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En lille Hus-kekage
En dejlig sommer ligger foran os
med ferier og fritid, hvor vi kan lade
op til nye udfordringer og arbejde
til efteråret. Der lades også op rent
kirkeligt, da vi om 2 år kan fejre det
store reformationsjubilæum. Der vil
det nemlig være 500 år siden at Martin Luther slog sine berømte teser op
på porten i Wittenberg.
Men tillad at nævne en lidt mere
ukendt person, som kom før Luther
og som også har jubilæum i år, men
af den lidt mere sørgeligt slags.
Den 15. Juli er det 600 år siden
at den tjekkiske reformator Jan Hus
blev brændt som kætter på kirkekoncilet i Konstanz. Et tragisk endeligt
for en stor og dygtig mand.
Jan Hus blev født i 1370 i byen
Hussenitz, ca. 70 km fra Prag. Selvom
han kom fra fattige bondekår var han
kvik og dygtig og fik en uddannelse
på universitetet. Han blev præsteviet
i 1401 og blev præst i Betlehemskapellet i Prag, et helt nybygget kapel
som kunne rumme 1000 mennesker.
Kapellet blev bygget med det formål,
at her skulle der prædikes på nationalsproget og det passede Jan Hus
perfekt. Han blev sideløbende også
professor og rektor på universitetet og
dronningens foretrukne skriftefader.
Han var meget betaget af den
engelske teolog John Wycliff, hvis
skrifter var blevet kætterdømt i
1380’erne. Wycliff kritiserede i sin
tid blandt andet pavens alt for store
magt, de høje skatter til Rom, den
verdslige myndigheds autoritet over
de gejstlige. Han fik kendskabet til
biblen ud i befolkningen og var en
torn i øjet på den katolske kirken.
Disse tanker og idéer optog Jan
Hus og mange af hans trosfæller og
de gjorde deres for at udbrede Wycliffs forbudte skrifter i Bøhmen. Det
førte til at Hus og hans ligemænd i
1409 blev lyst i band.
Men hvis kirken havde troet at det
var gjort med det, tog de grumme
fejl. For Hus havde stor opbakning
og støtte fra befolkningen. Han
prædikede for kæmpe skarer i Betlehemskapellet og indledt nu et regu2

lært angreb på den etablerede kirkes
ødselhed og dekadence.
Så kom selveste paven på banen.
Han ville have Hus fjernet. Men Hus
hævdede at det var kongen der bestemte i Bøhmen og ikke Paven. Den
stakkels konge forsøgte at mægle
men det var en umulig opgave.
I 1411 blev Hus ekskommunikeret
fra kirken og med strenge ordrer om
at ingen måtte hjælpe ham med husly, mad eller barmhjertighed. Det tog
han dog med oprejst pande, for det
var vel samme skæbne som Jesus selv
havde måtte leve under, Hus flyttede
fra Prag, men mest for at skåne sin
menighed for yderligere repressalier.
Han skrev sit store værk De ecclesia, om Kirken og det blev læst op i
Betlehemskapellet.
I korte træk handler det om at kirken er mere end paver og kardinaler,
kirken er de sjæle der er prædestinerede til frelse. Præster kan ikke tilgive synder, det kan kun Gud, hvilket
selvfølgelig også var en indirekte kritik af den afladshandel som var begyndt at blevet meget udbredt.
I 1413 kommer så traktaten om
kirkens 6 fejltagelser. Den satte han
op på døren til Betlehemskapellet.
Blandt disse fejltagelser var at det var
forkert at tvinge folk til at tro på Jomfru Maria og helgener, der var kun en
man skulle tro på og det er Gud, og
når præsterne sagde at de skabte Jesu
legeme og blod under nadveren var
det også forkert. Kun Gud kan skabe.
Paven nedsatte en kommission
til at endevende hele miseren Der
skulle være koncil i Konstans i 1415
og på dagsorden var det udbredte
kætteri. Hus blev lovet frit lejde men
det var selvfølgelig løgn og han blev
smidt i fangekælderen. Hus fik selvfølgelig lov til at tale sin sag, men
uden nytte, for beslutningen var for
længst taget. Han blev ført ud til sin
død og erklærede ”Jeg går min død i
møde med glæde for jeg ved at det er
evangeliet sandhed jeg har prædiket,
Om 100 år vil Gud lade en mand stå
frem hvis krav om reformer ikke kan
ties ihjel eller holdes nede”.

