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Barn Jesus i en krybbe lå,
skønt Himlen var hans eje;
hans pude her blev hø og strå,
mørkt var det om hans leje.
Men stjernen over huset stod,
og oksen kyssed barnets fod.
Halleluja, halleluja, barn Jesus!
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det græske ord på dette sted i Lukas 
betyder ikke kro eller kommercielt 
herberg, men gæsterum – samme 
ord bruges, da Jesus spørger efter et 
rum, hvor han kan spise påskemål-
tidet skærtorsdag, altså et gæsterum 
i et privat hjem. Maria og Josef blev 
ikke tilbudt dette rum, fordi det sik-
kert var optaget, men fik så husrum 
inde hos familien – dér hvor dyrene 
og krybberne var. Ude på marken 
kom englene til hyrderne og bad dis-
se ildesete folk besøge Messiasbarnet! 
Måske forsvandt deres ængstelse for 
at blive afvist i døren, da de hørte, 
at barnet ville være svøbt, sådan som 
jævne folk som dem selv brugte det, 
og ligge i en krybbe, altså i en almin-
deligt bondehjem. Se, det var et tegn 
for jævne hyrder! Og bagefter priste 
de Gud for alt, hvad de havde set og 
hørt. Den lille familie var tydeligvis 
ikke upassende indkvarteret, for så 
havde det været en æressag for hyr-
derne selv at sørge bedre for dem!

Læst med mellemøstlige briller 
ser juleevangeliet anderledes ud end 
vi plejer at læse det. Josef fremstår 
ikke som en mand, der ikke kan tage 
sig af sin gravide hustru, ikke heller 
fornærmer han hendes slægtninge. 
Barnet fødes under trygge omstæn-
digheder i et bondehjem. For Josef 
afvises ikke i den landsby, han stam-
mer fra. Tværtimod yder landsbyen 
det bedste, den kan, og bevarer sin 
ære. Og hyrderne er slet ikke så hård-
hjertede, at de ikke sanser at hjælpe 
en fremmed i nød.

De fleste kender juleevangeliet. Bar-
net, der fødes ude i stalden efter at for-
ældrene er blevet afvist overalt. De tre 
vise mænd med gaverne. Englene, der 
giver hyrderne besked om at besøge 
den nyfødte. Det står urokkeligt fast i 
bevidstheden hos de fleste. Men læser 
man juleevangeliet med mellemøst-
lige briller, rokkes der ved den tradi-
tionelle, vesterlandske juleforestilling. 
Det følgende handler om dette.

Set med mellemøstlige øjne er det 
problematisk, at Josef og Maria afvi-
ses i den landsby, som Josef, en mand 
af Davids slægt, stammer fra. I Mel-
lemøsten har man lang hukommelse 
– Josef ville ikke være glemt i Davids 
by, Betlehem. De fleste hjem i Betle-
hem ville have budt parret indenfor. 
Det ville have kastet dyb skam over 
landsbyen ikke at hjælpe en højgra-
vid kvinde. Og Marias slægtninge i 
nærheden af Betlehem, bl.a. Zakarias 
og Elizabeth ville blive fortørnet over 
ikke at blive spurgt om hjælp i en 
sådan nød. At ære og skam betyder 
noget i Mellemøsten er ikke nyt. Er 
det derfor rimeligt at forestille sig, at 
parret blev viftet ud i stalden julenat?

Og dog står der unægteligt: Og 
mens de var der, kom tiden, da hun 
skulle føde; og hun fødte en søn, den 
førstefødte, og svøbte ham og lagde 
ham i en krybbe, for der var ikke 
plads til dem i herberget.

Her er det, at det nytter at læse ju-
leevangeliet med mellemøstlige bril-
ler. For ved ordet krybbe tænker man 
i Mellemøsten slet ikke på en stald 
eller en lade! Almindelige folk havde 
én bygning til rådighed for dyr og 
mennesker. Fra Davids tid og helt 
op til vores dage består et sådan hus 
af to rum: ét til gæster, det andet til 
familien og deres dyr. De sidste be-
bor den lavere del af huset, hvor hu-
sets dør befinder sig, mens familien 
bor på et cirka ½ meter højere plan 
i samme rum. Krybberne er gravet 
ned i eller hugget ud af dette gulv, 
så dyrene kan spise i løbet af natten. 
Krybben og dyrene befinder sig altså 
inde i huset, ikke ude i en stald. Var 
det så det samme i et herberg? Ja, 

Jesus blev taget godt imod af jæv-
ne folk helt fra begyndelsen. Vi kan 
fortsat synge om barnet i krybben, 
men må huske, at krybben stod i et 
varmt og trygt bondehjem.

Kilde: »Jesus set med mellemøst-
lige øjne« af Kenneth Bailey.

Glædelig jul!
Kenneth Bjørnholt Jacobsen

arabisk jul

Kirkebladet for  
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Lucia- optog i Vigsnæs Kirke
Ved gudstjenesten den 7. december 
kl. 15.00 i Vigsnæs Kirke er der lu-
ciaoptog. Efterfølgende er der æb-
leskiver og en forfriskning til alle i 
sognehuset. 

Ni læsninger -  
musikgudstjeneste
Den 15. december gæster Torebyko-
ret og Kirkemusikskolen Majbølle 
Kirke. Som optakt til højtiden kan vi 
glæde os til at høre ’Ni Læsninger’, 
der leder frem mod julen. Der veks-
les med musik og sang og læsninger. 
Der er gratis adgang. Gudstjenesten 
begynder kl. 19.00.

Skoleafslutninger
med 2. klasser fra Ellekilde skole den 
19. december kl. 10.00 i Majbølle 
Kirke. Bedsteforældre og øvrig fami-
lie er velkommen. 

Aftengudstjeneste med
Højreby Spillemandslaug
Vi hilser det nye år velkommen med 
festlig spillemandsmusik. Højreby-
musikanterne har tidligere besøgt 
Majbølle og vi kan glæde os til gensyn 
med dette folkekære ensemble. Maj-
bølle Kirke den 18. januar kl.19.00.

