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Så er himlen på plads igen...
Det var en dag først i juli. Jeg var i
anden anledning i Våbensted og
blev inviteret indenfor i kirken for at
se loftet. Ikke det der var faldet ned,
men det nye pladeloft.
Håndværkerne var ved at være
færdige. Stilladset stod der endnu.
De var ved at tage afskærmningen
væk, som havde beskyttet prædikestolen under arbejdet med loftet.
“Ja, himlen er lige kommet på
plads,” lød det fra formanden.
Himlen – det var lydhimlen over
prædikestolen, han talte om, den
fint udskårne 1600-tals himmel med
due og alt til faget henhørende.
En lydhimmels mening er at den
skal gøre det lettere at høre de ord,
der bliver talt, få ordene til lyde højere og nå os bedre. Evangeliets ord,
Guds ord. Med helligåndens hjælp
– det er derfor duen er der, helligåndens tegn.
Men det var beroligende ord at
høre. At himlen var på plads. I en
verden hvor alt visner og forgår, som
der står i efterårssalmen, at der da er
noget der er på plads, noget der består. Himlen over os, f.eks. – det som
i samme salme kaldes trøsten:
Snart sukker vinterstormens røst:
Alt visner og forgår!
Lad visne kun, jeg ved den trøst,
som ligefuldt består.
Men endnu er der lidt tid. Vel pakker landskabet sammen for i år, når
det bliver september, oktober, november. Men sådan en dag, hvor
septembers himmel er blå, og solen
har tændt for farverne, har man alligevel svært ved at tro på altings
forgængelighed, inkl. ens egen.
Man får givet endnu en dag. Et øjeblik, en stund under himlen. Og sådan iler Gud foran os med sin nåde
– der gør, at selv om vi er klogere, så
tror vi trods alt på livet. At der er en
dag i morgen, en fremtid, noget at
håbe på.
Så vi tager mod til os og tror Gud
på ordet. Måske netop på grund af
det med trøsten.
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Salmedigteren konkretiserer det
til at være Gud vældes arm og Guds
kærlighed. Det sidste aner vi godt
hvad er, og vældes arm – det er noget
med at Gud har muskler og er stærk.
Guds stærke arm bliver ikke for kort,
og hans kærlighed skifter ikke om til
noget andet. Det ved vi på grund af
jul og påske. Og det kan ingen kulde
eller nedfaldne blade, vinterstorm
og død lave om på.
Er det ikke særlig konkret?
Måske ikke. Men lad så himlen fortælle om himlen, om denne trøst der
får en til at tørre tårerne og begive
sig på vej igen – her på jorden under himmelbuen, på den vej der går
hvorfra og hvorhen og ender i himlen:
Hans Ånd, som alting kan og ved,
i disse korte dage
med tro og håb og kærlighed
til Himlen os ledsage!
Godt så – at himlen er på plads!
Knud Erik Rasmussen, formanden, har taget billedet. Og versene
står i salmebogen, nr. 732 og nr. 729.
Anne Birgitte Villadsen
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Majbølle og Vigsnæs Sogne
Udflugt til Vigsø
Den første september er der gudstjeneste med dåb i Vigsnæs Kirke kl.
9.00. Herefter drager vi sammen til
Vigsø for at se nærmere på denne
smukke ø. Naturvejleder Johnny
Madsen vil være vores guide denne
dag. Medbring mad og drikkelse til
en oplevelsesrig dag.
Hurra for Hansen
Fødselsdagsfest i Vigsnæs: Den 10. oktober kl. 19.00 fejrer vi salmedigter og
urmager Rasmus Hansens 200 års fødselsdag. Selve fødselsdagen er den 20.
september. Der indbydes til en musikalsk aften i Vigsnæs Kirke, hvor Sakskøbing Kammerkor synger udvalgte
salmer fra Rasmus Hansens salmebog
under ledelse af organist Flemming
Christian Hansen. Aftenens tema er
høsten og Guds nåde. Efterfølgende
serveres fødselsdagskage i Sognehuset.
Fællesskabets eftermiddage
Fællesskabet glæder sig til et nyt efterår sammen. Vi mødes første gang
tirsdag den 24. september i Majbølle
Præstegård. Afgang fra Brugsen i
Guldborg 13.40.
Vi lægger ud med den kendte
duo ’The Evergreens’. Vi skal møde
Inge og Flemming og det bliver til
genhør med de gode gamle sange;
’Dagen i dag er din min ven’, ’Skuld
Gammel Venskab Rejn forgo’ og ’Guldborgsundvalsen’, samt flere af de store
hits fra Dansktoppen. Herudover

Inge og Flemming.
kan vi glæde os til tre udfordrende
eftermiddage med gymnastik under
kyndig ledelse af Rita Stern, samt et
inspirerende foredrag ved Kirsten Elmegaard om Majbølles lokalhistoriker, R. K. Nielsen. Som altid afsluttes
sæsonen med en festlig julefrokost.
Særskilt program omdeles med dette
kirkeblad i Majbølle og Vigsnæs.
Fyld Kirkerne
Søndag den 27. september vil vi sammen fylde kirkerne. Tag din nabo, din
familie eller en god ven med og lad os
se hvor mange vi kan blive denne dag.
Høstgudstjenester
kan igen opleves i vore smukt pyntede kirker den 22. september. Der
vil være trompetspil ved Vanessa
Guldborg Hoffman samt festlig salmesang og mulighed for at takke for
høstens gaver.
Børne- og familiegudstjeneste
Den 27. oktober er der børne- familiegudstjeneste med efterfølgende

Døbefonte og Moses stav med kobberslanger. Sidste Børne- og familiegudstjeneste.
fællesspisning, aktiviteter og leg i
præstegården. Denne gang handler
gudstjenesten om tilgivelse. Vi skal
høre om Josef og hans mange brødre
- og om Jesus. Tilmelding til præsten
senest den 15. oktober på tel. 24 96
73 30 - gerne sms.
Lucia-optog
Første søndag i advent kl. 15.00 i
Majbølle Kirke. Alle børn og unge er
velkomne til at bære lyset frem. Efterfølgende er der juleklip og æbleskiver i præstegården.

