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I år er det 150 år siden Danmark 
var i krig mod Preussen og Østrig. 
Det markeres på forskellig vis 
mange steder i landet.
Til pleje af de sårede danske sol-
dater var der også et lazaret i Tårs 
Sogn, på Berritsgård. Otte soldater, 
som døde på Berritsgård i forsom-
meren 1864, blev begravet på Tårs 
Kirkegård. Denne mindesten er sat 
på gravpladsen.
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han udtrykker sin sorg over tabet 
af sønnen i billedet af englen, der 
svæver så mildt og stille i den korte 
sommernat med de små børn i fav-
nen på vej til himlen, til paradis. 
Det ubærlige omsat til den himmel-
ske fryd, der venter de døde i para-
diset.

Det var dengang, hvor børnedø-
deligheden var stor. Det var nærmest 
et livsvilkår, at små børn døde. Små 
børn døde af barndom, sagde man, 
og så måtte de da komme op til Gud 
i himlen. Havde Jesus ikke også sagt: 
Lad de små børn komme til mig? Det 
at dø som lille barn fik nærmest pa-
radisiske overtoner, for børnene var 
jo uberørte af synd og skyld, de stod 
paradiset nært, og sådan sang man 
også i datidens salmer og sange – 
med Ingemann: Guds Himmerigets 
fryd har han lovet de små.

Barnets tid på jorden kan være 
kort. Og kort er også sommernatten.

Gravstenen på Radsted kirkegård 
er sat over Mads, der døde i 1893. 
Han blev otte år. 

Mens vinternætter forbindes med 
mørke og kulde: Det var en mørk og 
stormfuld nat... – så forbindes som-
mernætter med lys og lykke: Dan-
mark, nu blunder den lyse nat... og 
gøgen kukker, og hyldene dufter i 
stuen ind. Og i pinsesalmen over 
alle, I al sin glans nu stråler solen, 
slår fredskovens nattergale højt i 
sommernattens korte svale.

I et hjørne af Radsted kirkegård 
står de gamle gravsten i græsset og 
hvisker om svundne tider, dage og 
nætter, vintre og somre. Om tab og 
sorg og bristede håb.

En af gravstenene er udsmykket 
med en medaljon med et motiv, som 
på et tidspunkt var meget yndet: Bil-
ledhuggeren Bertel Thorvaldsens en-
gel, der flyver af sted med to børn i 
favnen. ”Natten” hedder det, en kopi 
af et relief fra 1815. Det er Nattens en-
gel med børnene Søvnen og Døden, et 
ældgammelt motiv, der stammer helt 
tilbage fra antikkens Grækenland. 

Billedhuggeren mistede i 1811 sin 
5 årige søn. Man kan tænke sig, at 

Man tænker på fred, på udfrielse, 
på himmel, når man ser englen på 
gravstenen. På den engel der pas-
ser på, også når man sover: Nu luk-
ker sig mit øje, som man synger for 
barnet. Fra synd og sorg og fare, din 
engel mig bevare, som ledet har min 
fod i dag.

Og fordi englen er på en gravsten, 
tænker man måske også på det en-
gang, som er den yderste dag, når 
døden ikke mere skal være. Johannes 
fortæller om den dag i sin åbenbaring 
– at en engel tager ham ved hånden 
og fører ham op på det hellige bjerg 
og viser ham det ny Jerusalem, den 
nye himmel og den nye jord, hvor 
nat aldrig er, hvor Gud selv er lys.

Det er disse paradisdrømme, al-
tings gode ende, der kan have fået 
Mads’ forældre til at sætte billedet 
af englen på stenen over deres døde 
barn. At det ikke ender med en grav, 
men med Guds paradis.

Paradisengle bærer i natten og gi-
ver håb. 

Anne Birgitte Villadsen

i sommernattens korte svale
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Sommerfest for  
kirkernes uafhængighed
Den 1. juli 1914 overgik Majbølle 
og Vigsnæs Kirker til selveje. Dette 
fejres med en festgudstjeneste i Maj-
bølle Kirke den 15. juni kl. 11.30. 
Efter gudstjenesten vil der være un-
derholdning og spisning på pladsen 
ved kirken. Kirkesanger Ann-Lisa 
Niclasen vil sammen med sin mand 
Hans Arne underholde med færøske 
viser, og der er mere folkemusik, når 
Erik Staal fra Guldborg i løbet af ef-
termiddagen optræder med trioen 
Tine og Drengene. Menuen er hel-
stegt pattegris med tilbehør. Drikke-
varer købes på stedet. Medbring eget 
service. Alle opfordres til at komme 
iklædt tøj fra tiden omkring 1914. 
Deltagelse i denne festdag er gratis. 
Billetter kan afhentes hos Jesper 
Nielsen, i graverkontorets åbnings-
tid inden den 1. juni. Spisebiletter er 
for sognebørn fra Majbølle og Vigs-
næs.  

I forlængelse af festen den 15. juni 
afholdes en eftermiddag, hvor vi går 
på sporet efter den tabte tid, da Maj-
bølle og Vigsnæs kirker endnu var 
godskirker. Tanken er en dag i det fri, 
hvor vi cykler eller kører mellem de 
to kirker, spiser madpakker og ser og 
hører om de tegn og mindesmærker 

der findes så mange af fra ’godskirke-
tiden’.  Nærmere information følger. 