Vi er alle hussitter.
Han blev brændt og asken kastet
i Rhinen.
Men 100 år efter slog Luther sine
teser op i Wittenberg. Luther var selv
en stor beundrer af Jan Hus. Han
fordømte henrettelsen og udtalte, at
hvis en sådan mand skal kaldes kætter, hvem kan så kalde sig kristen? Vi
er alle hussitter!
Så inden vi slår os løs med Lut
her Lagkage, så find plads til en lille
HUS-kekage!
God sommer
Lisbeth Lumby
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 13. juli 2015
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

Majbølle og Vigsnæs Sogne
Sognetur
Søndag den 14. juni finder årets Sogneudflugt sted. Vi starter kl 9 med
gudstjeneste i Majbølle Kirke. Herefter kører vi i bus til Møn. Vi stopper
i Stege, hvor vi skal se Samlermuseet.
Herefter kører vi til Nyord, hvor vi
spiser lækkert smørrebrød på Lolles
Gård. Når vi har spist, får vi fortælling
om Nyord Kirke i kirken af menighedsrådsformanden derovre. Turen er
gratis, men du skal selv betale entre til
museet, mad og drikke undervejs. Du
skal tilmelde dig ved at ringe til sognets kontaktperson, Marianne Toppenberg, på tlf 20850247, senest den
3. juni og gerne efter kl. 18.
Det er »Først til mølle«-princippet.
Når alle pladser i bussen er optaget,
er der lukket for tilmelding.
Vi håber på en solrig og dejlig dag
med hyggeligt samvær. Vi er tilbage i
Majbølle sidst på eftermiddagen.
Menighedsrådet
Gudstjeneste
for hørehæmmede
Igen i år arrangeres der en gudstjeneste i pastoratet som også er tilrettelagt
for hørehæmmede. Denne gang afholdes gudstjenesten i Vigsnæs Kirke
den 30. august kl. 10.30. Alle er velkommen og vil med sikkerhed få en
særlig oplevelse når prædikenen ledsages af håndtegn og fagter. Det er
præst for hørehæmmede, Peter Bjørn
Hansen der prædiker denne dag. Efterfølgende serveres en kop kaffe og vi
kan gå en tur i det fri og se den gamle
kirkegård, hvis vejret tillader det.
Albuetur
Igen i år drager konfirmander, præs
ter og de nødvendige hjælpere fra
Majbølle og Vigsnæs, Våbensted,
Slemminge, Engestofte og Fjelde kirker på fælles overlevelsestur på Albuen. Vi tager afsted fredag morgen
den 4. september og kommer hjem
igen lørdag den 5. september ved
middagstid. Traditionen tro overnatter vi i det gamle Lodshus som er lidt
af et museum – en tidslomme uden
telefoner og de mange andre prak-

tiske fornødenheder som vi er vant
til i dagligdagen. Turen åbner konfirmandundervisningen. Vi glæder
os til at gentage denne tur i år. Nærmere information følger når tiden
sig nærmer.
Høst og radiotransmission
Den 13. september er der høstgudstjeneste i Majbølle Kirke kl. 10.00.
Gudstjenesten transmitteres direkte
i Danmarks Radio.
Fællesskabets eftermiddage
Vi mødes i Majbølle Præstegård kl.
14-16. Afgang med bus fra Guldborg
kl. 13.40. Øvrig transport kan aftales
ring blot til sognepræsten eller Fællesskabets øvrige værter. Se program.
Tirsdag den 29. september:
’Som en rejselysten flåde’: Denne
dag får vi besøg af sognepræst Karen Margrethe Feldmose Antonsen,
Øster Ulslev. Hun vil fortælle om
sin vej til præstegerningen, om søgående skibe og kirkeskibe. Om søfart
og præstegerning og de mange sammenhænge der findes mellem disse
to forskellige verdener.
Tirsdag den 13. oktober:
Denne tirsdag er Rita Stern vært for
dagens ’krop og bevægelse’. Vi synger sange og salmer og drikker kaffe
når vi er igennem dagens velgørende
øvelser.
Tirsdag den 27. oktober:
Mød Nils og Laila Roland tidligere
provstepar i Radsted. Sammen vil de
fortælle om deres tid med den danske
menighed i Canada. Om at være udsendt, om at være præst i en oversøisk
menighed i en ny tid hvor meget er
forandret. Vi ser lysbilleder og hører
om oplevelserne - og der er kaffe til.
Tirsdag den 10. november:
Denne tirsdag er Rita Stern vært for
dagens ’krop og bevægelse’. Vi synger sange og salmer og drikker kaffe,
når vi er igennem dagens velgørende
øvelser.

Tirsdag den 24. november:
I rækken af De Store Danske Salmedigtere er turen nu kommet til Kingo. Sognepræsten fortæller, synger
og spiller fra Kingos salmesangskat.
En eftermiddag med Kingos salmer.
Kaffe og Kage som altid.
Tirsdag den 8. december kl. 12-16:
Vi mødes til andagt i Majbølle Kirke
kl. 12.00. Bussen kører kl. 11.45 fra
Brugsen i Guldborg. Efter Andagten
fortsætter vi i bus til Majbølle Præstegård, hvor der er julefrokost, salmesang, godt humør og pakkeleg.
Nærmere info når vi nærmer os.
Bibelmaraton
Vi starter igen den 9. september i
Majbølle Kirke. Der udgives et særskilt program for de enkelte etaper
i efteråret. Planen er at vi kommer
i mål efter at have læst hele Bibelen
den 25. november 2015.
Brochure om Vejkirker
ligger klar til afhentning i kirkerne inspiration til sommerens køreture.
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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Sakskøbing Sogn