Konfirmandgudstjenesten
er igen i år fælles med konfirmander 
fra Slemminge og Våbensted. Foræl-
dre og søskende o.a. er velkomne til at 
deltage den 25. januar kl. 17.00 i Maj-

bølle Kirke. Efterfølgende er der spis-
ning for alle i Majbølle præstegård.

Vi synger vinterens sange
den 4. februar kl. 19.00 i Majbølle 
Kirke. Kom og syng fra højskole- og 
salmebog. Efterfølgende serveres 
kyndelmissepandekager og varme 
drikke denne februaraften mens da-
gene længes. 

Fastelavnsgudstjeneste
den 15. februar kl. 13 i Vigsnæs 
Kirke. Kom gerne udklædt til den-
ne festlige gudstjeneste for familier 
og børn. Efterfølgende vil der være 
mulighed for at slå katten af tønden. 
Nærmere information følger. 

Naser Khader til Vigsnæs
Den 26. februar kl. 19.00 kan man 
møde Naser Khader ved et foredrag i 
Vigsnæs Kirke. Foredraget ’Den tviv-
lende muslim’ handler om, hvordan 
Naser Khader som praktiserende 
muslim møder idealer om demokrati 
og humanisme, og det opgør med 
den medfødte tro der følger herefter. 
Billetter er fortrinsvis for sognebørn 
i Majbølle og Vigsnæs, dog efter 18. 
februar for alle. Henvendelse til gra-
ver Jesper Nielsen.

Besøgsven
Hvis du kunne tænke dig at blive 
besøgsven i Majbølle og Vigsnæs er 
du velkommen til at kontakte sog-
nepræst, Esbern Vernersen. Som be-

søgsven bliver man en del af Ældre-
sagens besøgstjeneste og får tilbudt 
kurser, rådgivning og andet. Ring 
gerne og hør nærmere om denne 
mulighed. 

Edith Fogeds legat
kan igen i år søges af sognebørn i 
Majbølle sogn. Legatet kan søges af 
unge fra Majbølle der er under ud-
dannelse, eller af værdigt trængende 
mænd og kvinder, familier eller en-
lige som har et barn der skal konfir-
meres. Se opslag i Sakskøbing Avis. 
Frist for ansøgning er den 7. decem-
ber 2014. Ansøgninger kan afleveres 
i postkassen i Majbølle Præstegård, 
Præstestræde 45, eller sendes til 
EGV@KM.DK.

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. 54778383

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

Sognenes hjemmeside
www.majboellevigsnaes.dk
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Velkommen til 
Helle Huysdens Poulsen
Sakskøbing menighedsråd har ansat 
ny kordegn den 15/9 – 2014. Vi har 
valgt en fleksibel og serviceminded 
person, som er vant til personlig 
kundekontakt, og som kan arbejde 
med tal og personregistrering.

Helle Huysdens Poulsen er kendt 
som kundemedarbejder/rådgiver i 
den nedlagte afdeling af Jyske Bank 
i Sakskøbing  og har gode forudsæt-
ninger for at arbejde med bogføring, 
budgetter, kontering m.m.

Mange er nok ikke klar over, at 
Helle har en fortid som produkti-
onsplanlægger og produktionschef, 
og vi glæder os til at få gavn af alle 
hendes kompetencer.

Vi har mødt en kordegn med 
mange gode menneskelige egenska-
ber, og vi glæder os til samarbejdet.

Ebbe Bressing, Formand for  
Sakskøbing menighedsråd

Diakoniens dag
Søndag d. 1. februar er det diakoniens 
dag. Det er den dag hvor vi markerer 
både kirkens og den enkeltes pligt og 
ansvar til at tage vare på hinanden. 
Traditionen tro inviterer menigheds-
rådet til kirkefrokost og menigheds-
møde efter gudstjenesten, hvor rådet 
orienterer om deres arbejde. 

Samme dag er der også Spis-Drik 
-Vær glad og det særlige for denne 
dag er at det er gratis at deltage. Men 
som altid skal man huske at tilmelde 
sig og det skal man gøre senest d. 25. 
januar til Lisbeth Lumby, eller Saks-
købing Kirkekontor. 

Sogneindsamling 8/3-2015
Den 8. marts sender Sakskøbing me-
nighedsråd i samarbejde med Folke-
kirkens Nødhjælp igen indsamlere 
ud for at samle penge ind til arbejdet 
med at bekæmpe sult blandt verdens 
fattigste.

Hvis man har lyst til at blive ind-
samler, kan man møde op i Sakskø-
bing Sognegård 8/3-2015 kl. 10.00, 
og selve indsamlingen varer til kl. 
14.00. Sakskøbing menighedsråd vil 
være vært med et traktement til ind-
samlerne før og efter indsamlingen.

Indsamlingsleder Ebbe Bressing

Luciaoptog
Ved gudstjenesten den 14. december 
medvirker Luciakoret fra Ellekilde-
skolen, som vil gå med lys for os i 
kirken og synge et par gode julesan-
ge, så alle er i den rette stemning til 
det store juleoptog senere på dagen. 

Salmecirkel
Det nye kirkeår byder på 12 helt 
særlige gudstjenester - en Salmecir-
kel. Gudstjenesterne har fokus på en 
enkelt salme, som ikke bare synges, 
men også på anden vis bearbejdes i 
ord og toner. Præsterne belyser da-
gens evangelium igennem betragt-
ninger over salmen vers for vers, og 
imellem disse korte “miniprædike-
ner” spiller organisten nykompone-
ret musik, skrevet specielt til lejlighe-
den og meget tæt knyttet til salmens 
tekst. Første salmecirkelgudstjeneste 
bliver 2. juledag, hvor dagens salme 
er “Julen har englelyd”. Nytårsdag 
er dagens salme “O Gud, som tiden 
vender”, og fastelavns søndag d. 15. 
februar er dagens salme “Se, vi går 
op til Jerusalem”. Se de øvrige datoer 
og læs mere om ideen på giflerne.dk/
partita.