Skyd på prædikenen
De fleste ved sikkert hvordan man 
har det når man har deltaget i en 
gudstjeneste og hørt en prædiken og 
efterfølgende spørger sig selv, hvad 
det egentligt handlede om. Man 
tænker over det man har hørt og 
overvejer om andre mon forstod det 
samme. Derfor vil der efter højmes-
sen i Vigsnæs Kirke den 24. august 
være mulighed for at komme med 
spørgsmål og kommentarer til da-
gens prædiken. Alle er velkomne 
med deres tanker og overvejelser, 
løst og fast, stort og småt. Kom og 
giv dit besyv med og fortæl hvad du 
hørte, eller gerne ville have hørt i 
prædikenen denne søndag.

Gudstjeneste –  
også for hørehæmmede
Den 7. september får vi besøg af 
præst for hørehæmmede Peter Bjørn 
Hansen. Han kommer med sin me-
nighed og holder en særlig gudstje-
neste for hørehæmmede sammen 
med os i Majbølle Kirke. Sidste år var 
det en stor oplevelse at deltage i den-
ne gudstjeneste og opfordringen gi-
ves hermed videre til at komme del-
tage og prøve, hvordan det er både at 
se og høre en prædiken.

Salmesangsaften
’Sangen har vinger, langt den os 
bringer’, sådan sang Aksel Schiøtz 
på Det Ny Teater i 1942. Denne af-
ten vil der i Majbølle Kirke være 
mulighed for at synge sine yndlings-
salmer og sange og salmer sammen 

med andre. Vi tager udgangspunkt i 
Højskolesangbogen og Salmebog og 
når forhåbentligt vidt omkring den 
danske sangskat. Kom og syng sam-
men. Majbølle Kirke torsdag den 4. 
september kl. 19.00 

Da orglet i Vigsnæs  
gik sig en tur
Gudstjenesten juleaften i Vigsnæs 
Kirke 2013 blev ikke en helt almin-
delig julegudstjeneste. Halvvejs gen-
nem præludiet forsvandt orgelets 
toner og til sidst hørtes kun tangen-
ternes klapren. Derpå tavshed og 
nogen forvirring. Folk så undrende 
på hinanden og smilede lidt mens et 
par sikringer blev skiftet, men der var 
intet at gøre. Vi måtte fortsætte uden 
orgelet og heldigvis var det jo kendte 
salmer, så menighedens smukke kor-
sang bar uden videre gudstjenesten 
igennem på smukkeste vis. Og så det 
blev jul alligevel - en jul man ikke så-
dan glemmer.

Majbølle og Vigsnæs Sogne

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

Majbølle Kirke.

Vigsnæs Kirke.
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Ledige pladser i kirkens kor
Både Sakskøbing Kirkes Pigekor og 
Sakskøbing Kammerkor har plads til 
flere medlemmer. I begge kor er en 
god, ren sangstemme en forudsæt-
ning, mens nodelæsning og korerfa-
ring selvfølgelig er et plus, men ikke 
noget krav. Kontakt korenes leder, 
organist Flemming Chr. Hansen på 
tlf. 29 26 56 09.

Koncerter - Orgelkøbing 2014
Søndag d. 8. juni kl. 20 er der pinse-
koncert med komponisten, organi-
sten og jazzpianisten Henrik Søren-
sen, som har rødder på Lolland. Han 
spiller en buket af egne værker og im-
provisationer i hans helt egen jazzin-
spirerede stil på begge kirkens orgler. 

Søndag d. 29. juni kl. 20 er der kon-
cert for trompet og orgel. Jeppe Lind-
berg, freelance-trompetist, og Poul S. 
Jacobsen, organist ved Vor Frue Kirke 
i Århus, spiller nyt og gammelt, bl.a. 

et værk inspireret af Marc Chagalls 
kirkeruder.

Lørdag d. 19. juli kl. 12-20 overta-
ger en vejrsatellit styringen af kir-
kens digitale orgel og fylder rummet 
med spændende klange! Komponi-
sten Wayne Siegels installationsværk 
“Alle taler om vejret” omformer på 

sindrig vis data fra en vejrsatellit til 
toner, varigheder og mønstre. Den 
musik, der opstår, sendes via en bær-
bar computer til det digitale orgel og 
bliver til klingende orgelmusik. Sty-
ret tilfældighed med stor variation, 
som man kan sidde og lytte til læn-
ge. Man kan komme og gå i løbet af 
dagen eller blive siddende i et stykke 
tid og nyde et glas kold iste i kirkens 
svale rum.

Søndag d. 17. august kl. 20 er der 
koncert i kirkegårdskapellet med et 
helt særligt instrument: et clavior-
gel, som er en sammenbygning af 
et orgel og et cembalo. Kom og hør 
Jette Mogensen spille på sit eget 
specialbyggede instrument - for-
trinsvis musik fra det 17. og 18. år-
hundrede.

Søndag d. 31. august kl. 20 kan 
man høre musik for to orgler og for 
firhændigt orgel (og også for fire fød-
der!), når orgelduoen Aeji Choi og 
Dan Kær Nielsen gæster kirken. De 
danner par både musikalsk og pri-
vat og har spillet mange koncerter 
af denne art. Sakskøbing Kirkes to 
orgler har kun en enkelt gang før 

Sakskøbing Sogn

Henrik Sørensen, som giver koncert i 
Sakskøbing Kirke søndag den 8. juni.

