage lagkager med på tur næste gang, er de traditionsrige lagkager
lagt sammen med Luther denne gang.
Tirsdag den 11. marts 2014 kl. 14.00:
Turen går til Kippinge Kirke og Brarup
Kirke med rundvisning om kilder,
valfart, kalkmalerier og meget mere.
Der er kaffe undervejs på turen. Afg.
med bus fra Torvet kl.14.00, vi er
hjemme igen ca. kl. 17.30. Turen koster kr. 75.- Tilmelding er bindende
og nødvendig, da der er begrænset
deltagerantal. Tilmelding til Ellis
Bilslev-Jensen på tlf. 54 70 56 48 eller Birthe Larsen på tlf. 54 70 69 60
senest den 26. februar 2014.
Bispevisitats
Søndag den 19. januar 2014 kommer
biskop Steen Skovsgaard på visitats i
Sakskøbing Kirke.

Der er højmesse kl. 10.30, hvor
søndagspigekoret og vokalensemblet
Voci fluenti medvirker.
Efter højmessen er der kirkekaffe i
tårnrummet.
Diakoniens dag 2014
og menighedsmøde
Søndag d. 2. februar er det Diakoniens
dag. Den dag hvor vi sætter særligt
fokus på det kirkelige, sociale arbejde
i sognet.
Det er også den dag, menighedsrådet inviterer til det årlige Menighedsmøde, hvor rådet orienterer om
deres arbejde, økonomi og kommende projekter.
Der er højmesse i kirken kl. 10.30
og efterfølgende kirkefrokost i præstegårdens konfirmandstue. Vi slutter af med kaffe og pandekager og
regner med at være færdige ca. kl.
15. Denne frokost er også med i programmet for Spis-drik-vær glad, dog
med den undtagelse, at det denne
gang er gratis at spise med. Dog skal
man stadig tilmelde sig og det kan
ske til Lisbeth Lumby (54 77 28 82)
eller Sakskøbing Kirkekontor (54 70
44 09) senest 26. januar 2014.
Strikkegruppe
Vi strikker i Sognegården, Torvet 10,
kl. 14-16 på flg. tirsdage: 3. december,
7. januar, 4. februar og 4. marts.
Basar
I forbindelse med Frugtfestivalen afholdt Menighedsplejen basar i Sognegården og der blev omsat for ca.
12.500 kr. Det er vi ovenud tilfredse
med. Men der er stadig meget godt
strik tilbage og nyt kommer der jo
hele tiden til fra de flittige strikkedamer. Derfor holder vi åbent i Sognegården i forbindelse med det store
Juleoptog Søndag d. 15. december kl.
12-15. Her kan man købe strikkede
sager, måske julegaver og der vil også
være mulighed for at lune sig med
varm kakao og æbleskiver.

Spis-drik-vær glad
Sakskøbing Menighedspleje og Ældresagen arrangerer fællesspisninger
den første søndag i måneden i Præstegårdens konfirmandstue, Vestergade 6.
Tilmelding skal ske ugen før til
Lisbeth Lumby (54 77 28 82), Doris
Hartmeyer (54 77 90 08) eller Yvonne Vallesholm (21 49 38 90).
Søndag d. 5. januar kl. 12-14 med
kransekage (tilmelding senest 29/12)
Søndag d. 2. februar kl. 12-14 sammen med Sakskøbing menighedsråd, denne gang gratis at deltage (tilmelding senest 26. januar)
Søndag d. 2. marts kl. 12-14 med
fastelavnsboller (tilmelding senest
23. februar).

ham for en utrolig veloplagt prædebut i Sakskøbing Kirke forud for
hans afgang fra solistklassen i Århus
for 3 år siden. Kom og hør orglet i
musik, det sjældent får lov at spille!

Julekoncert
Søndag d. 8. december kl. 16 er det tid
til den traditionelle julekoncert, hvor
alle byens kor medvirker. Fra kirken
kommer pigekoret, kammerkoret og
vokalensemblet Voci fluenti, og derudover medvirker Saxekoret, Sakskøbing Mandskor og Saxingers. Dørene
åbnes kl. 15.30 - kom i god tid, for
der er altid fyldt til denne koncert.
Entré: 25 kr. pr. person, som går ubeskåret til årets julelegater.

Tirsdag d. 18. februar kl. 20
er det tid til den første af en serie
Omkring Orglet-arrangementer, bestående af en halv times uformelt
foredrag, en halv times musik og en
kop kaffe bagefter. Kirkens egen organist spiller barokmusik af bl.a. Bach.