Musikgudstjeneste for familier
Søndag den 21. juni kl. 10.30. Som afslutning på forårets babysalmesang
holder vi en festlig gudstjeneste i kirken med masser af fagter og rytmik.
Vores faste musikpædagog Kirsten
Pedersen kommer også med. Efter
gudstjenesten er der hygge og lidt at
spise i det fri uden for kirken. Hvis
vejret er til det griller vi pølser og der
er nok til alle, både babyer, forældre
og søskende og bedsteforældre. Det
er gratis at deltage.
Sogneeftermiddag
Tirsdag den 8. september kl. 14.00. 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.
Vi indleder sæsonen tirsdag den
8. september 2015 kl. 14.00 med en
kort gudstjeneste i kirken og derefter
går vi i kirken, hvor Hanna Gaarn
Larsen, Sakskøbing, vil fortælle om
sine oplevelser som ”Mormor i Indien”. Fhv. violinist i Odense Symfoniorkester Hanna Gaarn Larsen
fortæller om, hvordan hun sammen
med datter og barnebarn flygtede fra
Indien i 2012.

Koncerter m.v.
Søndag d. 31. maj kl. 20 synger alle
kirkens tre kor sommeren ind med
en sommerkoncert. Sakskøbing Kirkes Pigekor, Sakskøbing Kammerkor
og vokalensemblet Voci fluenti synger musik til årstiden af både kirkelig
og verdslig art, bl.a. en stor afdeling
4

Sakskøbing Kirkes digitale Allen-orgel
fylder 10 år.

med sange af årets 150-års jubilar
Carl Nielsen og et ABBA-medley.

Søndag d. 23. august kl. 20 byder vi
indenfor til årets måske største koncertoplevelse: det estiske vokalensemble Heinavanker. Ensemblet har
før lagt vejen forbi Sakskøbing på
deres Europaturnéer, og nu gæster
de kirken igen. Ensemblet består af
bare 7 sangere, men med deres utrolige beherskelse af stemmen i både
renæssancemusikken og den folkelige estiske musik har de intet besvær
med at fylde rummet med velklang.
Måske får vi også mulighed for at
høre dem give prøver på mongolsk
overtonesang, som er en helt særlig
teknik, som tager år at mestre. Koncerten er støttet af Kulturelt Samråd
i Guldborgsund Kommune.
Der er gratis adgang til alle koncerterne.

Torsdag d. 4. juni kl. 20 spiller Tetiana
Syrota Rytter fra Stubbekøbing Kirke
uddrag af sit eksamensprogram til den
forestående PO-eksamen på orgel.
Søndag d. 14. juni kl. 20 er der fødselsdagskoncert for kirkens digitale
Allen-orgel. Ti år er det, siden det
stormombruste instrument blev indviet af den fransk-libanesiske orgelvirtuos Naji Hakim. Ved fødselsdagskoncerten må man dog lade sig nøje
med kirkens egen organist Flemming Chr. Hansen, som spiller musik af bl.a. Bach, Franck, Buxtehude
og Couperin med anvendelse af alle
de fire orgler, som det digitale instrument rummer. Forud for koncerten
er der pre-concert-talk kl. 19.30.
Søndag d. 5. juli kl. 20 spiller Ensemble Nordica en koncert med kirkemusik af folkelig art fra hele verden,
dog med fokus på Kina, da der medvirker flere kinesiske musikere. Bag
ensemblet står sangerinden Betty
Arendt og organisten Peter Arendt
fra Haslev - to ildsjæle på verdenskirkemusikkens område. De har rejst
over hele verden og samlet på både
musik og musikerkontakter og deler
glad og gerne ud af alle erfaringerne.
En helt særlig kirkekoncert!

Salmecirkel
Årets salmecirkel-projekt fortsætter
med særlige gudstjenester d. 14. juni,
19. juli og 30. august. Ved disse gudstjenster er fokus på en bestemt salme, som belyses i ord og toner gennem miniprædikener over hvert vers
og gennem helt nyskreven orgelmusik af kirkens organist. Salmerne,
som er i fokus ved de 3 gudstjenester
henover sommeren, er “Vægter! vil
det mørke rige”, “Skulle jeg dog være
bange” og ”Man siger livet har bange
kår”. Tidspunkterne kan ses i gudstjenestelisten.

Nye sangere til pigekoret
Piger mellem 11 og 19 år med en god
stemme kan få en masse spændende
oplevelser i Sakskøbing Kirkes Pigekor
- og der er endda en smule penge i det.
Sakskøbing Kirke Pigekor øver sig
hver torsdag eftermiddag. Musikken

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

Syv af de 27 piger i koret har fast job som søndagssangere. Når der en gang imellem
er ledige pladser i søndagskoret, holdes der audition blandt de interesserede piger i det
store pigekor. Søndagssangere synger alle søn- og helligdage og tjener i gennemsnit
omkring 1000 kr. om måneden.