Wayne Siegel og hans bærbare computer, som danner forbindelsen fra en vejrsatellit til Sakskøbing Kirkes orgel den 19. juli.
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kunnet høres sammen, så man har 
mulighed for en sjælden oplevelse.

Åben Kirke
Sakskøbing Kirke vil være åben i pe-
rioden fra 15. juni til 15. august man-
dage, onsdage og fredage kl. 13-16. Vi 
kunne godt bruge lidt flere frivillige 
til at være kirkeværter i sommerens 
løb, så hvis du vil vide mere eller ger-
ne vil melde dig til, kan du kontakte 
Sakskøbing Kirkekontor eller Kirke-
værge Henning Due-Hansen. 

Strikkegruppen
Der er sommerstrik for alle der har 
lyst. Det foregår i Sakskøbing Sog-
negård, Torvet 10, kl. 14-16 på flg. 
datoer: 3. juni, 2. juli, 22. juli, 2. sep-
tember. (August er sommerferietid)

Frugtfestival 2014 
Weekenden d. 20. og 21. september er 
det igen tid til Sydhavsøernes Frugt-
festival. Og traditionen tro holder vi 
åbent i Sognegården begge dage fra 
10-16/10-15 med salg af hjemme-
strikkede sager og kaffe og kage. 

Fotomarathon
I år prøver vi noget nyt i Sakskøbing 
Kirke i forbindelse med Frugtfestiva-
len. Vi arrangerer en fotomarathon i 
samarbejde med Fotokartellet i Ny-
købing Falster for alle amatørfoto-
grafer.

Opgaven går i sin enkelthed ud 
på, at man har 4 timer til at tage 4 
billeder. Emnet vil være noget om 
efterår og frugt naturligvis. 

Billederne vil blive udstillet i kir-
ken søndag fra kl. 10 og blive be-
dømt efter gudstjenesten. Der vil 
være præmier til de 3 bedste place-
ringer.

Mere information følger i næste 
nummer af Kirkebladet og på kirkens 
hjemmeside

Kirken holder fødselsdag
Hurra! Pinsedag, søndag d. 8. juni, er 
det kirkens fødselsdag og så skal vi 
selvfølgelig have lagkage.

Derfor inviteres alle børn til at 
komme i Sakskøbing Sognegård kl. 
10 og lave deres egen lagkage. 

Kl. 10.15 er alle voksne velkomne 
i kirken til at øve på de nye salmer vi 
skal synge. 

Kl. 10.30 holder vi gudstjeneste 
med lagkagerne og kl. 11.15 er der 
kirkekaffe under det store egetræ, 
hvor vi selvfølgelig skal spise de læk-
re kager. 

Det er gratis at deltage og vi håber 
at se mange børn og voksne.

Børn og unge udvalget ...
… er et udvalg nedsat af Sakskøbing 
Menighedsråd med det formål at ska-
be aktiviteter for børn og unge i sog-
net. Vi forsøger at lave 3-4 arrange-
menter i løbet af året som er for både 
de mindste og de lidt større børn. 
Men et er jo hvad vi kunne synes er 
sjovt og spændende, noget andet er 
måske hvad børnene og jer forældre 
synes. Derfor vil vi meget gerne høre 
fra jer hvis I har nogle øns ker eller 
gode idéer til, hvad I kunne tænke 
jer at komme til i kirken med jeres 
børn. Kirken er for os alle og vi synes 
det er vigtigt, at alle får et naturligt 
forhold til kirken, både som et sær-
ligt rum og som et sted hvor vi kan 
tale om alt det store og forunderlige 
i vores liv.

Formand for udvalget er Ellis Bils-
lev-Jensen, tlf. 54 70 56 48. 

Adresser Sakskøbing Sogn

Kirke- og kirkegårdskontor
Torvet 10, 4990 Sakskøbing
Tlf. 54 70 44 09
sakskoebing.sogn@km.dk 
Åbent mandag-fredag kl. 9.30-11.30
Torsdag tillige kl. 15.30-17.00
Onsdag lukket

Kordegn
Mads Strømberg Kiehn

Sognepræst
Hanne Margrethe Tougaard (HMT)
Vestergade 6, 4990 Sakskøbing
Tlf 54 70 42 02
Træffes bedst 11.00-12.00
e-mail: hmt@km.dk
Mandag er fridag

Sognepræst
Lisbeth Lumby (LL)
Enebærvej 6, 4990 Sakskøbing
Tlf. 54 77 28 82
Træffetid Torvet 10 kl. 10.00-11.00
Tlf. 54 70 45 17
e-mail: lrkr@km.dk
Fredag er fridag

Sognepræst
Bendicht Mader (BM)
se under Tårs. 
Særligt tilknyttet Saxenhøj og 
træffes hver anden torsdag ved 
andagterne i fællesrummet på 
Æblevang.

