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Og han som bær’ verden
bar hun som var kvinde
som æslet bar hende
da tiden var inde
fred lyder det råb
som nu genlyder i os.
Maria på æslet
med lille Messias.
I nat ruger himlen
på glæden og freden
så varsomt i mørket
som fuglen i reden
og freden og glæden
nu fødes de i os.
Maria på æslet
med lille Messias.
Uddrag af »Lille Messias« af Anne Linnet /
Johannes Møllehave 1989

Maria med barnet,
Sakskøbing Kirkes altertavle

Vinter 2016-2017
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Jeg er begyndelsen og enden
Det er vel egentligt noget løjerligt
noget, det der med at kirkeåret og kalenderåret ikke følges ad. Første adventssøndag er nytår i kirken og så
begynder det hele forfra. I kirken begynder året med julens fejring, udenfor markerer julen årets slutning. Det
er da lidt løjerligt, når det nu er den
samme begivenhed der er tale om.
Hvorfor det er sådan kan der gives
mange gode forklaringer på, men det
må læseren selv google sig til. Meget
interessant er denne spænding mellem begyndelse og slutning som jo
falder oveni hinanden.
I vort daglige liv kommer julen
som noget vi ser frem til. Og noget
vi af og til også glæder os til at få
overstået. Vi ser frem til at vi efter jul
og nytår kan vende bøtten og starte
forfra igen, at vi kan ranke ryggen og
klø på med krum hals for det nye år
venter på os helt ubrugt og jomfrueligt. Det er endnu ikke blevet farvet
og kanske misfarvet af vores fejltrin
og kynisme. Det vajer forude som
det ternede flag på mållinien. Kan
vi dog bare nå frem dertil, så bliver
alting anderledes/godt/helt igen.
Julens glæde bliver som slutning
på året til en fest vi får som belønning for et helt års trofast tjeneste.
Juleaften er kirsebærret på toppen
af isdesserten. Det er derfor vi giver
fuldstændig efter for vore egne og
vore børns ønsker og køber os på fallittens rand i dyre gaver, for ærligt
talt, det har vi fortjent.
I kirken der begynder vi som sagt
med julen. Det giver god mening, for
der er jo tale om et barn der kommer
til verden, en nyt liv der går i gang,
en ny verden der breder sig ud. Her
er der ikke tale om noget som vi har
gjort os fortjente til, ej heller en form
for belønning.
Det der gives til os i julen er ganske gratis, for gratis betyder af nåde.
Af Guds nåde. Det er Gud der handler, Gud der skaber forbindelse mellem hans himmel og vores jord.
Han kommer os i møde i den mest
uskyldige og mindst fordrende skabning. Som et lille barn totalt prisgi2

Alfa og omega, som er det første og sidste bogstav i det græske alfabet. Her udtrykt som glasmosaik.
vet menneskehænder. Så lille kan
Gud være, at vi kan holde ham i vore
hænder og slet ikke lade være med at
elske ham og værne ham.
Lige der da tidens fylde kom som
der står, lige her, hvor vi står foran
alle pakkekalendere og juleklipperier, gaveindkøb og madlavning, jødekager og marcipankonfekt, lige her,
hvor vi næsten ikke orker mere og
bare vil se en ende på det hele, lige
her sker der, en ny begyndelse.
Befriende og forløsende at lige der
i vores overfyldte og overanstrengte
verden kommer budskabet om frelse
og forsoning, om fred og ro. Om en
himmelsk fordragelighed som er så
stor at den også omfavner os. Hvis vi
lader den få lov.
Det lille barn der bringer alt dette
med sig er begyndelsen og han er
også enden, det siger han selv. Han
er alfa og omega,a og å, han er det
hele. Han bærer det hele på sig og
lover os det hele. Begyndelser og
ender, håb og muligheder, nåde og
kærlighed .
Glædelig og fredfyldt jul
Lisbeth Lumby
Sognepræst, Sakskøbing

Hjerte, løft din glædes vinger!
Over muld
underfuld
englesangen klinger;
hør og mærk de toner søde,
Himlen lydt
melder nyt:
Kristus lod sig føde!

Slemminge Fjelde Våbensted Engestofte Sogne
Gud, vor Fader, gav i nåde
julenat
os en skat,
herlig overmåde;
for at frelse os af nøden
steg herned
kærlighed,
stærkere end døden.

Kirkekaffe
Nogle gange er det rart at stoppe
op og veksle et par ord efter gudstjenesten, inden vi går hver til sit.
Gennem den sidste tid har vi nydt
samværet over en kop kaffe, og det
fortsætter vi med ved stort set alle
gudstjenester.

I, som tunge stier træde,
stands og hør:
Her er dør
til den sande glæde;
og i huset inden døre
trøstes ved
slig en fred,
ingen sorg tør røre!

Jagtgudstjeneste
Årets jagtgudstjeneste finder onsdag
30/11 kl 19 sted i Slemminge kirke.
Jagttaler er borgmester John Brædder. Efter gudstjenesten er der æbleskiver og glögg i konfirmandstuen.

DDS 114,1-3
Paul Gerhardt 1653.
C.J. Brandt 1878.

Kirkebladet for
Sakskøbing-egnen
udgives af menighedsrådene i de
ni sogne.
Redaktør
Lisbeth Lumby
Enebærvej 6, 4990 Sakskøbing
E-mail: lrkr@km.dk
Kirkebladet trykkes i 5000 eksemplarer og udkommer 4 gange om
året: 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december.
Ved manglende levering bedes
man henvende sig til kirke
kontoret i Sakskøbing eller
sognepræsten.
Deadline næste gang:
Mandag den 9. januar 2017
Redaktionens medlemmer
- Bendicht Mader, Tårs
- Esbern Gaur Vernersen,
Majbølle-Vigsnæs
- Anne Birgitte Villadsen, Radsted
- Lisbeth Lumby, Sakskøbing
- Knud-Erik Rasmussen,
Våbensted
- Kenneth Bjørnholt Jacobsen,
Slemminge