er sommetider skrevet af for længst
afdøde komponister, andre gange
er den hentet fra gospelmiljøet eller
blandt de mange moderne salmer.
Nogen gange er der klaver eller orgel til, andre gange klinger koret helt
alene under kirkens hvælvinger. For
det meste er koret delt op i 3 grupper, alt efter om man synger lyst eller mørkt, men i ny og næ bliver det
også 4- eller 5-stemmigt.
Ca. 6 gange om året synger koret
ved koncerter eller musikgudstjenester i Sakskøbing Kirke - det får hver
sanger 400,- kr. for pr. gang. Desuden
synger koret en gang imellem i andre kirker eller tager på korstævner
og møder sangere fra andre kor. Ofte
kan man se korsangerne ankomme
til korprøve med trætte miner og en
tung rygsæk, men halvanden time
senere hvirvler de ud af døren med
smil på læben og højlydt syngende.
Korsang er godt for humøret, og i
Sakskøbing Kirkes Pigekor er der i
det hele taget rart at være.
Piger, som kunne tænke sig at
prøve at komme i koret, kan kontakte
korets leder, organist Flemming Chr.
Hansen, og aftale tid for en kort optagelsesprøve. Han har tlf. 29 26 56 09.
Spis-Drik-Vær Glad
Det er med stor fornøjelse at vi har
så mange spisende gæster i sæsonens
løb. Takket være økonomisk støtte
fra Guldborgssund kommune har

vi kunnet gøre lidt ekstra ud af det
og det håber vi også at kunne gøre
i den nye sæson. Vi begynder igen
til oktober, så der vil komme noget
mere information i næste nummer
af kirkebladet. På Menighedsplejen
og Ældresagens vegne vil jeg gerne
takke for denne sæson og ønske alle
en god sommer.
Lisbeth Lumby
Strikkegruppe
Forberedelserne til årets frugtfestival
er i fuld gang og vi håber at vi denne
gang også kan have en lille stand på
gaden så alle rigtig kan se de mange
flotte ting, som der bliver fremstillet
af de flittige damer.
I sommerens løb vil der være
strikkegruppe flg. Datoer, og som altid i sognegården kl. 14-16.
Tirsdag d. 2. Juni, tirsdag d. 7. Juli,
tirsdag d. 21. Juli, tirsdag d. 25. August
og OBS onsdag d. 2. september.
Frugtfestival
Frugtfestivalen finder sted tredje uge
i september altså weekenden d. 19.20. september.
Der vil være basar og kaffebar i
Sognegården og en strikkebod på
gaden.
Der vil også være Fotokonkurrence i samarbejde med Foto-Kartellet
i Nyk. F. Nærmere omtale i næste
nummer af kirkebladet.

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
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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Sognepræst

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

Kirke

Sakskøbing

Søndag
den 7. juni
1. s.e. Trinitatis

19.00 HMT

Søndag
den 14. juni
2. s.e. Trinitatis

10.30 LL
Salmecirkel 7

10.30 Engestofte

Søndag
den 21. juni
3. s.e. Trinitatis

10.30 HMT
Familiegudstjeneste med
afslutning af babysalmesang
og efterfølgende traktement

14.00 Agerup kapel

Søndag
den 28. juni
4. s.e. Trinitatis

10.30 HMT

Søndag
den 5. juli
5. s.e. Trinitatis

10.30 LL

Søndag
den 12. juli
6. s.e. Trinitatis

10.30 LL

Søndag
den 19. juli
7. s.e. Trinitatis

10.30 LL
Salmecirkel 8

Søndag
den 26. juli
8. s.e. Trinitatis

14.00 LL

Søndag
den 2. august
9. s.e. Trinitatis

19.00 HMT

Cykelgudstjeneste

Søndag
den 9. august
10. s.e. Trinitatis

10.30 HMT

9.00 Våbensted

Søndag
den 16. august
11. s.e. Trinitatis

10.30 HMT
Kirkekaffe

10.30 Slemminge

Søndag
den 23. august
12. s.e.Trinitatis

10.30 LL

10.30 Fjelde

Søndag
den 30. august
13. s.e. Trinitatis

19.00 HMT
Salmecirkel 9

Kenneth Bjørnholt Jacobsen (KBJ)

Våbensted - Engestofte

10.30 Fjelde

14.00 Agerup kapel

10.30 Fjelde

9.00 Våbensted EGV

9.00 Slemminge EGV

10.30 Engestofte EGV

9.00 Fjelde EGV

Cykelgudstjeneste

9.00 Våbensted EGV

Onsdag
den 2. September
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Slemminge - Fjelde

19.00 Slemminge
Opstartsgudstjeneste

Søndag
den 6. September
14. s.e. Trinitatis

10.30 LL

Tirsdag
den 8. September

14.00 LL
i forbindelse med
sogneeftermiddag

10.30 Engestofte

Esbern Gaur Vernersen (EGV)

Bendicht Mader (BM)

Anne Birgitte Villadsen (ABV)