Sakskøbing Kirkegård 
Maribovej 1, 4990 Sakskøbing
Kirkegårdsleder: Jørn Lorenzen
Træffes på kirkekontoret
hverdage kl. 11.00-11.30
Kontor: 54 70 44 93
Mobil: 61 22 18 93
Mail : Sakskoebingkirkegaard@
mail.dk

Organist
Flemming Chr. Hansen
Hvedevænget 6, 4880 Nysted
Kontor Torvet 10
Mobil 29 26 56 09
www.giflerne.dk

Kirketjenere
Bibi Hansen Beske, tlf. 21 25 30 93
Lene Thun Madsen, tlf. 61 22 18 09

Menighedsrådsformand
Ebbe Bressing
Nystedvej 33, 4990 Sakskøbing
Tlf. 54 70 73 24

Kirkeværge
Hening Due-Hansen
Orebyvej 32, 4990 Sakskøbing

Kirkebil
DanTaxi telefon 5485 4344 
eller 7025 2525

Sognets hjemmeside
www.sakskobing-sogn.dk

»Claviorglet«, som Jette Mogensen spil-
ler på søndag den 17. august kl. 20 i kir-
kegårdskapellet.
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Sognepræst

kirke

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

Sakskøbing

Kenneth Bjørnholt Jacobsen (KBJ)

Våbensted - engestofte Slemminge - Fjelde

10.30 LL

10.30 LL

11.00 Fuglsang Have

10.30 HMT

10.30 HMT

10.30 LL

10.30 LL

10.30 LL

10.30 LL
Kirkekaffe

19.00 LL

20.00 HMT

10.30 HMT

10.30 HMT
Kirkekaffe

10.30 LL

10.30 HMT

10.30 LL

14.00 HMT

Søndag den 1/6 
6. s. e. påske

Tirsdag den 3/6

Søndag den 8/6
Pinsedag

Mandag den 9/6
2. pinsedag

Onsdag den 11/6

Søndag den 15/6
Trinitatis

Søndag den 22/6
1. s. e. trinitatis

Søndag den 29/6
2. s. e. trinitatis

Søndag den 6/7
3. s. e. trinitatis

Søndag den 13/7
4. s. e. trinitatis

Søndag den 20/7
5. s. e. trinitatis

Søndag den 27/7
6. s. e. trinitatis

Søndag den 3/8
7. s. e. trinitatis

Søndag den 10/8
8. s. e. trinitatis

Søndag den 17/8
9. s. e. trinitatis

Tirsdag den 19/8

Søndag den 24/8
10. s. e. trinitatis

Søndag den 31/8
11. s. e. trinitatis

Onsdag den 3/9

Søndag den 7/9
12. s. e. trinitatis

Tirsdag den 9/9

Engestofte 10.30

Våbensted 19.00 
Salmegudstjeneste

11.00 Fuglsang Have

Engestofte 10.30

Våbensted 10.30

Cykelgudstjeneste

Engestofte 10.30

Våbensted 9.00

Engestofte 9.00 EGV

Agerup kapel 14

Våbensted 10.30

Engestofte 10.30

Slemminge 10.30

11.00 Fuglsang Have

Fjelde 17.00
Spaghettigudstjeneste

Fjelde 9.00

Slemminge 10.30

Cykelgudstjeneste

Fjelde 9.00

Slemminge 10.30

Fjelde 9.00 EGV

Agerup kapel 14

Fjelde 19.00 
Salmegudstjeneste

Slemminge 9.00 EGV

Fjelde 19.00
Salmegudstjeneste
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Kenneth Bjørnholt Jacobsen (KBJ) Esbern Gaur Vernersen (EGV)

Slemminge - Fjelde Dato Majbølle - Vigsnæs

Bendicht Mader (BM)

Tårs

Anne Birgitte Villadsen (ABV)

radsted

Slemminge 10.30

11.00 Fuglsang Have

Fjelde 17.00
Spaghettigudstjeneste

Fjelde 9.00

Slemminge 10.30

Cykelgudstjeneste

Fjelde 9.00

Slemminge 10.30

Fjelde 9.00 EGV

Agerup kapel 14

Fjelde 19.00 
Salmegudstjeneste

Slemminge 9.00 EGV

Fjelde 19.00
Salmegudstjeneste

Majbølle 10.30

Majbølle 10.30

11.00 Fuglsang Have

11.30 Majbølle 
Festgudstjeneste

Majbølle 10.30 KBJ

Vigsnæs 9.00 KBJ

Majbølle 9.00 KBJ

Majbølle 10.30

Majbølle 10.30

Vigsnæs 10.30

Majbølle 10.30

Majbølle 10.30

Majbølle 10.30 KBJ

Vigsnæs 10.30
- skyd på prædikenen

Majbølle 10.30

Majbølle 14.00 
- også for hørehæmmede

1. juni

3. juni

8. juni

9. juni

11. juni

15. juni

22. juni

29. juni

6. juli

13. juli

20. juli

27. juli

3. august

10. august

17. august

19. august

24. august

31. august

3. september

7. september

9. september

10.30

11.00 Fuglsang Have

10.30

9.00

10.30

14.00
Præstegårdshaven

10.30

10.30 ABV

10.30

10.30

10.30

10.30 BM

10.30

11.00 Fuglsang Have

9.00
10.30 Konfirmations-jubilæum

10.30
Bål og pølser

9.00

9.00

10.30 BM

9.00 BM

10.30

9.00

10.30

Udflugt

9.00
Haven/konfirmandstuen
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Med så flot vejr, som i skrivende 
stund velsigner os, planlægger vi en 
del udendørs aktiviteter i pastora-
tet henover sommeren. Sommerens 
motto: kirken finder vi på begge side 
af muren!

Pinsedag
Efter pinsegudstjenesten 8/6 kl. 
10.30 i Slemminge kirke fejrer vi ju-
bilæum: Vores graver-par Kirsten og 
Erlings første 10 år. Vi griller pølser 
i præstegårdshaven – og hygger os i 
pinsesolen.