Kirkekaffe
Der er mulighed for at få en kop kaffe 
efter højmessen den 11. januar 2015. 
Menighedsrådet er vært ved kaffen.  

Strikkegruppen
mødes flg. datoer i Sakskøbing sog-
negård kl. 14-16: Tirsdag d. 2. de-
cember, tirsdag d. 6. januar, tirsdag 
d. 3. februar, tirsdag d. 3. marts.

Sogneeftermiddage
For alle interesserede arrangerer 
Sakskøbing menighedsråd jævnlige 
møder med et alsidigt program i 
præstegårdens konfirmandstue, Ve-
stergade 6. Der er mulighed for gratis 
kirkebil, som kan bestilles på tlf. 54 
85 43 44. Alle er velkomne! Vi serve-
rer kaffe á 10 kroner. 

Tirsdag den 9. december 2014 kl. 14.00: 
Julehygge
Vi begynder med en kort gudstjene-
ste i kirken, hvorefter julekaffen står 
klar i præstegårdens konfirmand-
stue. Undervejs bliver ordet frit, så 
enhver kan dele sine erindringer om 
julen med alle – og meget gerne om 
”vinterkrigen”. Husk snakketøjet!

Tirsdag den 13. januar 2015 kl. 14.00
Marie Krøyer – en kvinde  
mellem kunst og kærlighed. 
Studenterpræst Dorte Hedegaard, 
Nykøbing F, fortæller om Marie 
Krøyers spændende og kreative 
kvindeliv omkring år 1900. 

Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 14.00
Læselyst
Tidl. bibliotekar i Sakskøbing, Finn 
Egelund, deler ud af sin glæde ved at 
læse bøger.

Har du en bog (eller flere) du vil 
bytte til en anden, så tag den med og 
dyk ned i bunken på bordet i konfir-
mandstuen. 

Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 13.00
Turen går til Pederstrup,  
Ves terborg Kirke og Kong Svends Høj 
med rundvisning på Reventlow-Mu-
seet og i kirken. Efter kaffen runder 

Sakskøbing Sogn
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vi jættestuen Kong Svends Høj. Afg. 
med bus fra Torvet kl.13.00, vi er 
hjemme igen ca. kl. 17.30. Turen ko-
ster 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 25. fe-
bruar 2015.

Sakskøbing Menighedspleje
I forbindelse med juleoptoget i Saks-
købing d. 14. december åbner vi døre-
ne til Sognegården hvor der vil være 
mulighed for at besøge vores basar 
med fine strikvarer og raflegaver lige 
til at medbringe til julefrokosterne. 
Desuden kan man købe kaffe og æb-
leskiver. 

Spis-Drik-Vær glad
Der er fællesspisning flg. dage i kon-
firmandstuen, Vestergade 6, kl. 12:
-  Den 4. januar: Nytårsspisning med 

kransekage (tilmelding senest 28. 
dec. )

-  Den 1. februar: Diakoniens dag, se 
ovenstående

-  Den 1. marts: Fastelavn med boller 
og ståhej (tilmelding senest 22. fe-
bruar)

Koncerter &  
musikgudstjenester
Søndag d. 7. december kl. 16 mødes 
alle byens kor til den store julekon-
cert i Sakskøbing Kirke. Advent og 
jul, nisser og engle, “Velkommen 
igen” og “Feliz navidad” - det hele er 
med. Entré: 25 kr, som går ubeskåret 
til sognets julelegat.

Søndag d. 14. december kl. 20 slutter 
Orgelkøbing 2014 med en forrygen-
de julekoncert. Det er Københavns 
domorganist, Hanne Kuhlmann, der 
spiller, og programmet byder på ju-
lemusik fra forskellige tider og lande, 
sat sammen til en smuk julemusik-
buket og spillet af en af landets bed-
ste organister.

Søndag d. 21. december kl. 16 er der De 
Ni Læsninger, hvor Sakskøbing Kirkes 
Pigekor og Sakskøbing Kammerkor 
syn ger musik til advents- og juletiden, 
afvekslende med bibellæsninger, læst 
af menighedsrådsmedlemmer, kon-
firmander, korsangere og andre kirke-
gængere. Den perfekte optakt til julen!

Lørdag d. 3. januar kl. 15 skydes det 
nye år i gang med den traditionelle 
nytårskoncert, hvor Sakskøbing 
Tambourkorps under ledelse af Mi-
chael Borchersen Madsen spiller ud-
drag af deres festlige repertoire.

Søndag d. 25. januar kl. 20 er det tid 
til den første af tre koncerter under 
mottoet “Mød komponisten”. Mik-
kel Andreassen, som foruden at være 
komponist er organist ved Vor Frel-
sers Kirke i Esbjerg, spiller sit eget 
store værk “Hjerting Orgelbog”. Det 
tager sit udspring i kirkeårets højti-
der og i billedkunstneren Robert Ja-
cobsens alterudsmykning i Hjerting 
Kirke. En halv time inden koncerten 
begynder, fortæller komponisten 
om sine tanker med værket.

Der er gratis adgang til det hele und-
tagen d. 7/12.

Sangformiddage
I vinterperioden er der sangformid-
dag følgende onsdage fra kl. 10-11.30 
i sognegården: 17. december, 28. janu-
ar og 25. februar. Hver gang er der en 
halv times planlagt program fra høj-
skolesangbogen og salmebogen, en 
”kop tår kaffe” og så en halv times 
frit program, hvor de fremmødte 
selv vælger, hvad der skal synges.