Dato

Majbølle - Vigsnæs

Tårs

Radsted

7/6

9.00 Majbølle KBJ

14/6

9.00 Majbølle KBJ
sognetur

21/6

10.30 Majbølle KBJ

28/6

10.30 Majbølle

10.30

19.00

5/7

10.30 Vigsnæs

9.00

10.30
med bål bagefter

12/7

10.30 Majbølle

19/7

9.00 Majbølle

26/7

10.30 Majbølle
dåb

2/8

10.30 BM

10.30

9.00

10.30 BM

10.30

10.30

9.00

10.30 BM

10.30

9/8

10.30 Majbølle KBJ

9.00 BM

16/8

9.00 Majbølle KBJ

10.30

23/8

10.30 Majbølle

10.30 ABV

9.00

30/8

10.30 Vigsnæs
også for hørehæmmede
PBH / EGV

9.00

10.30

10.30 Majbølle

10.30

19.00
Velkomstgudstjeneste,
konfirmander

2/9

6/9

8/9
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Slemminge Fjelde Våbensted Engestofte Sogne
Det skal blive en dejlig sommer, og
derfor holder vi ved med de udendørstraditioner, som allerede er godt
indarbejdet i pastoratets sommerliv
og gudstjenestekalender.
Agerup kapel
Midt ude i skoven ligger Agerup kapel som et lille slot – og dér vil vi
holde gudstjeneste søndag 21/6 kl
14. Foran kapellet vil være bænke
– og en trompetist, som spiller til
salmerne. Efter gudstjenesten er der
kaffe og kage. Vejen ind i skoven og
frem til kapellet vil være markeret
tydeligt, så ingen farer vild. Kør eller gå ind ad Agerupvej forbi Agerup
Avlsgård mod skoven.
Cykelgudstjeneste
Naturligvis skal vi afsted på cykel
igen i år! Søndag 2/8 mødes vi kl 9 i
Fjelde kirke til morgenmad og kaffe.
Efter en kort andagt kører vi samlet
eller spredt, men i hvert fald i eget
tempo de 3 km ned af Engestoftevej
til Slemminge kirke, hvor dagens anden andagt vil finde sted kl 10 efter
at vi har forfrisket os med juice og
frugt. De næste 3 km fører vi til Engestofte kirke, hvor der vil være lidt
sødt til tanden og dagens sidste andagt kl 11. Ved middagstid når vi efter endnu en distance på 3 km frem

Cykelgudstjenester i de 4 kirker.
til Våbensted kirke, hvor der er gudstjeneste. Derpå serveres sandwich og
drikkevarer i præstegårdshaven.
Opstartsgudstjeneste
Næste års konfirmander skal naturligvis på Albuen sammen med konfirmanderne fra Majbølle-Vigsnæs,
ganske som vi plejer. Men i år begynder vi med en såkaldt opstartsgudstjeneste. Denne gudstjeneste kunne
man kalde en ”håndholdt gudstjeneste”, hvilket vil sige, at den foregår i
led, som lige dér på stedet forklares
og eventuelt debatteres. Det drejer
sig om at gøre konfirmanderne og
deres familier mere fortrolige med
gudstjenesten fra begyndelsen. Men
alle er naturligvis velkommen – onsdag 2/9 kl 19 i Slemminge kirke.

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 Hemmingsen på tlf. 54 77 90 49.

Sommergudstjeneste ved Agerup kapel.
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Radsted og Tårs Sogne
Med bål bagefter
Der har i de senere år været den gode
tradition i Radsted, at der efter en
gudstjeneste i juni blev stegt pølser
over bål i præstegårdshaven. I år går
juni over i juli inden det bliver tid for
den aktivitet, for det bliver søndag d.
5. juli, hvor der efter gudstjenesten
kl. 10.30 i Radsted Kirke tændes bål,
og så steges der pølser, spises kartoffelsalat og hygges i sommersolen.
Kirkegårdsvandring
Onsdag d. 15. juli kl. 19.00 får man
chancen for at få en guidet tur på
Radsted kirkegård – en kirkegårdsvandring i en forhåbentlig lun sommeraftenen. Graver Flemming Rasmussen vil fortælle om kirkegårdens
indretning, beplantning og hvilke
tanker der kan være for en fremtid,
hvor der er brug for færre gravsteder,
og sognepræst Anne Birgitte Villadsen fortæller om gravstens udformning gennem tiderne og den historie, de fortæller om skikke og kultur.
Der bydes på en kop kaffe i aften
ens løb.
Konfirmandvelkomst
Ved aftengudstjenesten i Radsted Kir
ke søndag den 6. september kl. 19.00
bydes de nye konfirmander velkom
men. Efter gudstjenesten er der over
en kop kaffe/sodavand i præstegård
ens konfirmandstue orientering om
hvordan konfirmationsforberedelsen
foregår og hvad den handler om.
Konfirmationen finder sted søndag d. 3. april 2016 i Radsted Kirke.
Tilmelding mv. fremgår af det brev,
som alle i Sakskøbing-skolernes 6. kl.
får engang i juni.
Heldagsudflugt til Lund
og Dalby lørdag d. 27. juni
I år arrangeres fælles udflugt for
Radsted og Tårs Sogne til Skåne.
Denne landsdel øst for Øresund var
engang en del af det danske riges
kerneområde, og Lund og Dalby er
vigtige steder på den tid, hvor Danmark skiftede fra vikingetid til middelalder.