Nytårskoncert
Lørdag den 4. januar kl. 15 fylder Sakskøbing Tambourkorps kirken med
festlige blæsertoner til årets nytårskoncert. Traditionen tro starter de
med ”Vær velkommen, Herrens år”
og slutter med ”Champagnegaloppen”. Korpset dirigeres af Michael
Borchersen Madsen.
Orgelkøbing 2014
Søndag den 19. januar kl. 20 skydes
årets store koncertbegivenhed i
gang: ”Orgelkøbing 2014” (læs mere
om det andetsteds i bladet). Det sker
med en festlig nytårskoncert med orgelmusik fra forskellige tider. Dagens
feststemte solist er Lars Rosenlund
Nørremark, som er lærer på konservatoriet i Århus. Nogen vil huske

Orgelkoncert uden organist
Søndag d. 9. februar kl. 20 fortsætter
Orgelkøbing 2014 med en meget
særpræget koncert. Det bliver en
mindekoncert for den amerikanske
verdenssolist Carlo Curley, som døde
i 2012. Han havde et mangeårigt
samarbejde med det firma, Allen
Organs, som har bygget Sakskøbing
Kirkes orgel, og han har bl.a. indspillet en masse demostykker, som kan
afspilles på alle Allen-orgler. Ved
koncerten d. 9/2 afspilles en række
af disse midi-filer, sat sammen til et
flot program, og så er det næsten,
som om en af verdens store organister stadig er iblandt os, selv om der
ikke sidder nogen på orgelbænken.

Søndag d. 23. februar kl. 19
medvirker Sakskøbing Kirkes Pigekor ved en aftengudstjeneste med
nadver. Her opfører koret den franske komponist Gabriel Faurés ”Messe
basse” - et underskønt senromantisk
værk for kor og orgel.
Sangformiddage
Sangformiddagene fortsætter som
vanligt onsdagene 18. december, 22.
januar og 26. februar. Vi begynder
kl. 10 med en halv times program,
som organisten har fastlagt, derefter
er der kaffe og småkager, og den sidste halve time er det de fremmødte,
der bestemmer, hvad der skal synges
fra salmebog og højskolesangbog.
Sangformiddagene slutter kl. 11.30.
Det er gratis at være med, og man
behøver ikke at kunne komme hver
gang.

Adresser Sakskøbing Sogn
Kirke- og kirkegårdskontor
Torvet 10, 4990 Sakskøbing
Tlf. 54 70 44 09
sakskoebing.sogn@km.dk
Åbent mandag-fredag kl 9.30-11.30
Torsdag tillige kl. 15.30-17.00
Onsdag lukket
Kordegn
Vakant
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: Jørn Lorenzen
Træffes på kirkekontoret
hverdage kl. 11.00-11.30
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. 61 22 18 09
Menighedsrådsformand
Ebbe Bressing
Nystedvej 33, 4990 Sakskøbing
Tlf. 54 70 73 24
Kirkeværge
Hening Due-Hansen
Orebyvej 32, 4990 Sakskøbing
Kirkebil
DanTaxi telefon 5485 4344
eller 7025 2525
Sognets hjemmeside
www.sakskobing-sogn.dk
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Slemminge Fjelde Våbensted Engestofte Sogne
Børnegudstjenester
Engestofte og Fjelde kirke vil være
ramme om børnegudstjenester fredage kl 16. Vi begynder i de fire
advents-weekender med børne-julegudstjenester, første gang 29/11 i Fjelde. Efter gudstjenesterne er der f.eks.
æbleskiver, risengrød og varm kakao!
Gudstjenesterne vil være rettet til
børnene – i alle aldre – med historier,
sange og leg – men familie og venner
er højst velkomne. Vi fortsætter med
en månedlig børnegudstjeneste på
samme tid og steder. Det bliver både
sjovt, lærerigt og hyggeligt!
Ungdoms- og
konfirmandgudstjenester
Også for de lidt større, unge mennesker sker der noget i vores pastorat. Vi holder en decideret konfirmandgudstjeneste onsdag den 26.
februar i Slemminge Kirke kl. 19. I
forlængelse af den fælles ’Albuetur’
med konfirmanderne fra Majbølle
og Vigsnæs skal konfirmanderne
lave deres egen gudstjeneste, som en
del af undervisningen. Temaet er
’Den fortabte søn’. Familie og venner
er mere end velkomne. Der er også
planlagt en filmaften i Majbølle Præ-

stegård den 24. januar med temaet
Jobs Bog.
Sang- og
litteraturgudstjenester
En dejlig oplevelse til en af vores
sang- og musikgudstjenester i efteråret affødte ideen om at lave nogle
Jeppe Aakjær-aftener i løbet af vinteren. Som sagt, så gjort! Til en start
har vi i det nye år 2 af disse arrangementer. Der vil være tale om en
andagt med en særlig liturgi. Udover
sange af Aakjær, sunget dels af vores fantastiske kirkesanger Jannie,
dels af os alle, vil der denne aften
blive læst højt nogle af Jeppe Aakjærs utroligt levende, både barske og
morsomme, historier om almuelivet
på Heden. Der er tale om en af dansk
litteraturs absolutte fyrtårne – det er
en oplevelse udover det sædvanlige.
Lysgudstjenester
Den første lysgudstjeneste fandt sted
i Fjelde kirke i midten af oktober.
Efterfølgende har vi haft lysgudstjenester til Allehelgen og 1.søndag i
advent – og det fortsætter i det nye
år til Helligtrekonger og Kyndelmisse. Sidstnævnte fejrer vi også ved en
torsdags-gudstjeneste med konfirmanddeltagelse. Lysgudstjenesterne
har en anden liturgi end ellers, ikke
mindst når de falder på hverdage.
Vi tænder levende lys – og de gamle
middelalder-kirkerum fremstår særligt smukke og giver den helt særlig
stemning, som føres med over i sang,
musik og tekster netop til disse dage.
Fastelavn
Fastelavn fejres i Våbensted kirke.
Beboerforeningen i Våbensted arrangerer tøndeslagning og byder på
fastelavnsboller efter gudstjenesten,
som vil være rettet mod børnene,
men også vil have noget til de voksne. Vel mødt!
Den nye døbefont i Våbensted
Ved restaureringen af loftet i Våbensted kirke gik den gamle døbefont
itu, da den skulle flyttes. Det gamle
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træ og cement var mørnet – og den
stod ikke til at redde. Menighedsrådet besluttede at erstatte den med
en ny af granit. Det er nu sket. Den
nye døbefont har samme slanke
form, men er udsmykket med et reb.
Rebet symboliserer det stærke bånd
mellem Gud og den døbte – og ses i
øvrigt på mange gamle fonte, f.eks. i
Slemminge kirke.
Søndagsdåb
Begge pastoratets menighedsråd,
inkl. præsten, lægger vægt på, at dåb
bør finde sted ved gudstjenesten om

