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ADVENT betyder Herrens Komme
Fjerde søndag før jul er ”Første søndag
i advent”. Da begynder et nyt kirkeår;
og gennem fire adventssøndage ledes
vi frem til kirkeårets første højtid.
Advent kommer af latin: Adventus
Domini. Det betyder: ”Herrens Komme”. Det er også det gennemgående
tema i Bibel-teksterne til gudstjenesterne på de fire adventssøndage.
I kirkeåret som begynder nu, skal
vi følge Bibel-teksterne efter Anden
tekstrække. Her ligger vægten i højere grad på, at Herren er kommet –
så vi må se os stillet over for ham til
hver en tid – mens grundtonen i den
gamle Første tekstrække mere er forkyndelsen af, at Herren vil komme.
1.s. i advent
hører vi, at Jesus kommer til sin
hjemby Nazaret og deltager i gudstjenesten i synagogen på sabbatten. Det
overlades til ham at læse af Den hellige Skrift. Fra profeten Esajas læser
han ordene om, at han skal gå med
glædesbud til fattige, og er sendt for
at udråbe frihed for fangne og give
blinde deres syn tilbage, og udråbe
et nådeår fra Herren. Derpå skal Jesus prædike over denne profeti. Den
prædiken bliver yderst kort: ”I dag er
dette skriftord gået i opfyldelse”.
Folkene i Nazaret kendte godt
ordene af profeten Esajas, med
budskabet om at al nød engang vil
forsvinde og livet blive fornyet; de
havde også hørt om alt det forunderlige, Jesus allerede havde gjort i
Kapernaum; men for at tro, at profetens ord gik i opfyldelse ”i dag” med
deres bysbarn ”Josefs søns” komme,
måtte Jesus gøre det samme til ære
for dem. Folkene i Nazaret ville kun
vide af ham, hvis han opfyldte Esajas’ profeti på deres egne betingelser
– og det endte med, at hans egne, da
han kom til dem, afviste ham så eftertrykkeligt, at de ville styrte ham
ud over en bjergside.
2. s. i advent
fortæller Jesus den betagende lignelse
om de ti brudepiger. Her handler det
om at være vågen og rede til det afgø2

rende øjeblik – da står hvert menneske i sagens natur fuldstændig alene.
Ti brudepiger er med olielamper
gået ud i mørket for at møde brudgommen og derpå ledsage ham til
bryllupssalen. Da det kan trække ud
med at han kommer, er fem af pigerne så kloge, at de har taget ekstra
olie med – hvad de fem andre i deres
uforstand ikke har gjort. Ved midnat
lyder råbet, at brudgommen kommer, og nu er de uforstandige piger
i bekneb for olie; men de får ikke lov
at låne af de kloge, da al olien så vil
slippe op. Lignelsen ender således
med, at de uforstandige ikke kommer med til bryllupsfesten, fordi de
ikke holdt sig rede. Sådan kom det
afgørende øjeblik bag på dem.
3. s. i advent
hører vi Zakarias’ lovsang. Zakarias
er i sin høje alder blevet far til Johannes, den senere Døber. Da Zakarias
nu lovpriser Gud, er det for hans
store gerning i fremtiden, at ”Herren
har besøgt og forløst sit folk”. Når tiden nærmer sig, skal Johannes Døberen berede vejen for denne Herre,
som kommer for at føre Guds barmhjertighed ud i livet, hvorved ”solopgangen fra det høje vil besøge os for
at lyse for dem, der sidder i mørke og
dødens skygge”.
4. s. i advent
hører vi dele af Johannes Døberens
prædiken, hvor han bl.a. siger om
Jesus: ”Han skal blive større, jeg skal
blive mindre. … Han som Gud har
udsendt, taler Guds Ord”.
Advent til hver en tid
Vi lever alle i vort eget ”Nazaret”. Og
mens vi lever, kommer sandheden
om vores liv for en dag til hver en tid,
når det afgørende øjeblik melder sig,
og det afsløres, eller dommen fældes,
om vi var rede, så vi forholdt os, eller
handlede, som vi som Guds skabninger er skyldige at gøre det – og således
vandt livet – eller om vi svigtede og
var troløse og kun tænkte på os selv,
og dermed satte os udenfor livet.