Trolden Finn omklamrer en søjle i Lund Domkirkes krypt (Postkort).

Programmet er sådan, at turen begynder kl. 8.00 ved Tårs Præstegård.
Herfra kører bussen først til Radsted
Kirke. Kl. 8.15 forlader vi Radsted,
og kl. ca. 9.45 holder vi pause på en
rasteplads og drikker medbragt formiddagskaffe.
Kl. 11 når vi til Dalby 10 km øst
for Lund. Her spiser vi først frokost
i Dalby Kirkes menighedshus, kaldet
Egino-gården. Hver deltager medbringer selv frokost.
Egino var biskop i Dalby, da Dalby
Kirke blev grundlagt. Her er vi tilbage i Svend Estridsens regeringstid
1047-74. Han foretog 1060 en deling
af Roskilde Stift, og oprettede da to
nye stifter: Lund og Dalby. Egino
blev kaldet fra Hildesheim til at være
biskop i Dalby; og her var hans base
for et virke som missionær i Sverige. 1060 regnes for året, hvor opførelsen af Dalbys første kirke blev
påbegyndt. Det er Nordens ældste
stenkirke, bygget som en treskibet
basilika, antagelig af bygmestre fra
Hildesheim.
Dalby Kirke, som hedder ”Hellig
Kors Kirken”, blev i de følgende årh.
bygget om adskillige gange. Som den
fremstår i dag, er den ca. halv så stor
som den første kirke i 1000-tallet; af

denne indgår kun det sydlige sideskib i bygningen. Det ses indvendig
som murene med rå sten.
Egino var kun biskop i Dalby seks
år; derpå blev han biskop i Lund.
Dalby ophørte som bispesæde.
Fra Dalby kører vi til Lund. Lund
blev 1103 under Erik Ejegod af paven
ophøjet til ærkebispesæde for Danmark og hele Norden – som inden
da havde hørt under ærkebispesædet
Hamborg-Bremen. Biskop Asser blev

Træfigur af biskop Egino i Dalby Kirke.
Foto: Anne Birgitte Villadsen.
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hermed ærkebiskop, og påbegyndte
opførelsen af Lund Domkirke med
udenlandske stenmestre. Han nåede
at opleve indvielsen af kryptens højalter 1123. Domkirken bygges færdig under efterfølgeren Eskil. Han
indvier den d. 1. sept. 1145 i en stor
forsamling af kongelige og gejstlige.
Siden er foretaget flere ombygninger.
Vi får en rundvisning i Domkirken, hvor vi også ser det astronomiske ur Horologium Mirabile Lundense fra 1389.
Inden vi forlader Lund, drikker vi
eftermiddagskaffe med kage. Kl. ca.
18 spiser vi middag et sted på Sjælland. Vi regner med at være tilbage
senest kl. 21.00.
Deltagelse i udflugten inkl. middag koster 200 kr.

Af hensyn til udflugtens praktiske gennemførelse bedes man senest
d. 22. juni tilmelde sig til Radsted
Prgd., tlf. 54 70 54 08; el. Tårs Prgd.,
tlf. 54 77 20 39; eller Mhr.formand
Sidsel Jønck, tlf. 54 77 21 99 – og
oplyse hvor man ønsker at stige på
bussen.
Vel mødt!

Adresser Radsted / Tårs
Sognepræst
Provst Anne Birgitte Villadsen
Alleen 11
4990 Sakskøbing
Tlf. 54 70 54 08
E-mail: abv@km.dk
Træffes bedst hverdage kl. 12-13
eller efter aftale.
Sognepræst
Bendicht Mader
Tårsvej 16
4990 Sakskøbing
Tlf. 54 77 20 39
Træffes bedst kl. 11-12
Mandag er fridag.
Menighedsrådsformand
Sidsel Vadsholt Jønck
Ottevej 2
4990 Sakskøbing
Tlf. 54 77 21 99
Mobil 51 76 40 69
Kirkeværge
Rosemarie Jørgensen
Nykøbingvej 233
4990 Sakskøbing
Tlf. 23 24 89 61 (kl.16.00-20.00)
Graver
Flemming Rasmussen
Tlf. 21 25 15 96
E-mail: trgraver@os.dk
Kirkegårdskontor
Alleen 8, Radsted
Menighedsrådets e-mail
7595@sogn.dk
Hjemmeside / Facebook
www.radstedsogn.dk
https://www.facebook.com/
radstedtaars

I sommernattens korte svale
slår højt fredskovens nattergale,
så alt, hvad Herren kalder sit,
må slumre sødt og vågne blidt,
må drømme sødt om Paradis
og vågne til vor Herres pris.
(DDS 290, v. 2)