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

Sakskøbing Kammerkor.
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Sakskøbing Sogn

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 eller 70 25 25 25. Husk
at gøre opmærksom på at det er kirkebil i Sakskøbing sogn. Alle er velkomne! Vi serverer kaffe á 10 kroner.
Tirsdag d. 10. september kl. 14
Vi begynder sæsonen med en kort
gudstjeneste i kirken og går derefter
over til kaffebordene i præstegårdens
konfirmandstue til Rok og rul med
Rita og Viggo.
Rita Stern og Viggo Rasmussen fra
“Ældremobiliseringen – Ældre Hjælper Ældre” fortæller om at være eller
at få en frivillig motionsven. Sognepræst Hanne Margrethe Tougaard
præsenterer Grauballerok – noget
om salmer og siddedans.
Tirsdag d. 8. oktober kl. 14
Er der plads i herberget? Bjørn
Bendorf, leder på et af Kirkens Korshærs herberger i København, fortæller om sin hverdag, hvor han møder
mennesker, som befinder sig i stor
nød – og om alle de smil og tårer han
har taget imod gennem årene.
Tirsdag d. 12. november kl. 14
Fra Vestens kristendom til hele verdens kristendom
Vi får besøg af pastor Knud Sørensen, Nykøbing F, som har været udsendt som præst og missionær i Tanzania for Danmission. Han vil kaste
blikket på kristen mission fra 1910
til 2010, hvor evangeliet er nået ud
til hele verden, dog helt anderledes
end man planlagde og forestillede
sig i 1910.
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Onsdag den 2. oktober 2013 kl.
19.00 er der gudstjeneste i Sakskøbing Kirke i forbindelse med Musse
Herreds Konvent (et halvårligt møde
for provstiets præster). Ved gudstjenesten, som er åben for alle, medvirker vokalensemblet Voci fluenti med
korsang, der passer til aftenen og lejligheden.

Babysalmesang
Fra september til november 2013
bliver der fem hold babysalmesang
i Lolland Østre Provsti med rytmikpædagog Kirsten Pedersen og lokale
kræfter. Det ene hold mødes i Sakskøbing præstegårds konfirmandstue. Alle med et barn under et år vil
modtage en invitation med posten.
Det er gratis at deltage. Første gang
er onsdag den 4. september2013 kl.
10.00. Babysalmesang er et tilbud
om musik og rytmik kombineret
med salmesang, dans, rim og remser
og meget mere – alt sammen for at
stimulere barnets evne til at sanse
verden. Efter sangen og dansen drikker vi en kop kaffe/the.

hvad der skal synges. Første gang er
onsdag d. 25. september kl. 10-11.30
og siden følger onsdagene d. 23. oktober og 27. november samme tid.
Sangformiddagene er gratis, og man
behøver ingen forudsætninger for at
deltage udover lysten til at synge løs
fra den danske sangskat.
Koncerter m.v.
Søndag d. 8. september kl. 15 er der
koncert med landskoret fra Folkekirkens Ungdomskor. Koret holder
”træningslejr” i Sakskøbing hele
weekenden og slutter af med en flot
koncert. På sportsområdet ville det
svare til, at landsholdet lige kom
forbi og spillede en venskabskamp.
De 40 piger i koret er udvalgt som de
bedste af de op mod 10.000 korsangere, der er organiseret i Folkekirkens
Ungdomskor, så der venter os en stor
oplevelse. Sakskøbing Kirkes Pigekor
er også repræsenteret i koret med et
enkelt medlem.
Alle søndage i oktober kan man
høre sprudlende, lystig, dramatisk
og bevægende barokmusik, når vi
holder vore egen lille barokkoncertserie. Serien har modtaget generøs
støtte fra Guldborgsund Kommunes
Kulturudviklingspulje.
Søndag d. 6. oktober kl. 20
Orgelmusik fra barokken med kirkens egen organist Flemming Chr.
Hansen - værker af bl.a. Frescobaldi
og Bach
Søndag d. 13. oktober kl. 20
Bachs ”Goldbergvariationer”, arr.
for 3 klarinetter af Jesper Jørgensen,
spilles af Trio Chalumeau fra Odense

Sangformiddage
I september begynder sæsonen for
de hyggelige sangformiddage i Sognegården på Torvet. Som tidligere
indledes hver gang med en halv times planlagt program med sange fra
salmebogen og højskolesangbogen.
Så drikkes der kaffe, og den sidste
halve time er der ”ønskekoncert”,
hvor de fremmødte bestemmer,

Søndag d. 20. oktober kl. 20
Triosonater af Buxtehude med Julia
Dagerfelt, violin, Mogens Rasmussen, gambe og Søren Gleerup Hansen, cembalo
Søndag d. 27. oktober kl. 16
Spansk og sydamerikansk ”folkebarok”, spillet af Via Artis Konsort (i samarbejde med Maribo Musikforening)

