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Et læserbrev
Min rejse til Lübeck har denne gang
ført mig langt ind i den store tyske
forfatter Thomas Manns forfatterskab.
Det er som at være i et fortryllet palads. Hver gang en dør går op viser der
sig endnu flere bagved.
Thomas Mann levede fra 1875-1955,
og kaldte sig selv for ’troldmanden’. Der
er noget trolddomsagtigt og fortryllende over alle hans fortællinger. Den
største af dem alle, Josef og hans brødre, arbejdede han på i seksten år, fra
1926-42. I dette værk fortæller Mann
patriarkfortællingerne fra første Mosebog i Det Gamle Testamente. Det er fortællingen om Abraham, Isak og Jakob
og Josef - ham der blev solgt til Egypten, og reddede landet fordi han kunne
tyde drømmene om de syv fede og de
syv magre år. Denne bibelske beretning på godt tyve kapitler, som Mann
selv mente altid havde forekommet
ham for kort, voksede i Thomas Manns
gendigtning til en mammutroman på
hen ved to tusind sider. Og sekretæren
som renskrev manuskriptet sagde, da
hun havde læst det hele: ’nu ved vi da
hvordan det hele egentligt fandt sted’.
Thomas Manns Josefroman begynder med ordene ’Dyb er fortidens
brønd. Måske burde man kalde den
uudgrundelig’. Med disse ord tager
fortælleren os med på en rejse ned i
brønden, ned i fortidens dyb, på jagt efter begyndelsen til den menneskelige
og civiliserede verden som vi kender i
dag. Men jo længere vi sænker vores
lod ned i brønden des mere bliver vi
klar over, at vi ikke kun kan finde én
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begyndelse. Begyndelsen til vores civilisation opløser sig i et alment mytisk ophav, hvor det vi normalt anser
for at være vores egen historie, viser
sig at være fælles med de fleste andre
kulturer. Når bare man går langt nok
tilbage ligner vi hinanden, kunne man
sige. Herefter forløber den resterende
del af fortællingens 1900 sider som en
skildring af den vestlige civilisations
opkomst ud af dette mytiske kollektiv.
En udvikling i bevidsthed fra Abraham
over Jakob til Josef, der som et oplyst
og livsdueligt menneske kan sige ’jeg’
om sig selv og forme sin egen fremtid
og Egyptens fremtid, samtidig med at
han ved, at han har en historie, som
han må bære med sig. Han ved at fremtiden også kommer bagfra.
Et af de største fremskridt i civilisation var at Gud lod Abraham ofre en
vædder i stedet for sin søn Isak. Og
tænk en gang, at vi ikke længere skal
ofre til guderne, men at Gud ofrede sig
for os, én gang for alle. Hvor er det på
en gang ufatteligt abstrakt og konkret.
Nu kan vi være taknemmelige og lydige og ’nøjes’ med at spise oblaten og
drikke et bæger vin til – det kan man
da kalde civiliseret kultur. Selv når vi
strides i detaljer om nadverens udlægning er vi jo grundlæggende enige om,
at den er indstiftet til syndernes forladelse - og at den virker.
Civilisation begynder med tilgivelse.
Hvilket fremskridt!
Esbern Gaur Vernersen,
Lübeck, den 18. april 2013

Majbølle og Vigsnæs Sogne
Rasmus Hansen
den velkendte urmager og salmedigter fra Vigsnæs fylder 200 år til september. I den forbindelse har Tove
Niclasen fra Vigsnæs, skrevet en artikel om Urmageren i nærværende
blad. Fødselaren fejres og mindes herudover med en foredragsaften i Sognehuset ved den tidligere kirkesanger
i Vigsnæs Kirke, Hans Christian Andersen. Foredragsaftenen finder sted
i løbet af august og annonceres i lokalaviserne når datoen kendes.
Sogneturen
for menighedsråd og ansatte ved kirkerne, samt alle andre fra Majbølle
og Vigsnæs finder sted søndag den
9. juni. Der er afrejse efter morgenandagten i Majbølle Kirke kl. 9.00.
Turens mål, indhold og pris oplyses
ligeledes i Lokalaviserne.
Vigsø
er for de fleste ukendt land. Søndag
den 1. september får vi chancen for
at lære øen at kende når naturvejleder Johnny Madsen tager os med
Kirkebladet for
Sakskøbing-egnen
udgives af menighedsrådene i
vore ni sogne.
Redaktør: Tommy Jørgensen,
Drosselvej 10, 4990 Sakskøbing
Kirkebladet trykkes i 5000 eksem
plarer og udkommer 4 gange om
året: 1. marts, 1. juni, 1. septem
ber og 1. december.
Ved manglende levering bedes
man henvende sig til kirke
kontoret i Sakskøbing eller
sognepræsten.
Deadline næste gang:
Søndag den 28. juli 2013
Redaktionens medlemmer
- Bendicht Mader, Tårs
- Esbern Gaur Vernersen,
Majbølle-Vigsnæs
- Anne Birgitte Villadsen, Radsted
- Lisbeth Lumby, Sakskøbing
- Knud-Erik Rasmussen,
Våbensted