Anden pinsedag fejrer vi med en 
fællesgudstjeneste for hele provstiet 
på Fuglsang gods kl. 11.

Spaghettigudstjeneste
Der er på ny familiegudstjeneste med 
efterfølgende spisning på program-
met. Denne gang i Fjelde kirke ons-
dag 11/6 kl. 17. Kom og vær med og 
få en bid brød! Gudstjenesten er en 
familiegudstjeneste, både for børn 
og voksne. Næste spaghettigudstje-
neste er til september.

Engestofte gods
Samme uge holder vi naturligvis vo-
res søndagsgudstjeneste i Engestofte 

kirke i forbindelse med de åbne dage 
på godset. Så kan man passende fort-
sætte sin søndag med et besøg i god-
sets bygninger. Gudstjenesten finder 
sted søndag 15/6 kl. 10.30.

Cykelgudstjeneste
Den traditionsrige cykelgudstjene-
ste – tour de pastorat – finder sted 
søndag 13/7. Vi begynder med mor-
genmad i Fjelde kirke kl. 9, og så går 
turen ellers mellem kirkerne: kl. 10 i 
Slemminge, kl. 11 i Engestofte, hvor 
der hvert sted vil være forfriskninger 
og en kort andagt, før vi slutter med 
gudstjeneste i Våbensted kirke kl. 12 
og sandwicher i præstegårdshaven. 
Kridt cykelskoene og smør kæden – 
det bliver en fantastisk dag!

Agerup
En anden sommertradition i pa-
storatet er udendørsgudstjenesten i 
Agerup kapel, midt ude i skoven. Her 
er ellers lukket for offentlig adgang, 
men denne ene dag om året bliver 
der åbnet op. Det er en dejlig tradi-
tion på et smukt sted. Tidspunktet er 
søndag den 17. august kl. 14.

Salmegudstjenester
Henover sommeren vil der være 
færre hverdagsgudstjenester end 
sædvanligt. Men vi har salmeguds-
tjenester nogle gange. Ideen bag dis-
se gudstjenester er dels at synge sal-
mer – naturligvis – men dels også en 
mulighed for at komme lidt bag om 
salmerne. Hver salme bliver intro-
duceret, så vi hører noget om deres 
sammenhæng, forfatter og enkelte 
pointer. Kom og syng med!

Disse gudstjenester finder sted 
tirsdag 3/6 i Våbensted kirke, tirsdag 
19/8 og onsdag 3/9 i Fjelde kirke. Alle 
dage kl. 19.

De 4 sogne
Inden sognets hjemmeside kommer 
op og køre i løbet af den kommen-
de tid, er pastoratet at finde bl.a. på 
facebooksiden ”de fire sogne”, hvor 
man kan melde sig ind og holde sig 
opdateret. Dér kan man også kom-

mentere livets gang i pastoratet, hvis 
man har noget på hjertet.

Slemminge Fjelde Våbensted engestofte Sogne

Adresser mm
Slemminge-Fjelde
Våbensted Engestofte Sogne

Sognepræst
Kenneth Bjørnholt Jacobsen
Engestoftevej 47
4990 Sakskøbing
Tlf: 54 77 93 99
E-mail: KEBJ@KM.DK
Mandag er fridag
Træffetid kl. 10-12

Formand Slemminge-Fjelde
Anette Watz
Fjelde Bygade 15
4990 Sakskøbing
anette.watz@gmail.com
Mobil 51 70 53 58

Formand Våbensted-Engestofte
Knud Erik Rasmussen
Maribovej 129
4990 Sakskøbing
ker129@anarki.dk
Tlf. 54 70 50 25
Mobil 40 50 50 25

Graver Våbensted-Engestofte
Ole Bruhn
Mobil 20 74 63 85

Graver Slemminge-Fjelde
Erling Bruhn Knudsen
Tlf. 54 77 71 70 (graverkontoret)
Mobil 20 64 27 16

Kirkebil
Kan bestilles til alle fire kirkers 
søn- og helligdags-gudstjenester. 
Ring venligst inden kl. 12 dagen 
før til vognmand Bo Hemming-
sen på tlf. 54 77 90 49.
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radsted og Tårs Sogne

Eftermiddagsudflugt
Atter i år gennemføres Tårs Sogns ef-
termiddagsmøde i juni måned som 
udflugt i bus.

Udflugten finder sted tirsdag d. 
3. juni – og alle er velkomne til at 
deltage.

Programmet er således, at vi kl. 
13.00 samles ved Tårs Præstegårds 
indkørsel, hvorfra vi kører mod Fal-
ster. Det er også muligt at stige på i 
Sakskøbing og Radsted.

Først kører vi til Klosterkirken i 
Nykøbing. Denne kirke indgik som 
sydfløjen i det Franciskanerkloster, 
Erik af Pommern stiftede 1419. Også 
klosterets vestfløj er bevaret. Da 
munkene i 1532 havde forladt klo-
steret, blev klosterkirken af Frederik 
I givet til Nykøbing som sognekir-
ke. Kirkens fineste klenodie er nok 
”Dronning Sofies anetavle”. Dron-
ning Sofie var enke efter Frederik 
II, og boede på Nykøbing Slot 1588-
1631. Anetavlen, opsat 1627, viser 
dronningens forfædre i 5 generatio-
ner - 63 personer som brystbilleder.