Messychurch
Messychurch er for børn og familier! Vi begynder med en masse
aktiviteter i præstegården kl 16.30,
før en kort børnegudstjeneste i kirken cirka kl 17.30, hvorpå vi spiser
sammen i præstegården. Hyggeligt
og skægt! Det bæres af frivillige
voksne, og det er bare med at komme frem og melde sig til flokken! I
det nye år er der messychurch tirsdag 24/1 i Slemminge og onsdag 1/3
i Våbensted.
Messyjul
Men inden da er det jul – og vi fejrer
messyjul! Her laver vi blandt andet
julepynt til juletræet i kirken. De
to gange i december er tirsdag 6/12
i Slemminge og onsdag 14/12 i Våbensted kl 16.30.
Nytårsdag
Nytårsdag falder på en søndag i år,
men vi holder fast ved traditionen
at dele et glas efter nytårs-gudstjenesten. Selvom det er søndag, er tid og
sted de samme som de plejer, nemlig
Fjelde kirke kl 14 og Engestofte kirke
kl 16.
Nytårshygge
Det gamle nytårsmøde skiftede sidste år navn. Men det finder stadig
sted i Slemminge kirke og præstegård – i år søndag 8/1 kl 14. Efter
gudstjenesten er der lagkage, kaffe
og samvær i præstegården.

Kyndelmisse
Det lokale kvindekor Saxekoret er
en uundværlig del af den lokale fejring af kyndelmisse. Således også i
år, hvor det finder sted i Engestofte
kirke tirsdag 31/1 kl 19.
Fastelavn
Søndag 26/2 kl 10 kører hestevognene afsted fra den gamle skole i
Våbensted rundt til gårde i sognet,
som åbner dørene og byder på kage,
varm kakao og andet godt. Man kan
besøge staldene. Kl 14 er der børnegudstjeneste i Våbensted kirke, fulgt
af tøndeslagning og fastelavnsboller
i præstegården.
De nye menighedsråd
Følgende gamle og nye medlemmer
udgør i den kommende periode menighedsrådene:
Slemminge-Fjelde menighedsråd:
Anette Watz, Helle Pedersen, Niels
Skaaning, Birthe Gohlke, Hans Nielsen, Charlotte Kamper, Kenneth Jacobsen
Våbensted-Engestofte menighedsråd:
Knud Erik Rasmussen, Karsten Petersen, Arne Madsen, Connie Rasmussen, Anette Søndergaard, Dorte
Petersen, Jette Larsen, Peter Ries,
Kenneth Jacobsen
Kirkebif
Pastoratet har fået udstyr til at vise
film på stort lærred. Derfor starter vi
en kirkebif, hvor vi kan mødes og se
gode og tankevækkende film sammen. Tirsdag 17. januar kl. 19 vises
»The Homesman« af Tommy Lee Jones i Slemminge præstegård. Onsdag
14/2 kl. 19 vises det polske mesterværk »Ida« i Våbensted præstegård.
Læs mere om filmene på vores hjemmeside. Der er gratis entré og kaffe
og andet godt.
Strikkeklubben
Der er strikkeklub i Våbensted præs
tegård hver anden mandag i må-

neden kl 14-16. Datoerne er derfor
12/12, 9/1, 13/2 og 13/3. Alle er velkommen!
Facebook
Der er kommet liv på vores facebookside De fire sogne. Denne side kan
enhver tilmelde sig, hvorpå man
modtager beskeder om, hvad der sker
i pastoratet. Man skal søge på: de fire
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
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 fire kirkers
søn- og helligdags-gudstjenester.
Ring venligst inden kl. 12 dagen
før til vognmand Bo Hemmingsen på tlf. 54 77 90 49.
Pastoratets hjemmeside
www.slemmingekirke.dk
Pastoratets facebookside
de fire sogne
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54 77 28 82. Husk at tilmelding skal
ske senest en uge før.

Sakskøbing Sogn
dende og nødvendig, da der er begrænset deltagerantal. Tilmelding til
Ellis Bilslev-Jensen på tlf. 54 70 56 48
senest den 1. marts 2017.
Sogneeftermiddage
For alle interesserede arrangerer
Sakskøbing menighedsråd jævnlige
møder med et alsidigt program i
præstegårdens konfirmandstue, Vestergade 6.
Der er mulighed for gratis kirkebil,
som kan bestilles på tlf. 54 85 43 44.
Alle er velkomne! Vi serverer kaffe
á 10 kroner.
Tirsdag den 13. december 2016 kl.
14.00 Julehygge. Vi begynder med en
kort gudstjeneste i kirken, hvorefter
julekaffen står klar i præstegårdens
konfirmandstue. Eftermiddagen byder på hygge i julelampens skær.
Tirsdag den 10. januar 2017 kl. 14.00
Nordiske toner. Aase Sløgedal, som er
opvokset i Norge, uddannet pianist/
klaverlærer og også er organist i Stubbekøbing Kirke, vil bl.a. spille klavermusik fra Norden og vi vil synge sange og salmer fra de nordiske lande.
Tirsdag den 14. februar 2017 kl. 14.00
Lykke og Fremgang. Stine Pilt Olsen,
som er vokset op i Sakskøbing og
nu er producent på teaterkrøniken
”Lykke og Fremgang”, vil fortælle
om anden del af krøniken, som har
premiere i 2017. Krøniken handler
om livet på Lolland-Falster fra 1946
– 2017 og er skabt på øjenvidneberetninger fra lokale folk.
Tirsdag den 14. marts 2017 kl. 14.00
Turen går til Maribo med rundvisning i den nyligt restaurerede 600
år gamle Domkirke ved sognepræst
Per Møller. Derefter går vi over i
”Pilgrimshuset” til kaffe og kage og
fortælling om stedet og aktiviteterne
ved pilgrimspræst Elizabeth KnoxSeith.
Afg. med bus fra Torvet kl. 14.00.
Vi er hjemme igen ca. kl. 17.00. Turen koster kr. 75.- Tilmelding er bin4