til denne meget spændende ø. Øen
er gennem tiderne blevet brugt til
græsning af køer men ligger den dag
i dag øde hen det meste af året. Turen er gratis. Man medbringer selv
mad og drikke og man sørger selv for
transporten til øen enten i egen jolle
eller som gæst hos andre. Kontakt
sognepræsten som kan være behjælpelig med at formidle kontakten.
Debutkoncert
med Benjamin Bech
den 11. juni kl. 19.00. Folkemusikeren Benjamin Bech, der spiller klarinet, stammer oprindeligt her fra
Lolland. Han har flere gange gæstet
Majbølle Kirke og afholdt flere velbesøgte koncerter i Majbølle Kirke.
Med sine skiftende besætninger har
han beriget os med sin farverige folkemusik og skærpet vore sanser for
den nordiske tone. Efter at have rejst
rundt i Norden og studeret folkemusik de seneste år debuterer han nu
som solist fra konservatoriet. Denne
aften skal vi høre nordisk folkemusik
og se klarinettens mange klangfarver sammensat i en anderledes og intim folkemusikkoncert. Kom og oplev alle nuancerne; det afdæmpede
og indadvendte og det benjaminske
vildspil når det bedst! Gratis adgang.
Langfredag
blev i år fejret med oplæsning af Jesu
Kristi lidelseshistorie under gudstjenesten. Det var Marianne Toppenberg, Lone Kepp, Tove Niclasen og
Esbern Vernersen, der på skift læste
beretningen om disse sidste dages
grufulde begivenheder. Det er en ny
måde at markere langfredagen på.
Til orientering vil vi gentage denne
gudstjenesteform næste år, hvor vi
håber at mange flere vil deltage. Påskedagens overvældende lys skinner
så meget mere klart på den baggrund.
Konfirmander
der skal konfirmeres i Majbølle og
Vigsnæs kirker i 2014 kan med det
samme reservere fredag-lørdag den
30.-31. august 2013. Som optakt til

Benjamin Bech gæster Majbølle Kirke
den 11. juni.
konfirmandundervisningen tager vi
igen i år på overlevelsestur til Albuen, hvor vi skal bo i det gamle Lodshus - et hus der, som et museum, står
uberørt siden 1930’erne og vidner
om det liv der blev levet dengang.
Nærmere oplysninger følger.
Adresser Majbølle-Vigsnæs
Sognepræst
Esbern Gaur Vernersen
Præstestræde 45, 4862 Guldborg
Tlf. 54 77 02 35
Mandag er fridag.
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

Hvad skal vi bruge
det gamle kapel til?
Sakskøbing Menighedsråd opfordrer
til at man indsender gode ideer til
ny anvendelse af det gamle kapel
på kirkegården. Efter det nye kapel
blev bygget, blev det gamle i nogle år
benyttet til kirkegårdens maskiner
m.m., men efter bygningen af den
nye mandskabsbygning er der ikke
længere brug for kapellet til dette.
Hvad skal det så bruges til? Bygningen er smuk i al sin enkelthed,
særligt trækonstruktionen i loftet,
men rummet er uisoleret og ikke
særlig stort. Hvis nogen har den helt
rigtige idé til en ny måde at anvende
den fine gamle bygning på, kan man
sende sit forslag til Flemming Chr.
Hansen, enten på mail: fch@giflerne.dk, eller brev: Torvet 10 st.tv.,
4990 Sakskøbing.

Åben kirke
Menighedsrådet har besluttet, at kirken også i år skal være åben for besøgende i sommerperioden. Sidste år
havde vi i alt 402 besøgende, hvilket
var langt over forventning.
Åbningstiderne bliver: 15.juni til
15.august - hver mandag, onsdag og
fredag kl.13-16.
Hvis nogen har lyst til at være
”kirkevært” en eller flere af dagene,
bedes man henvende sig til Henning
Due-Hansen (tlf. 54 77 22 22)

Strikkegruppe
For de meget strikkeglade holder vi
også sommerstrik midt i ferietiden.
Man kan også komme og hente garn
eller afleverede færdige håndarbejder.
Som altid mødes vi i sognegården
kl. 14-16 på flg. Datoer: 4. juni, 2.
juli, 30. juli, 27. august og 3. september.
Frugtfestival 2013
Strikkegruppen arbejder på højtryk
med at lave mange flotte sager som
vi sælger på vores basar i forbindelse
med Frugtfestivalen d. 14.-15. september. Vi kan sagtens bruge flere
frivillige hænder i de dage, så hvis
du skulle have lyst til at bruge nogle
timer på at hjælpe med at brygge
kaffe, sælge varer eller har lyst til at
bage en kage til vores kaffebod, så
må du meget gerne kontakte Lisbeth
Lumby, tlf. 54 77 28 82.

Hvad skal det gamle kapel på kirkegården bruges til?
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Besøgstjenesten
Som nævnt i tidligere kirkeblad arbejder Sakskøbing Menighedspleje
på at få oprettet en besøgstjeneste.
Det kræver ingen særlige forudsætninger at blive besøgsven andet end

et godt humør og lysten til at møde
nye mennesker. Man kan stadig nå
at melde sig under fanerne ved at
kontakte sognepræst Lisbeth Lumby,
tlf. 54 77 28 82.