Herefter kører vi til ”Guldborg-
sund Zoo & Botanisk Have”. Haven 
er oprettet 1933, og var kendt som 

Nykøbing Falster Zoo. Siden 2001 er 
haven indrettet på ny, og mange nye 
anlæg kommet til. (Vi tillader os at 
opkræve et bidrag til entre til haven.)

Eftermiddagskaffen nyder vi på 
”Pomlenakke”, i pavillonen på brin-
ken højt over Østersøen.

Der vil under turen blive budt 
på en forfriskning. Vi regner med 

at være tilbage senest kl. 18.00. Af 
hensyn til udflugtens praktiske gen-
nemførelse bedes man tilmelde sig 
til Tårs Præstegård, tlf. 54 77 20 39. 
Vel mødt.

Gudstjeneste i det fri  
den 20. juli kl. 14.00
I de sidste seks 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 istandsæt-
telse.

Vi fører skikken videre i år, når vi 
holder gudstjeneste i Præstegårdsha-
ven søndag d. 20. 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.

Bål & pølser
Der har i de senere år været den gode 
tradition i Radsted, at der efter en 
gudstjeneste i juni (2. pinsedag eller 
Skt. Hans) blev stegt pølser over bål 
i præstegårdshaven. Det bliver i år 
søndag 22. juni, hvor der efter guds-
tjenesten kl. 10.30 i Radsted Kirke 

50 års konfirmationsjubilæum. Konfirmandholdet, som blev konfirmeret i Tårs Kirke 
d. 12. april 1964, havde valgt at mødes i anledning af jubilæet den samme dato i år.
Deltagerne indledte mødet med en kort højtidelighed i Tårs Kirke, hvor billedet er taget. 

Se artiklen på bagsiden om Dronning Margrethes Ege ved Tårs Kirke.
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om konfirmation og konfirmations-
forberedelse, hvordan man melder 
sig til, og hvornår konfirmationsfor-
beredelsen begynder. I 2015 er kon-
firmationsdatoerne søndag 12. april 
i Radsted (1. søndag efter påske) og i 
Tårs søndag 26. april (sidste søndag 
i april). 

Se også på side 11 om hvad der er 
aftalt i forbindelse med den nye fol-
keskolereform om konfirmationsfor-
beredelsen for dem der går på Saks-
købing Skole.

tændes bål, og så er der dømt som-
mer, pølser, kartoffelsalat og hygge.

Udflugt fra Radsted
Søndag 24. august indbydes der til 
sommerudflugt fra Radsted. Bussen 
holder klar på parkeringspladsen 
med afgang kl. 10.00 til Olstrup, 
hvor vi er med til gudstjeneste og 
bagefter får fortalt lidt om kirken. Så 
kører vi et sted hen og spiser et mål-
tid mad. Derefter kører vi til Tågerup 
og besøger museet, der er indrettet i 
den tidligere polakkaserne. Efter en 
kop kaffe med kage skal vi se Tåge-
rup kirke med de berømte kalkmale-
rier, som præsten vil fortælle os om, 
inden bussen ad smukke omveje kø-
rer os hjem.

Det koster 150 kr. (bus, middag og 
kaffe) at komme med, og tilmelding 
kan ske til Radsted præstegård, tlf. 54 
70 54 08 senest fredagen før.

Radsted kirke lukker
Det lyder slemt, og man hører jo så 
meget om at der skal lukkes kirker på 
Lolland. Hvad Radsted kirke angår 
er lukningen nu kun midlertidig, 
og den skyldes udelukkende at kir-
ken skal kalkes (eller rettere limfar-
ves) indvendigt. Hvornår helt nøj-
agtigt vides ikke i skrivende stund, 
men gudstjenesterne i slutningen af 

august er rettet ind efter det. Kirkeli-
ge handlinger henvises til Tårs kirke. 

Gudstjeneste i træernes skygge
På grund af ovenstående flyttes 
gudstjenesten søndag 31. august kl. 
9.00 over på den anden side af vejen, 
til Radsted præstegårdshave, eller 
hvis vejret ikke arter sig til konfir-
mandstuen. Så kan vi kalde det en 
cafégudstjeneste, for der vanker også 
en kop kaffe med rundstykker.

Graverhus opdateret
Det trængte til det, Arbejdstilsynet 
gav et vink med en vognstang – så 
nu har graverhuset ved Radsted kir-
ke fået en tiltrængt opdatering. Det 
førhen kombinerede opholdsrum og 
kontor er nu opholdsrum med køk-
kenfaciliteter, et opbevaringsrum er 
blevet indrettet til kontor for grave-
ren, og et skur er bygget til ud mod 
baghaven med plads til river, grav-
planker og andre robuste redskaber.

Så er vi på Facebook!
Der er oprettet en facebookside for 
Radsted-Tårs. Adressen er her:
https://www.facebook.com/radstedtaars

Konfirmeres i 2015?
Alle børn i Sakskøbing-skolernes 6. 
kl. får i juni en indbydelse med hjem 

Adresser Radsted / Tårs

Sognepræst
Provst Anne Birgitte Villadsen
Alleen 11
4990 Sakskøbing
Tlf. 54 70 54 08
E-mail: abv@km.dk
Træffes bedst hverdage kl. 12-13 
eller efter aftale.

Sognepræst
Bendicht Mader
Tårsvej 16
4990 Sakskøbing
Tlf. 54 77 20 39
Træffes bedst kl. 11-12
Mandag er fridag.