Korgensyn juledag
Ved højmessen juledag kl. 10.30 
medvirker et antal tidligere og nu-
værende medlemmer af Sakskøbing 
Kirkes Pigekor - i skrivende stund vi-
des ikke hvor mange, men igennem 
de forløbne 16 år, som koret har ek-
sisteret, har rigtig mange piger sun-
get med. Det er vores håb, at en stor 
del af disse “gamle” piger er hjemme 
på Lolland for at holde jul og derfor 
kunne have lyst til et gensyn med 
deres gamle kor. Tilmelding til orga-
nist Flemming Chr. Hansen.

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
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: 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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Sognepræst

kirke

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

Sakskøbing

Kenneth Bjørnholt Jacobsen (KBJ)

Våbensted - engestofte Slemminge - Fjelde

10.30 HMT

14.00 LL

10.30 LL

16.00 HMT De Ni Læsninger
Sakskøbing Kirkes Pigekor  
og Sakskøbing Kammerkor

 13.30, 14.45, 16.00 HMT

10.30 LL

10.30 HMT Salmecirkel 1

10.30 LL

14.00 LL Salmecirkel 2

10.30 HMT

10.30 HMT Kirkekaffe

10.30 LL

10.30 HMT

10.30 LL Diakoniens dag

19.00 LL

10.30 LL Salmecirkel 3

10.30 HMT

10.30 HMT

Mandag d. 1. dec

Fredag d. 5. dec.

Lørdag d. 6. dec.

Søndag d. 7. dec.
2. s. i advent

Fredag d. 12. dec.

Tirsdag d. 9. dec.

Søndag d. 14. dec.
3. s. i advent

Mandag d. 15. dec.

Fredag d 19. dec.

Søndag d. 21. dec.
4. s. i advent

Onsdag d. 24. dec.
Juleaften

Torsdag d. 25. dec.
Juledag

Fredag d. 26. dec.
2. juledag

Søndag d. 28. dec.
Julesøndag

Torsdag d. 1. jan.
Nytårsdag

Søndag d. 4. jan.
Hellig3konger

Onsdag 7. jan.

Søndag d. 11. jan.
1. s. e. h3k

Tirsdag 13. jan.

Søndag d. 18. jan.
2. s. e. h3k

Søndag d. 25. jan
Sidste s. efter h3k

Søndag d. 1. feb.
Septuagesima

Tirsdag 3. feb.

Søndag d. 8. feb.
Seksagesima

Søndag d.15. feb.
Fastelavn

Søndag d. 22. feb.
1. s. i fasten

Tirsdag 24. feb.

Søndag d. 1. marts
2. s. i fasten

16.00 Engestofte
Børnejulegudstjeneste

16.00 Våbensted De Ni Læsninger
Sakskøbing Kirkes Pigekor  
og Sakskøbing Kammerkor

16.00 Engestofte
Børnejulegudstjeneste

13.00 Våbensted

10.30 Engestofte

10.30 Våbensted

16.00 Engestofte

19.00 Engestofte Musikgudstjeneste

10.30 Engestofte

10.30 Våbensted Diakoniens dag

19.00 Engestofte Kyndelmisse
med Saxekoret

14.00 Våbensted
Tøndeslagning og hestevogn

10.30 Engestofte

13.00 Slemminge
Juletræsgudstjeneste

10.30 Slemminge

16.00 Fjelde Børnejulegudstjeneste

14.00 Fjelde EGV

16.00 Slemminge

10.30 Fjelde

14.00 Fjelde

14.00 Slemminge Lysgudstjeneste

14.00 Fjelde EGV

17.00 Fjelde Spaghettigudstjeneste

10.30 Slemminge

14.00 Fjelde EGV

10.30 Slemminge

19.00 Fjelde Ungdomsgudstjeneste
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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

15.00 Vigsnæs
Luciaoptog med kaffe i sognehuset

10.30 Majbølle

19.00 Majbølle Ni læsninger
Torebykoret

10.00 Majbølle Ellekilde Skole

10.30 Majbølle

14.00 Vigsnæs
16.00 Majbølle

10.30 Majbølle
Festgudstjeneste med trompet

10.30 Vigsnæs

9.00 Majbølle KBJ

15.00 Majbølle kransekage

10.30 Majbølle

10.30 Vigsnæs

19.00 Majbølle
Højreby spillemandslaug

10.30 Majbølle Højmesse
17.00 Konfirmand- gudstjeneste

9.00 Majbølle KBJ

10.30 Majbølle

13.00 Vigsnæs 
Fastelavnsgudstjeneste

9.00 Majbølle KBJ

10.30 Majbølle

1/12

5/12

6/12

7/12

12/12

9/12

14/12

15/12

19/12

21/12

24/12

25/12

26/12

28/12

1/1

4/1

7/1

11/1

13/1

18/1

25/1

1/2

3/2

8/2

15/2

22/2

24/2

1/3

10.30

10.30

14.45

10.30

10.30

16.45

10.30

19.00

10.30

10.30

10.30

19.00

16.30 Balletbørnejul

16.00 Adventsskumring

8.30 Skolejulegudstjeneste

10.30

16.00

10.30

10.30

16.00

14.00 Med kaffe i Præstegården

10.30

19.00 Vinterlysgudstjeneste

10.30 BM

14.00 Med tøndeslagning

10.30

14.00 Med kaffe i Præstegården

13.00 Slemminge
Juletræsgudstjeneste

10.30 Slemminge

16.00 Fjelde Børnejulegudstjeneste

14.00 Fjelde EGV

16.00 Slemminge

10.30 Fjelde

14.00 Fjelde

14.00 Slemminge Lysgudstjeneste

14.00 Fjelde EGV

17.00 Fjelde Spaghettigudstjeneste

10.30 Slemminge

14.00 Fjelde EGV

10.30 Slemminge

19.00 Fjelde Ungdomsgudstjeneste
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Jagtgudstjeneste
Sidste onsdag i november, dvs. 26/11 
kl. 19, afholdes den traditionelle 
jagtgudstjeneste i Slemminge kirke. 
Som vanligt bliver det en gudstjene-
ste med jagthorn, en taler udefra – 
og godt samvær i konfirmandstuen 
efter gudstjenesten. Vel mødt!