Koncerter,
musikgudstjenester m.v.:
Søndag d. 9. juni kl. 16 medvirker
begge kirkens kor ved en særlig
gudstjeneste med fokus på Trinitatis, Treenigheden. De ca. 45 sangere
i Sakskøbing Kirkes Pigekor og Sakskøbing Kammerkor har i de forløbne
par måneder øvet på værket ”Trinitatismosaik”, som får sin uropførelse
denne dag. Det er skrevet af kirkens
organist, Flemming Chr. Hansen,
som her udnytter alle sognets korressourcer i 3 satser med titler efter
de 3 ”personer” i Treenigheden: Faderen, Sønnen og Helligånden.
Værket rummer en del improviserede afsnit, hvor korsangerne selv
skal orientere sig og bidrage til den
samlede klangflade. Desuden inddrages hele kirkerummet, idet sangerne nogen gange ”omringer” menigheden med sang, andre gange
fordeler sig i 4 grupper hver sit sted i
kirken, eller simpelthen bevæger sig
rundt, mens de synger. Resultatet er
korsang, som de færreste har hørt
det før.
Fredag d. 21. juni kl. 21 er der solhvervsgudstjeneste med efterfølgende minikoncert i anledning af,
at det store orgelværk, som kirkens
organist, Flemming Chr. Hansen
sidste år havde et par måneders orlov for at skrive, nu er færdigt og bliver offentligt tilgængeligt. Projektet
hedder ”In lumine Domini” (se mere
på giflerne.dk/inluminedomini) og
består af 10 orgelsuiter, hver med
en varighed på ca. 20 minutter. Suiterne tænkes anvendt til de mange
meditative gudstjenester, der er i folkekirken i disse år og sikkert også i
fremtiden, men musikken kan også
anvendes som koncertmusik.

Ved denne lejlighed uropføres
suite nr. 10 i forbindelse med en særlig, meditativ solhvervsgudstjeneste,
og suite nr. 8 uropføres derefter ved
en kort koncert. Sognepræst Lisbeth
Lumby er liturg ved solhvervsgudstjenesten. Under koncertdelen kan
menigheden/publikum vende sig
om mod kirkens åbentstående hoveddør og følge det svindende lys på
årets længste aften.
Flere honoratiores er inviteret til
arrangementet - således har foreløbig formanden for Folketingets
kirkeudvalg, Karen Klint, biskop
Steen Skovsgaard og formanden for
Organistforeningen Anders Thorup
meldt tilbage, at de deltager.
Efter koncerten er menighedsrådet vært ved et lille traktement i
tårnrummet.
”In lumine Domini” forventes
indspillet på cd i løbet af 2013, og
musikken kan til den tid naturligvis
købes på kirkekontoret og i kirken.
Søndag d. 23. juni kl. 10.30 er der højmesse. Som noget helt specielt akkompagneres alle salmer denne dag
med klaver (kirkens nyindkøbte 100
år gamle flygel) - det gælder ikke bare
nogle af de nye ”rytmiske” salmer,
men også nogle af de gammelkendte, som i dagens anledning præsenteres i jazz-, rock- eller latinversion.
Der er gratis adgang til alle disse arrangementer.
Søndagene 6., 13., 20. og 27. oktober
er der en lille barokfestival i Sakskøbing Kirke. Sæt kryds i kalenderen
og læs mere i næste udgave af kirkebladet eller på sognets hjemmeside
sakskobing-sogn.dk

Adresser Sakskøbing Sogn
Kirke- og kirkegårdskontor
Torvet 10, 4990 Sakskøbing
Tlf. 54 70 44 09
sakskoebing.sogn@km.dk
Åbent mandag-fredag kl 9.3011.30
Torsdag tillige kl. 15.30-17.00
Onsdag lukket
Kordegn
Benthe Thye
Tlf. 54 70 44 09
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.
Kirkegårdsleder Jørn Lorenzen
Træffes på kirkekontoret
hverdage kl. 11.00-11.30
Organist
Flemming Chr. Hansen
Hvedevænget 6, 4880 Nysted
Kontor Torvet 10
Mobil 29 26 56 09
www.giflerne.dk
Kirketjenere
Bibi Hansen Beske, tlf. 21 25 30 93
Lene Thun Madsen, tlf. 61 22 18 09
Menighedsrådsformand
Ebbe Bressing
Nystedvej 33, 4990 Sakskøbing
Tlf. 54 70 73 24
Kirkeværge
Hening Due-Hansen
Orebyvej 32, 4990 Sakskøbing
Kirkebil
DanTaxi telefon 5485 4344
eller 7025 2525
Sognets hjemmeside
www.sakskobing-sogn.dk
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Slemminge Fjelde Våbensted Engestofte Sogne
Ansættelse af ny præst
Menighedsrådene ved de fire kirker
har i foråret været i gang med at ansætte en ny præst. Først har vi skrevet en embedsbeskrivelse med de
rent faktuelle ting omkring sognene.
Dernæst har stiftet udarbejdet det
endelig stillingsopslag, som blev opslået i præsteforeningens blad med
ansøgningsfrist den 29. april.
Derefter gennemlæsning af ansøgningerne, orienteringsmøde med
biskoppen, prøveprædikener med
de indstillede kandidater med efterfølgende ansættelsessamtale. Og til
sidst indstillingsmøde, hvor vi beslutter hvem, der skal være vores nye
præst.
Vi håber på at den nye præst kan
indsættes søndag den 16. juni 2013.
Istandsættelse af
præstegården i Slemminge
Inden den nye præst kan flytte ind
i præstegården i Slemminge skal der
bl.a. males, gulvene skal afhøvles,
nye hårde hvidevarer indkøbes og
den beboede del af 1. salen skal renoveres. Menighedsrådet har ikke lagt
penge til side til disse opgaver, og vi
har derfor været nødt til at optage et
stort lån, for at kunne gøre præstegården klar til den nye præst.