Alle helgens dag d. 3. november kl.
ca. 12 er der en halv times stemningsfuld og stilfærdig orgelmusik i kapellet for de mange, der gæster kirkegården på denne dag. Man behøver ikke
at overvære hele koncerten, men kan
bare komme og gå undervejs.
Kor
Der er plads til nye medlemmer i to
af kirkens kor.
Piger i alderen 11-19 kan søge optagelse i Sakskøbing Kirkes Pigekor
(lønnet kor, korprøver hver torsdag
kl. 16.30-18, medvirken i kirken 6
gange årligt).
Voksne sangere kan søge optagelse i Sakskøbing Kammerkor (frivilligt kor, prøve de fleste torsdage kl.
19-21, medvirken i kirken 4-5 gange
årligt).
Begge kor synger også af og til
udenbys. De to kor kan høres i Sakskøbing Kirke ved følgende gudstjenester:
- Søndag d. 15. september kl. 10.30
pigekoret (høstgudstjeneste)
-
Søndag d. 22. september kl. 19
kammerkoret
- søndag d. 3. november kl. 10.30 pigekoret (Alle helgens dag)
- Søndag d. 22. december kl. 16 begge kor (De ni læsninger)
Strikkecafé
Vi mødes om pindene flg. tirsdag i
Sognegården kl. 14-16: 3. september,
15. oktober, 5. november, 3. december.
Frugtfestival 2013
Vi åbner dørene til Menighedsplejens årlige basar i Sognegården lørdag d. 14.-og søndag d. 15. septem-

ber kl. 10-16. Her kan man købe af
alle de herlige sager som strikkedamerne har produceret i årets løb lige
fra varme trøjer, til huer, sokker,
tæpper og dukketøj. Der er også mulighed for at købe en kop kaffe i vores lille kaffebar.

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

Den mørke tid
Sommertiden er slut og det bliver
mørkt igen om eftermiddagen og aftenen. Vi vil derfor invitere alle børn
og unge til en særlig tur i kirken søndag den 27. oktober. Vi begynder kl.
18 i Sognegården med lidt at spise og
drikke. Kl. 18.30 går vi med lommelygter over i den mørke kirke og går
på opdagelse i alle krogene med vore
lygter. Måske finder vi ting som slet
ikke hører hjemme i kirken..?
Kl. 19 holder vi en kort gudstjeneste hvor vi vil synge og høre om lys
og mørke.
Alle er velkomne, du behøver ikke
at tilmelde dig, men husk lommelygten!
Ind under jul
Vi inviterer børn og voksne på en
skovtur lørdag d. 30. november. Vi
finder ting der kan bruges til dekorationer og løser opgaver på forskellige
poster. Så samles vi til en lille andagt
i Skovbørnehavens bålhytte og slutter af med varm kakao og kage. Vi
mødes kl. 13 ved Bålhytten og er
færdige ca. kl. 15. Det er gratis at
deltage og det er ikke nødvendigt at
tilmelde sig.

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

Sakskøbing Kirkes Pigekor.
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Slemminge Fjelde Våbensted Engestofte Sogne
Friluftsgudstjenesten
Ved Agerup kapel blev igen i år en
rigtig god succes 30 var mødt op og
nød det dejlige område, og fik set det
flotte kapel.
En rigtig god gudstjeneste med
hornmusik, og alle sang med, også
fuglene, en oplevelse man sent glemmer.
Efter gudstjenesten var menighedsrådet vært ved kaffe og kage, og
man fik en god hyggesnak.
Det er aftalt med greve Otto Reventlow, at en sådan gudstjeneste
bliver en årlig tilbagevende begivenhed, men vi har også gjort os den
erfaring, at der fremover skal være
en bedre markering og vejvisning, så
man bedre kan finde stedet, så man
ikke bliver væk fordi man ikke kender vejen.
Velkommen
Til vores nye præst Kenneth Bjørnholt Jacobsen, som blev ordineret
i Maribo Domkirke den 9. juni kl.
16,00 fejret efterfølgende med en
lille festlighed i bispegården i Nykøbing, og indsat i embedet den 16.
juni 13. henholdsvis i Engestofte
Kirke kl.10,30 og i Slemminge kl.
14,00, med en lille sammenkomst
i Præstegården så dem der ønskede
det, kunne hilse på Kenneth og
hans familie. Vi glæder os til samarbejdet og håber og tror på at Ken-

neth bliver godt modtaget af menigheden/ borgerne, vi ved, at han har
en stor opgave at løfte, men han har
en god lang livserfaring og en dejlig
udstråling, der gir tillid og fortrolighed.
Våbensted kirke klar igen
Det nye loft er sat på plads, det blev
et rigtigt flot resultat, arbejdet blevet
efter at der blev indhentet 2 tilbud
udført af tømrefirmaet Lindy Fynholm Maribo. (se billede side 2).
Kirken blev efter 9 måneders lukning genåbnet den 28. juli 13. kl.
10.30 med en festgudstjeneste,
Men et uheld kommer sjældent
alene, da vores gamle cementstøbte
døbefond skulle flyttes i forbindelse
med loftreparationen, viste det sig at
den var så skrøbelig at den gik i stykker, og kunne ikke repareres.
Vi er nu i gang med at få godkendt
og fremstillet en ny, som vi ønsker
udført i grå Granit, håber at det går
så hurtigt at den kan tages i brug i

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
gudstjenester og arrangementer.
Ring venligst inden kl. 12 dagen
før til vognmand Bo Hemmingsen på tlf. 54 77 90 49.
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løbet af efteråret, indtil da er der lavet en understøttelse på den gamle
døbefond, så den ikke bryder helt
sammen.
Knud Erik Rasmussen
Den nye sognepræst
Mit navn er Kenneth Bjørnholt Jacobsen. I midten af juli blev jeg
indsat som ny sognepræst i de fire
sogne. Det har været lærerig periode,
hvor jeg har mødt mange nye mennesker. Lolland er jo noget andet
end København, hvor jeg kommer
fra, men jeg glæder mig meget over
at være kommet på landet. Embedet
er mit første efter at jeg blev færdiguddannet. Så der er meget at lære og
tage stilling til – men det hjælper, at
jeg kender pastoratet fra praktikophold og efterfølgende besøg. Jeg vidste godt, hvad jeg gik ind.

