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Uberørt af byens travlhed
og trafikkens tunge brus,
som en helle midt i larmen
står det underligste hus.
Stilhed, der er livets egen,
overdøver dagens krav,
her hvor Helligånden holder
åbent hus for høj og lav.
Her har dagens evighed,
her har kærlighed sit sted,
hvor Guds Søn er sammen med os
under Helligåndens fred,
og da føler vi en stund,
at vi står på hellig grund,
og at livets mening lyder fra
vor skabers egen mund.
Lars Busk Sørensen
(Salmebogen nr. 331)

Billedet her og på bagsiden:
En konfirmand fra 2008.

Forår 2013
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Syngelyst
Der er ca. 80.000 danskere, der synger i kor. Der er ca. 12.000 børn og
unge, der synger i kirkekor. Næsten
alle kirkekor er medlemmer af
Danmarks største kororganisation ”Folkekirkens Ungdomskor”, også kaldet
FUK. Sakskøbing Kirkes
Pigekor, som tæller 27
medlemmer, er naturligvis også med i FUK.
Alle slags børn synger
og alle slags børn synger i
kirkekor – og man bliver ikke et englebarn af at synge i kirkekor! Hver
uge møder mange børn og forældre
kirken gennem kirkekorene. Sådan
bliver kirken til deres egen kirke.
Syngelyst bliver til livslyst
Det er sundt at synge, for syngelyst
bliver til livslyst. Det sker, når man
både kan høre og mærke, at man er
en del af et levende fællesskab. Her
trækker alle vejret gennem sangen
og gennemsynger luften og bærer
klangen frem. Når man synger i kor
er man en del af noget større, hvor
det er umuligt at være sig selv nok. Et
kirkekor er også en del af noget større, nemlig kirken. Kirkekoret lægger sig ind i kirkemusikkens lange
tradition og bærer blandt andet den
danske salmeskat videre. Musikken
ligger som en skat i sindet – og har
man lært at synge, er det for livet.
Man kan til enhver tid tage en sang
frem af sit gode forråd – og instrumentet har man jo altid på sig! Når
man deler sin syngelyst med andre
bringer det glæde, både til en selv og
til publikum.
At synge med ørerne
Når man synger i kirkekor lærer man
en masse. Man lærer at trække vejret
helt ned i maven og forberede kroppen på at skabe lyd. Man lærer at
synge rent og at bruge sin stemme
rigtigt. Man lærer noget om noder
og rytmer. Og man lærer (måske det
allervigtigste) at synge med ørerne.
Nok kommer lyden ud af munden,
men med ørerne lytter man sig ind i
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korklangen, så korets sang kan klinge smukt og homogent.
Når man synger i kirkekor lærer
man også at koncentrere sig og
samarbejde, man lærer at lytte til andre og stå frem og
vise, hvad man kan. Når
man synger i kirkekor afhænger det gode resultat
af hver eneste korsangers
seriøse indsats.
Korlederen har mange
opgaver. Korets repertoire og
musikalske arbejde står naturligvis
i første række, men dertil kommer
hele stemningen i og omkring koret:
Rekruttering og fastholdelse af sangerne, motivation og positiv udvikling og ikke mindst den stemning,
der er til korprøverne.
”Folkekirkens Ungdomskor”
Det er de lokale menighedsråd, der
driver kirkekorene. Ved at være medlem af ”Folkekirkens Ungdomskor”
får de lokale kirkekor mulighed for
at deltage i korstævner/landsstævner med de ca. 520 andre kirkekor
og korlederne får tilbud om kurser.
De bedste sangere i de lokale kirkekor kan konkurrere sig ind i FUKs
Landskor, som er et elitekor med ca.
45 sangere og en dygtig dirigent.
De mødes rundt omkring i landet nogle weekender om året for at
øve og synge koncert. Da Landskoret blev oprettet for 10 år siden, ﬁk
Sakskøbing Kirkes Pigekor straks en
sanger med og i disse år er vores kor
også repræsenteret med en sanger i
Landskoret. Den 6.-8. september 2013
kommer Landskoret til Sakskøbing på
øveweekend med koncert i kirken søndag eftermiddag.
”Folkekirkens Ungdomskor” udgiver kornoder og har et stort nodebibliotek i Løgumkloster. Der er ansat to
korkonsulenter, som tager ud i hele
landet som ”kordoktor” og en generalsekretær, der står for den daglige
ledelse. FUK har et årligt budget på
2,2 mill. kr. og en hovedbestyrelse,
der lægger et stort arbejde i de forskellige udvalg for FUKs mange akti-