Nyt menighedsråd
i Slemminge-Fjelde
De øvrige menighedsråd i landet tiltrådte deres embedsperiode 1. søndag i advent, men på grund af en
forkert måde at opstille kandidaterne på i Slemminge-Fjelde, blev listen
erklæret ugyldig, og der skulle være
omvalg. Heldigvis ønskede alle de
opstillede kandidater at opstille på
ny, og valget blev erklæret gyldigt.
Slemminge-Fjelde har fælles menighedsråd, der består af 7 medlemmer,
5 fra Slemminge og 2 fra Fjelde. De
valgte er Helle Pedersen (næstformand), John Carlsen (formand for
præstegårdsudvalget), Niels Skaaning, Ann-Marie Larsen (sekretær),
Birthe Gohlke (kontaktperson), Morten Stentebjerg-Olesen (kirkeværge)
og Anette Watz (formand).
Velkommen til de
nye konfirmander
Inden sommerferien vil alle elever
på sjette klassetrin modtage et brev
med oplysning om, at de kan tilmelde sig til konfirmationsforberedelse.
Elever fra de fire sogne kan komme
til konfirmandlokalet med bus, der
kører til og fra Sakskøbing.
Datoer for konfirmation i 2014 er:
den 11.maj i Våbensted - Engestofte,
og den 4.maj i Slemminge - Fjelde.

Cykelgudstjeneste
Vi regner med at kunne fortsætte
den gode tradition med at holde cykelgudstjeneste, når den nye præst
bliver ansat. Datoen er allerede fastsat til den 11. august 2013. Vi mødes i Fjelde kl. 9.00 til morgenkaffe
og sang, derefter cykler vi til Slemminge til en kort gudstjeneste kl. 10,
og i Engestofte kl. 11. Turen slutter
med endnu en lille gudstjeneste i Våbensted kl. 12, hvorefter der serveres
sandwich i præstegårdshaven.
Det er muligt, at slutte sig til undervejs, hvis man ikke orker at cykle
hele vejen.

Adresser mm
Slemminge-Fjelde
Våbensted Engestofte Sogne
Sognepræst
Vakant med redaktionens
afslutning. Fungerende sogne
præst Esbern Gaur Vernersen
Tlf. 54 77 93 99 henviser til
tjenestegørende præst
Formand Slemminge-Fjelde
Anette Watz
Fjelde Bygade 15
4990 Sakskøbing
anette.watz@gmail.com
Mobil 51 70 53 58
Formand Våbensted-Engestofte
Knud Erik Rasmussen
Maribovej 129
4990 Sakskøbing
ker129@anarki.dk
Tlf. 54 70 50 25
Mobil 40 50 50 25
Graver Våbensted-Engestofte
Ole Bruhn
Mobil 20 74 63 85
Graver Slemminge-Fjelde
Erling Bruhn Knudsen
Tlf. 54 77 71 70 (graverkontoret)
Mobil 20 64 27 16
Kirkebil
Kan bestilles til alle fire kirkers
gudstjenester og arrangementer.
Ring venligst inden kl. 12 dagen
før til vognmand Bo Hemming
sen på tlf. 54 77 90 49.

Cykelgudstjeneste.
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lykkes, så vi igen kan få et helt og
flot loft i kirken.

Friluftsgudstjeneste
ved Agerup kapel
Vi gentager den store oplevelse at
afholde gudstjeneste igen i Agerup
skoven ved det skønne Agerup kapel
den 7. juli 2013. kl. 14,00, og håber
som sidste år det bliver et rigtigt
skønt vejr.

Nyt loft i Våbensted kirke
Det har taget urimelig lang tid, som
skyldes at rådet vil lave loftet på bedste og billigste måde, det har medført at der skulle flere beregninger og
rapporter til, som skal godkendes og
det tager tid, og kræver også standhaftighed, men vi håber det snart

Strikkeklubben
Kører fremragende: Der kommer mellem 16 og 20 damer hver gang, hvor
vi hygger og får strikket rigtig meget.
Men vi mangler garn. Har du/I
nogle rester, så kontakt Connie på
mobil 22 40 94 60 ,som gerne kommer og henter det.
Efter sommerferien starter klubben op igen mandag den 9. september
kl. 14 i Våbensted Præstegård hvor de
fremtidige mødesteder aftales.