Koncerter og
musikgudstjenester:
Søndag d. 4. december kl. 16 er der
som altid julekoncert med alle byens
seks kor. Denne dag tages der entré
(25 kr.), som går ubeskåret til julehjælp. Dørene åbnes kl. 15.30 - kom
i god tid.
Søndag d. 18. december kl. 16 er der
De Ni Læsninger med Sakskøbing
Kammerkor og Sakskøbing Kirkes
Pigekor. Bibellæsninger og kormusik
veksler med hinanden og skaber den
allerbedste forberedelse til julen.
Lørdag d. 7. januar kl. 15 fejrer vi
nytår med Sakskøbing Tambourkorps. Det dygtige brassband spiller
et program med blandede bolscher
fra deres brede repertoire. Også denne dag åbnes dørene en halv time
før, altså 14.30, og det kan godt betale sig at komme i god tid.
Søndag d. 22. januar kl. 19 er der
noget helt særlig musik ved aften
gudstjenesten: en nyskreven suite
for harpe og orgel, skrevet og uropført af kirkens organist sammen
med harpenisten Mette Franck fra
Ensemble Storstrøm. De nye toner
kommer fra en ny serie af Flemming
Chr. Hansens værk “In lumine Domini”, hvor de første 10 suiter var
for orgel solo, mens de næste 10 er
for orgel plus et andet instrument.
Gudstjenesten bliver en meditativ
oplevelse, når harpens sprøde toner
møder orglets bløde klange i fire
korte stykker rundt omkring i gudstjenesteforløbet.
Søndag d. 26. februar kl. 16 får
kirken besøg af et lille, men meget
dygtigt kor ved navn Baobab Sisters:
otte unge kvinder, som har specialiseret sig i vokalmusik fra Sydafrika.

De synger bryllupssange, folkesange,
kirkelige sange, protestsange og meget andet og knytter en lille fortælling til hver af dem.
Nyt orgel
I 2018 får Sakskøbing Kirke et orgel
nr. 3: et lillebitte, historisk orgel,
bygget af F.H. Ramus omkring 1850
med bare 4 stemmer, som på denne
måde bliver reddet fra destruktion.
Man ved ikke, hvilken kirke orglet
er bygget til, men det har stået i Engestofte Kirke fra 1940-81 i en noget
forbygget udgave og har siden ligget
på lofter og i garager, indtil det kom
i hænderne på en decideret orgelentusiast, André Palsgård. Han har foræret Sakskøbing Kirke det fine gamle
orgel, og Wroblewski-fonden har doneret ca. 1/2 mio. kroner til en grundig istandsættelse af det, så det hele
er omkostningsfrit for Sakskøbing
Sogn. Orglet er nu hos den svenske
orgelbygger Kenneth Gustavsson i
Härnösand, som nænsomt vil bringe det tilbage til tidligere tiders velklang, inden det kommer tilbage til
Lolland. Det nye orgel vil blive placeret, hvor flyglet står nu, og brugt
til små koncertstykker, til kammermusik, korledsagelse og lejlighedsvis
til gudstjenester.

Strikkegruppe
Alle med lyst til håndarbejde kan
mødes i Sognegården en gang om
måneden til kaffe og hygge ved pindenes muntre knitren. Det er fra kl.
14-16 flg. tirsdage: 6/12, 3/1, 7/2, 7/3.
Spis-Drik-Vær Glad
Der er fællesspisning i Præstegårdens
Konfirmandstue på flg. datoer:
Søndag d. 4/12, Søndag d. 8/1,
Søndag d. 5/2, Søndag d.5/3
Tilmelding til Doris Hartmeyer på
54 77 90 08, Yvonne Vallesholm på
42 15 05 03 eller Lisbeth Lumby på

Diakoniens dag/
menighedsmøde
Søndag d. 5. februar er det Diakoniens
dag. Det er en dag hvor vi markerer
det store sociale arbejde der udføres
i kirkerne rundt omkring af utallige
ivrige frivillige. I Sakskøbing begynder vi med en gudstjeneste kl. 10,30
og bagefter er Menighedsrådet vært
ved en kirkefrokost i Præstegårdens
Konfirmandstue. Spisningen indgår
også i rækken af Spis-Drik-Vær Glad
arrangementer.
Efter frokosten vil det årlige menighedsmøde blive afholdt, hvor
menighedsrådet vil berette om deres arbejde og der er mulighed for
at komme med spørgsmål og gode
forslag. Tilmelding til kirkefrokosten
kan ske som til Spis-Drik-Vær glad eller ved henvendelse til Lisbeth Lumby senest d. 29.januar.

Menighedsplejen
Igen i år deltog Sakskøbing Menighedspleje i Frugtfestivalen med de
mange fine ting som strikkegruppen

har lavet i årets løb. Vi havde en teltbod på Torvet og der var mange der
var forbi og beundre kreationerne og
også mange der handlede hos os. Så
det er med stor glæde at vi kan fortælle at der blev solgt for 9.345 kr.
De penge vil blive brugt til fællesspisningsarrangementerne og strikkegruppen og andre gode formål.
Det nye menighedsråd
Sakskøbing menighedsråd er valgt
for den kommende valgperiode. Efter et positivt opstillingsmøde blev
man enige om at opstille en fællesliste med navnet sognelisten. Listeansvarlig blev Chalotte Frantzen, som
var yngste kandidat.
Menighedsrådet konstituerer sig
på mødet den 23/11, og det nye kirkeår starter den 27/11. Det nye kirkeår starter med indvielsen af det
nye handicaptoilet, varmecentral og
redskabsrum.
Af kommende opgaver for det nye
råd bliver restaureringen af altertavle
og prædikestol samt indretning af
det gamle kapel som kapel for besøgende pilgrimme. De nye medlemmer får også indflydelse på valg af ny
biskop, og vi skal sige farvel til vor
afholdte provst.
Det nye menighedsråd vil fremlægge målsætning, vision og fokuspunkter på menighedsmødet 5/2-2017.