Først sent i mit liv fandt jeg ud af
at jeg skulle være præst. Før det arbejdede jeg med børn og ældre, kun
afbrudt af et par lange rejser. Jeg
tomlede til Mellemøsten i et halvt år
– og siden var jeg et år i Indien. Disse rejser har haft stor betydning for
mig. Efter den sidste rejse, begyndte
jeg på teologi, som dog blev afbrudt,
da jeg blev far til Elias, som jeg gik
hjemme med i tre år. I denne periode
engagerede jeg mig som klubleder og
fodboldtræner for voksne og børn.
Idet jeg begynder arbejdet som
sognepræst, har jeg erfaringer fra
mange sider. Det bliver interessant at
få dem i spil i kirkelivet på Lolland.
Kirke er for mig at se noget, der i højeste grad har med menneskers liv
at gøre. Kirken beskæftiger sig med
de dybeste aspekter af tilværelsen:
de største begivenheder i livet – det

rækker fra den største glæde til den
dybeste sorg, og midt i det er kirkens
budskab det mest livsbekræftende,
der kan siges.
Det gamle og det nye
Som ny er det interessant at se, hvad
der har været traditionen her – og
hvad man kan bidrage med. Ud over
søndagsgudstjenesterne vil efteråret
byde på gamle kendinge: Høstgudstjeneste, Allehelgen, Jagtgudstjeneste og Sang- og musikgudstjeneste.
Disse vil forløbe cirka som der er
tradition for. Som noget nyt vil jeg
introducere lysgudstjenester. Disse
vil finde sted en gang om måneden
fra oktober. Ofte vil det indgå i fejringen af øvrige gudstjenester, f.eks.
Allehelgen. På pastoratets hjemmeside vil man på sigt kunne læse om
øvrige initiativer.

Radsted og Tårs Sogne
Tirsdagscafé i Radsted
Der er eftermiddagsmøder – tirsdagscafé – den anden tirsdag i måneden
her i efteråret med dette program:
Tirsdag den 10. september kl. 14.00:
”Der er overtjenerens!” lød det, når
Gunnersens på Albuen sad ved søndagskaffebordet, dengang for mange
år og en sommer siden. Og så ud i
jollen og hente overtjener og frue
og pigerne i land fra den bro, der
var bygget ude i vandet, og som de
måtte lægge til ved dengang. Om det
og meget andet vil søstrene Jane og
Aase Hansen fortælle. De kalder det:
”Erindringer fra en svunden tid på
Albuen.”
Tirsdag den 8. oktober kl. 14.00: Sidste efterår havde studenterpræsten i
Nykøbing, Dorte Hedegaard, fået
tre måneders studieorlov, som hun
brugte på et ophold i Karagwe Stift
i Tanzania med base på skolen Kara
Seco, hvor hun underviste i bibelkundskab, var med til søndagsgudstjenester, plantede træer med eleverne, var på besøg med diakonen i
landsbyerne og en masse andet, som
hun vil fortælle om.

Tirsdag den 12. november kl. 14.00:
Sidste sæson blev det udsat, men nu
skal det være! Hjørdis Høegh-Andersen fortæller og viser billeder fra en
rejse til Vietnam.
Der er selvfølgelig kaffe på bordene, vi synger sammen, og man kan
bestille kirkebilen til at køre. Kom
selv – og tag andre med!
Velkommen til Radsteds
nye konfirmander
Det nye konfirmandhold har første
forberedelsesdag tirsdag den 3. september kl. 8.00-9.30 i Radsted præstegård. Søndag 15. september er det
første særlige arrangement: Konfirmander, forældre og evt. søskende
inviteres til rundstykker og juice/kakao/kaffe/te kl. 9.30 i præstegårdens
konfirmandstue og derefter til gudstjeneste kl. 10.30, hvor konfirmanderne vil få overrakt deres bibler.
Høstgudstjeneste
Høstgudstjenesten i Radsted kirke
bliver i år søndag den 22. september kl. 10.30. Efter gudstjenesten er
der traditionen tro høstkirkefrokost
i præstegården. Kirken er som sæd-