Gravstensrelief »Natten« af Bertel
Thorvaldsen på Radsted Kirkegård.
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Fælles for alle sogne
Konfirmation 2015-16
Konfirmationsforberedelsen for dem
der skal konfirmeres i foråret 2016
starter i begyndelsen af september.
Inden sommerferien vil elever i 6.
kl. på Sakskøbing-skolerne få et brev
med hjem med nærmere oplysninger om undervisningsforløb, tider,
tilmelding og konfirmationsdatoer.
Minikonfirmand
I efteråret 2015 tilbyder Sakskøbingegnens sogne i fællesskab et minikonfirmandforløb for børn på tredje
klassetrin.
I undervisningen skal vi høre
historier om Jesus og hans venner.
Hvem var de og hvad oplevede de. Vi
skal tegne, synge og lave teater om
de bibelske fortællinger. Vi skal også
lære kirkerummet at kende.
Forløbet afsluttes med et diplom
og en minikonfirmation, hvor forældre og søskende er med. Nærmere
info følger.
Kenneth Bjørnholt Jacobsen
og Esbern Gaur Vernersen

Landemode 2015
Der er landemode, som er en slags stiftets årsmøde, onsdag d. 10. juni
2015 i Maribo.
Programmet er:
13.00 Gudstjeneste i Maribo Domkirke
Prædikant: provst Anne Birgitte Villadsen
14.00 Møde i Bangs Have
Kaffebord
Årsberetninger v/ biskop Steen Skovsgaard og stiftsrådsformand
	Bent Normann Olsen samt uddeling af årets kirkelige initiativpris
	Foredrag ”Mission som kirkens opgave” v/valgmenighedspræst i
Danmarks første migrantmenighed Massoud Fouroozandeh, som
er født i Teheran og tidligere muslim, har dansk teologisk embedseksamen, og er ordineret som præst i Den Danske Folkekirke.
Tilmelding for alle interesserede kan ske via mail til LFSTIFT@KM.DK eller tlf. 54 85 02 11. Pris pr. person: 100 kr. (inkl. kaffe/the m. kage), som
indbetales til konto nr. 0216-4069023584 med angivelse af navn + ”Landemode”. Fremvisning af kvittering for indbetaling fungerer som billet.
Begrænset mulighed for kontant betaling ved indgangen.
Menighedsrådsmedlemmer melder til gennem eget menighedsråd.

Eventliste Sommer 2015
Juni
Tirsdag d. 2/6 kl. 14
Sakskøbing Sognegård: Strikkegruppe
Torsdag d. 4/6 kl. 20	Sakskøbing Kirke: Orgelkoncert med Tetiana Syrota
Rytter
Søndag d. 14/6 kl. 9
Majbølle Kirke: Sognetur til Møn og Nyord
Lørdag d. 27/6 kl. 8	Tårs Kirke
Lørdag d. 27/6 kl. 8.15 Radsted Kirke: Udflugt til Skåne

Massoud Fouroozandeh (Pressefoto).

Juli
Søndag d. 5/7 kl. 12
Radsted Præstegårdshave: Grill og hygge
Tirsdag d. 7/7 kl. 14
Sakskøbing Sognegård: Strikkegruppe
Tirsdag d. 7/7 kl. 20	Sakskøbing Kirke: Orgelkoncert med
Ensemble Nordica
Onsdag d. 15/7 kl. 19 Radsted Kirkegård: Kirkegårdsvandring
Tirsdag d. 21/7 kl. 14 Sakskøbing Sognegård: Strikkegrupppe
August
Søndag d. 2/8 kl. 9
Fjelde Kirke: Cykeltour til de 4 kirker
Søndag d. 23/8 kl. 20	Sakskøbing Kirke: Korkoncert med Heinavanker
fra Estland
Tirsdag d. 25/8 kl. 14 Sakskøbing Sognegård: Strikkegruppe

Bænkene fyldes i Domkirken. Her dog
ikke af landemodedeltagere, men af børn
på sporet af Jesus. Dette skoletjenestesucces-projekt finder i år sted d. 18. september. Foto: Nils Roland.

September
Onsdag d. 2/9 kl. 14
Onsdag d. 2/9 kl. 19
Søndag d. 6/9 kl. 19
Tirsdag d. 8/9 kl. 14
Onsdag d. 9/9 kl. 19