Radsted og Tårs Sogne
Tidlig Skt. Hans i Radsted
Der har de senere år været den gode
tradition i Radsted, at efter gudstjenesten 2. pinsedag blev der stegt pølser over bål i præstegårdshaven. Da
den fælles friluftsgudstjeneste i Fuglsang Have i år var henlagt til 2. pinsedag, måtte der findes en anden dag
til det med pølser over bål – og det
bliver søndag den 23. juni, Skt. Hans
aften. Efter gudstjenesten kl. 10.30 i
Radsted Kirke tændes et »middagsSkt.-Hans-bål« i præstegårdshaven,
og så er der dømt sommer, pølser,
kartoffelsalat og hygge.
Udflugt fra Radsted
Søndag den 25. august indbydes der
til sommerudflugt fra Radsted. Efter
morgensang kl. 10.00 i kirken og en
hurtig kop våbenhuskirkekaffe holder bussen klar på parkeringspladsen
med afgang kl. 11.15 til Sydsjælland.

Der er bestilt middag et godt sted,
og derefter skal vi se Udby Kirke og
Grundtvigs Mindestuer, der er indrettede i den tidligere kapellanbolig
i Udby præstegård, hvor Grundtvig
blev født i 1783. Grundtvig boede
her fra 1811-13, da han vikarierede
for sin far. 4 nyindrettede rum fortæller historien om Grundtvigs liv
som forfatter, politiker, ægtemand
og far. Så er der eftermiddagskaffe,
inden bussen ad smukke omveje kører os hjem.
Det koster 150 kr. at komme med,
og tilmelding kan ske til Radsted
præstegård, tlf. 54 70 54 08 senest
fredagen før.
Konfirmeres i 2014?
Alle børn i Sakskøbing-skolernes 6.
kl. får i juni en indbydelse med hjem
om konfirmation og konfirmationsforberedelse og hvordan man melder

sig til, og hvornår konfirmationsforberedelsen begynder. I 2014 falder
konfirmationsdatoerne sammen i
Radsted (1. søndag efter påske) og
i Tårs (sidste søndag i april, således
at der er konfirmation i begge kirker
søndag den 27. april.
Eftermiddagsudflugt
Atter i år gennemføres Tårs Sogns eftermiddagsmøde i juni måned som
udflugt i bus.
Udflugten finder sted tirsdag d. 4.
juni – og alle velkomne til at deltage.
Programmet er således, at vi kl.
13.00 samles ved Tårs Præstegårds
indkørsel, hvorfra vi kører mod det
sydlige Vestlolland. Det er også muligt at stige på i Radsted og Sakskøbing.
Vi kører over den inddæmmede
Rødby Fjord, og gør holdt ved mindestenen i mindeanlægget. Derpå
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kører vi til Gloslunde, hvor vi i Gloslunde Præstegård ser en lille udstilling om stormfloden i 1872, udarbejdet af lektor Lars Boye Petersen. Lars
Boye Petersen er selv til stede, og vil
fortælle om katastrofen dengang, og
om arbejdet med at få sat en mindesten for ofrene på den nu nedlagte
annekskirkegård i Gloslunde. Hvis
tiden rækker, ser vi Gloslunde Kirke
og den nyligt istandsatte klokkestabel.
Der vil under turen blive budt på
en forfriskning. Eftermiddagskaffen
nyder vi i ”Den Gamle Digegård”
ved Hummingen Strand.
Vi regner med at være tilbage senest kl. 18.00. Af hensyn til udflugtens praktiske gennemførelse bedes
man tilmelde sig til Tårs Præstegård,
tlf. 54 77 20 39.
Vel mødt.
Gudstjeneste i det fri
d. 21. juli kl. 14.00
I de sidste fem år har vi hver sommer
holdt en gudstjeneste under åben
himmel i haven bag Tårs Præstegård.
Skikken begyndte da Tårs Kirke var

lukket p.g.a. indvendig istandsættelse.
Vi fører skikken videre i år, når vi
holder gudstjeneste i Præstegårdshaven søndag d. 21. juli kl. 14.00.
Hvis vejret ikke tillader det, holdes
gudstjenesten i konfirmandstuen.
Under alle omstændigheder er der
kirkekaffe og hjemmebag bagefter
– og sodavand til børnene. Der vil
også være forskellige legeting og spil
til børnene.
Vel mødt.
Filmaftener
Som noget nyt vil vi fire aftener i løbet af vinteren vise film i Tårs Præs
tegårds konfirmandstue.
Aftenerne vil begynder med en
kort introduktion til filmen og lægge
op til debat om filmen over en kop
kaffe og lidt hjemmebag.
Hvilke film vi skal se, er endnu
ikke afgjort, da der er mange forslag
på listen. Men vi lover at det bliver
film med spændende temaer.
De to første filmaftener er 23. okt
ober og 20. november begge aftener
kl. 19.00 - 22.00.