vanligt smukt høstpyntet, og både
i kirke og præstegård medvirker forventeligt et lille spillemandsorkester
med et par indslag.
Sommertid ender
- og vi samles denne søndag, den 27.
oktober, til eftermiddagsgudstjeneste i Radsted kirke kl. 14.00 og kaffe
bagefter i præstegården.
Alle Helgen i Radsted
Søndag den 3. november er det Alle
helgens dag. Ved gudstjenesten kl.
10.30 i Radsted kirke læses efter
gammel skik navnene op på dem,
der i årets løb er døde. De efterladte
vil i det omfang, det er muligt, blive
inviteret særligt til gudstjenesten.
Kierkegaards salmebog
Det har været Kierkegaard-år her i
2013 i anledning af Søren Kierkegaards 200 års fødselsdag. I den anledning har der været en del arrangementer, og nu får Radsted også sit:
Ved gudstjenesten kl. 19.00 søndag
10. november (som i øvrigt er dagen
før Kierkegaards dødsdag) synger vi
salmer som Kierkegaard kunne have
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sunget, når han var til gudstjeneste i
Københavns Domkirke. Domkirken
fejrer bl.a. Kierkegaard med en udstilling – ”Knæfald – til alters med
Søren Kierkegaard”. Deraf inspirationen til at synge efter Kierkegaards
salmebog.
Høstgudstjenesten i Tårs
afholdes søndag den 15. sept. kl. 19.00.
Indsamlingen går til ”Sønderskovhjemmet” ved Toreby.
Bagefter indbydes alle til sammenkomst med kaffe og kage m.m. i
Præstegårdens konfirmandstue.
August Winding
Salmekomponisten August Winding,
født i Tårs 1835 - og Sakskøbing Kirkekor i Tårs Kirke søndag d. 29. sept. kl.
19.00.
Af komponisten Aug. Winding kendes især melodierne til morgensalmerne: ”Den mørke nat forgangen
er” og ”Gud du som lyset og dagen
oplod”.
Aug. Winding blev født i Tårs
Præstegård, mens hans far Andr. Fr.
Winding var sognepræst i Tårs 182940 (død 1868).
Sønnen Aug. Winding blev pianist, og var direktør for Kbh.s Musikkons. Han døde 1899.
Ved aftengudstjenesten i Tårs
Kirke d. 29. sept. vil Sakskøbing Kirkekor synge en række af salmerne
med melodi af Aug. Winding – samt
salmer af Rasmus Hansen fra nabosognet.
Menighedsrådet byder på en forfriskning efter gudstj.
Eftermiddagsmøder
i Tårs Præstegård
Første eftermiddagsmøde i efteråret
2013 afholdes tirsdag den 1. oktober. Her vil sognepræsten fortælle
og vise lysbilleder fra den nordtyske
ø Usedom i Østersøen. Ud over fine
sandstrande og badesteder, var her
også under den sidste krig centret i
Peenemünde, hvor V-2-raketten blev
udviklet. I dag er her museum.
Efterårets andet eftermiddagsmøde finder sted tirsdag d.5. nov. Her
vil Margrethe og Harry Kristiansen
fortælle og vise lysbilleder fra rejsen
i april til Sicilien. Turen gik bl.a. til
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Adresser Radsted / Tårs

Radsted Kirke set fra Langsvej før 1923 –
samme motiv som forsidebilledet. Yderst
til højre skimtes den omkring 1893 opførte forpagterbolig. Den brændte sammen med stald og lade i 1923, hvorefter
de nu nedrevne bygninger og et udhus til
præstegården blev opført.

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.

vulkanen Etna, og til forskellige monumenter fra den klassiske oldtid.
Møderne begynder kl. 14.00 og
foregår i Tårs Præstegårds konfirmandstue. Alle er velkomne.

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

Filmaftener
Som nævnt i forrige kirkeblad, vil vi
gennem det næste halve år holde fire
filmaftener i Tårs Præstegårds konfirmandstue. De to første gange er
onsdag d. 23. okt. og onsdag d. 20.
nov. – begge gange kl. 19.00
Det bliver film med meget stof til
eftertanke, som vi ser efter en kort
indledning – og derefter er der debat
om filmen over en kop kaffe og lidt
hjemmebag.

Kirkeværge (Radsted)
Rosemarie Jørgensen
Nykøbingvej 233
4990 Sakskøbing
Tlf. 23 24 89 61

Alle Helgen –
Halloween – for børn
I forbindelse med Alle Helgen indbydes børn med deres forældre til en
oplevelse i og omkring Tårs Kirke –
ligesom de foregående år.
Torsdag den 31. okt. kl. 17.30 samles man foran kirken medbringende
en roe-lygte. Når alle roe-lygterne
er tændt, går vi i optog gennem kirkegården. Kl. ca. 18.00 går vi ind i
kirken, hvor sognepræsten fortæller
en Bibelhistorie fuld af spænding og
dramatik.
Som afslutning byder Menighedsrådet på et lille traktement.
En dag forinden vil der være mulighed for at få hjælp til at lave en
roe-lygte. Nærmere besked uddeles.
Vel mødt !

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 gudstjenester 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.

Valg til provstiudvalg og stiftsråd
Her i efteråret skal der være valg til
provstiudvalg og stiftsråd.
Provstiudvalget har ansvar for at
koordinere den lokale folkekirkelige
økonomi. Det er provstiudvalget, der
fastsætter rammerne for de kirkelige
kassers budgetter, og dermed det beløb der skal udskrives i kirkeskat til
de enkelte kasser. Desuden er provstiudvalget på en række økonomiske,
administrative og bygningsmæssige
områder godkendende instans i forhold til menighedsrådenes beslutninger. Så der er meget, især vedr.
”mursten”, der kommer ind over
provstiudvalgets bord!
I øjeblikket er der 5 medlemmer
i provstiudvalget samt provsten, der
er født medlem.
Det er på det orienterende møde
forud for valget, det bestemmes hvor
mange såkaldt ”læge” medlemmer
eller menighedsrepræsentanter der
skal være, mindst 4 og højest 8. Desuden skal der som noget nyt også
være en repræsentant for provstiets
præster med.
Stiftsrådet bestyrer kirkernes og
præsteembedernes kapitaler, fastlægger stiftets udvalgsstruktur og følger
udvalgenes arbejde, drøfter emner
vedrørende det kirkelige liv i stiftet
og udskriver et stiftsbidrag, som højest kan være én procent af den lokale ligning, og som bruges til kommu-

Provstiudvalg – når noget skal sættes i
stand, f.eks. en kirketrappe.