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

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

Graver
Flemming Rasmussen
Tlf. 21 25 15 96

Kirkegårdskontor
Alleen 8, Radsted

Menighedsrådets e-mail
7595@sogn.dk

Hjemmeside
www.radstedsogn.dk

Den nye tilbygning til graverhuset ved Radsted kirke.



11

Fælles for alle sogne

Årsmøde – Landemode 2014
I år er landemodet, eller stiftets års-
møde, flyttet til en lørdag, nemlig 
lørdag d. 14. juni.

Programmet er:
Kl. 12.30: Gudstjeneste i Maribo 
Domkirke. Prædikant: provst Bjarne 
Madsen. Michael Fagerlund kreeres 
som provst af biskop Steen Skovs-
gaard.
Kl. 13.45: Kaffebord i Bangs Have.
Kl. 14.00: Årsberetninger v/ biskop 
Steen Skovsgaard og stiftsrådsfor-
mand Bent Normann Olsen samt 
uddeling af årets kirkelige initiativ-
pris.
Kl. 15.30: Foredrag ”At kende 
sandheden” v/filminstruktør Nils 
Malmros.

Tilmelding for alle interesse-
rede kan ske via mail til LFSTIFT@
KM.DK. Pris pr. person: 100 kr.

Friluftsgudstjeneste –  
nu med kirkekaffe!
Igen i år holder alle sognene i Lol-
land Østre Provsti fælles frilufts-
gudstjeneste 2. pinsedag, mandag 9. 
juni i Fuglsang Have.

Alle provstiets præster medvirker 
sammen med mange frivillige fra 
sognene. Sognepræst Karen Margre-
the Feldmose Antonsen holder præ-
dikenen. Organist Brian Skovgaard 
Sell Larsen, Nysted Kirke, spiller til 
salmerne, og koret Local Vocals fra 
Nysted synger for. Konfirmander 
fra Sakskøbing har malet et alterbil-
lede. Menighedsrådsmedlemmer og 
ansatte pynter med blomster, stiller 
bænke og borde op, bager brød til al-
tergangen, og står for kaffebrygning 
og kagebagning. For som noget nyt 
er der i år kirkekaffe efter gudstjene-
sten. Og stadig kan man også tage 
madkurven med og nyde i parken og 
således få en lang og god dag ud af 
det!

Da det er Carl Nielsens 149 års 
fødselsdag, vil melodier komponeret 
af ham sætte præg på gudstjenesten. 

Han skrev i øvrigt i et brev date-
ret 22. august 1913 til Bodil og Viggo 
Neergaard på Fuglsang efter et besøg 
hos dem:

Kære Bodil og Viggo!
Nu er saa denne smukke Tid forbi. Det 
er det mærkelige ved Fuglsang, at selv 
om det regner og blæser, eller det er helt 
Vinter med Sne og Sjap og Is og Kulde; 
naar man kommer hjem derfra er det 
alligevel som om Solen har skinnet hele 
Tiden. Vi havde jo forresten ogsaa nogle 
varme Sommerdage iaar, men noksagt: 
Solen skinner altid paa Fuglsang.

Konfirmation 2014-15
Den nye folkeskolereform får også 
indflydelse på konfirmationsforbere-
delsen. Det er aftalt med Sakskøbing 
Skole, at 7. kl. har konfirmandtimer 
torsdage fra kl. 13.00 til 14.30 i uge 
36-41, og torsdage fra kl. 8.00 til 9.30 
i uge 43-51. Fra januar til april er der 
afsat 4 gange fra kl. 12.00 til 16.00, 1 
gang månedligt på løbende ugedage.

Inden sommerferien vil elever i 6. 
kl. på Sakskøbing-skolerne få et brev 
med hjem med nærmere oplysnin-
ger om undervisningsforløb, tider, 
tilmelding og konfirmationsdatoer. 

Der vil blive sørget for bustrans-
port i samme omfang som nu fra 
eller til skolen og fra eller til præste-
gårdene. 

Det skal nok blive godt! 

eventliste
Juni
Tirsdag d. 3. juni kl. 13.00  Tårs kirke: Udflugt  
Søndag d. 8. juni kl. 12.00  Slemminge Præstegårds have: Jubilæumsfest 

med grillede pølser
Søndag d. 8. juni kl. 20.00  Sakskøbing Kirke Koncert: Henrik Sørensen, 

Jazzpianist
Lørdag d. 14. juni kl. 12.30  Maribo Domkirke: Stiftsårsmøde 
Søndag d. 15. juni kl. 11.30  MajbølleKirke:  Sommerfest i (obs tilmelding 

1. juni,se lokalsiderne)
Søndag d. 22. juni kl. 10.30  Radsted Præstegårdshave: Bål og pølser 
Søndag d. 29. juni kl. 20.00  Sakskøbing Kirke: Koncert for trompet og 

orgel

Juli
Lørdag d. 19. juli kl. 12.00  Sakskøbing kirke:  Koncert:  Wayne Siegel. 

August
Søndag d. 17. august kl. 20.00  Sakskøbing kapel: Koncert på claviorgel
Søndag d. 24. august kl. 10.00  Radsted  Kirke: Sommerudflugt (tilmelding 

senest fredagen før)
Søndag d. 31. august kl. 20.00  Sakskøbing Kirke: Koncert på to orgler.