Som Jesus levede, var det Guds
vilje med det menneskelige liv, han
førte ud i livet som Guds Søn – når
han hjalp og tog sig af mennesker i
nød, og herved gjorde forunderlige
ting for dem. Men selvsikre mennesker har til alle tider stødt ham bort.
Dog, når vi gør det, fordi vi vil
være vore egne herrer, udleverer vi
os også til os selv og vores egen hjælpeløshed. Men her kommer Jesus
igen og vil være Herren, som ”skal
blive større” hos os.
Ja, når ordet lyder om Jesus, som
selv er Guds Ord, bryder han som
den nye dag ind i denne verdens
mørke, og sætter os ind under lyset
fra Guds evige Rige.
Han er den rette glædessol,
som lyser fra Guds nådestol;
ved ham, Guds Søn, det lysne må
udi vort hjertes mørke vrå.
(DDS nr.84 v.5)
B.M.
Kirkebladet for
Sakskøbing-egnen
udgives af menighedsrådene i de
ni sogne.
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E-mail: lrkr@km.dk
Kirkebladet trykkes i 5000 eksemplarer og udkommer 4 gange om
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Redaktionens medlemmer
- Bendicht Mader, Tårs
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Majbølle og Vigsnæs Sogne
Kyndelmisse –
gudstjeneste med pandekager
Traditionen tro vil der være pandekager og kirkekaffe efter gudstjenesten i Majbølle Kirke den 31. januar
kl. 19. Anledningen er at vi ved denne gudstjeneste fejrer at lyset findes
og at vi stadig kan se det herfra hvor
vi står midt i vinterens mørke.
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.
Sangaften med
vinterens sange
Kom og syng vinterens sange i Majbølle Kirke onsdag den 10. februar
kl. 19. Der vil være kaffe og en småkage efterfølgende.
Juleafslutninger
med elever fra anden klasse på Ellekilde Skole den 22. december kl.
10.00 i Majbølle Kirke. Forældre,
bedsteforældre, søskende og anden
familie er velkommen til at være
med ved denne festlige gudstjeneste.
Fastelavn
fejres i år med gudstjeneste i Majbølle
Kirke den 7. februar. kl. 13.00. Vi håber på et samarbejde om fælles tøndeslagning med forældreforeningen i
Guldborg IF efter gudstjenesten.
Se mere herom på Majbølle og
Vigsnæs Kirkers hjemmeside og på
Facebook, når tiden nærmer sig.
Fællesskabet
mødes igen i det nye år i Majbølle
Præstegård kl. 14-16 og vi kan glæde
os til et spændene program:
12. jan.: Connie Rosenkilde: Vietnam – nord og syd med rygsæk.
26. jan.: Gymnastik ved Rita Stern

9. feb.: Sognepræsten synger og
fortæller fra Grundtvigs salmeskat
23. feb.: Vagn Aage Sellebjerg:
Nogle spændende danske øer. Samsø, Fur, Anholt, Nekselø m. fl.
8. marts: Gymnastik ved Rita Stern.
Når foråret nærmer sig drager vil
vi igen i år tage ud i det blå for at spise en frokost sammen på et velvalgt
sted. Nærmer oplysninger om tid og
sted følger.
Børne- og Familiegudstjeneste
i Majbølle Kirke den 24. januar kl.
10.30. Vi skal høre om de betroede
talenter og udfolde dem alle med
saks og papir i en gudstjeneste tilrettelagt så hele familien kan være med.
Efterfølgende er der fællesspisning
for alle i Majbølle Præstegård. Tilmelding den 17.jan. per mail EGV@
KM.DK eller telefon: 24 96 73 30.
Gudstjeneste
med Konfirmander
den 28. februar kl.17. i Majbølle
Kirke. Konfirmanderne fra Majbølle
og Vigsnæs, Slemminge, Våbensted,
Engestofte og Fjelde arrangerer i fællesskab en uforudsigelig gudstjeneste
hvor alt kan ske. Dog er der visse rammer: en begyndelse, en slutning og
helt sikkert et evangelium i midten.
Konfirmandernes familie er velkomne til gudstjenesten og den efterfølgende spisning i Majbølle Præstegård.
Orgelpiberne
hvis toner søndag efter søndag forvandler sig til musik i kirken, har
første søndag i advent 25 års jubilæum. I den anledning vil organist
K.C. Hansen spille et særligt program, som vi kan glæde os til at
høre: Det bliver præludium i e-mol
af J. S. Bach, interludium: Romantisk
sats af Edward Elgar og postludium:
Marche religieuse af Alexandre
Guilmant
Nytårsdag
er der traditionen tro kransekage efter gudstjenesten kl. 15 i Majbølle
Kirke.

Lys i Vigsnæs Kirke
Fra november til februar vil der være
lys i Vigsnæs Kirke fra 18-22 - til glæde for alle der kommer forbi i den
mørke tid.
Erantis-sang
Hvem kaldte på erantis,
hvem hjalp min vintergæk?
Et vintergemt Atlantis
har kastet sneen væk
Hvem gav dem mod og tro,
fortalte dem i mørket:
Hold ud! Bliv ved at gro.
Vær stærk! Lad troen lyse
erantis-glad og gul.
Skønt hjerterne kan fryse,
forlad de banges skjul.
Gud gir dig mod og tro,
fortæller dig i mørket:
Hold ud! bliv ved at gro.
Niels Johansen 2010
Tidl. præst i Skovlunde Kirke

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
gerantal. Tilmelding til Ellis BilslevJensen på tlf. 54 70 56 48 eller Birthe
Larsen på tlf. 54 70 69 60 senest den
25. februar 2016.
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.
Julehygge
8. december 2015 kl. 14.00 begynder
vi med en kort gudstjeneste i kirken,
hvorefter julekaffen står klar i præstegårdens konfirmandstue. Eftermiddagen byder på hygge i julelampens skær.
I Dronningens tjeneste
med mere – især med mere
12. januar 2016 kl. 14.00 fortæller
Farmaceut Erik Aksel Ejner Lindgren
(født i Sakskøbing) om kemi, kirke
og køkken tilsat historie, humle og
humor – om kemi mellem mennesker, krydret med historier om stort
og småt fra Napoleon over bly til Kaj
Munk.
Holmegaard Glasværk
9. februar 2016 kl. 14.00 fortæller Erik
Brix Petersen, Holmegaard, om glasværkets 187-årige historie og om sit
arbejde på glasværket. Mange glas
ting fremvises - og vi skal høre om
de navne og begivenheder, der er
knyttet til glastingene.
Turen går til Fuglsang
8. marts 2016 kl. 13.00 er der rundvisning på Fuglsang Kunstmuseum
og Fuglsang Herregård. Mellem de to
rundvisninger får vi kaffe og lagkage
på herregården.
Afg. med bus fra Torvet kl.13.00,
vi er hjemme igen ca. kl. 17.00. Turen koster kr. 75.Tilmelding er bindende og nødvendig, da der er begrænset delta4