De nye medlemmer i menighedsrådet
- Ellis Bilslev-Jensen, Østervang 14
- Ebbe Bressing, Nystedvej 33
- Chalotte Frantzen, Søndergade 2A, 1 – 8.
- Jutta Berrit Julia Hansen, Drosselvej 22
- Conny Agnes Mølbach Krogh, Toldboderne 9 st. th.
- Jonna Margot Møller, Fjordvej 26
- Inge Pilt-Nielsen, Fjordvej 30
- Ulla Birgitte Petersen, Enebærvej 15
- Hanne Margrethe Tougaard, Vestergade 6 (præst)
- Lisbeth Lumby Torvet 10 (præst)
- Maria Andersen (personalerepræsentant)
- Helle H. Poulsen (kordegn og sekretær for menighedsrådet)
Efter mange års deltagelse i menighedsrådet
forlader følgende medlemmer rådet
- Henning Due-Hansen, Orebyvej 32
- Ilse Brandt Jacobsen, Åparken 20 st.
- Birte Larsen, Egevænget 5
- Frode Iver Olesen, Orebyvej 126

Adresser Sakskøbing Sogn
Kirke- og kirkegårdskontor
Torvet 10, 4990 Sakskøbing
Tlf. 54 70 44 09
sakskoebing.sogn@km.dk
Åbent mandag-fredag kl. 9.00-12.30
Torsdag tillige kl. 16.00-18.00
Kordegn
Helle Huysdens Poulsen
Sognepræst
Hanne Margrethe Tougaard (HMT)
Vestergade 6, 4990 Sakskøbing
Tlf 54 70 42 02
Træffes bedst 11.00-12.00
e-mail: hmt@km.dk
Mandag er fridag
Sognepræst
Lisbeth Lumby (LL)
Enebærvej 6, 4990 Sakskøbing
Tlf. 54 77 28 82
Træffetid Torvet 10 kl. 10.00-11.00
Tlf. 54 70 45 17
e-mail: lrkr@km.dk
Fredag er fridag
Sognepræst
Bendicht Mader (BM)
se under Tårs.
Særligt tilknyttet Saxenhøj og
træffes hver anden torsdag ved
andagterne i fællesrummet på
Æblevang.
Sakskøbing Kirkegård
Maribovej 1, 4990 Sakskøbing
Kirkegårdsleder:
Kim Gram Jakobsen
Kontor: 54 70 44 93
Mobil: 61 22 18 93
Mail:Sakskoebingkirkegaard@mail.dk
Organist
Flemming Chr. Hansen
Hvedevænget 6, 4880 Nysted
Kontor Torvet 10
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
Jette La Fontaine,
Majbøllevej 72, 4862 Guldborg
Tlf. 25 18 08 52
Kirkebil
DanTaxi telefon 54 85 43 44
eller 70 25 25 25
Sognets hjemmeside
www.sakskobing-sogn.dk
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Sakskøbing gudstjenester

Majbølle Vigsnæs gudstjenester

Lørdag d. 3 december kl. 13.00 · Adventsgudstjeneste for familier · HMT

Søndag d. 4. december (2. s. i advent) kl. 9.00 · Majbølle · KBJ

Søndag d. 4. december (2. s. i advent) kl. 10.30 · HMT

Søndag d. 11. december (3. s. i advent) kl. 19.00 · Majbølle · Kirkekaffe · EGV

Søndag d. 11. december (3. s. i advent) kl. 10.30 · Med Lucia · LL

Søndag d. 18. december (4. s. i advent) kl. 10.30 · Majbølle · EGV

Søndag d. 18. december (4. s. i advent) kl. 16.00 · De ni læsninger, Sakskøbing kammerkor og pigekor · HMT

Torsdag den 22. december kl. 10.00 · Majbølle · Gudstjeneste for 2. klasser, Ellekilde Skole · EGV

Lørdag d. 24. december (juleaften) kl. 13.30, 14.45, 16.00 · HMT

Lørdag d. 24. december (juleaften) kl. 14.00 · Vigsnæs · EGV

Søndag d. 25. december (juledag) kl. 10.30 · Med korgensyn, kirkekaffe · LL

Lørdag d. 24. december (juleaften) kl. 16.00 · Majbølle · EGV

Mandag d. 26. december (2. Juledag) kl. 10.30 · HMT

Søndag d. 25. december (juledag) kl. 10.30 · Majbølle · EGV

Søndag d. 1. januar (nytårsdag) kl. 14.00 · LL

Mandag d. 26. december (2. Juledag) kl. 10.30 · Vigsnæs · EGV

Søndag d. 8. januar (1. s.e. H3K) kl. 10.30 · HMT

Søndag d. 1. januar (nytårsdag) kl. 15.00 · Majbølle · Nytårshilsen, indvielse af ny alterdug · EGV

Søndag d. 15. januar (2. s.e. H3K) kl. 10.30 · LL

Søndag d. 8. januar (1. s.e. H3K) kl. 10.30 · Majbølle · EGV

Søndag d. 22. januar (3. s.e. H3K) kl. 19.00 · In Lumine Domini + Mette Franck på harpe · HMT

Søndag d. 15. januar (2. s.e. H3K) kl. 10.30 · Majbølle · EGV

Søndag d. 29. januar (4. s.e. H3K) kl. 10.30 · HMT

Søndag d. 22. januar (3. s.e. H3K) kl. 14.00 · Vigsnæs · KBJ

Søndag d. 5. februar (Sidste s.e. H3K) kl. 10.30 · Diakoniens dag med fællesspisning og menighedsmøde · LL

Søndag d. 29. januar (1. s.e. H3K) kl. 10.30 · Majbølle · Børne- og familiegudstjeneste · EGV

Søndag d. 12. februar (Septuagesima) kl. 10.30 · LL

Søndag d. 5. februar (Sidste s.e. H3K) kl. 19.00 · Majbølle · Kyndelmisse med kaffe og pandekager · EGV

Søndag d. 19. februar (Sexagesima) kl. 19.00 · LL

Søndag d. 12. februar (Septuagesima) kl. 9.00 · Majbølle · KBJ

Søndag d. 26. februar (Fastelavn) kl. 10.30 · HMT

Søndag d. 19. februar (Sexagesima) kl. 10.30 ·Vigsnæs · EGV

Søndag d. 5. marts (1. s. i fasten) kl. 10.30 · Kirkekaffe · LL

Søndag d. 26. februar (Fastelavn) kl. 10.30 · Majbølle · EGV
Søndag d. 5. marts (1. s. i fasten) kl. 10.30 · Majbølle · EGV

Slemminge Fjelde Våbensted Engestofte gudstjenester
Søndag d. 4. december (2. s. i advent) kl. 10.30 · Engestofte · KBJ