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
Ole Bruhn
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 Hemmingsen på tlf. 54 77 90 49.

søndagen. Her ønsker menigheden
at tage imod dåbsbarnet som nyt
medlem af kirken, og at indbyde
dåbsfølget til en fælles festdag.
Strikkeklubben
fortsætter den anden mandag i hver
måned kl. 14-16. Man har ved en afstemning besluttet pga. adgangsforholdene, at det skal være i Våbensted
præstegård hver gang.
Der vil som sædvane være busordning, hvor man kontakter Bo
Hemmingsen senest dagen før, hvis
man ønsker transport.
Klubben har besluttet at være med
i det store strikke-arrangement, hvor
alle strikkeklubberne på Lolland-Fal-

ster strikker felter til et stort tæppe,
der skal hænges op i Domkirken i
forbindelse med den fælles kirkedag
den 2. april 2014
På Klubbens vegne
Kirsten & Connie

Således forstiller man sig
at det færdige strikkeprojekt
kommer til at se ud, når det udstilles i
Maribo Domkirke i påskedagene 2014.
Et symbol på, at vi alle er
en del af Kristus, eller som han
selv har sagt det: Grene på livets træ.
Læs mere om projektet
og den Fælles Kirkedag på side 9.

Radsted og Tårs Sogne
Tirsdagscafé i Radsted
Der er eftermiddagsmøder – tirsdagscafé – den anden tirsdag i måneden
med dette program:
Tirsdag 10. december kl. 14.00: En
eftermiddag i adventslysenes skær.
I januar er der ikke tirsdagscafé.
Tirsdag 11. februar kl. 14.00:
”Skriv til englen for menigheden i
Efesos...” (Åb 2,1) Bibelens steder er
i virkeligheden! Billeder fra en rejse
til det vestlige Tyrkiet til byerne,
hvor de syv menigheder boede der
fik breve fra Johannes ifølge Åbenbaringsbogen – de fleste af byerne er
ganske vist ruiner og søjlerester eller
forsvundet under senere tiders byggeri, men sporene er der. Det er præsten selv og hendes mand, der har
været på jagt efter dem.
Alle er velkomne til kaffe og en
hyggelig eftermiddag sammen med
andre!

De Ni Læsninger
3. søndag i advent, 15. december kl.
16.00 synger vi julen ind i Radsted
kirke med soloindslag ved sangeren
Helen Løje og organist Jesper Bay
Jensen, fællessalmer og de traditionelle ni bibellæsninger om advent
og jul, hvor konfirmander, menighedsrådsmedlemmer og andre medvirker. Konfirmanderne byder desuden på egne bagte lucia-brød.
Helligtrekonger i Radsted
kirke og præstegård
Søndag 5. januar kl. 14.00, helligtrekongers aften og julens afslutning,
er der gudstjeneste kl. 14.00 og kirkekaffe med kongekage bagefter i
præstegården.
Kyndelmisse
Og traditionerne holdes også i hævd
til kyndelmisse – med lysgudstjeneste søndag 2. februar kl. 19.00 i
Radsted kirke, hvor konfirmanderne
medvirker med lystænding og et
lille spil om lys og håb. Der er kjørmes-pandekager i tårnrummet efter
gudstjenesten.
Fastelavn
Der indbydes til fastelavn for alle
søndag 2. marts med børnevenlig
gudstjeneste kl. 14.00 i Radsted kir-

ke, tøndeslagning på præstegårdens
gårdsplads og fastelavnsboller med
kaffe eller sodavand i konfirmandstuen. Man må gerne komme udklædt.
Kirkebil
Der har vist sig problemer med at bestille kirkebil. Taxa-bestillingssystemet passer bare ikke sammen med
vores kirkebilsordning. Så herefter
ringer man til præstegården, tlf. 54
70 54 08, senest kl. 16 dagen før, hvis
man har brug for kirkebil til gudstjeneste eller møde i Radsted kirke og
præstegård.
Kirkemusikskolens Kor
i Tårs den 2. december
Under medvirken af Kirkemusikskolens kor fremføres mandag den 2.
dec. kl. 19.00 ”De ni Læsninger” i
Tårs Kirke.
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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.