viteter. Bestyrelsen er sammensat af
udpegede enkeltpersoner og FUK-repræsentanter (korledere) fra landets
10 stifter.
I de kommende år vil FUK opprioritere arbejdet for kirkernes voksenkor, som f.eks. Sakskøbing Kammerkor.
Gratis glæder
Det er gratis at dyrke sin syngelyst
og livslyst i et kirkekor. Sakskøbing
Kirkes Pigekor holder korprøve torsdag eftermiddag og ca. hver anden
måned optræder koret til en gudstjeneste eller koncert. Der stilles krav
til korsangerne og derfor honoreres
de med et beløb for hvert afsluttet
projekt. De dygtigste sangere har
mulighed for at få en plads i ”Søndagskoret”, hvor man får løn for
hver gudstjeneste. For voksne er der
mulighed for at synge i Sakskøbing
Kammerkor. I tilfælde af syngelyst
kontaktes korleder Flemming Chr.
Hansen.
Hanne Margrethe Tougaard, sognepræst,
medlem af FUKs hovedbestyrelse
Kirkebladet for
Sakskøbing-egnen
udgives af menighedsrådene i
vore ni sogne.
Redaktør: Tommy Jørgensen,
Drosselvej 10, 4990 Sakskøbing
Kirkebladet trykkes i 5000 eksemplarer og udkommer 4 gange om
året: 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december.
Ved manglende levering bedes
man henvende sig til kirkekontoret i Sakskøbing eller
sognepræsten.
Deadline næste gang:
Søndag den 28. april 2013
Redaktionens medlemmer
- Bendicht Mader, Tårs
- Esbern Gaur Vernersen,
Majbølle-Vigsnæs
- Anne Birgitte Villadsen, Radsted
- Lisbeth Lumby, Sakskøbing
- Knud-Erik Rasmussen,
Våbensted

Sakskøbing Sogn

Danmissions stiftsårsmøde
Danmission holder stiftsårsmøde
søndag d. 21. april 2013 i Sakskøbing. Vi begynder kl. 10.30 med højmesse i Sakskøbing Kirke, hvor Knud
Sørensen er prædikant.
Efter gudstjenesten byder vi på
frokost i præstegårdens konfirmandstue, og herefter vil Jens Chr. Nielsen, tidl. præst i Nysted, uddybe emnet: Hvordan får menighedsråd og
præst givet plads for mission i sognets liv? Programmet byder også på
årsberetning, eftermiddagskaffe og
et udblik til Myanmar og Danmissions arbejde der, ved Jens Chr. Nielsen. Tilmelding er ikke nødvendig.

Velkommen til
kordegn Benthe Thye
Den 1. januar 2013 bød vi velkommen til vor nye kordegn. Vi har fået
en kordegn, der har indsigt i mange
forskellige jobområder og har adskillige kompetencer, som vi kan bruge
i Sakskøbing sogn. Benthe Thye er
vant til at have mange bolde i luften
og er vant til at formulere sig i tale
såvel som skrift. I de få uger, hun har
været ansat, har Benthe vist, at hun
ikke er bange for at kaste sig ud i nye
udfordringer, og hun er hurtig til at
opfange og forstå nye opgaver.
Sakskøbing sogn har fået et nyt
ansigt på kirkekontoret, og vi har
fået en yderst velkvalificeret sparringspartner, som er struktureret,
pligtopfyldende og med et godt humør. I de næste 2 år, vil hun tage
kordegneuddannelsen, og vi byder
velkommen til et spændende og udfordrende arbejde.
Ebbe Bressing
Formand for Sakskøbing menighedsråd