Provstiudvalg – når noget skal samarbejdes om, f.eks. kalkning.
nikation, formidling af kristendom
og forskellige udviklingsprojekter på
stiftsplan.
Til stiftsrådet skal der vælges 2
menighedsrepræsentanter fra provstiet. Foruden disse 2 gange 4 ”læge”
medlemmer, som det handler om i
Lolland-Falsters Stift, består stiftsrådet af biskoppen, domprovsten, en
provst til og 3 præster.
Det er menighedsrådsmedlemmer, der vælger menighedsrepræsentanterne såvel til provstiudvalg som
stiftsråd. Derimod behøver man ikke
at være med i et menighedsråd for at
stille op, men man skal dog opfylde
betingelserne for at kunne vælges til
et menighedsråd.

Provstiudvalget arrangerer et offentligt orienterende møde onsdag
den 28. august 2013 kl. 19.00 i Restaurant ”Sukkertoppen” på den tidligere
sukkerfabrik i Sakskøbing. På dette
møde vil der blive gjort rede for provstiudvalgets og stiftsrådets virksomhed, orienteret om reglerne for valget
og evt. forsøgt opstillet kandidatlister,
ligesom der også vil være lejlighed
til at høre lidt om forholdet mellem
provstiudvalg og menighedsråd.
Alle er velkomne denne aften – og
vi giver kaffe og kage!
Provstiudvalg og stiftsråd begynder den nye funktionsperiode den 1.
november 2013.
Anne Birgitte Villadsen

Provstiudvalg - når noget skal tages initiativ til, f.eks. brandslukningskursus for
præster.
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Fælles for
alle sogne
Babysalmesang
Alle menighedsrådene på Østlolland er gået sammen om at tilbyde
babysalmesang som et musikalsk
tilbud for de helt små børn og deres forældre. Fra september til november 2013 er der fem hold (i Våbensted, Sakskøbing, Døllefjelde,
Øster Ulslev og Toreby) og man kan
melde sig på det hold, der passer en
bedst. Det er gratis at deltage. Alle
med et barn under 1 år vil modtage
en invitation fra deres sognepræst.
Babysalmesang er et tilbud om
musik og rytmik kombineret med
salmesang for de helt små børn.
Ud over salmerne indgår der også
børnesange, dans, rim og remser.
Babysalmesang forestås af rytmikpædagog Kirsten Pedersen og sognepræsterne i området. Se i øvrigt
lokalsiderne.
Debat om kristendom
Biskop Steen Skovsgaard står for et
debatmøde om kristendom onsdag
18. september kl. 18.30-21.30. Efter
en kort gudstjeneste i Domkirken inviteres til en åben drøftelse i Sognets
Hus om, hvad vi som kristne tror –
under flg. overskrifter og spørgsmål:
Hvem er Gud? Hvad er et menneske?
Hvad er kirkens opgave?
Alle der har tid og lyst til at være
med opfordres til at komme.
Kirkehøjskolen Østlolland
Sognene og provstiet i Østlolland er
gået sammen om at starte en kirkehøjskole, som efter planen holder 4
højskoledage henover året med hver
to foredrag en lørdag.
Første højskoledag foregår lørdag
5. oktober i Sundkirken kl. 10-15.
Temaet er kirkens sociale arbejde.
Om formiddagen holder sognepræst
Henrik Gade Jensen, Gloslunde,
foredrag med udgangspunkt i sin
bog: Menneskekærlighedens værk
– Det danske civilsamfund før velfærdsstaten.
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Hvad sker hvor?
September
Søndag 1/9
Tirsdag 3/9
Tirsdag 10/9
Tirsdag 10/9
Lørdag 14/9
Søndag 15/9
Tirsdag 24/9
Onsdag 25/9
Søndag 29/9
Oktober
Tirsdag 1/10
Onsdag 2/10

Vigsnæs Kirke kl. 9 med efterfølgende tur til Vigsø
Sakskøbing Sognegård kl. 14-16 : Strikkecafé
Sakskøbing Kirke og konfirmandstue kl. 14: Sogneeftermiddag
Radsted Præstegård kl. 14: Tirsdagscafé
Sakskøbing Sognegård kl. 10-16: Basar ifm. Frugtfestival
Sakskøbing Sognegård kl. 10-16: Basar ifm. Frugtfestival
Majbølle Præstegård kl. 14: Fællesskabets eftermiddag med
Inge og Flemming
Sakskøbing Sognegård kl. 10-11,30: Sangformiddag
Tårs Kirke kl. 19: Aftengudstjeneste med Sakskøbing Kirkekor

Torsdag 31/10

Tårs Præstegårds konfirmandstue kl. 14: Eftermiddagsmøde
Sakskøbing Kirke kl. 19: Aftengudstjeneste ifm. Musse Herreds
konvent
Sakskøbing Konfirmandstue kl.12-14: Spis-drik-vær glad
Sakskøbing Kirke kl. 20: Barokkoncert
Sakskøbing Konfirmandstue kl. 14: Sogneeftermiddag
Radsted Præstegård kl. 14: Tirsdagscafé
Vigsnæs Kirke kl. 19: Koncert med Sakskøbing Kammerkor
Sakskøbing Kirke kl. 20: Barokkoncert
Sakskøbing Sognegård kl. 14-16: Strikkecafé
Sakskøbing Kirke kl. 20: Barokkoncert
Sakskøbing Sognegård kl. 10-11,30: Sangformiddag
Tårs Præstegårds konfirmandstue kl. 19: Filmaften
Sakskøbing Kirke kl. 16: Barokkoncert
Sakskøbing Sognegård og Kirke kl. 18: For børn,
med lommelygte i kirken
Majbølle Kirke kl. 10.30: Børne-og familiegudstjeneste
med fællesspisning
Radsted Kirke kl. 14: Eftermiddagsgudstjeneste med
efterfølgende kaffe
Tårs Kirke kl. 17.30: Allehelgen-Halloween for børn og forældre