Teateret i Efesus, en af ”Åbenbarings-byerne”.
Denne skik kommer fra England,
og består i oplæsningen af ni Bibeltekster, som fortæller hovedlinien i
Bibelhistorien: skabelsen, syndefaldet, profetierne om den kommende
Frelser, og deres opfyldelse, da Jesus
kommer til verden. Teksterne ledsages af advents- og julesalmer sunget
af Kirkemusikskolens kor.
Koret hører under Sjællands Kirkemusikskoles afdeling i Toreby, og er et
vigtigt samlingspunkt i afdelingens
virke. Både nuværende og tidligere
studerende er medlemmer; og flere er
aktive som organister og kirkesangere i kirker på Lolland og Falster. Koret
dirigeres af Toreby-afdelingens leder:
Bente Hogrefe Nielsen.
Efterfølgende bydes alle på en forfriskning i kirkens våbenhus.
Eftermiddagsmøder i Tårs
Præstegård
I lighed med de foregående år indbydes atter til et særligt adventseftermiddagsmøde. Det finder sted
tirsdag den 10. december kl. 14.00 i
Præstegårdens konfirmandstue.
Ved dette møde bliver der oplæsning og fællessang, samt et traktement svarende til gammel skik op
imod julen.
Alle er velkomne til et par hyggelige timer ved de jule-pyntede borde.
Første eftermiddagsmøde i 2014
finder sted tirsdag den 4. februar –
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ligeledes kl. 14.00 i Præstegårdens
konfirmandstue.
Her får vi besøg af Peter Moesgaard, som har været sognepræst i
Everdrup på Midtsjælland, og nu er
bosat i Maribo. Peter Moesgaard vil
fortælle og vise lysbilleder fra en
rejse til Færøerne for fem år siden.
Rejsen til denne Nordatlantiske del
af Det danske Rige varede tre uger,
og de vigtigste øer blev besøgt. Vi ser
billeder af storslået natur og fra sejlture til bl.a. fuglefjelde.
Alle er velkomne.
Lys i kirken
I advents- og juletiden vil lyset være
tændt i Tårs Kirke i aftentimerne
Besøg af sognepræsten
Hvis det ønskes, kommer sognepræsten gerne på besøg på Nykøbing F
Sygehus.
Men i så fald er det nødvendigt at
give besked. Sygehuset har nemlig
ikke længere pligt til at oplyse præsterne om indlæggelser fra sognet.

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
Graver
Flemming Rasmussen
Tlf. 21 25 15 96 eller 54 70 71 07
Kirkegårdskontor
Alleen 8, Radsted
Menighedsrådets e-mail
7595@sogn.dk
Hjemmeside
www.radstedsogn.dk
Kirkebil
kan bestilles til alle gudstjenester og møder i Radsted kirke
og præstegård. Ring venligst til
præstegården, tlf. 54 70 54 08
senest kl. 16 dagen før.

Fælles Kirkedag søndag den 2. april 2014
Den 2. april 2014 fejrer hele LollandFalster Stift sin første Fælles Kirkedag, hvor øjnene er rettet mod Påsken. Dagen er en fejring af det liv,
der bobler i sognene og som får sin
næring i påskens betydning. Institutioner, skoler, klubber, museer og
mange flere er inviteret med til at
forberede og tale om påsken. Kirkens
liv er kendetegnet ved en mangfoldighed af fællesskaber om strikketøj, undervisning, gudstjenester og
meget mere. Det sættes der fokus på
denne Fælles Kirkedag, som afsluttes
med et brag af en Rockgudstjeneste

kl. 20.00 i Maribo Domkirke med
bandet Die Herren.
Et af de projekter, der er sat i søen
er et fælles strikketøj. Alle strikkeklubber og enkelpersoner kan deltage, for det er ikke særligt svært at
være med. Det drejer sig om, at der
skal strikkes en forfærdelig masse
lapper på 15x15 cm i farvenuancer af
blå, sort, gul og gylden. De vil blive
syet sammen til et sammenhængende tæppe, der vil blive udstillet i Maribo Domkirke den 2. april 2014 og
hen over påsken. Tæppet skulle gerne
komme til at se ud som på billedet.

Hvis man gerne vil være med i
projektet kan man forhøre sig i sin lokale strikkeklub eller henvende sig til
Lisbeth Lumby, Sp. Sakskøbing. Lapperne skal samles sammen senest 5.
januar 2014. Så kommer der nogle og
henter dem og tager sig af at sy dem
sammen (hvilket jo er meget godt,
for som de fleste strikkelystne sikkert
er enige om, så er det helt klart den
kedeligste del af arbejdet…!)
Efter udstilling af tæppet, vil det
blive pillet fra hinanden igen og sat
sammen til mindre tæpper og givet
til velgørenhed.