Radsted Tårs gudstjenester

Tirsdag d. 6. december kl. 16.30 Slemminge · Messyjul · KBJ

Søndag d. 4. december (2. s. i advent) kl. 9.00 · Tårs · BM

Søndag d. 11. december (3. s. i advent) kl. 10.30 · Engestofte · KBJ

Søndag d. 4. december (2. s. i advent) kl. 10.30 · Radsted · ABV

Onsdag d. 14. december kl. 16.30 · Våbensted · Messyjul · KBJ

Søndag d. 11. december (3. s. i advent) kl. 19.00 · Radsted · Adventsmusikgudstjeneste · ABV

Søndag d. 18. december (4. s. i advent) kl. 14.00 · Fjelde · EGV

Søndag d. 18. december (4. s. i advent) kl. 9.00 · Tårs · BM

Lørdag d. 24. december (juleaften) kl. 13.00 · Våbensted · KBJ

Søndag d. 18. december (4. s. i advent) kl. 10.30 · Radsted · ABV

Lørdag d. 24. december (juleaften) kl. 16.00 · Slemminge · KBJ

Lørdag d. 24. december (juleaften) kl. 14.30 · Tårs · BM

Søndag d. 25. december (juledag) kl. 10.30 · Engestofte · KBJ

Lørdag d. 24. december (juleaften) kl. 16.00 · Radsted · ABV

Mandag d. 26. december (2. Juledag) kl. 10.30 · Fjelde · KBJ

Søndag d. 25. december (juledag) kl. 10.30 · Radsted · ABV

Søndag d. 1. januar (nytårsdag) kl. 14.00 · Fjelde · KBJ

Søndag d. 25. december (juledag) kl. 14.00 · Tårs · BM

Søndag d. 1. januar (nytårsdag) kl. 16.00 · Engestofte · KBJ

Mandag d. 26. december (2. Juledag) kl. 10.30 · Radsted · ABV

Søndag d. 8. januar (1. s.e. H3K) kl. 14.00 · Slemminge · Nytårshygge · KBJ

Søndag d. 1. januar (nytårsdag) kl. 14.30 · Tårs · BM

Søndag d. 15. januar (2. s.e. H3K) kl. 14.00 · Våbensted · EGV

Søndag d. 1. januar (nytårsdag) kl. 16.00 · Radsted · ABV

Søndag d. 22. januar (3. s.e. H3K) kl. 10.30 · Fjelde · KBJ

Søndag d. 8. januar (1. s.e. H3K) kl. 10.30 · Tårs · BM

Tirsdag d. 24. januar kl. 16.30 Slemminge · Messychurch · KBJ

Søndag d. 8. januar (1. s.e. H3K) kl. 14.00 Radsted · Kirkekaffe · ABV

Søndag d. 29. januar (1. s.e. H3K) kl. 10.30 · Engestofte · KBJ

Søndag d. 15. januar (2. s.e. H3K) kl. 9.00 · Tårs · BM

Tirsdag d. 31. januar (Kyndelmisse) kl. 19.00 · Engestofte · KBJ

Søndag d. 22. januar (3. s.e. H3K) kl. 10.30 · Radsted · ABV

Søndag d. 5. februar (Sidste s.e. H3K) kl. 10.30 · Slemminge · KBJ

Søndag d. 29. januar (1. s.e. H3K) kl. 10.30 · Radsted · ABV

Søndag d. 12. februar (Septuagesima) kl. 10.30 · Våbensted · KBJ

Søndag d. 29. januar (1. s.e. H3K) kl. 19.00 · Tårs · BM

Søndag d. 19. februar (Sexagesima) kl. 14.00 · Fjelde · EGV

Søndag d. 5. februar (Sidste s.e. H3K) kl. 10.30 · Tårs · BM

Søndag d. 26. februar (Fastelavn) kl. 14.00 · Våbensted · Fastelavn · KBJ

Søndag d. 5. februar (Sidste s.e. H3K) kl. 14.00 · Radsted · Kyndelmisse · ABV

Onsdag d. 1. marts: kl. 16.30 Våbensted · Messychurch · KBJ

Søndag d. 12. februar (Septuagesima) kl. 9.00 · Tårs · BM

Søndag d. 5. marts (1. s. i fasten) kl. 10.30 · Slemminge · KBJ

Søndag d. 19. februar (Sexagesima) kl.10.30 · Radsted · ABV
Søndag d. 26. februar (Fastelavn) kl. 14.00 Radsted · Tøndeslagning · ABV
Søndag d. 26. februar (Fastelavn) kl. 19.00 · Tårs · BM
Søndag d. 5. marts (1. s. i fasten) kl. 10.30 · Tårs · BM
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Majbølle og Vigsnæs Sogne
Det nye menighedsråd
Tirsdag aften den 27. september udløb fristen for at indlevere lister til
menighedsrådsvalget.
I Majbølle sogn blev der indleveret én liste og i Vigsnæs sogn blev der
indleveret én liste. I begge sogne blev
valget afgjort ved ’fredsvalg’ og menighedsrådet består nu af følgende
personer:
Fra Vigsnæs:
- Marianne Brandt Hansen
- Nina Aalborg
Fra Majbølle:
- Jette Lund
- Marianne Toppenberg
- Kenneth Nielsen
- Connie Rosenkilde
- Lone Kepp
Følgende blev valgt som suppleanter:
- Aase Hansen, Vigsnæs
- Cornelia Larsen
- Verner Nymand
- Lotte Bech, Majbølle.
Ved højmessen første søndag i advent bekendtgøres det, hvem der

varetager hvilke poster i den kommende periode.
Juleafslutning for skoleklasser
I lighed med tidligere år er der juleafslutning i Majbølle kirke for anden
klasse fra Ellekilde Skole. I år er det
den 22. december kl. 10 og der kommer omkring 50 elever. Forældre og
bedsteforældre, søskende og anden
familie er velkommen til at være med.
Kyndelmissegudstjenester –
gudstjeneste med pandekager
og kirkekaffe
Traditionen tro vil der være pandekager og kirkekaffe efter gudstjenesten i Majbølle Kirke den 5. februar
kl. 19. Anledningen er at vi fejrer
kyndelmisse som i år er tirsdag den
2. februar – en fest fordi lyset findes,
og fordi vi holder øje med det her
midt i den mørke vintertid.
Sangaften med
vinterens sange
Kom og syng vinterens sange. Vi
mødes i Majbølle kirke onsdag 22.
februar kl. 19.00. Der er kaffe i Annakapellet efterfølgende.