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 (Radsted)
Rosemarie Jørgensen
Nykøbingvej 233
4990 Sakskøbing
Tlf. 23 24 89 61
Kirkeværge (Tårs)
Michael Munch
Killerupvej 14
4990 Sakskøbing
Tlf. 54 77 23 19
Mobil 21 37 29 33
Graver
Flemming Rasmussen
Tlf. 21 25 15 96 eller 54 70 71 07
Kirkegårdskontor
Alleen 8, Radsted
Menighedsrådets e-mail
7595@sogn.dk
Hjemmeside
www.radstedsogn.dk
Kirkebil
kan bestilles til alle gudstjene
ster og møder i Radsted kirke
og præstegård. Ring venligst til
Dantaxi, tlf. 70 25 25 25 senest
kl. 16 dagen før. Sig at kørslen
skal på Radsted kirkes konto –
menighedsrådet betaler nemlig
transporten.

En af Dronning Margrethes ege ved Tårs Kirke (Margrethe den første!).
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Et logo - en fortælling om folkekirken
Wow! Tør vi det? Kan vi det? – var
overskriften over den artikel i dagbladet Politiken, der den første søndag i advent 2012 præsenterede folkekirkens netop offentliggjorte logo.
Ikke nye logo, for det er første gang
folkekirken har fået et logo. Et moderne og kontroversielt skridt, hedder det. Og selvfølgelig er der sikkert
også en del, der har fået ondt i teologien over det. Sådan er det i folkekirken.
Der gik selvfølgelig, ikke en
kommission, men en arbejdsgruppe med bred forankring i folkekirken (som
det hedder) forud. Først
var der blevet opfordret
til, at folk sendte fotos
ind med hvad man så
som positive kendetegn for den danske
folkekirke. Så kiggede
arbejdsgruppen sammen med designere fra
Jacob Jensen Design på
symboler, korsformer,
eksisterende grafik, lod
sig inspirere af de mange
fotobidrag og sagde så: Den
visuelle identitet skal afspejle
folkekirken set udefra og ind i en
åben form, som er i pagt med kirkens eget billede indefra og ud.
Processen blev afsluttet med billedmosaikken her: Forskellige billeder, forskellige symboler, men de
er alle kendetegnende for hvad folkekirken er. Vellykket hjemmestrik til
et spraglet kirkesamfund, ifølge Politikens design-anmelder.
I hvert fald understreger logoet
to grundlæggende og meget vær-

difulde dimensioner i den danske
folkekirke: Kirken skal forkynde
evangeliet og give rum til det kristne fællesskab, men troen er et individuelt anliggende, og kirken rummer mange former for tro. Derfor de
mange små kristne symboler inde i
det store symbol.
Den danske folkekirke har den
lokale
k i rke

og menighed
i centrum. Derfor er folkekirken i
praksis en mangfoldighed af lokale,
folkelige og kirkelige fællesskaber.
Også det afspejles af de mange små
symboler.
Noget forener i folkekirken på
tværs af alle individuelle og lokale
forskelligheder: Troen og dåben. Det

rummes i det store symbol. Troen
symboliseres ved kristendommens
vigtigste tegn: Korset. Og dåben
symboliseres ved døbefonten, cirklen. Rummelighed og mangfoldighed i en helhed.
Logoet er en oplagt mulighed for
at gå på opdagelse i kristne symboler. Tænkte præsten – og lod konfirmanderne bøje historierne i ståltråd.
Der er korset, selvfølgelig. Ankeret,
symbolet på håb. Hjertet, som skal
pege hen på Guds kærlighed til
mennesket og næstekærligheden. Tro, håb og kærlighed. Så er der kirken som
symbol på det konkrete
og lokale kristne fællesskab. Duen, Helligåndens og fredens symbol. Englen, symbol
på Guds ledsagere og
budbringere. Og det
kors, der ligner Dagmarkorset, et symbol
både på dåben og den
historiske dimension.
Skibet, et symbol på den
kristne kirke og menighed.
Og endelig fisken, som er det
ældste kristne symbol for Jesus
Kristus, Guds Søn, fordi hvis man
tager det første bogstav i hvert ord,
Jesus Kristus Guds Søn Frelser, vel at
mærke stavet på græsk, så får man
ordet IKTYS, som betyder fisk.
Som en mosaik i et kirkevindue.
Som logoet vil have os til: At se ind
i kirken, og at se verden gennem det
vindue, troen og dåben giver mulighed for.
Anne Birgitte Villadsen

9

Fælles for
alle sogne
Landemode - Årsmøde
Onsdag den 12. juni kl. 13.00-17.00
holder Lolland-Falsters Stift landemode i Maribo Domkirke og Bangs
Have. Programmet er:
- 13.00 Gudstjeneste i Maribo Domkirke (Prædikant: Provst Jens Dag
Lose, Falster Provsti)
- 14.15 Åbent landemode (årsmøde)
i Bangs Have. Kaffebord
-
14.45 Biskop Steen Skovsgaard
aflægger landemodeberetning. Beretning fra stiftsrådsformand Bent
Normann Olsen, herunder kåring
af stiftets Kirkelige Initiativpris
- 15.45 Foredrag v/Sigurd Barrett, tvvært, pianist, entertainer, komponist og forfatter. I kirkelige kredse
er Sigurd Barrett især kendt for sin
formidable evne til at fortælle bibelhistorier.
- 17.00 Tak for i dag!
Arrangementet er åbent for alle. Man
melder sig til senest fredag den 7.
juni gennem sit menighedsråd (hvis
man er menighedsrådsmedlem) eller
(hvis man er ”øvrige interesserede”)
på www.lfstift.dk eller tlf. 54 85 02