Strikkegruppe
Der bliver strikket på livet løs i sognegården hver d.1. tirsdag i måneden
kl. 14-16. Alle er meget velkomne og
der er også kaffe og kage. Dvs. tirsdag d. 1. dec, 5. jan., 2. feb., 1. marts.
Spis-drik-vær glad
Fællesspisningerne er en stor succes
og vi vil gerne invitere igen flg. datoer:
Søndag d. 29. november kl. 1214.30: Spisning og julehygge (Tilmelding senest 22/11)
Søndag d. 3. januar k. 12-14.30:
Nytårsspisning med kaffe og kransekage (Tilmelding senest 27/12)
Søndag d. 7. februar kl. 12-15.30:
Frokostbord med lune retter
I forlængelse af fællesspisningen
afholdes også menighedsmøde, hvor
Sakskøbing Menighedsråd fortæller
om deres arbejde og projekter. Efterfølgende kaffe med pandekager
(Tilmelding senest 30/1 til Lisbeth
Lumby)
Søndag d. 6. marts kl. 12-14,30:
Spisning og kaffe med fastelavnsboller (tilmelding senest 29/2)
Menighedsmøde/
diakoniens dag 2016
Søndag d.7. februar er det diakoniens
dag. Derfor vil gudstjenesten kl.
10.30 handle meget om hvordan vi
hjælper hinanden bedst muligt. Diakoni betyder at tjene, og som kirke
vil vi gerne tjene hinanden.
Efter gudstjenesten inviterer Sakskøbing menighedsråd til kirkefrokost i konfirmandstuen. Samtidig
af holdes også det årlige menighedsmøde, hvor menighedsrådet fortæller om deres arbejde, om igangværende og kommende projekter.
Frokosten er også en del af SpisDrik-Vær glad fællesspisningerne.
Det er dog gratis at deltage d. 7. feb.
men man skal stadig tilmelde sig til

Dagens højdepunkt til menigheds
mø
det: Lune pandekager.

Lisbeth Lumby, tlf. 54 77 28 82 senest d. 31. januar.
Legat
Sakskøbing sogns legat uddeles hvert
år til jul til værdigt trængende familier. Modtagerne af legatet skal have
bopæl i den tidligere Sakskøbing
kommune. Ønsker man at komme i
betragtning til legatet, kan man sende en kort beskrivelse af sin situation til legatbestyrelsen v. sognepræst
Hanne Margrethe Tougaard, Vestergade 6, Sakskøbing inden mandag
den 23. november 2015.

Koncerter,
musikgudstjenester m.v.:
Søndag d. 6. december kl. 16 mødes
alle byens kor til den traditionelle
julekoncert: Saxekoret, Sakskøbing
Mandskor, Saxingers, Sakskøbing Kirkes Pigekor, Sakskøbing Kammerkor
og Voci fluenti. Der tages entré denne
ene gang om året - pengene går ubeskåret til uddeling af julehjælp.

Sakskøbing kirkes Köhne-orgel fylder
150 år. Det fejres med med 7 koncerter
i 2016.

Søndag d. 20. december kl. 16 er der
De Ni Læsninger. Her læser medlemmer af menigheden ni udvalgte læsninger fra skabelsen over den første
jul til lovsangen i paradis. Imellem
læsningerne synger kirkens pigekor
og kammerkor musik til advents- og
juletiden.
Juledag d. 25. december kl. 10.30
medvirker et antal gamle og nuværende medlemmer af Sakskøbing kirkes Pigekor ved det årlige korgensyn.
En del tidligere medlemmer af koret
er flyttet fra landsdelen, men holder
jul hjemme på Lolland. Og hvorfor
så ikke være med til et hyggeligt
gensyn med alle de andre gamle korpiger? Tilmelding til organist Flemming Chr. Hansen. Efter gudstjenesten kan man hyggesnakke over
kirkekaffen i tårnrummet.
Lørdag d. 9. januar kl. 15 er der nytråskoncert med Sakskøbing Tambourkorps, der som traditionen foreskriver spiller en flot samling musik
for brassband og slagtøj. Dirigenten
er Michael Borchersen Madsen.
Søndag d. 24. januar kl. 20 begynder festlighederne i anledning af det
historiske Köhne-orgels 150 års fødselsdag. Siden det blev bygget i 1866