Børne- og
familiegudstjeneste
Tag din mor og far og søskende med
i kirke. Ved højmessen søndag den
29.janaur skal vi høre om hvordan
Jesus klarer stormen på søen. Der vil
være fortælling og praktiske aktiviteter og vi skal høre om kirkens særlige
kompas og om hvorfor kirkeskibe altid sejler mod øst.
Nytårsdag - med indvielse af
ny alterdug i Majbølle Kirke
Denne dag er der traditionen tro
kransekage efter årets første gudtjeneste. Historien bag den nye alterdug
er, at menighedsrådet ved Majbølle
og Vigsnæs kirker kontaktede Elly
Hansen, Else Andersen og Inge Lise
Jensen alle tre fra Guldborg, for at
spørge om de havde lyst til at kniple
en ny alterdug til kirken. Nogle stofprøver blev bestilt hjem fra Karelly i
Horsens og valget faldt på dette fine
materiale som ses på billedet. Elly
og Else begyndte at kniple på skift i
starten af april 2016 og den 10. september var kniplingen færdig. I alt er
der kniplet 370 cm og brugt omkring
350 timer. Det valgte stof er hørlær-

Et udsnit af kniplingen der viser livets træ omgivet af kors på begge sider – livets træ, paradiset og det evige liv som vi tabte en gang
i tidernes morgen har vi altså igen fået adgang til via korsets gåde... Tak til de tre kunstnere, for dette smukke bidrag til udsmykningen af Majbølle Kirkes alter.
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red og Inge Lise vil selv montere
kniplingen.
Indvielsen sker ved nytårsgudstjenesten den 1. jan. 2017 kl. 15. i Majbølle Kirke.
Fællesskabets program
I det nye år mødes vi følgende datoer til underholdning, gymnastik
og hygge: Den 17. og 31. januar. Den
28. februar, den 14. og 28. marts. Efter påske arrangeres en udflugt med
frokost i det grønne. Vi mødes som
sædvanlig i præstegården kl. 14-16
og der er afgang med bus kl. 13.40
fra Brugsen i Guldborg. Alle er meget
velkommen.

Edith Fogeds legat
Kan igen i år søges af sognebørn i
Majbølle sogn. Legatet kan søges af
unge der er under uddannelse eller af værdigt trængende mænd og
kvinder, familier eller enlige som
har et barn der skal konfirmeres.
Frist for ansøgning er den 1. december. Ansøgninger kan afleveres
i Majbølle Præstegård, Præstestræde
45, Majbølle.

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.

Koncerten med Lise Nees
er som omtalt i sidste kirkeblad den
18. december kl. 16 i Majbølle Kirke.
Eftermiddagens tema er ’At synge fra
hjertet’, og vi skal høre nye og gamle
julesalmer og -sange. Der er gratis
adgang.

Sognenes hjemmeside
www.majboellevigsnaes.dk

Radsted og Tårs Sogne
Eftermiddagsmøder i Tårs
Præstegård
I lighed med de foregående år indbydes igen til et særligt adventseftermiddagsmøde. Det finder sted
tirsdag den 6. 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 2017
finder sted tirsdag den 7. februar –
ligeledes kl. 14.00 i Præstegårdens
konfirmandstue.
Her vil sognepræsten fortælle og
vise lysbilleder fra det mellemste
Tyskland, bl.a. fra byen Weimar,
hvor de berømte digtere Goethe
og Schiller havde deres virke omkr.
1800.
Alle er velkomne.

1. søndag i advent
I skrivende stund går det planmæssigt frem med den indvendige
istandsættelse af Radsted Kirke, så
den skulle være klar til at åbne igen
til advent.
1. søndag i advent, d. 27. november er der gudstjeneste kl. 10.30 og
tårnrums-kirkekaffe bagefter. Velkommen til et nyt kirkeår – og en fin
hvid kirke med sollyset strålende ind
ad de nyistandsatte vinduer!
Bibelsøndag
2. søndag i advent, d. 4. december,
får de nye konfirmander overrakt
deres bibler ved gudstjenesten i Radsted Kirke kl. 10.30. Meget apropos
handler dagens episteltekst om at alt,
hvad der er skrevet, er skrevet for at
vi skal lære af det, så vi kan fastholde
håbet. Det er godt for alle, også mere
gråhårede konfirmander, at bliver
mindet om.

Adventsmusikgudstjeneste
3. søndag i advent, d. 11. december,
er der adventsmusikgudstjeneste i
Radsted Kirke kl. 19.00. I anledning
af det Reformationsjubilæumsår, der
nu er gået i gang, vil salmer og musik have et Luther-aftryk på en eller
anden måde. Og som der plejer ved
adventsmusikgudstjenesten vil der
blive serveret Lucia-brød efter gudstjenesten.
Nytår
Der er nytårsgudstjeneste kl. 16.00 i
Radsted Kirke nytårsdag – en gudstjeneste hvor vi i eftertænksomhed
tager afsked med det gamle år og i
fortrøstning ser frem mod det nye.
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden godt nytår med champagne
og kransekage.
Helligtrekonger
Helligtrekongers søndag falder bort i
2017, fordi er ikke er nogen søndag
9

Konfirmand Aktion
Mandag d. 6. marts kommer der besøg fra Cambodja i forbindelse med
det projekt, der kaldes Konfirmand
Aktion. Det er kl. 16.00 i Radsted
præstegård for konfirmander, venner, forældre og andre interesserede,
og der sluttes af med fællesspisning
(Cambodja-mad!).