Døren til tårnrummet i Radsted kirke,
som er kirkens ene indgang, er åben,
ikke hver dag, men hver gang der er
gudstjeneste. Ellers kan nøgle lånes i
præstegården overfor.
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Hvad sker hvor?
Juni
Tirsdag 4/6
Søndag 9/6
Tirsdag 11/6
Søndag 16/6
Fredag 21/6
Søndag 23/6
Juli
Tirsdag 2/7
Søndag 7/7
Tirsdag 30/7

Sakskøbing Sognegård kl. 14-16.00 Strikkeklub
Majbølle Kirke kl. 9.00 Udflugt for Majbølle-Vigsnæs ansatte
og beboere
Sakskøbing Kirke kl. 16.00 Trinitatismusik, et projekt! Se side 5
Majbølle kirke kl. 19.00 Koncert m. Benjamin Bech – klarinet
Engestofte Kirke kl. 10.30 Indsættelse af ny præst ?
Sakskøbing Kirke kl. 21.00 Solhvervsgudstjeneste m. minikon
cert
Sakskøbing Kirke kl. 10.30 Gudstjeneste uden orgel!
Radsted Kirke kl. 10.30 Gudstjeneste m. efterfølgende
Sct.Hansbål og pølser
Sakskøbing Sognegård kl. 14-16.00 Strikkeklub
Agerup kapel kl 14.00 Friluftsgudstjeneste
Sakskøbing Sognegård kl. 14-16.00 Strikkeklub

August
Søndag 11/8
Søndag 25/8
Tirsdag 27/8

Fjelde Kirke kl. 9.00 Cykelgudstjeneste m. kaffestart.
Radsted Kirke kl. 10.00. Morgenandagt og udflugt, se side 7
Sakskøbing Sognegård kl. 14-16.00 Strikkeklub

September
Søndag 1/9
Tirsdag 3/9
Mandag 9/9

Vigsnæs Kirke kl.9.00 morgenandagt m. udflugt til Vigsø
Sakskøbing Sognegård kl. 14-16.00 Strikkeklub
Våbensted præstegård kl. 14.00 Strikkeklubben starter

11, og betaler 85 kr. for kaffe mm.
ved indgangen.
Døren er åben måske. Desværre har de fleste kirker låst døren i hverdagene, måske
af frygt for uorden, hærværk og tyveri. Men er man heldig, er der en
venlig graver på kirkegården, som
gerne lukker døren op, eller præstegården ligger lige ved kirken, og så
kan man låne en nøgle dér, og nogle
steder står på et opslag ved kirken,

hvor nøglen kan lånes. For sommertid er jo tid for ture ud i sommerlandet. Og et populært udflugtsmål er
landets mange kirker!
Er man på farten, kan kirken også
være en helle på en anden måde:
Der er gerne et toilet ved kirken, og
der er også mulighed for at få vand
at drikke.
Sakskøbing Kirke har et helt særligt tilbud: Kirken er åben for besøgende 15. juni-15. august hver mandag, onsdag og fredag kl. 13-16.

Sigurd fortæller bibelhistorier den 3.april 2011 i Sakskøbing Kirke.

9/6

16/6

Slemminge 9.00 EGV

Fjelde 10.30 BM
Engestofte 10.30
Slemminge 14.00
Indsættelse af ny præst

10.30 HMT

16.00 HMT
Sakskøbing Kammerkor og
Sakskøbing Kirkes Pigekor

10.30 LL

10.30 LL

10.30 HMT

10.30 HMT

10.30 LL

9.00 LL

10.30 LL

10.30 LL

10.30 HMT

10.30 HMT

19.00 HMT

9.00 HMT

Søndag d. 2. juni
1. s. e. trinitatis

Søndag d. 9. juni
2. s. e. trinitatis

Søndag d. 16. juni
3. s. e. trinitatis

Søndag d. 23. juni
4. s. e. trinitatis

Søndag d. 30. juni
5. s. e. trinitatis

Søndag d. 7. juli
6. s. e. trinitatis

Søndag d. 14. juli
7. s. e. trinitatis

Søndag d. 21. juli
8. s. e. trinitatis

Søndag d. 28. juli
9.s. e. trinitatis

Søndag d. 4. august
10. s. e. trinitatis

Søndag d. 11. august
11. s. e. trinitatis

Søndag d. s18. august
12.s. e. trinitatis

Søndag d. 25. august
13. s. e. trinitatis

Søndag d. 1. september
14. s. e. trinitatis

25/8

1/9

Slemminge 9.00
Engestofte 10.30
Våbensted 9.00
Fjelde 10.30

Fredag den 21. juni kl. 21.00 Sakskøbing Kirke, Solhvervsgudstjeneste v. LL

18/8

11/8

Cykelgudstjeneste i de fire kirker:
Fjelde 9.00/ Slemminge 10.00 /
Engestofte 11.00 / Våbensted 12.00