har det fine, gamle instrument tjent
generationer af kirkegængere (og organister) på bedste vis, og i det nye
år vil der blive holdt 7 koncerter med
musik fra orglets tilblivelsestid. Som
en rød tråd gennem alle koncerterne
går Otto Mallings (1848-1915) orgelmusik, som musik passer så fint til
Köhne-orglet. Ved den første koncert får kirken besøg af domorganisten fra Århus Domkirke, Kristian
Krogsøe, som bl.a. spille Mallings
“De hellige tre konger”.
Søndag d. 21. februar kl. 20 spiller kirkens egen organist Flemming
Chr. Hansen koncert på det historiske orgel. Også her byder programmet på musik af Otto Malling - hans
12 satser store værk ”Kirkeårets festdage”.
Søndag d. 28. februar kl.10.30 medvirker Sakskøbing Kammerkor ved
gudstjenesten. Koret synger musik,
som igennem et længere forløb er
improviseret frem kollektivt ved
korets prøver - dog under ledelse af
organist Flemming Chr. Hansen,
som også er komponist. Hvor mange
stykker kormusik, det bliver til, vil
vise sig!
Kommende koncerter med fejring
af Köhne-orglet: 13/3, 10/4, 31/7,
6/11 og 20/11. Desuden spilles der
hver anden søndag året igennem på
det historiske orgel ved gudstjenesten.
Sangformiddage:
Sangformiddagene fortsætter følgende onsdage: 16. december, 27. januar og 24. februar - alle dagene fra
kl. 10.11.30 i sognegården på torvet.
Alle med lyst til at synge løs i salmebogen og højskolesangbogen er velkomne! Der er også en kop kaffe og
lidt sødt til ganen.

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. 15.30-18.00
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: Vakant
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. 23 37 31 39
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

Fredag d. 11.
december
Søndag d. 13.
december
3. s. i advent
Fredag d. 18.
december
Søndag d. 20.
december
4.s. i advent
Tirsdag d. 22.
december
Torsdag d. 24.
december
Juleaftensdag
Fredag d. 25.
december
Juledag
Lørdag d. 26.
december
2. Juledag
Søndag d. 27.
december
Julesøndag
Fredag d. 1.
januar
Nytårsdag
Søndag d. 3.
januar
Helligtrekonger
Søndag d. 10.
januar
1.s.e. H3K
Søndag d. 17.
januar
Sidste s.e.H3K
Søndag d. 24.
januar
Septuagesima
Søndag d. 31.
januar
Sexagesima
Tirsdag d. 2.
februar
Søndag d. 7.
februar
Fastelavn
Søndag d. 14.
februar
1. s. i fasten
Søndag d. 21.
februar
2. s. i fasten
Søndag d. 28.
februar
3. s. i fasten
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Slemminge - Fjelde

10.30 Slemminge

10.30 LL
14.00 HMT
i forbindelse med
sogneeftermiddag

16.30 Fjelde
Børnejulegudstjeneste
10.30 LL
med Luciabørn

10.30 Våbensted
16.30 Engestofte
Børnejulegudstjeneste

16.00 HMT De Ni Læsninger
Sakskøbing Kirkes Pigekor
og Sakskøbing Kammerkor

14.00 Fjelde EGV
10.00 Slemminge
Skolejulegudstjeneste

13.30, 14.45 og 16.00 LL

13.00 Våbensted

10.30 HMT
Korgensyn, kirkekaffe
10.30 LL

10.30 Engestofte
10.30 Slemminge

14.00 HMT

16.00 Engestofte

10.30 LL

10.30 Våbensted
Lysgudstjeneste

14.00 Fjelde

14.00 Slemminge
Nytårsmøde

10.30 HMT
10.30 HMT
Kirkekaffe

16.00 Slemminge
10.30 Fjelde

10.30 HMT

17.00 Engestofte EGV

10.30 LL

10.30 Fjelde

10.30 HMT

10.30 Slemminge
19.00 Engestofte kyndelmisse

10.30 LL Diakoniens Dag
Menighedsmøde

14.00 Våbensted

10.30 LL

10.30 Engestofte
17.00 Fjelde EGV

10.30 LL
10.30 HMT

10.30 Våbensted

17.00 Majbølle fælles konfirmand
gudstjeneste

19.00 Engestofte
musikgudstjeneste

Onsdag 2. marts
Søndag d. 6.
marts
Midfaste

Våbensted - Engestofte
16.30 Engestofte
Børnejulegudstjeneste

Fredag d. 4.
december
Lørdag d. 5.
december
Søndag d. 6.
december
2. s. i advent
Tirsdag d. 8.
december

Kenneth Bjørnholt Jacobsen (KBJ)

10.30 LL

10.30 Slemminge

Dato

Esbern Gaur Vernersen (EGV)

Bendicht Mader (BM)

Anne Birgitte Villadsen (ABV)

Majbølle - Vigsnæs

Tårs

Radsted

4/12
13.00 Adventslørdag
for store og små

5/12
6/12

10.30. Majbølle

10.30

19.00 Majbølle
med kirkekaffe

9.00

8/12
11/12
13/12

10.30

18/12
20/12

10.30 Majbølle

10.30

22/12

10.00 Majbølle Juleafslutning,
2. klasse Ellekildeskole

8.30 Julegudstjeneste
0.-1. kl. Ellekildeskolen

24/12

14.00 Vigsnæs
16.00 Majbølle

16.00

14.30

25/12

10.30 Majbølle
med trompet

10.30

10.30

26/12

10.30 Vigsnæs

27/12

10.30 Majbølle

10.30

1/1

15.00 Majbølle
med kransekage

14.30

16.00
Kransekage i tårnrummet

3/1

10.30 Vigsnæs

10.30

14.00 Kirkekaffe

10/1

10.30 Majbølle KBJ

17/1

19.00 Majbølle
med kirkekaffe
10.30 Majbølle
B&F-gudstjeneste
Familiespisning i præstegård
19.00 Majbølle med
kyndelmissepandekager