Adresser Radsted / Tårs

Det kan godt lade sig gøre at holde høstgudstjeneste i konfirmandstuen, når nu kirken
er lukket, med spillemænd, halm, blomster og hele udtrækket.
mellem d. 2. og 6. januar. Men vi
snyder lidt og fejrer Helligtrekonger
søndag d. 8. januar med gudstjeneste kl. 14.00 i Radsted Kirke og kirkekaffe bagefter i præstegården, hvor
det forhåbentlig ikke helt nåleløse
juletræ tændes for sidste gang, og vi
synger og får en historie.
Kyndelmisse
Søndag d. 5. februar markeres kyndelmisse ved gudstjenesten kl. 14.00
i Radsted Kirke. Er sneflokke ikke
kommet vrimlende, og skjuler sne

ikke urt og busk, så kan vi da synge
om det, og efter gudstjenesten få en
kop varm kaffe i præstegården.
Fastelavn
Sidste år vankede der kun fastelavnsboller – i år både tøndeslagning og
fastelavnsboller. Det er Fastelavns
søndag d. 26. februar, hvor der først
er familiegudstjeneste kl. 14.00 i
Radsted Kirke og derefter fastelavnsarrangement for små, store og større
i præstegården.

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.

1 tese om 95 teser
Der har allerede været talt meget om
det og det vil kun tage til i 2017. For
der kan vi nemlig fejre reformationsjubilæum. Den 31. oktober 2017 er
det præcis 500 år siden, at reformationens startskud lød.
Munken Martin Luther slog sine
95 teser på porten til slotskirken i
Wittenberg. Det blev skelsættende
og var den handling der satte gang
i en lang reformationsproces, der
bredte sig til mange lande, særligt i
Nordeuropa.
Men hvad stod der så i de teser,
der var så opsigtsvækkende og provokerende?
Der stod mangt og meget. Gennemgående handlede det for Luther
om at gøre kirken opmærksom på
de dårlige vaner og misforståelser og
misfortolkninger der havde sneget
sig ind i kirken gennem århundrederne siden Jesus vandrede på jorden. Luther blev ked af det og vred
over den måde, den etablerede kirke
kontrollerede og manipulerede med
folk. Kirken var ikke længere for
menigheden, men snarere for præs
terne, som levede godt mens landbe-

Menighedsrådsformand
Sidsel Vadsholt Jønck
Ottevej 2
4990 Sakskøbing
Tlf. 54 77 21 99
Mobil 51 76 40 69

Graver
Flemming Rasmussen
Tlf. 21 25 15 96
E-mail: trgraver@os.dk
Kirkegårdskontor
Alleen 8, Radsted
Menighedsrådets e-mail
7595@sogn.dk

Radsted kirke med bænke pakket ind, trækasse om prædikestolen, stilladser og grej.
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havde al den snak om helvedes flammer indgydt i folk at de ikke turde
andet. Luther så fattige folk købe afladsbreve for bagefter ikke at kunne
give deres børn mad og det blev han
edderspændt over.
Der fulgte meget i kølvandet på
den 31. oktober 1517 og alt det vil
der blive sat fokus på hele 2017 også
her i stiftet. På stiftets hjemmeside
kan man løbende holde sig orienteret om hvad der foregår i vores område.

Eventliste Vinter 2016-2017
December
Søndag d. 4/12 kl. 16.00
Sakskøbing Kirke: Julekoncert med byens kor
Søndag d. 4/12 kl. 12.00
Sakskøbing Konfirmandstue: Spis-Drik-Vær Glad
Tirsdag d. 6/12 kl. 12.00
Majbølle Kirke: Juleandagt for Fællesskabet
Tirsdag d. 6/12 kl. 13.00
Majbølle Præstegård: Julefrokost for Fællesskabet
Tirsdag d. 6/12 kl. 14.00
Sakskøbing Sognegård: Strikkegruppe
Tirsdag d. 6/12 kl. 14.00	Tårs Præstegårds Konfirmandstue: Adventseftermiddagsmøde
Mandag d. 12/12 kl. 14.00 Våbensted Præstegård: Strikkeklub
Tirsdag d. 13/12 kl. 14.00 Sakskøbing Konfirmandstue: Sogneeftermiddag
Søndag d. 18/12 kl. 16.00 Majbølle Kirke: Julekoncert med Lise Nees
Januar
Tirsdag d. 3/1 kl. 14.00
Sakskøbing Sognegård: Strikkegruppe
Lørdag d. 7/1 kl. 16.00	Sakskøbing Kirke: Nytårskoncert med Sakskøbing
Tambourkorps
Søndag d. 8/1 kl. 12.00
Sakskøbing Konfirmandstue: Spis-Drik-Vær Glad
Mandag d. 9/1 kl. 14.00
Våbensted Præstegård: Strikkeklub
Tirsdag d. 10/1 kl. 14.00
Sakskøbing Konfirmandstue: Sogneeftermiddag
Tirsdag d. 17/1 kl. 14.00
Majbølle Præstegård: Fællesskabet
Tirsdag d. 17/1 kl. 19.00
Slemminge Præstegård: Kirkebif »The Homesman«
Tirsdag d. 31/1 kl. 14.00
Majbølle Præstegård: Fællesskabet
Februar
Søndag d. 5/2 kl. 12.00	Sakskøbing Konfirmandstue: Spis-Drik-Vær Glad +
Menighedsmøde
Tirsdag d. 7/2 kl. 14.00
Sakskøbing Sognegård: Strikkegruppe
Mandag d. 13/2 kl. 14.00 Våbensted Præstegård: Strikkeklub
Tirsdag d. 14/2 kl. 14.00 Sakskøbing Konfirmandstue: Sogneeftermiddag
Tirsdag d. 14/2 kl. 19.00
Våbensted Præstegård: Kirkebif »Ida«
Tirsdag d. 17/2 kl. 14.00	Tårs Præstegårds Konfirmandstue: Eftermiddagsmøde
Onsdag d. 22/2 kl. 19.00 Majbølle Kirke: Sangaften
Søndag d. 26/2 kl. 16.00
Sakskøbing Kirke: Koncert med Baobab Sisters
Søndag d. 26/2 kl. 14.00	Våbensted Præstegård: Fastelavn med tøndeslagning
Tirsdag d. 28/2 kl. 14.00
Majbølle Præstegård: Fællesskabet

Kirkeværge
Rosemarie Jørgensen
Nykøbingvej 233
4990 Sakskøbing
Tlf. 23 24 89 61 (kl.16.00-20.00)

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

folkningen blot blev mere og mere
undertrykt og udsultet.
For at skaffe penge til nybyggerier
og krigsførelse havde paven givet tilladelse til den såkaldte afladshandel.
Ved at købe et afladsbrev kunne man
frikøbe sig fra et antal år i skærsilden
og derved nedbringe ventetiden på
at komme i himlen.
Vi vil måske med moderne øjne
kimse lidt af, at folk dog kunne være
så godtroende, men så stor var kirkens magt dengang og så meget frygt

Joseph Fiennes i rollen som Luther i filmen af samme navn fra 2003.