Kristian Lilholt-koncert 
Torsdag 4/12 kl. 19 åbner Våbensted 
kirke dørene for koncert med Kri-
stian Lilholt, flankeret af Ida Friis Vi-
renfelt og Lasse Jørgensen. For et par 
år siden spillede de en totalt udsolgt 
koncert i Slemminge kirke. Musik-
ken vil være tilpasset kirkerummet. 
Billetter købes ved indgangen til en 
pris af 100 kr. Døren åbnes 1 time før 
koncerten.

Børnejulegudstjenester
Vi fortsætter som vanligt op mod jul 
med vores børnejulegudstjeneste-tra-
dition. Gudstjenesterne, hvor vi syn-
ger og leger og bagefter spiser risen-
grød eller æbleskiver, er rettet mod 
børnefamilier, men alle er naturlig-
vis velkommen. Konfirmanderne op-
fører ligesom sidste år krybbespil for 
de mindre. Disse gudstjenester finder 
sted i Engestofte kirke 5/12, Fjelde 
kirke 12/12 og i Engestofte 19/12. Det 
er hver gang fredag kl. 16.

Juletræsgudstjeneste
Lørdag 6/12 fortsættes en lokal tra-
dition, når der holdes en særlig jule-
træsgudstjeneste i Slemminge kirke 
for børn og voksne, som efter guds-
tjenesten går ud i skoven og henter 
juletræer. Dagen slutter på Oreby kro 
for dem, der vil med.

De 9 læsninger
Præsten er selv med i Sakskøbing 
kammerkor – og har fået arrangeret 
det sådan, at dette herlige kor kom-
mer ud til os – sammen med det 
dejlige Sakskøbing pigekor. Det sker, 
når vi tager fat i en gammel engelsk 
julegudstjenesteform, som kaldes de 
9 læsninger. Korene synger ind mel-
lem 9 læsninger fra bibelen, som alle 

har med julens budskab at gøre. Dis-
se læses af medlemmer af menighe-
den. En noget anderledes, men også 
meget smuk form for julegudstjene-
ste. Det finder sted i Våbensted kirke 
søndag 14/12 kl. 16 – kom og få en 
dejlig gudstjeneste-oplevelse!

Julen
Ellers fejrer vi juleaften i de to store 
af vores kirker: i Våbensted kirke kl. 
13 og i Slemminge kl. 16. Men julen 
er ikke fejret færdig med det! Juledag 
kl. 10.30 har vi en stille gudstjeneste 
i Engestofte kirke – og 2.juledag en 
mere på samme tidspunkt i Fjelde. 
Disse sidste gudstjenester bærer bud-
skabet om Guds søns fødsel iblandt 
os helt i mål.

Nytår
Kirkeåret begynder med første søn-
dag i advent – men det forhindrer 
ikke, at vi fejrer nytåret. Således har 
vi gudstjeneste på årets allerførste 
dag kl. 14 i Fjelde og kl. 16 i Enges-
tofte. Efter gudstjenesten er der et 
lille glas at skåle med.

Nytårsmødet
Der er tradition for at holde, hvad 
der hidtil er blevet kaldt nytårsmø-
det, selvom der egentlig ikke er tale 
om et møde! Efter en gudstjeneste 
følger hyggeligt samvær i konfir-
mandstuen i Slemminge – med det 
helt store lagkagebord. For sted og 
tid: se det følgende afsnit.

Lysgudstjenester
Vinterens mørke kulminerer lige før 
jul med vintersolhverv – og så be-
gynder året sin rejse frem mod som-
merens lysfest. Vi følger lysets vej i 
verden med lysgudstjenester, som te-
matiserer lyset som kristent symbol. 
Det sker i denne gudstjenesteperiode 
ved Helligtrekonger ifm. nytårsmø-
det søndag 4/1 kl. 14 i Slemminge 
kirke og ved fejringen af Kyndelmis-
se i Engestofte tirsdag 3/2 kl. 19, hvor 
Saxekoret medvirker. Just inde i næ-
ste gudstjenesteperiode har vi endnu 
en lysgudstjeneste: tirsdag 3/3 kl. 19 

i Våbensted kirke. Denne vinters lys-
gudstjenester afsluttes påskemorgen.

Spaghettigudstjenester
En anden regelmæssig gudstjene-
steform her i pastoratet er spaghet-
tigudstjenesterne. Efter julens bør-
nejulegudstjenester tager vi igen fat 
i at mødes midt i måneden til en fa-
miliegudstjeneste, som afsluttes med 
et godt måltid mad. Kom og vær 
med – og slip temmelig let henover 
aftensmaden lige den dag! Gudstje-
nesten er rettet mod børn, så selv de 

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
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 
søn- og helligdags-gudstjenester. 
Ring venligst inden kl. 12 dagen 
før til vognmand Bo Hemming-
sen på tlf. 54 77 90 49.
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radsted og Tårs Sogne

mindste kan være med, men så der 
også er noget for den lidt større. En 
god introduktion for børn og voksne 
til kirkens fællesskab og univers. Det 
finder sted tirsdag 13/1 i Fjelde kirke.

Fastelavn
Den næste spaghettigudstjeneste har 
nu ikke meget med spaghetti at gøre! 
Det er nemlig fastelavn. Her må vi 
se på vejret – men ellers er planen at 
køre i hestevogn fra Våbensted præ-
stegård på tur i Våbensted sogn, hvor 
venlige folk byder på kage og andet 
godt, og hvor vi kan se forskellige 
gårde og hilse på dyrene. Kl. 14 er 
der familiegudstjeneste i Våbensted 
kirke. Bagefter slår vi katten af tøn-
den! Og slutter med varm kakao og 
fastelavnsboller i præstegården.