10.30

7/2

13.00 Majbølle
Fastelavn

19.00

14/2

14.00 Majbølle KBJ

10.30

21/2

19.00 Majbølle
Med kirkekaffe
10.30 Vigsnæs
17.00 Majbølle
fælles konfirmand gudstjeneste

24/1
31/1

10.30

10.30 BM
16.00

10.30
19.00 Kyndelmisse

2/2

28/2

10.30
Tårnrumskaffe

10.30 BM
10.30

14.00

2/3
6/3

10.30
Tårnrumskaffe
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Slemminge Fjelde Våbensted Engestofte Sogne
Jagtgudstjeneste
Den traditionelle jagtgudstjeneste
finder sted sidste onsdag i november 25/11 kl 19 i Slemminge kirke.
Som vanligt er musikken fortrinsvis
på jagthorn, men vi synger også salmer. I år er prædikanten biskop Steen
Skovsgaard. Jagttalen er ved tidligere
minister Henrik Høegh, som vil tale
om holdninger til jagt og naturbeskyttelse. Efter gudstjenesten er der
hyggeligt samvær i konfirmandstuen.
Salme-initiativ
Vi har en stor salmeskat i Salmebogen – og i mange af de nye salmer,
der skrives. Som kirkegænger kan
man komme ud for, at der er salmer i
gudstjenesten, som man ikke kender
godt nok til, at man føler sig tilpas.
Det gør vi noget for at imødekomme: Et kvarters tid før gudstjeneste
og indtil klokkerne ringer 5 minutter
før, synger vi sammen et par vers af
dagens salmer med organist og kirkesanger. Så er man bedre klædt på.
Tilbuddet er naturligvis frivilligt. Vil
man deltage, møder man bare op i
tide.
Børnejulegudstjenester
Julen er børnenes fest, hedder det
som bekendt. Som vanligt har vi
op mod jul en lille række børnejulegudstjenester, hvor vi bagefter hygger os med risengrød og nisseøl eller
saftevand. Disse gudstjenester finder
sted i Engestofte kirke 4/12, Fjelde
kirke 11/12 og igen Engestofte kirke
18/12. Det er hver gang fredage kl
16.30, just som weekenden begynder. Kom og vær (spis) med!
Julen
Juleaften fejrer vi i de to store af vores kirker: i Våbensted kirke kl 13 og i
Slemminge kl 16. Men dermed er det
ikke ovre med julen: i dagene derpå
er det tid til eftertanke ved gudstjeneste kl 10.30 Fjelde kirke – og 2.juledag på samme tidspunkt i Engestofte kirke. Endelig er det julesøndag
i Slemminge kirke kl 10.30. Kom og
få hele julepakken!
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Nytår
Nytåret fejres med gudstjeneste på
årets allerførste dag kl 14 i Fjelde og
kl 16 i Engestofte. Efter gudstjenesten skåler vi det nye år ind med et
lille glas og kransekage.
Nytårsmødet/-hygge
Nytårsmødet er en tradition så gammel, at ingen husker, hvorfor det har
fået netop det navn! For et egentlig
møde er der nu ikke tale om. Derfor
skifter vi nu navn til Nytårshygge,
for efter gudstjenesten er der hyggeligt samvær i konfirmandstuen –
med det helt store lagkagebord. Søndag 10/1 kl 14 i Slemminge kirke.
Lysgudstjenester
Lige før jul oplever vi de mørkets
længste dage, og vi tænder lys. Hvad
er julen uden alle lysene på træet?
Vintersolhverv markerer vendingen:
nu går det mod lysere tider. Lysgudstjenesterne begyndte i oktober og
fortsætter til påske, hvor lyset slår
igennem i verden og Kristus jager
mørket på flugt. Vi følger med lysgudstjenester lyset som kristent symbol og tema. I nærværende gudstjenesteperiode er der lysgudstjeneste
ved Helligtrekongers søndag 3/1 kl
10.30 i Våbensted kirke og ved Kyndelmisse tirsdag 2/2 kl 19 i Engestofte kirke. Se nærmere nedenfor.
Middelaldergudstjeneste /
Kyndelmisse
I gamle dage var kyndelmisse julens afslutning – 40 dage efter juledag. Vi tænder kyndelmisselyset i
mørket som de gamle gjorde det og
fejrer Guds lys, der er kommet til
verden. Som vanligt medvirker det
lokale Saxekoret. Og som sagt er der
tale om en af vores lysgudstjenester.
Kyndelmisse finder sted tirsdag 2/2
kl 19 i Engestofte kirke. Efter gudstjenesten er der varm kakao og kage.
Spaghettigudstjenester
I juletiden spiser vi ikke så meget
spaghetti. Til gengæld har vi børnejulegudstjenesterne for børnefami-

lierne som beskrevet ovenfor. I det
nye år er der børne/familiegudstjeneste fastelavns søndag, se nedenfor.
Fastelavn
Som vanligt fejrer vi fastelavn i Våbensted sogn. I år falder påsken tidligt og derfor også fastelavn, så vi
må se på vejret – for traditionen er