Marts
Søndag d. 5/3 kl. 12.00	Sakskøbing Konfirmandstue: Spis-Drik-Vær Glad +
tøndeslagning
Tirsdag d. 7/3 kl. 14.00
Sakskøbing Sognegård: Strikkegruppe
Mandag d. 13/3 kl. 14.00 Våbensted Præstegård: Strikkeklub
Tirsdag d. 14/3 14.00
Sakskøbing Torv: Udflugt til Maribo
Tirsdag d. 14/3 kl. 14.00
Majbølle Præstegård: Fællesskabet
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Reformationsjubilæet 2017
Vi er snart på vej ind i 2017, som er
jubilæumsår for den lutherske reformation regnet fra Luthers opslag af sine teser på kirkedøren
i Wittenberg den 31. oktober
1517. Jubilæet vil gennem
året blive fejret på mange
forskellige måder landet
over.
Med Dronningen som
protektor for ”Reformationsjubilæet 2017” er der nedsat
et præsidium, som har taget
initiativ til forskning, formidling og aktiviteter i jubilæumsåret. Målet er at fremme forståelsen
af reformationens betydning for det
danske samfund, den danske kirke,
dansk identitet og bevidsthed.
Musikalsk jubilæum
Da musikken og salmesangen stod
Luthers hjerte nær, vil reformationsjubilæet også blive markeret musikalsk. Præsidiet har bedt organisationen Folkekirkens Ungdomskor om
at tage initiativ til en række udgivelser, som vil blive den musikalske
markering af jubilæet landet over.
Med afsæt i Luthers salmer og teologi, bliver der udgivet nye salmer med
nye melodier, foruden kormusik og
essays. Det omfattende materiale
bærer navnet ”Luther-rosen”.
Luthers segl
Luther-rosen er Luthers personlige
segl og viser hans teologi i billedform. Han designede selv rosen og
fik fremstillet en signetring med
rosen. Luther-rosen er blevet et udbredt symbol for den evangelisklutherske kirke. I midten af rosen
står korset som symbol på troen på
Kristus. Uden om korset er det røde
hjerte med liv og kærlighed. Den
hvide rose med fem blade symboliserer glæde og fred mens den blå
farve udenom er den himmelske
herlighed. I det blå felt er der skrevet
”vivit”, som betyder ”han (Kristus)
lever”. En gylden ring afslutter Lut
her-rosen som symbol på evigheden,
der omslutter alt.

”Luther-rosen”
Materialet ”Luther-rosen”, som udgør den musikalske fejring af reformationsjubilæet, tager udgangspunkt i de fem blade i Luther-rosen,
så der udgives fem hæfter inden
nytår 2017 med hver sit tema (koralsatser og motetter for kor, nye salmetekster med nye melodier for menigheden og en samling essays). At
reformationen skal fejres musikalsk
er helt naturligt, da reformationen
blev en salmebevægelse. Luthers nye
tanker og indsigter blev sunget ind i
menigheden, og gudstjenesten blev
en salmegudstjeneste, hvor salmerne fik den plads og funktion, som vi
kender i dag. Luther gendigtede selv
nogle Davids-salmer fra Det Gamle
Testamente, så de kunne synges af
menigheden på modersmålet til
både gudstjeneste og undervisning.
Der blev også udgivet salmebøger til
fællessang, korsang og til læsning
i forbindelse med den enkeltes andagt.
Musikken forkynder for hjertet
For Luther var salmesangen, kormusikken og musikken i det hele
taget den bedste måde at udtrykke
evangeliet på: ”Næst efter teologien
sætter jeg musikken højest, for den
forkynder for hjertet, hvad teologien
forkynder for forstanden.”

Dronningen og Luther-rosen
I begyndelsen af oktober blev
Dronning Margrethes antependium (alterforhæng) indviet som
kronen på værket i den omfattende restaurering af Slotskirken i Wittenberg, som er
reformationens hovedkirke,
idet Luther slog sine 95 teser op på kirkens hoveddør.
Antependiet prydes i siderne
af to borter, som Dronningen
har broderet med flammen
som motiv. Flammerne er symbol på Helligånden, men er også et
billede på Luther og hans virke: ”Der
stod virkelig ild af ham. Han var en
flammende type med et kolossalt fut
i, som kan sætte brand i mange”. Motivet midt på antependiet er den hvide Luther-rose, som også er broderet
af Dronningen. Den er monteret på
en baggrund af kirsebærrødt damaskstof med et vævet mønster i stil med
både flammerne og Luther-rosen.
Wittenberg og Danmark
Der er en meget klar forbindelse mellem Wittenberg og det danske kongehus. Christian den Anden var meget interesseret i Luther og tilbragte
lang tid i Wittenberg, hvor han ofte
hørte Luther prædike, ligesom han
har talt med Luther. Fra 1523 var Frederik den Første konge, og hans søn,
den senere Christian den Tredje, var
som 17-årig i Worms, da Luther forsvarede sig ved Rigsdagen i 1521. Da
hertug Christian blev konge i 1536,
besluttede han, at Danmark skulle
have den lutherske reformation. Han
fik Luthers nære ven og kollega Johannes Bugenhagen herop, og han
assisterede kongen gennem to år med
at gennemføre reformationen og organisere kirken i Danmark. Haderslev bliver ofte kaldt ”Nordens Wittenberg”, fordi reformationen kom til
Haderslev allerede i 1526, idet byen
var en del af hertugdømmet Slesvig
under hertug Christian fra 1525.
Hanne Margrethe Tougaard,
sognepræst, Sakskøbing