Fjelde 10.30

4/8

28/7

21/7

14/7

7/7

30/6

23/6

Engestofte 10.30

Våbensted 9.00
Fjelde 10.30

Slemminge 9.00
Engestofte 10.30

Engestofte 9.00
Fjelde 19.00

Gudstjeneste ved
Agerup Kapel 14.00

Slemminge 9.00
Engestofte 10.30

Fjelde 10.30

2/6

Våbensted - Engestofte
Dato
Slemminge - Fjelde

Sakskøbing

Kirke

NN

(Steder og tider med forbehold)

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

Sognepræst

10.30

9.00 NN

10.30 ABV

9.00 NN

10.30

19.00

10.30 NN

9.00 NN

19.00

9.00 morgenandagt med
efterflg. sogneudflugt

10.30

Majbølle

9.00 morgenandagt med
efterflg. tur til Vigsø

10.30

10.30

Vigsnæs

Esben Gaur Vernersen (EGV)

10.30

9.00

10.30

14.00
Præstegårdshaven

10.30 ABV

10.30

9.00

10.30

10.30

Tårs

Benedicht Mader (BM)

10.00
med efterfølgende
udflugt

10.30

9.00

19.00 BM

9.00 BM

10.30 BM

10.30

10.30
Bål bagefter

10.30

19.00 BM

Radsted

Anne Birgitte Villadsen
(ABV)

Gudstjenester
juni, juli, august 2013
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Rasmus fra Vigsnæs

Frede Boisen Jensen.
Da urmager Rasmus Hansen i Vigsnæs den 20. september 1903 fyldte
90 år, samlede man i hele byen ind
til en hædersgave, og mange kom for
at gratulere ham med dagen. Han
var kendt på hele egnen for sine præcise og holdbare ure, og man vidste,
at han i sin ungdom havde været
spillemand og spillet til bal på gårdene rundt omkring hver vinter. Han
havde ingen egentlig uddannelse,
men havde i sin soldatertid i
København boet hos en urmagermester, hvor han havde
lært det grundlæggende håndværk. Han arbejdede resten af
livet på at dygtiggøre sig som
urmager, og når han havde
brug for nye reservedele, gik
han hele vejen fra Vigsnæs til
København for at skaffe dem.
Som 90-årig var Rasmus
Hansen frisk af sin alder, men
det skulle vise at blive sidste
gang, han kunne fejre fødselsdag. I løbet af efteråret blev
han svagere og til sidst var han
konstant sengeliggende. I denne situation har han nok tænkt
tilbage på sit liv, og måske i særlig grad på perioden 1860-71,
hvor Pastor Harald Boisen var
sognepræst i Vigsnæs. Urmageren var en trofast kirkegænger,
og i Pastor Boisens tid blev han

inspireret til at udtrykke sin tro gennem en lang række salmer, som han
skrev i hånden og lagde i en skuffe,
vistnok uden at vise dem til nogen.
Da han mærkede, at det nok gik mod
enden med hans liv, blev salmerne
fundet frem fra skuffen, og sønnen
Jørgen Rasmussen, som også var urmager og med sin kone boede sammen med den gamle i huset lige ved
siden af præstegården, vovede sig ind
til præstefamilien for at vise dem de
gamle papirer. Den daværende præst,
Frede Boisen Jensen, var barnebarn
af broderen til den gamle præst, Harald Boisen, så det har sikkert været
interessant for ham at se, hvad hans
grandonkels forkyndelse har sat i
gang i den tænksomme urmager.
Papirerne viste sig at indeholde
næsten 200 salmer på kendte melo-

dier, som knytter sig til alle aspekter
af den kristne forkyndelse: jule- og
påskesalmer, årets gang, morgen- og
aftensange og mange andre emner,
som også findes i den autoriserede
salmebog. Ofte henter Rasmus Hansen billeder og udtryk fra kendte
salmedigtere, men alligevel er hver
salme hans egen fortolkning af det
tema, han behandler.
Præsteparret i Vigsnæs fandt salmerne så spændende, at de sørgede
for at få dem trykt i en lille
bog. Præstefruen Thyra Jensen skrev et forord, og det hele
blev trykt på Folketidendes
Bogtrykkeri i 1905. Sønnen
Jørgen Rasmussen gik så fra
dør til dør og solgte faderens
værk, og i mange hjem på egnen har man stadig den lille
sorte bog med urmagerens salmer stående.
Her i 200-året for Rasmus
Hansens fødsel vil vi fejre den
gamle salmedigter, urmager
og spillemand ved at bruge
nogle af hans salmer ved
gudstjenesterne i Vigsnæs, og
i august eller september vil
tidligere graver og kirkesanger
Hans Chr. Andersen komme
til Vigsnæs sognehus og holde
foredrag om Rasmus Hansen.
Tove Niclasen