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
Johanna Bjørn
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.
Pastoratets hjemmeside
www.slemmingekirke.dk
Pastoratets facebookside
de fire sogne

at køre i hestevogn fra Våbensted
præstegård 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 tønden! Og slutter med varm kakao og
fastelavnsboller i præstegården.
Musikgudstjeneste
Ved denne gudstjeneste ligger vægten på musikken. Vi har to fremragende organister og en fantastisk
sanger – og denne aften folder de sig
for alvor ud. Gudstjenestens tema er
forår og lys – i tekst og musik. Musisk
vil det spænde fra klassisk til pop.
Musikgudstjenesten finder sted onsdag 2/3 kl 19 i Engestofte kirke.
Ungdomsgudstjenester
Ikke mindst for årets konfirmander
og deres familier og venner, men da

der er fælles spisning i Majbølle præstegård bagefter. Det finder sted søndag 28/2 kl 17.
Strikkeklubben
Anden mandag i måneden kl 14-16
strikkes der i Våbensted præstegård,
mens der hygges og snakkes! Det er
mandagene 14/12, 11/1, 8/2 og 14/3.
Alle er velkommen!

Johanna Bjørn - Våbensted og Engestofte kirkers nye kirketjener/graver.

Ny kirketjener/graver
Som afløser for Ole Bruhn er Johnna
Bjørn ansat pr 1/11 ved Våbensted
og Engestofte kirker. Johnna kommer med erfaring og godt humør, og
vi håber, at alle vil tage godt imod
vores nye medarbejder.

bestemt også for enhver interesseret,
holder vi sammen med konfirmanderne fra Majbølle og Vigsnæs og
deres præst Esbern en konfirmandfamiliegudstjeneste i Majbølle, hvor

Radsted og Tårs Sogne
Advent for store og små
Lørdag den 5. december er der adventsgudstjeneste for store og små
kl. 13.00 i Radsted Kirke. At den er
for store og små betyder, at den er
tilrettelagt især med henblik på børnefamilier. Men enhver er naturligvis velkommen til en hyggelig halv
times tid om advent, forventning og
jul. Eller: Historien om hvorfor det er
godt, at advent kommer før jul.
Julekoncert i Radsted Kirke
Onsdag den 16. december kl. 19.00
synges julen ind i Radsted Kirke med
en festlig julekoncert, hvor Horbelevkoret under ledelse af organist
Sonja Mahler synger for os og med
os.
Julekoncerten bygges op over julens budskab fra bebudelsen af Jesu
fødsel, over fødslen i Betlehem og
hyrderne på marken til de hellige tre
kongers besøg. Man kan roligt glæde
sig til en god aften!
Og PS: Desuden vil man her kunne møde sognets tidligere præst i en

ny rolle – han synger nemlig med i
Horbelevkoret.
Julegudstjeneste
– mest for små
Igen i år kommer de mindste børn
fra Ellekildeskolen til julegudstjeneste tirsdag den 22. december kl.
8.30 i Radsted Kirke, hvor ellers kun
nisserne har fået øjne. Juletræet er
tændt for første gang, og vi skal opleve fortællingen om verdens første
jul i sang, drama og fortælling.
Helligtrekonger i kirke og
præstegård
Søndag den 3. januar er det Helligtrekongers søndag, og så er julen ved
at være slut. Juletræet i Radsted Kirke
tændes for sidste gang, og det gør juletræet i præstegården også, hvor der
er kaffe og hyggeligt samvær efter
gudstjenesten kl. 14.00.
Kyndelmisse
Den gamle markering af midvinter,
kyndelmisse, fejres i Radsted Kirke

søndag den 31. januar kl. 19.00 med
en lysgudstjeneste, tilrettelagt af
konfirmanderne, hvori også indgår
fakler, bål og en traditionel kyndelmisse-servering.
Fastelavn
Efter overvejelser frem og tilbage i
menighedsrådet er det aftalt, at vi i
år ikke holder den traditionelle fastelavnsgudstjeneste i Radsted Kirke,
men en formiddagsgudstjeneste kl.
10.30 med tårnrumskaffe og fastelavnsboller.
Konfirmand Aktion
I forbindelse med det program, der
hedder Konfirmand Aktion, får vi
torsdag den 3. marts besøg af en ung
gæst fra Cambodja. Programmet
byder på undervisning, Cambodjamad og en kort aftengudstjeneste.
Konfirmanderne får en særlig indbydelse med hjem.
Kalkning eller limfarvning?
I slutningen af oktober lader der en9

delig til at ske noget synligt i Radsted
Kirke med hensyn til projekt indvendig kalkning. Vi har igen haft besøg
af Nationalmuseets kalkningstjeneste, som har anbefalet at vi får lavet
en prøvekalkning: To felter på nordvæggen renses af, og derefter kalkes
det ene felt, og det andet limfarves.
Efter konfirmationen i april ser vi på
det og vurderer, om kirken skal kalkes eller limfarves, sådan som den er
det nu.
Der planlægges en lille plancheudstilling i tårnrummet, hvor arbejdet bliver beskrevet, så man kan
følge med i planerne.
Eftermiddagsmøder
i Tårs Præstegård
I lighed med de foregående år indbydes igen til et særligt adventseftermiddagsmøde. Det finder sted
tirsdag den 8. 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 2016
finder sted tirsdag den 2. februar –
ligeledes kl. 14.00 i Præstegårdens
konfirmandstue.
Her vil sognepræsten fortælle og
vise lysbilleder fra den tyske ø Rügen, som ligger sydøst for Falster i

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.