November
Søndag 3/11
Tirsdag 5/11
Tirsdag 5/11
Tirsdag 12/11
Tirsdag 12/11
Onsdag 20/11
Onsdag 27/11
Lørdag 30/11

Sakskøbing Konfirmandstue kl. 12-14: Spis-drik-vær glad
Sakskøbing Sognegård kl. 14-16: Strikkecafé
Tårs Præstegårds konfirmandstue kl. 14: Eftermiddagsmøde
Sakskøbing Konfirmandstue kl. 14: Sogneeftermiddag
Radsted Præstegård kl. 14: Tirsdagscafé
Tårs Præstegårds konfirmandstue kl. 19: Filmaften
Sakskøbing Sognegård kl. 10-11,30: Sangformiddag
Bålhytten kl. 13: Skovtur for børn og voksne med andagt

Søndag 6/10
Søndag 6/10
Tirsdag 8/10
Tirsdag 8/10
Torsdag 10/10
Søndag 13/10
Tirsdag 15/10
Søndag 20/10
Onsdag 23/10
Onsdag 23/10
Søndag 27/10
Søndag 27/10
Søndag 27/10
Søndag 27/10

Om eftermiddagen holder biskop
Steen Skovsgaard foredrag med titlen: Kirkens sociale arbejde – hvad
gør det godt for? Der kan stilles mange spørgsmålstegn til kirkens sociale
arbejde. For hvad skal det i grunden
til for, og hvad gør det godt for? Hvad
forskel er der på samfundets og kirkens sociale engagement og indsats?
Er kristne ikke bare glade amatører,
som burde overlade arbejdet til de
professionelle? Eller har kirken en
særlig opgave?
Der kommer en programfolder i
slutningen af august, som vil være
fremlagt i kirker og andre steder.

Spis-Drik-Vær glad
Ældresagen og Menighedsplejen i
Sakskøbing arrangerer sammen 6
fællesspisninger i vinterhalvåret.
Det er hver d. 1. søndag i måneden
og det foregår i Præstegårdens konfirmandstue, Vestergade 6 kl. 12-14.
Det koster kr. 60 at deltage og for
det beløb får man et godt og solidt
måltid mad med øl/vand + kaffe
med hjemmebag bagefter. Programmet for hele forløbet kan fås hos
sognepræster og på kirkekontoret
i Sakskøbing og også ses på www.
sakskoebing-sogn.dk

22/9
29/9
6/10

9.00 Engestofte EGV
14.00 Slemminge
høstgudstjeneste
10.30 Våbensted
høstgudstjeneste
9.00 Slemminge
10.30 Engestofte
9.00 Våbensted
10.30 Fjelde

9.00 Slemminge
10.30 Engestofte
17.00 Slemminge
19.00 Våbensted

9.00 HMT

19.00 LL

10.30 LL og HMT
Høstgudstjeneste
Sakskøbing Kirkes Pigekor

19.00 HMT
Sakskøbing Kammerkor
Kirkekaffe

10.30 LL

9.00 HMT

10.30 LL

10.30 LL

19.00 LL
særligt for børnefamilier

10.30 HMT og LL
Sakskøbing Kirkes
Pigekor

10.30 HMT

10.30 LL

10.30 LL

10.30 HMT
Kirkekaffe

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

Søndag d. 8. sept.
15. s. e. trinitatis

Søndag d. 15. sept.
16. s. e. trinitatis

Søndag d. 22. sept.
17. s. e. trinitatis

Søndag d. 29. sept.
18. s. e. trinitatis

Søndag d. 6. okt.
19. s. e. trinitatis

Søndag d. 13. okt.
20. s. e. trinitatis

Søndag d. 20. okt.
21. s. e. trinitatis

Søndag d. 27. okt.
22. s. e. trinitatis

Søndag d. 3. nov.
Alle helgens dag

Søndag d. 10. nov.
24. s. e. trinitatis

Søndag d. 17. nov.
25. s. e. trinitatis

Søndag d. 24. nov.
Sidste s. i kirkeåret

Søndag d. 1. dec.
1.s. i advent
1/12

24/11

17/11

10/11

3/11

27/10

20/10

13/10

15/9

8/9

1/9

15.00

10.30

9.00 v/ KBJ

10.30

19.00
Allehelgen

10.30 Børne- og familiegudstjeneste
med spisning

9.00 v/ KBJ

19.00 Kirkekaffe

10.30
Fyld kirken

10.30 Høst-gudstjeneste
+ trompeter

14.00
gudstjeneste især for døve.
Kirkekaffe

10.30

Majbølle

17.00
Allehelgen

10.30

19.00
Høst-gudstjeneste
+ æblekage

9.00
Efterflg. tur til Vigsø

Vigsnæs

Esbern Gaur Vernersen (EGV)

19.00

9.00

10.30

19.00

10.30

9.00

10.30

19.00
Sakskøbing Kirkekor
medvirker

10.30

19.00

10.30 BM

19.00
Kierkegaard-gudstj.

10.30

14.00
Kirkekaffe

9.00 BM

10.30

10.30 BM

10.30
Høstgudstj.
Høstkirkefrokost

10.30

9.00

Radsted

Anne Birgitte Villadsen
(ABV)

9.00

19.00 Høstgudstj.

10.30

10.30

Tårs

Bendicht Mader (BM)