Musikgudstjeneste
Ved denne gudstjeneste lægges væg-
ten på det musiske udtryk. Vi har to 
fremragende organister og en fanta-
stisk sanger – og denne aften lader vi 
dem for alvor folde sig ud. Gudstje-

Eftermiddagsmøder  
i Tårs Præstegård
I lighed med de foregående år ind-
bydes igen til et særligt advents-
eftermiddagsmøde. Det finder sted 
tirsdag den 2. december kl. 14.00 i 
Præstegårdens konfirmandstue. 

Ved dette møde bliver der oplæs-
ning og fællessang, samt et trakte-
ment svarende til gammel skik op 
imod julen.

Alle er velkomne til et par hygge-
lige timer ved de jule-pyntede borde.

Første eftermiddagsmøde i 2015 
finder sted tirsdag den 3. februar – 
ligeledes kl. 14.00 i Præstegårdens 
konfirmandstue.

Her vil Margrethe og Harry Kri-
stiansen fortælle og vise lysbilleder 
fra en tur fra syd til nord gennem 
Jylland. Det begynder i Sønderborg, 
fortsætter langs vestkysten til steder 
i Nordjylland.

Alle er velkomne.

nestens tema er kærlighed – i tekst 
og musik. Musisk vil det spænde fra 
klassisk til pop. Kom og lyt med ons-
dag 7/1 kl. 19 i Engestofte kirke.

Ungdomsgudstjenester
Ikke mindst for årets konfirmander 
og deres familier og venner, men 
da bestemt også for enhver interes-
seret, holder vi nogle ungdomsguds-
tjenester i vinterens løb. Efter nytår 
mødes konfirmander til 4 temadage 
i stedet for den ugentlige undervis-
ning – men altså også til disse sær-
lige gudstjenester, hvor de selv med-
virker. Søndag 25/1 kl. 17 holder vi 
sammen med konfirmanderne fra 
Majbølle og deres præst Esbern en 
konfirmand-familiegudstjeneste i 
Majbølle, hvor vi spiser sammen i 
præstegården bagefter. Derudover 
har vi selv en ungdomsgudstjeneste 
tirsdag 24/2 kl. 19 i Fjelde kirke.

Bibelmarathon
Bibelmarathon er et ret godt tilbud 
om at få åbnet den store bog sam-

Filmaftener i Tårs Præstegård
To filmaftener er tilbage af de tre plan-
lagte i efteråret 2014 og første mdr. af 
2015. Stedet er Tårs Præstegårds kon-
firmandstue kl. 19. Det er film med 
stof til eftertanke, som vi ser efter en 
kort indledning – og bagefter er der 
samtale og debat om filmen over en 
kop kaffe og hjemmebag.

Onsdag d. 28. januar vises ”Jeg 
har elsket dig så længe”. Filmen be-
gynder med at Juliette Fontaine løs-
lades fra fængsel. Derefter får hun 
uventet husly hos sin lillesøster og 
hendes familie. Men livet i frihed 
viser sig at blive en stor prøvelse for 
Juliette. I fængslet har hun opbygget 
en iskold facade; men den begynder 
langsom at krakelere; og man ser da 
hvad der har formet hende.

Torsdag d. 26. februar vises den 
svenske socialrealistiske film ”Mig 
ejer ingen”. Filmen foregår i 1970-
erne, hvor klassekampen stadig hø-

men og snakke om det i fællesskab! 
Planen går simpelthen ud på at kom-
me hele bibelen igennem. Noget bli-
ver læst og gennemgået på stedet, 
andet læser man selv hjemme. Der 
ligger foldere med læseplan i kirker-
ne – og ellers kan man finde den på 
vores egen hjemmeside. 

Hjemmesiden
Ved at søge på en af vores fire kirker 
vil man kunne finde pastoratets ny 
hjemmeside. Søg f.eks. på slemmin-
gekirke.dk. Her kan man finde både 
praktiske oplysninger og diverse op-
dateringer, f.eks. fotos. Siden bliver 
løbende udbygget. 

Strikkeklubben 
Anden mandag i måneden kl. 14-16 
strikkes der i Våbensted præstegård, 
mens der hygges og snakkes! Det er 
mandagene 8/12, 12/1, 9/2 og 9/3. 
Alle er velkommen!

rer til hverdagen i Sverige. Lisa bor 
hos sine forældre. Hendes far Hasse 
er en lavtlønnet metalarbejder; men 
hvad han ikke har i penge, giver han 
i kærlighed til familien.

Det rammer derfor meget hårdt, 
da Lisas mor vælger at forlade hende 
og Hasse. Filmen skildrer hvordan 
alenefaderen Hasse kæmper for at 
give sin datter en god opvækst trods 
få midler og for meget spiritus.

En folder med omtale af filmene 
kan fås i Tårs og Radsted Kirker og 
Præstegårde og i Tårs gamle Skole.

Bibel-maraton
i Tårs Kirke d. 21. januar kl. 19.00. 
I Lolland Østre Provsti begyndte i 
sept. 2014 en ”Bibel-maraton”. Tan-
ken er, at hele Bibelen læses i løbet af 
et år, hvor udvalgte væsentlige dele 
læses op på skift i provstiets kirker.

Den planlagte ”etape” i Tårs Kirke 
d. 21. jan. har overskriften: Job og 
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nesten i Radsted kirke søndag d. 1. 
marts kl. 14.00. 

Radsted kirke lukker – engang 
Det vides i skrivende stund stadig-
stadig ikke, hvornår nøjagtigt Rad-
sted kirke lukker for at blive kalket 
indvendigt. Men ikke før efter jul! 
Og heller ikke sådan at vi ikke kan 
fejre påske og konfirmation i den. 
Gudstjenestetiderne er derfor angi-
vet som om der i januar-februar kan 
holdes gudstjeneste ganske som nor-
malt. Men i tilfælde af lukning træ-
der plan B i funktion. Der henvises i 
givet fald til dagspressen.

lidelsens problem. Fra Det gamle 
Testamente oplæses Nehemias’ Bog 
kap. 12-13.