En stjerne fra sidste års juletræ i Radsted Kirke, flettet af en konfirmand og
med juleevangeliet indeni.

Østersøen. På Rügens nordkyst ligger Kap Arkona. Her er der ovenfor
klinten lidt tilbage af det voldanlæg,
hvor slavernes gud Svantevit var
opstillet, indtil den danske konge
Valdemar den Store 1168 erobrede
Rügen. I de følgende årh. var Rügen
tæt knyttet til Danmark. De ældste
kirker på Rügen fra omkr. 1200 har
arkitektoniske træk fælles med kirkerne på Lolland og Falster.
Alle er velkomne.

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

Så studeres planer for projekt indvendig
kalkning i Radsted Kirke.
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Fælles for alle sogne
Et nyt provstiprojekt er blevet gennemført hen over sommeren, nemlig optagelse af en lille film om hver
af provstiets kirker. Den vil kunne
erstatte eller supplere en opslagstavle om kirkens historie ved at der
kan linkes til filmen via en QR-kode
opsat ved kirken, den vil kunne lægges på kirkens hjemmeside og andre
steder, hvor man finder det nyttigt,
og den vil kunne bruges i forbindelse
med en (cykelrute)beskrivelse der leder rundt til provstiets kirker.
Filmfotograf Erik Thorsen, Stubbekøbing, som har produceret film
for Lolland-Falsters Stift og til et
lignende projekt på Nordøstfalster,
har stået for produktionen i nært og

nødvendigt samarbejde med de enkelte menighedsråd.
Velkommen på besøg i vores enestående kirker – tag mobilen frem og
få et prøvekig her:
Minikonfirmander
i Sakskøbing
I september 2015 indbød Sakskøbing-egnens sogne i fællesskab til
’minikonfirmand’ i Sakskøbing kirke
og sognegård. 24 friske og nysgerrige
børn fra tredje klasse på Ellekilde og
Sakskøbing skole havde meldt sig,
fordi de gerne ville lære kirken at
kende og vide mere om kristendom
– om deres dåb, om Jesus og om Gud.

Vi mødtes fem gange efter skole og
sluttede af med en fest i sognegården
og en minikonfirmation kirken.
Alle havde glædet sig til den store
dag. Søskende, forældre og bedsteforældre var mødt talstærkt op, for nu
skulle det fejres og markeres, at de
små konfirmander havde taget de første skridt mod selv at åbne den gave
de fik i dåben for henved 10 år siden.
Der bliver mulighed for at være
minikonfirmand igen til næste år,
og vi glæder os til at se Jeres børn
næste efterår. Invitationer bliver delt
ud på skolerne.
Kenneth Bjørnholt Jacobsen
og Esbern Gaur Vernersen

Eventliste Vinter 2015-2016

Engestofte Kirke

Fjelde Kirke

December
Tirsdag d. 1/12 kl. 14
Søndag d. 6/12 kl. 16
Tirsdag d. 8/12 kl. 14
Tirsdag d. 8/12 kl. 14
Tirsdag d. 8/12 kl. 14
Mandag d. 14/12 kl. 14
Onsdag d. 16/12 kl. 10
Onsdag d. 16/12 kl. 19
Januar
Søndag d. 3/1 kl. 12
Tirsdag d. 5/1 kl. 14
Lørdag d. 9/1 kl. 15

Majbølle Kirke

Radsted Kirke

Sakskøbing Kirke

Slemminge Kirke

Tårs Kirke

Våbensted Kirke

Vigsnæs Kirke

Sakskøbing Sognegård: Strikkegruppe
Sakskøbing Kirke: Julekoncert med byens kor
Majbølle Præstegård: Fælleskabet
Sakskøbing konfirmandstue: Sogneeftermiddag
Tårs Præstegårds konfirmandstue: Eftermiddagsmøde
Våbensted præstegård: Strikkeklub
Sakskøbing Sognegård: Sangformiddag
Radsted Kirke: Julekoncert

Mandag d. 11/1 kl. 14
Tirsdag d. 12/1 kl. 14
Tirsdag d. 12/1 kl. 14
Søndag d. 24/1 kl. 20
Tirsdag d. 26/1 kl. 14
Onsdag d. 27/1 kl. 10

Sakskøbing Konfirmandstue: Spis-Drik-Vær glad
Sakskøbing Sognegård: Strikkegruppe
Sakskøbing Kirke: Nytårskoncert med
Sakskøbing Tambourkorps
Våbensted præstegård: Strikkeklub
Majbølle Præstegård: Fælleskabet
Sakskøbing Konfirmandstue: Sogneeftermiddag
Sakskøbing Kirke: Orgelkoncert
Majbølle Præstegård: Fælleskabet
Sakskøbing Sognegård: Sangformiddag