Orgelkøbing 2014
I 2014 sætter vi i Sakskøbing Kirke
fokus på orgler i al almindelighed
og vores egne to fine instrumenter i
særdeleshed. Det sker ved en række
koncerter med orgel solo, orgel og
solister, orgel og oplæsning, firhændig orgelmusik, børnemusik for orgel osv. osv. Cirka hver tredje søndag
året igennem vil der være koncerter,
hvor kirkens to orgler præsenteres i
forskellige sammenhænge, og derudover vil der være nogle ”Omkring
orglet”-arrangementer med lidt uformel snak om orglernes opbygning,
betjening, historie m.m. Desuden
vil Sakskøbings skoler få tilbudet om
at lade nogle klasser komme i kirke
og stifte bekendtskab med kirkens
instrumenter.
Som en lille underafdeling af ”Orgelkøbing 2014” vil kirkens organist
Flemming Chr. Hansen ved årets
første 10 søndagsgudstjenester, som
ikke er højmesser opføre de 10 suiter, som tilsammen udgør hans 3 1/2
time lange, meditative orgelværk ”In
lumine Domini”.
Orgelmusik
Mange har vist en forestilling om
orglet som et lidt dystert instrument,
der spiller musik i mol, når folk er
døde, men igennem musikhistorien
har orglet lagt tangenter til en utro-

lig mængde andre ting. Festmusik
på orglets trompetstemmer, fjerlette
småstykker på orglets fløjtestemmer, swingende jazzmusik, dramatisk filmmusik og mange andre ting.
Denne mangfoldighed er, hvad vi
gerne vil vise frem i forbindelse med
projektet ”Orgelkøbing 2014”. Orglet mister fans i disse årtier, og det
vil vi gerne rette op på, for med sin
store udtryksbredde er orglet helt generelt et spændende og farverigt instrument og i særdeleshed i kirken et
meget passende hovedinstrument.
Köhne og Allen
Sakskøbing Kirke har to orgler: det
historiske orgel, bygget af Daniel
Köhne i 1866, og det digitale Allenorgel fra 2005. Det gamle orgel står
næsten originalt, som det blev bygget til Sakskøbing Kirke for snart 150
år siden, men er restaureret flere gange, senest i 2007. Det egner sig spe-

cielt til guldalderens musik - komponister som Mendelssohn, Brahms,
Gade og Hartmann. Det moderne
digitale orgel har ingen piber, men
benytter sig af samplede orgelstemmer. Dets størrelse og klanglige bredde gør, at man kan spille musik fra
stort set hele musikhistorien og fra
alverdens lande på det. Man kan lidt
populært sammenligne de to orgler
med en flot, velholdt veteranbil og
en spritny, stor Toyota - hver har sine
fordele. I forbindelse med ”Orgelkøbing 2014” vil begge instrumenter
blive præsenteret godt og grundigt
ved både koncerter og ”Omkring
orglet”-arrangementer. Følg med i
pressen, på kirkens hjemmeside og
her i kirkebladet!
Introduktion og information
”Orgelkøbing 2014” præsenteres
også ved sogneeftermiddagen tirsdag d. 14. januar, hvor kirkens organist vil vise billeder, give lydeksempler og fortælle om projektet.
Endelig kan man ved at sende en
mail til organisten på fch@giflerne.
dk, mærket ”Orgelkøbing”, komme
med på en mailliste, som igennem
året vil holde interesserede løbende
underrettet om, hvad ”Orgelkøbing
2014” byder på.
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Fælles for
alle sogne
Kirkehøjskolen Østlolland
Få ordnet indkøbene til weekenden
lørdag formiddag – og kom så i kirkehøjskole lørdag eftermiddag til gode
foredrag om kirkens store spørgsmål
og udfordringer!
Det kunne være underteksten til
de tre højskoleeftermiddage, der er
på programmet her i forårshalvåret.
Lørdag 25. januar kl. 13.00 i sognehuset i Nysted: HJÆLP – når livet
kommer bag på os! Foredragsholder
er hospitalspræst Preben Kok. Med
baggrund i sine mange samtaler som
hospitalspræst udgav han for nogle
år siden bogen ”Skæld ud på Gud”,
og lige nu er han aktuel i bogen
”Hjælp – når livet kommer bag på
os”, hvor journalist og forfatter Eva
Jørgensen interviewer Preben Kok og
tidligere korshærschef Bjarne Lenau
Henriksen.
Lørdag 15. februar kl. 13.00 i
Sundkirken: Du satte dig selv i de
nederstes sted – salmesangsforedrag
ved salmedigteren Hans Anker Jørgensen om salmedigtning som teologi for hele folket, og om samtalen
i salmeværkstedet med nogle gamle
og nye digtere.
Lørdag 8. marts kl. 13.00 i Sakskøbing præstegårds konfirmandstue:
Kan folkekirken overleve – med så
ringe et folk? Præst og forfatter Asger
Baunsbak-Jensen gennemlyser nutidens folk og vurderer på den baggrund folkekirkens muligheder.
Enkelt foredrag: 60 kr., alle tre
foredrag: 150 kr. Tilmelding er ikke
nødvendig.
Kirkehøjskolen Østlolland er et
fælles projekt for sognene i Lolland
Østre Provsti.