Se eventuelt nærmere her i bladet 
side 11.

Balletbørnejul
På decembers første dag inviterer 
børnene fra ”Ballet på Lolland”, som 
er en afdeling af Københavns Bal-
letakademi, til mimisk krybbespil i 
Radsted kirke kl. 16.30, indrammet 
af nogle enkle advents- og julesalmer 
og en fortælling om hvorfor det er 
advent før jul. Alle er velkomne til at 
se på og være med. 

Adventsskumring
2. søndag i advent, d. 7. december, 
når mørket er ved at falde på, holder 
vi – lad os kalde det: adventsskum-
ring, i Radsted kirke kl. 16.00. Vi 
samles ved adventskransen, lytter 
til de forventningsfyldte adventstek-
ster, og hvad vi skal synge er de der 
kommer med til at vælge. Det bliver 
en lidt anderledes form for ”De Ni 
Læsninger”. Men konfirmandernes 
luciabrød skal dog ikke mangle.

- til helligtrekonger
Efter gammel, men nærmest for-
svundet skik varer julen til helligtre-
konger. Så Helligtrekongers søndag 
d. 4. januar tænder vi Radsted kirkes 
juletræ for sidste gang ved gudstje-

nesten kl. 14.00, og bagefter er der 
kirkekaffe i præstegården.

Børn og barnlige sjæle kan kom-
me kl. 13.30 til helligtrekongervan-
dring rundt om kirken. Mødested: 
Våbenhuset.

Vinterlysgudstjeneste
Med temaet ”Vinterlys” holdes der 
en aftengudstjeneste i Radsted kirke 
søndag d. 25. januar kl. 19.00, en li-
ge-inden-kyndelmisse-gudstjeneste 
med masser af levende lys. Som af-
slutning på gudstjenesten går vi med 
fakler over til præstegården, hvor der 
også er en kop varm kakao (udendørs 
servering omkring fakkel-bålet!).

Fastelavn er mit navn!
Der indbydes til fastelavn for alle 
søndag d. 15. februar med børneven-
lig gudstjeneste kl. 14.00 i Radsted 
kirke og efterfølgende tøndeslagning 
på præstegårdens gårdsplads og fa-
stelavnsboller med kaffe eller soda-
vand i konfirmandstuen. Man må 
gerne komme udklædt.

Og så er der kaffe bagefter…
1. marts 1975 blev undertegnede an-
sat som præst i Lolland-Falsters Stift. 
Og selv om det kun foruden grå hår 
og rynker er et alderdomstegn at 
have 40 års jubilæum, fejrer jeg nu 
alligevel dagen og byder på kaffe og 
kage i præstegården efter gudstje-

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

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

Fuld fart fremad i Renault 4eren! Holger Villadsen ved rattet, konen ved siden af, og 
min far på bagsædet på vej til indsættelsesgudstjeneste i marts 1975.
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Fælles for alle sogne

BiBELMARATON

Historien gentages
Den 6. januar i Sakskøbing Kirke 
Fælleslæsning: 2. Kongebog 23,31-
25,30 Hjemmelæsning: 1. og 2. Krø-
nikebog, Ezras Bog og Nehemias’ 
Bog 1-11 

Job og lidelsens problem
Den 21. januar i Tårs Kirke Fælleslæs-
ning: Nehemias’ Bog 12-13, Hjem-
melæsning: Esters Bog og Jobs Bog 
1-39 

Bibelens salmebog
Den 5. februar i Sundkirken Fælles-
læsning: Jobs Bog 40-42, Hjemme-
læsning: Salmernes Bog 1-72 

Takkesalmer og klagesalmer
Den 19. februar i Kettinge Kirke Fæl-
leslæsning: Salmernes Bog 73-74, 
Hjemmelæsning: Salmernes Bog 76-
145 

Alting har en tid
Den 2. marts i Døllefjelde Kirke Fæl-
leslæsning: Salmernes Bog 146-150, 
Hjemmelæsning: Ordsprogenes Bog, 
Prædikerens Bog og Højsangen 1 

KiRKEHØJSKOLEN  
ØSTLOLLAND 2015

Kirkehøjskole-eftermiddage
Lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i 
Sundkirken: Søren Holst, ph.d., lek-
tor i Det Gamle Testamente: I begyn-
delsen…

Netop nu bogaktuel med ”Begyn-
delsen og Tænkeren. Første Mosebog 
og Prædikerens Bog på nudansk”, 
som er første del af et nyt oversæt-
telsesprojekt af hele Bibelen.

Lørdag d. 14. februar 2015 kl. 13.00 
i Sakskøbing præstegårds konfir-
mandstue

Biskop, kgl. konfessionarius Erik 
Norman Svendsen: Mit liv med sal-
mer.

Lørdag d. 21. marts 2015 kl. 13.00 i 
Nysted sognehus: Professor, dr.theol. 
Mogens Müller: Jøden Jesus og kri-
stendommens fødsel. Fra jødisk be-
vægelse til universel religion.

Enkelt foredrag: 60 kr., alle tre fore-
drag: 150 kr. Tilmelding er ikke nød-
vendig.

Studietur
lørdag d. 25. april til bl.a. Vejleå Kir-
ke i Ishøj med Peter Brandes’ fanta-
stiske glasmosaikker.

Udførligt program med praktiske 
oplysninger kommer senere.