Februar
Tirsdag d. 2/2 kl. 14
Tirsdag d. 2/2 kl. 14
Søndag d. 7/2 kl. 12
Mandag d. 8/2 kl. 14
Tirsdag d. 9/2 kl. 14
Tirsdag d. 9/2 kl. 14
Onsdag d. 10/2 kl. 19
Søndag d. 21/2 kl. 20
Tirsdag d. 23/2 kl. 14
Onsdag d. 24/2 kl. 10

Tårs Præstegårds konfirmandstue: Eftermiddagsmøde
Sakskøbing Sognegård: Strikkegruppe
Sakskøbing Konfirmandstue: Spis-Drik-Vær glad
Våbensted præstegård: Strikkeklub
Majbølle Præstegård: Fælleskabet
Sakskøbing Konfirmandstue: Sogneeftermiddag
Majbølle Kirke: Sangaften
Sakskøbing Kirke: Orgelkoncert
Majbølle Præstegård: Fælleskabet
Sakskøbing Sognegård: Sangformiddag

Marts
Tirsdag d. 1/3 kl. 14
Søndag d. 6/3 kl. 12
Tirsdag d. 8/3 kl. 13
Tirsdag d. 8/3 kl. 14
Mandag d. 14/3 kl. 14

Sakskøbing Sognegård: Strikkegruppe
Sakskøbing Konfirmandstue: Spis-Drik-Vær glad
Torvet i Sakskøbing: Udflugt til Fuglsang
Majbølle Præstegård: Fællesskabet
Våbensted Præstegård: Strikkeklub

11

Rosa canina
Jeg havde læst om rosenbusken i
”Turen går til Midtyskland”. På vej
hjem fra vores ferie havde vi skullet
finde et passende sted at overnatte
mellem hvor vi nu var og Radsted,
og det blev Hildesheim lidt syd for
Hannover. Byen har foruden et
smukt gammelt torv hele to kirker
på UNESCOs verdenskulturarvliste.
Og i beskrivelsen stod om den ene
af dem, domkirken Mariä Himmelfart: ”Men det, der især tiltrækker
turister, er den rosenbusk, der står
udenfor op ad apsis. Rosenstock
blomstrer sart og undseeligt en uges
tid hvert år i begyndelsen af juni,
og den efter sigende 1000 år gamle rose er blevet et symbol for hele
byen, idet den brændte sammen
med kirken ved bombardementet
i 1945, men allerede samme forår
skød igen.”
På nettet kunne man desuden
oplyses om, at man i domkirkeshoppen foruden de sædvanlige bøger og
postkort og nøgleringe kunne købe
rose-kageudstiksforme. Jeg tænkte,
om man mon også kunne købe en
stikling med hjem fra denne berømte rose?
Således opmuntrede kom vi til
Hildesheim. Byen har godt nok en
gammel historie. Men den led samme skæbne som mange andre af de
fine gamle tyske byer under sidste
krig, at den blev bombet sønder og
sammen. Man kan ikke lige se det.
For kirkerne og bindingsværkhusene står der jo. Men man opdager
det alligevel hurtigt: De er blevet
genopbygget nøjagtigt som de var
før krigen. Selvfølgelig for kirkernes
vedkommende på de rester, der var,
men alligevel.
Rosenbusken?
Man kommer fra en dør ved siden
af domkirkens kor ud i en lille gård
med gamle grave. Der op ad apsis står
den! Stor, grøn og frodig her midt på
sommeren. Og man har ikke været
ude at købe en ny i byens planteskole. Det er den gamle, tusindårige
rosenbusk, der står der endnu. Det

er næsten videnskabeligt bevist med
DNA-test og andre analyser.
Selvfølgelig er der indtil flere historier om den. En af dem er legenden om jagten på den hvide hjort,
som fortæller at i 815 var kejser Ludvig 1. med tilnavnet ”den Fromme”
på jagt. Det er midt om vinteren.
Kejseren er sat efter en hvid hjort.
Der er vild fart på, han taber både
jagtfølge og orientering, hesten styrter, hjorten slipper væk, og pludselig
befinder han sig helt alene i et øde
landskab.
Nu bærer kejseren om halsen en
medaljon, der gemmer på et jomfru
Maria-relikvie. Den hænger han på
en rosenbusk, knæler ned og beder
om frelse. Men søvnen overmander
ham. Og da han vågner, står rosenbusken fuld af de dejligste blomster.
Et himmelsk tegn på trøst og håb!
Og så aflægger han et løfte: ”Bliver jeg frelst, vil jeg til tak bygge et
Mariakapel på dette sted.”
Kejseren blev fundet og frelst,
kirken blev bygget med rosenbusken tæt ved dens alter.
Og så gik tiden indtil
d. 22. marts 1945. Da

blev byen bombet og domkirken
svært beskadiget. Men et nyt under
skete: Samme forår skød nye, friske
skud op fra rosens rod under de sodsværtede ruiner. Og rosenbusken
stod igen fuld af de dejligste blomster.
Den historie kan man jo huske,
mens man her til jul synger med på
”En rose så jeg skyde…”
Og i øvrigt behøvede jeg ikke at
købe nogen rosenstikling med hjem
fra Hildesheim. Sådan en rose vokser
allerede i præstegårdshaven i Radsted. På dansk hedder Rosa canina
»Hunderose«.
Anne Birgitte Villadsen

Rosa canina i Hildesheim.