Hvad sker hvor?
December 2013
Søndag 1/12
Majbølle Kirke kl. 15: Luciaoptog og juleklip
Mandag 2/12 Tårs Kirke kl. 19: De ni læsninger
Tirsdag 3/12
Majbølle Præstegård kl. 13-16: Fællesskabets julefrokost
Tirsdag 3/12
Sakskøbing Sognegård kl. 14: Strikkegruppe
Fredag 6/12
Engestofte Kirke kl. 16: Børnejulegudstjeneste
Lørdag 7/12
Sakskøbing Kirke kl. 14: Adventsgudstjeneste for
børnefamilier
Søndag 8/12
Majbølle Kirke kl. 19: De ni læsninger
Søndag 8/12
Sakskøbing Kirke kl. 16: Julekoncert med byens kor.
Mandag 9/12 Våbensted Præstegård kl. 14: Strikkeklub
Tirsdag 10/12 Sakskøbing Kirke kl. 14: Sogneeftermiddag
Tirsdag 10/12 Tårs Præstegåds konfirmandstue kl. 14: Adventseftermiddagsmøde
Tirsdag 10/12 Vigsnæs Kirke kl. 19: Julekoncert med Guldkoret
Tirsdag 10/12 Radsted Præstegård kl. 14: Tirsdagscafé
Fredag 13/12 Fjelde Kirke kl. 16: Børnejulegudstjeneste
Søndag 15/12 Sakskøbing Sognegård kl. 12: julebasar
Søndag 15/12 Radsted Kirke kl. 16: De ni læsninger
Søndag 15/12 Sakskøbing Kirke kl. 10.30: Luciagudstjeneste
Onsdag 18/12 Majbølle Kirke kl. 9,30: Juleafslutning for Kernehuset
Onsdag 18/12 Sakskøbing Sognegård kl. 10: Sangformiddag
Fredag 20/12 Engestofte Kirke kl. 16: Børnejulegudstjeneste
Søndag 22/12 Sakskøbing Kirke kl. 16: De ni læsninger
Januar 2014
Lørdag 4/1
Søndag 5/1
Søndag 5/1
Tirsdag 7/1
Mandag 13/1
Tirsdag 14/1
Fredag 17/1
Søndag 19/1
Onsdag 22/1
Onsdag 22/1
Fredag 24/1
Onsdag 29/1
Torsdag 30/1
Februar 2014
Søndag 2/2
Søndag 2/2
Søndag 2/2
Tirsdag 4/2
Tirsdag 4/2
Søndag 9/2
Mandag 10/2
Tirsdag 11/2
Tirsdag 11/2
Torsdag 13/2
Fredag 21/2
Søndag 23/2
Tirsdag 25/2
Onsdag 26/2
Onsdag 26/2
Marts 2014
Søndag 2/3
Søndag 2/3
Søndag 2/3
Tirsdag 4/3
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Sakskøbing Kirke kl. 15: Tambourkorpsets nytårskoncert
Sakskøbing Konfirmandstue kl. 12: Spis-drik-vær glad
Radsted Kirke kl. 14: Helligtrekonger med kirkekaffe
Sakskøbing Sognegård kl. 14: Strikkegruppe
Våbensted Præstegård kl. 14: Stikkeklub
Sakskøbing Konfirmandstue kl. 14: Sogneeftermiddag
Engestofte Kirke kl. 16: Børnegudstjeneste
Sakskøbing Kirke kl. 20: Orgelkøbing 2014
Sakskøbing Sognegård kl. 10: Sangformiddag
Slemminge Kirke kl. 19: Sang og litteraturgudstjeneste
Majbølle Præstegård kl. 19: Filmaften for konfirmanderne
Majbølle Kirke kl.19: Kaj Munk – en billedkoncer
Våbensted Kirke kl. 19: Lysgudstjeneste

Majbølle Kirke kl. 19: Kyndelmisse med efterfølgende
pandekager
Radsted Kirke kl. 19: Kyndelmisse med Kjørmes-pandekager
Sakskøbing Konfirmandstue kl. 12: Kirkefrokost og
menighedsmøde
Tårs Præstegårds Konfirmandstue kl. 14: Eftermiddagsmøde
Sakskøbing Sognegård kl. 14: Strikkegruppe
Sakskøbing Kirke kl. 20: Orgelkøbing 2014
Våbensted Præstegård kl. 14: Strikkeklub
Sakskøbing Konfirmandstue kl. 14: Sogneeftermiddag
Radsted Præstegård kl. 14: Tirsdagscafé
Våbensted Kirke kl. 19: Sang og litteraturgudstjeneste
Fjelde Kirke kl. 16: Børnegudstjeneste
Sakskøbing Kirke kl. 19: Aftengudstjeneste med pigekoret
Majbølle Præstegård kl. 14: Fællesskabet-møde
Slemminge Kirke kl. 19: Konfirmandgudstjeneste
Sakskøbing Sognegård kl. 10: Sangformiddag

Sakskøbing Konfirmandstue kl. 12: Spis-drik-vær glad
Radsted Kirke kl. 14: Fastelavn med tøndeslagning og
fastelavnsboller
Majbølle Kirke kl. 14: Fastelavn med tøndeslagning i
præstegården
Sakskøbing Sognegård kl. 14: Strikkegruppe