Kirkebladet for  
Sakskøbing-egnen 
udgives af menighedsrådene i 
vore ni sogne.

Redaktør  
Lisbeth Lumby 
Enebærvej 6, 4990 Sakskøbing  
E-mail: lrkr@km.dk

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 
sognepræs ten.

Deadline næste gang:  
Onsdag den 9. juli 2014

Redaktionens medlemmer
- Bendicht Mader, Tårs
- Esbern Gaur Vernersen,  

Majbølle-Vigsnæs
- Anne Birgitte Villadsen, Radsted
- Lisbeth Lumby, Sakskøbing
- Knud-Erik Rasmussen,  

Våbensted
- Kenneth Bjørnholt Jacobsen, 

Slemminge



Nord for Tårs Kirke står to meget 
gamle egetræer. De ses tydeligt fra ve-
jen; og ifølge en lokal folkelig traditi-
on hedder de ”Dronning Margrethes 
Ege”. På den måde er tiden, hvor de 
begyndte deres vækst, ført tilbage til 
Dronning Margrethe den Førstes re-
geringsår 1376-1412. Dronning Mar-
grethe den Første har en særlig betyd-
ning for Lolland, idet hun oprettede 
Birgittinerklostret i Maribo i begyn-
delsen af 1400-tallet. Egetræerne er 
på den baggrund ca. 600 år gamle.

Spørgsmålet melder sig naturlig-
vis om denne aldersbestemmelse 
holder. Norman V. Steenstrup har 
taget spørgsmålet op i bogen ”Tårs 
Sogn i Musse Herred Lolland” (Forla-
get Guldborgland 1989), og forsøger 
at nærme sig et svar ud fra ældre lit-
teratur om gamle egetræer i Baroniet 
Guldborgland.

Det nævnes heri, anfører N. V. 
Steenstrup, at egetræer i almindelig-
hed har gode vækstbetingelser i den 
lollandske jord med dens udstrakte 
underlag af ler og en høj grund-
vandsstand i skovene. De vil derfor 
i deres første ca. 100-150 vækstår nå 
en anselig tykkelse.

I forhold hertil har de to gamle 
egetræer ved Tårs Kirke haft langt 
ringere vækstbetingelser. Afstan-

den mellem de to stammer er kun 
tre meter, og deres rodnet er derfor 
stærkt sammenfiltret; og under blæst 
og storm har de påført hinanden stor 
skade ved at afpiske blade og grene, 
ja de har i grunden fælles trækrone. 
Dertil er kirkegården drænet i et par 
meters dybde.

Det betyder, at ved-tilvæksten per 
år er mindre hos ”Margrethe-egene” 
end hos skovtræerne.

På baggrund af disse omstændig-
heder gør N. V. Steenstrup et forsøg 
på at beregne egetræernes alder. 

I 1983 havde den store ”Margre-
the-eg” en konstateret ved-tykkelse 
på 192 cm. I betragtning af de ringe 
vækstforhold sættes dens diameter 
som 100-årig til 60 cm. Af et andet 
gammelt egetræ i Guldborgland kan 
man slutte sig til, at ved-tilvæksten 
fra 1883 til 1983 har været 16 cm., 
d.v.s. ca. 1,6 mm per år.

Da ”Margrethe-egene” var yngre, 
må den årlig ved-tilvækst formodes 
at have været større end 1,6 mm; 
og N.V. Steenstrup forsøger så at be-
regne alderen for den store ”Margre-
the-eg” ud fra tre forslag til antaget 
større årlig ved-tilvækst fra træet var 
100 år til 1883.

Antages den årlige ved-tilvækst 
i denne periode at have været 2,1 

mm, havde træet i 1983 en alder på 
750 år – og begyndte altså sin vækst 
ca. 1233. Ved en årlig tilvækst på 3,1 
mm er alderen 575 år i 1983 – med 
påbegyndt vækst ca. 1408. Ved 4,7 
mm er alderen 447 år.

I første forslag går ”Margrethe-
egene” tilbage til Tårs Kirkes opfø-
relse; i andet til Dronning Margrethe 
den Førstes sidste regeringsår; i tred-
je til reformationen i Danmark 1536.

Til sidst skriver N. V. Steenstrup 
dog, at ”kun en boreprøve til træets 
marv vil kunne afgøre spørgsmålet - 
men det kan dog siges, at traditionen 
kan have ret”.

I marts 2004 blev de gamle ege 
på foranledning af Lolland Østre 
Provstiudvalg og Tårs Menigheds-
råd besigtiget af en træ-sagkyndig, 
bytræskonsulent, cand. hort. Niels 
Hvass.

I rapporten hedder det bl.a.: ”De 
to meget gamle ege (Quercus rubur) 
står tæt ved hinanden… kronerne er 
vokset sammen. De har begge nor-
mal knopsætning i ydre kroneperi-
feri. Skudtilvæksten er meget lille, 
hvilket er normalt, alderen taget i 
betragtning. Der er vækstmæssigt 
ingen tegn på særlig tilbagegang.  …

På det store træ vokser en stor gren 
i 3 meters højde vandret mod kirken. 
Grenen giver karakter og bør bevares 
længst muligt. Når tiden kommer – 
om 20 eller 50 år – kan grenen un-
derstøttes, men ikke endnu. Det er 
der biologiske årsager til.  …

De to træer er meget bevarings-
værdige, og har mange år foran sig”.

B.M.

De gamle ege ved Tårs kirke