Arrangør: Sognene i Lolland Østre 
Provsti

eventliste
December 2014
Tirsdag d. 2/12 Sakskøbing Sognegård kl. 14: Strikkegruppe
Torsdag d. 4/12 Våbensted Kirke kl. 19: Koncert med Kristian Lilholt
Mandag d. 8/12 Våbensted Præstegård kl. 14: Strikkeklub
Tirsdag d. 2/12 Tårs Præstegård kl. 14: Eftermiddagsmøde
Søndag d. 7/12 Sakskøbing Kirke kl. 16: Julekoncert
Tirsdag d. 9/12 Sakskøbing Konfirmandstue kl. 14: Sogneeftermiddag
Søndag d. 14/12 Sakskøbing Sognegård kl. 12-15: Basar
Søndag d. 14/12 Sakskøbing Kirke kl. 20: Orgelkøbing 2014
Onsdag d. 17. 12 Sakskøbing Sognegård kl. 10: Sangformiddag

Januar 2015
Lørdag d. 3/1 Sakskøbing Kirke kl. 15: Tambourkorpsets nytårskoncert
Søndag d. 4/1 Sakskøbing Konfirmandstue kl. 12: Spis-Drik-Vær Glad
Tirsdag d. 6/1 Sakskøbing Sognegård kl. 14: Strikkegruppe
Mandag d. 12/1 Våbensted Præstegård kl. 14: Strikkeklub
Tirsdag d. 13/1 Sakskøbing Konfirmandstue kl. 14: Sogneeftermiddag
Tirsdag d. 21/1 Tårs Kirke kl. 19: Bibelmaraton
Søndag d. 25/1 Sakskøbing Kirke kl. 20: Koncert ”Mød komponisten”
Onsdag d. 28/1 Sakskøbing Sognegård kl. 10: Sangformiddag
Onsdag d. 28/1 Tårs Præstegård kl. 19: Filmaften

Februar 2015
Søndag d. 1/2 Sakskøbing Konfirmandstue kl. 12:Spis-Drik-Vær glad (Dia-

koniens Dag)
Tirsdag d. 3/2 Tårs Præstegård kl. 14: Eftermiddagsmøde 
Tirsdag d. 3/2 Sakskøbing Sognegård kl. 14: Strikkegruppe
Onsdag d. 4/2 Majbølle Kirke kl. 19: Sangaften
Mandag d. 9/2 Våbensted Præstegård kl. 14: Strikkeklub
Tirsdag d. 10/2 Sakskøbing Konfirmandstue kl. 14: Sogneeftermiddag
Onsdag d. 25/2 Sakskøbing Sognegård kl. 10: Sangformiddag
Torsdag d. 26/2 Vigsnæs Kirke kl. 19: Foredrag med Naser Khader
Torsdag d. 26/2 Tårs Præstegård kl. 19: Filmaften

Marts 2015
Søndag d. 1/3 Radsted Kirke og Præstegård kl. 14: 40 års jubilæum
Søndag d. 1/3 Sakskøbing Konfirmandstue kl. 12: Spis-Drik-Vær glad
Tirsdag d. 3/3 Sakskøbing Sognegård kl. 14: Strikkegruppe
Søndag d. 8/3 Sakskøbing Sognegård kl. 10: Sogneindsamling Folkekir-

kens Nødhjælp
Mandag d. 9/3 Våbensted Præstegård kl. 14: Strikkeklub
Tirsdag d. 10/3 Sakskøbing Torv kl. 13: Bustur til Pederstrup mv.



Hvem har ikke prøvet at ligge på 
ryggen i græsset en sommerdag og 
kigge op på himlen og skyerne. De 
skiftende formationer trækker lang-
somt forbi hen over himlen. Hele ti-
den nye former i fortsat forandring. 
Et øjeblik ser du kendte ansigter, 
familiemedlemmer, landkort med 
øer og bjergmassiver. Et badekar. 
En hare. Et andet øjeblik figurer fra 
fantasiens verden. Alt sammen er 
det under konstant forandring, fordi 
vanddamp og luft vælter rundt højt 
oppe over os. 

Det samme kan ske på jorden. 
Hvem har ikke også prøvet at gen-
kende ansigter og menneskekroppe 
i sandet på stranden, Kristus i en 
marmorkage, et abstrakt maleri, der 
lader trolde og hekse danse side om 
side. Ser vi det samme. Kun fanta-
sien sætter grænser, siger vi. For der 
er grænser for, hvad vi kan forestille 
os. Vores evne til at forstå er begræn-
set, ligesom universets former er be-

grænsede. Vi forstår kun det vi kan 
se. Om vi ser en bunke af sand eller 
en bunke af celler gør ingen forskel, 
når det handler om, hvad vi ser. 

Når vi ser på os selv mens vi ligger 
der i græsset og skyerne haster forbi, 
er det som om det er os, der er de evi-
ge og uden forandring. Jorden, græs-
set og træerne omkring os forandrer 
sig heller ikke. Men også det er kun 
tilsyneladende. Vender vi tilbage ef-
ter et år eller to, ser vi tydeligt, at alt 
er forandret, og i et længere tidsper-
spektiv på flere hundrede år, vil alt 
være helt uigenkendeligt. Ansigter 
og kroppe vil være opstået og formet 
og opløst igen i processer der min-
der om skyernes forandring. Bare i 
et andet tempo, langsommere, fordi 
kødet er mere tæt pakket og luften 
har så stor en udstrækning. 

Når vi forestiller os det evige, er 
det der, hvor der ikke er bevægelse. 
Skyernes forandring kan vi se, men 
bjergenes forandring opfatter vi 

ikke. Når vi fremkalder vore billeder 
er det bjergene vi husker som de var, 
den dag vi så dem. Skyerne husker 
vi ikke. 

Selv befinder vi os et sted mellem 
skyer og bjerge. Vores krop forandrer 
sig hurtigere end bjergene og lang-
sommere end skyerne. Det er men-
neskelivets hastighed. Vi ser dråber 
der drypper fra en tagrende. Blade 
der hvirvles ned op af vinden, bøl-
gerne i Vesterhavet der bruser mod 
kysten og trækker sig tilbage. Det er 
øjeblikke af forandring vi kan se og 
fastholde i erindringen. Det er men-
neskets tid.

Inspireret af Karl Ove Knausgård  
i Sjælens Amerika.

Esbern Gaur Vernersen 

alt som er i himlen