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

Kirke

Sakskøbing

Kenneth Bjørnholt
Jacobsen (KEBJ)

Esbern Gaur Vernersen (EGV)

Våbensted - Engestofte
Dato
Slemminge - Fjelde

Vigsnæs

Anne Birgitte Villadsen
(ABV)

Tårs

Radsted

1/12

15.00 Luciaoptog og
juleforberedelser i præstegården

10.30

8/12

19.00 Ni læsninger
med kaffe i kirken

10.30

15/12

14.00 KEBJ

10.30

16.00
De Ni Læsninger

22/12

10.30

9.00

10.30

24/12

16.00

16.00

14.45

25/12

10.30
med Vanessa Guldborg
på trompet

10.30

10.30

26/12

14.00

10.30

29/12

10.30

10.30

15.00
Med kransekage
19.00
Med kirkekaffe

1/1
5/1
12/1

10.30

14.45

16.00

10.30

14.00
Med kirkekaffe

10.30

10.30 BM

19/1

10.30

26/1

10.30

2/2

19.00
Med Kyndelmissepandekager

10.30 Dåb

19.00
Kyndelmisse

9/2

14.00 KEBJ

9.00

10.30

16/2

10.30

10.30

23/2
2/3

19.00
10.30

10.30
14.00 fastelavn for børn og
familier m. tøndeslagning
og arr. i præstegården
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- Fredag d. 29. november 2013 kl. 16 Fjelde Kirke: Børnejulegudstjeneste
- Fredag d. 6. december 2013 kl. 16 Engestofte Kirke: Børnejulegudstjeneste
- Lørdag den 7. december 2013 kl. 14 Sakskøbing Kirke: Adventsgudstjeneste
v. LL for familier med børn
- Tirsdag den 10. december 2013 kl. 14.00 Sakskøbing Kirke: Gudstjeneste
v. HMT i forbindelse med sogneeftermiddag
- Fredag d. 13. december 2013 kl. 16 Fjelde Kirke: Børnejulegudstjeneste
- Søndag den 15. december kl. 12.30 Sakskøbing Kirke: Gudstjeneste for døve
v. pastor Marie-Louise Bork Winther
- Fredag d. 20. december 2013 kl. 16 Engestofte Kirke: Børnejulegudstjeneste

19.00

10.30

10.30

14.00
Fastelavn - tøndeslagning

- Fredag d. 17. januar 2014 kl. 16 Engestofte Kirke: Børnegudstjeneste
- Onsdag d. 22. januar 2014 kl. 19 Slemminge Kirke: Sang- og litteraturgudstjeneste
- Torsdag d. 30. januar 2014 kl. 19 Våbensted Kirke: Lysgudstjeneste
- Torsdag d. 13. februar 2014 kl. 19 Våbensted Kirke: Sang- og litteraturgudstjeneste – Jeppe Aakjær
- Fredag d. 21. februar 2014 kl. 16 Fjelde Kirke: Børnegudstjeneste
- Onsdag d. 26. februar 2014 kl. 19 Slemminge Kirke: Ungdoms/
konfirmandgudstjeneste

december 2013 - februar 2014

Søndag d. 1. dec.
10.30 HMT
10.30 Våbensted
1.s. i advent
Med kirkekaffe
Lysgudstjeneste
Søndag d. 8. dec.
10.30 HMT
10.30 Slemminge
2. s. i advent
Søndag d. 15. dec.
10.30 LL
10.30 Våbensted
3. s. i advent
Med Luciaoptog
16.00 HMT De Ni Læsninger,
Søndag d. 22. dec.
Sakskøbing Kirkes Pigekor
14.00 Slemminge EGV
4. s. i advent
og Sakskøbing Kammerkor
Tirsdag d. 24. dec.
13.00 Våbensted
13.30 + 14.45 + 16.00 LL
Juleaften
16.00 Slemminge
Onsdag d. 25. dec.
10.30 HMT
10.30 Fjelde
Juledag
Torsdag d. 26. dec.
10.30 LL
10.30 Engestofte
2. juledag
Søndag d. 29. dec.
10.30 LL
10.30 Våbensted
Julesøndag
Onsdag d. 1. jan
14.00 Fjelde
14.00 HMT
Nytårsdag
16.00 Engestofte
16.00 HMT
Søndag d. 5. jan.
14.00 Slemminge
Vokalensemblet Voci fluenti
Hellig 3 kongers søndag
Lysgudstjeneste
medvirker
Søndag d. 12. jan
10.30 LL
9.00 Våbensted EGV
1.s.e.h.3.k.
10.30 LL og HMT
Søndag d. 19. jan
Bispevisitats
10.30 Fjelde
2.s.e.h..3.k.
Med kirkekaffe
Søndag d. 26. jan.
10.30 HMT
10.30 Engestofte
3. s. e. h. 3. k.
10.30 Slemminge
Søndag d. 2. feb.
10.30 LL
4.s.e.h.3.k. Diakoniens Dag
Diakoniens dag
Søndag d. 9. feb.
9.00 LL
10.30 Våbensted
Sidste s.e.h.3.k.
Søndag d. 16. feb.
10.30 LL
10.30 Fjelde
Septuagesima
Søndag d. 23. feb.
19.00 HMT
10.30 Engestofte
Seksagesima
Søndag d. 2. marts
14.00 Våbensted
10.30 HMT
Fastelavn
Med tøndeslagning etc.