Tirsdag den 10. september 2013 kl. 14.00 Sakskøbing Kirke: Gudstjeneste v. LL i forbindelse med sogneeftermiddag
Torsdag den 12. september kl. 19 i Engestofte kirke: Sang- og musikgudstjeneste
Torsdag den 19. september kl. 19 i Fjelde kirke: Sang- og musikgudstjeneste.
Onsdag den 2. oktober 2013 kl. 19.00 Sakskøbing Kirke: Gudstjeneste v. HMT ifm. med Musse Herreds Konvent, vokalensemblet Voci fluenti medvirker
Torsdag den 17. oktober kl. 19 i Fjelde kirke: lysgudstjeneste.
Onsdag den 27. november kl. 19 i Slemminge kirke: Jagtgudstjeneste

10.30 Våbensted

9.00 Engestofte EGV

10.30 Slemminge

9.00 Engestofte
10.30 Fjelde

10.30 Våbensted

10.30 Slemminge

9.00 Våbensted
10.30 Fjelde

Våbensted - Engestofte
Dato
Slemminge - Fjelde

Sakskøbing

Kirke

Kenneth Bjørnholt
Jacobsen (KBJ)

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

Sognepræst

Gudstjenester
september, oktober, november 2013
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Sankt Andreas - og Tårs Kirke II
Tårs Kirke var i middelalderen, i den
katolske tid, viet til Sankt Andreas.
Men Sankt Andreas var ikke glemt
efter reformationen. Det ses af, at han
optræder som udsmykning på et lille
inventarstykke i kirken, en såkaldt
”pengetavle” fra ca. 1650.
At det er Sankt Andreas, fremgår af
kendetegnet, han vises med: skråkorset (X). Figuren er dog i dag ret beskadiget. Af skråkorset er kun nederste
del tilbage.
Men hvem var Sankt Andreas – og
hvorfra kommer skråkorset?
Andreas er en højt skattet helgen
i særligt den græske og russisk-ortodokse kirke. Han er en af Jesu disciple,
som hans bror Simon Peter. I den vesterlandske kirke fik Simon Peter tidligt høj status som helgen, disciplen
Jesus sagde til: ”Du er klippen hvorpå
jeg vil bygge min kirke – du får nøglerne til himmeriget”(Mt.-ev. kap.
16). Her overfor fik Andreas en høj
stilling i den østlige kirke – idet han
var disciplen, som først blev kaldet af
Jesus og kom til tro på ham. Sådan
kan kaldelsen i Johs.-ev. kap. 1 tolkes.
Andreas er da at forstå som et sidestykke i den østlige kirke til Simon
Peter i den vestlige: en helgen meget
tæt på kirkens herre Jesus Kristus.
Som de andre disciple har Andreas
hørt befalingen fra Jesus om at missionere: ”Gå hen og gør alle folkeslag
til mine disciple, idet I døber dem i
Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og lærer dem at holde alt
hvad jeg har befalet jer” (Mt.28).

Kalkmaleri fra 1400-tallet i Brunnby
Kirke, Skåne - Andreas tages ned af det
X-formede kors.

Andreas forkyndte først det kristne
budskab i landene omkring Sortehavet. Til sidst kom han til Grækenland, og nåede højdepunktet i sin tjeneste for evangeliet, da han døde som
martyr i byen Patras på nordkysten af
halvøen Peloponnes.
Andreas’ martyrium genfortælles
her meget forkortet:
Hvor Andreas kom og forkyndte
evangeliet, skete også helbredelsesundere. Sådan gik det til, at han blev
hidkaldt for at helbrede kvinden Maximilla, som var hustru til Aigeas,
den romerske prokonsul i Patras. Efter helbredelsen ville Aigeas belønne
Andreas for underet, men fik svaret:
”Vi helbreder ingen for skatte og gaver. Vor lærer Kristus har forkyndt: I
har modtaget for intet, giv for intet”.
Siden var Aigeas på tjenstlig rejse
til Rom; og da omvendte Maximilla
sig til den kristne tro – og blev døbt
af Andreas.
Efter at Aigeas igen var hjemme,
nægtede Maximilla at dele seng med
sin ugudelige mand. Da det var Andreas, som havde fået Maximilla til at
skifte sind, blev Aigeas så rasende, at
han lod ham fængsle, og spekulerede
over hvordan han skulle dræbes.
Under et forhør sagde Aigeas:
”Ham du holder dig til blev forkastet
af sine landsmænd, givet hen til korsets træ”. Andreas svarede: ”Oh herre,

hvis du vidste med hvilken kærlighed
til hele menneskeslægten han overgav sig frivilligt til korsdøden”.
Aigeas befalede at Andreas skulle
korsfæstes sådan, at pinen blev udstrakt så længe som muligt inden døden indtraf. Iflg. traditionen skete det
på et oliventræ, hvis grene blev ved at
være forbundet uden at blive afhugget. Herved fik korset denne X-form.
(Det bør nævnes, at traditionen om
at korset havde denne form, først er
blevet til i 1200-tallet i Vesten. X er
første bogstav i Kristus på græsk.)
Andreas holdt sig i live på korset i
fire dage. Mange i Patras kom til tro
– og Aigeas lod sig bevæge til at befri
Andreas. Men han nægtede, og sagde:
”Befri hellere dig selv fra dine ugudelige tankers lænker”. Til sidst bad Andreas: ”Herre Jesus, min Mester, som
jeg har elsket og bekendt mig til på
dette kors, tag imod mig i fred i dine
evige boliger”.
Andreas døde den 30. nov. år 62 –
som er hans helgendag.
Andreas blev Ruslands skytshelgen. Også Skotland gjorde ham til sin
skytshelgen – som en følge af at relikvier fra ham – i h.t. ret fantasifulde
beretninger – blev bragt til landet
i missionstiden. Det ses af byen og
univ. St Andrews – og Andreas-korset
i det engelske flag.
Benedikt Mader

Andreas-figuren i Tårs Kirke - med X-korset rekonstrueret.