Sakskøbing Sognegård: Strikkegruppe
Slemminge Kirke: Konfirmandopstart
Radsted Kirke: Konfirmandvelkomst
Sakskøbing konfirmandstue: Sogneeftermiddag
Majbølle Kirke: Bibelmaraton
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»Carl Nielsen er et Sommerbarn«
Til lykke, Carl!
»Carl Nielsen er et Sommerbarn –
altsaa maa vi fejre hans Fødselsdag
i Tivoli« stod der i invitationen til
hans 60 års fødselsdag den 9. juni
1925. Det blev en stort anlagt fest
med København på den anden ende
og det blev hans sidste runde fødselsdag. Carl Nielsen blev født på Fyn i
1865 og døde i København i 1931.
I 2015 ville Carl Nielsen være fyldt
150 år og det fejres året igennem landet over, og i udlandet. Carl Nielsen
er den store danske komponist, som
med omkring 300 danske sange- og
salmemelodier har sunget sig ind i
den danske kultur, men han er også
med sine store orkesterværker blevet
en kendt dansker ude i verden. Carl
Nielsen betragtede selv sine sange og
salmer som lige så vigtige som symfonierne.
Salmerne
Carl Nielsen komponerede de fleste
af sine salmemelodier i foråret 1914
og skrev i den forbindelse til sin kone:
»Det er underligt som det er gaaet med
disse Melodier. Det er som om det ikke er
mig der laver dem; men de kommer ligesom smaa Dyr eller Fugle ind i min Stue
og beder om at komme med. Jeg undrer
og glæder mig saa ofte over dette Arbejde
fordi det er en hel anden Verden end den
hvori mine store Ting hører hjemme.«
Melodierne blev til en samling
med 49 melodier, »Salmer og aandelige Sange«, som bl.a. indeholdt
»Min Jesus, lad mit hjerte få«. Andre
af Carl Nielsens salmemelodier er
»Påskeblomst, hvad vil du her«, »Mit
hjerte altid vanker« og »Tunge, mørke natteskyer«.
Fuglsang
Fra 1904-1905 blev herregården
Fuglsang et yndet sted for Carl Nielsen og hans familie. Her var et rigt
musikalsk og socialt liv af danske
og udenlandske musikere og andre
kunstnere med værtinden Bodil Neergaard i centrum. Hun stammede
fra komponistfamilien Hartmann
og var vokset op med musik og lit-

dernede er saa dejligt at tænke paa. Da
jeg havde begge mine Forældre og mit
Barndomshjem i Fyn, saa var det altid
saaledes, at naar Verden gik mig imod,
og jeg blev fortvivlet og ked af alting, saa
kom denne Tanke meget stærkt, ledsaget af Længsel: Nu vil jeg hjem! Noget
af dette er gaaet over paa Fuglsang. Det
er, som om der staar en god Ven bagved
mig, noget trygt, som bliver ved at være
der og er en Trøst.« (9. februar 1916)

Bodil Neergaard i samtale med Carl
Nielsen.
teratur omkring sig. Ved Bodils dåb
valgte hendes farfar komponisten
J.P.E. Hartmann sin gode ven H.C.
Andersen som fadder til hende.
Skattede gæster
Bodil Neergaard skriver i sine erindringer »Spredte Træk af mit Liv« (1944):
»Af Musikvennerne har Carl Nielsen
og hans Hustru, Billedhuggerinde Anne
Marie C.N., betydet meget for os. De
har været meget skattede Gæster. Carl
Nielsens ejendommelige, oprindelige,
urkraftige Temperament charmerede
os alle, og han udviste en Trofasthed i
Venskabet. Mange morsomme Episoder
knytter sig til Minderne om de to Venner. Carl Nielsen var uforlignelig til at
fortælle om sine Oplevelser, han var født
Komiker, men bagved laa en dyb Alvor
og Higen efter at trænge til Bunds i aandelige Problemer.«
Nu vil jeg hjem!
I sine erindringer citerer Bodil Neer
gaard et brev fra Carl Nielsen:
»Kjæreste Bodil!
Tænk, du har Fødselsdag i Morgen!
Kunde jeg dog blot sige dig alt det gode,
jeg ønsker dig, ikke blot paa den Dag,
men for hele Fremtiden. Jeg skal sige
dig, Bodil, at du og Fuglsang og alting

Bodil Neergaard kommenterer brevet: »Man vil forstaa, at et Brev som
dette maa varme ens Hjerte, og at man
maatte holde af en Mand med den levende Sans for alt menneskeligt og med
Kærlighed til alt godt og skønt i Naturen. Hvor savner jeg ham ofte, og hvor
staar han levende for mig med sin aabne barnlige Natur. Hans Musik skatter
jeg højt og kender ham igen, hvor jeg
hører den.«
Solen skinner altid på Fuglsang
Carl Nielsen er et sommerbarn og
har komponeret mange melodier til
sommersange, f.eks. »Se dig ud en
sommerdag«, »Nu lyser løv i lunde«
og »Jeg ved en lærkerede«. Han tilbragte mange somre på Fuglsang,
ofte med hele familien, og efter et
besøg skriver han til Bodil og Viggo
Neergaard:
»Kære Bodil og Viggo!
Nu er saa denne smukke Tid forbi. Det
er det mærkelige ved Fuglsang, at selv
om det regner og blæser, eller det er helt
Vinter med Sne og Sjap og Is og Kulde;
naar man kommer hjem derfra er det
alligevel som om Solen har skinnet hele
Tiden. Vi havde jo forresten ogsaa nogle
varme Sommerdage iaar, men noksagt:
Solen skinner altid paa Fuglsang.
Jeg er vist en net lille Mand, der forstaar at sige Behageligheder, en korrekt
og velopdragen Gæst som gerne vil tækkes Jer og derved opnaa at komme igen.
Jo, jo! Jeg forstaar rigtig at skære den; jeg
er fuldstændig sikker paa at komme til
Fuglsang igen.« (22. august 1913)
Hanne Margrethe Tougaard