Majbølle

Bendicht Mader (BM)

Gudstjenester

Sognepræst

Kom, lad os gå til Betlehem!
”Lad os gå ind til Betlehem
og se det, som er sket, og som
Herren har forkyndt os.” Det
er hyrdernes ord efter englene
var vendt tilbage til himlen
julenat. At gå til Betlehem
kan godt være at gå hen til
den julekrybbe, vi har i stuen.
En julekrybbe er meget mere
end julepynt, uanset hvordan
den ser ud. Om det er fine figurer eller nogle børnene har
lavet - eller bare et flot kort på
skabet.
Uanset hvordan en julekrybbe ser ud, så er dens formål, at
den, der ser på den, skal gå til
Betlehem og se det, som er sket
– se, at Kristus nu er kommet
til verden som et menneske og
som en bror til os.
Mange af julesalmerne nævner direkte, at vi skal ”gå til Betlehem og se, hvad der er sket”, f.eks. i
”Det kimer nu til julefest”:
”Og lad os gå med stille sind
som hyrderne til barnet ind”
eller i H.C. Andersens ”Barn Jesus i
en krybbe lå”:
”til barnet vil vi stige ind
og blive børn i sjæl og sind”
og
”Her kommer, Jesus, dine små,
til dig i Betlehem at gå”.
Julesorg
Når vi så ved hjælp af poesi og fantasi er kommet til Betlehem og alt er
i den skønneste orden, hvad er det så
vi ser? Vi ser, at vi har brug for den
poesi og fantasi, der er i en julekrybbe som et modbillede til alt det, vi
også ser, alt det, som ikke ånder fred
og den skønneste orden. Alt det, vi
kunne kalde ”julesorg”.
Julesorg kan være sorgen over at
have mistet en man elskede. Eller det
kan være sorg over brudte relationer
til mennesker, som man af en eller
anden grund har været nødt til at
tage afsked med.
Det kan være sorgen over det, der
ikke lykkes for os - enten ud fra vores
egne forventninger, eller i forhold til

I Betlehem - fra Sakskøbing Kirkes altertavle.
andre. Julesorg og juleglæde blander
sig i os. Der er ingen vej udenom.
Fra Betlehem til Jerusalem
Hyrderne går til Betlehem og vi går
med - og vi går videre med Jesus til Jerusalem, vi følger ham gennem død
og opstandelse og frem til det evige
liv. Julen er knyttet tæt sammen med
påsken. Det er det store perspektiv.
Et barn er født i Betlehem, men han
skulle videre til Jerusalem, hvor han
”gik ned for os i døden som sol i aftenrøden og stod i morgengry op for
os på ny” som vi synger i ”Julen har
englelyd”. Jesus døde for os og tog
os med ud af døden - så vi kan synge
med på: ”Født er Herren af en mø, og
vi ej fødes til at dø” (fra julesalmen
”Lad det klinge sødt i sky”).
Det er ikke bare en sød julehistorie om Jesu fødsel. Julen varer lige
til påske. Julen hører sammen med
påsken - og så er kristendommen jo
rammet rigtigt ind og har fået sin
dybde med!
En Himmel-Seng
Salmerne fører os ind i julen, måske
endda helt ind i julenatten som syngende engle, hvis vi har fantasi nok.

Det er som om vi får et tættere
forhold til julen, når vi selv tager ordene i munden.
Og har vi ordene i munden
er der ikke langt til hjertet.
Og af hjertet kan der blive
et krybberum, som vi synger i
”Mit hjerte altid vanker i Jesu
føderum”:
Ak, kom! jeg vil oplukke
mit hjerte, sjæl og sind
med tusind længselssukke,
kom, Jesus, dog herind!
Det er ej fremmed bolig,
Her går vores hjerte til Betlehem - ja, vores hjerte bliver
til Jesu krybberum, når vi lukker ham ind.
Men også her kommer påsken og blander sig med julen,
for Brorson digter videre om
vores hjerte som en bolig for
Jesus - en bolig han selv har
købt - nemlig ved at dø på korset for
vores skyld.
Og Grundtvig strammer endda
billedet en anelse - i det originale
vers 19 til ”Det kimer nu til julefest”
skriver han:
”I Krybben lagt, i Klude svøbt,
En Himmel-Seng Du har mig kiøbt!”
Krybben og korset bytter Jesus til
en Himmel-Seng til os. Et skønt billede!
Til Paradis med sang
Salmerne fører os ind i julen. Salmerne forbinder os med himlen, når
vi synger med englene, der vandrer
op og ned på salmens tonestige og
når vi synger om slægt, der
”skal følge slægters gang
og aldrig forstummer
tonen fra Himlen
i sjælens glade pilgrimssang.”
Vi er på vej, gennem jul og påske,
gennem liv, død og opstandelse.
Hver dag går vi gennem den farverige og brogede verden, vi går til Paradis med sang!
Hanne Margrethe Tougaard
sognepræst i Sakskøbing