Sakskøbing menighedspleje
Vi arbejder i øjeblikket på at få etableret en besøgstjeneste i Sakskøbing
og omegn. Læs mere om det på fællessiderne.
Derudover afholdes der generalforsamling tirsdag d. 14. maj kl. 19
i Sakskøbing Sognegård, Torvet 10,
hvor alle er velkomne også hvis nogle skulle have lyst til at stille op til
bestyrelsen.

Vor nye kordegn Benthe Thye.

Sogneeftermiddag
Tirsdag den 12. marts 2013 kl. 14.00
går turen til Nakskov med rundvisning på Nakskovs seværdige kirkegård og i Skt. Nikolai Kirke. Der er
kaffe undervejs på turen.
Afg. med bus fra Torvet kl.14.00,
vi er hjemme igen ca. kl. 18.00. Turen koster kr. 75,-.
Tilmelding er bindende og nødvendig, da der er begrænset deltagerantal. Tilmeldingsfristen var den
26. februar, men eventuelt overskydende pladser kan tilbydes ved at
kontakte Ellis Bilslev-Jensen på tlf.
54 70 56 48 eller Birthe Larsen på tlf.
54 70 69 60.
Sangformiddage
Sidste sangformiddag i denne sæson
er onsdag d. 20. marts kl. 10-11.30.
Alle er velkomne til at deltage i hyggelig fællessang fra salmebogen og
højskolesangbogen. Undervejs er der
kaffe og småkager.
Strikkegruppen
Vi strikker som regel den første tirsdag i hver måned og mødes i Sognegården, Torvet 10 kl. 14-16 på flg.
datoer: d. 5. marts, d. 2. april, d. 7.
maj, d. 4. juni.

Babysalmesang
Fra april til juni 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 3.
april 2013 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.
Mest for børn
(og barnlige sjæle)
Palmesøndag arrangerer Børne og
Unge udvalget ved Sakskøbing Kirke
til påskesjov. Vi mødes i kirken og
maler påskeæg kl. 10. Så holder vi
en hyggelig og børnevenlig gudstjeneste og bagefter går vi alle op til
Saxenhøj for at trille æg. Der vil også
være lidt at spise og drikke. Det er
gratis at deltage i arrangementet.

Koncerter m.m.
Lørdag d. 9. marts kl. 16 kan man få
lejlighed til at dykke ind i salme3

og-så-meget-andet-digteren Simon
Grotrians helt særlige univers. Det
sker, når Vor Frelsers Kirkes Kantori
fra Esbjerg kommer på besøg med
programmet Solkantate. Koncerten
rummer kormusik, fællessalmer, læste tekster og solistiske indslag, og
danner tilsammen en farverig og
afvekslende collage af Grotrians tekster. Al musikken er komponeret af
organist og komponist Mikkel Andreassen, som også er korets dirigent.
Centralt i programmet står den halvtimelange Solkantate for solo, kor og
orgel, som er skrevet til Vor Frelsers
Kirkes 125-års jubilæum i 2012.
Langfredag d. 29. marts kl. 16 er
der liturgisk musikgudstjeneste med
oplæsning af beretningen om Jesu
lidelse og død. Imellem læsningerne
spiller Dorthe Zielke og Søren Johannsen uddrag af Johann Sebastian
Bachs Matthæuspassion, arrangeret
for trompet og orgel. Begge musikere
er solistuddannede fra konservatoriet og optræder jævnligt både nationalt og internationalt. De har sammen udgivet 3 cd’er.
Påskedag d. 31. marts kl. 10.30
medvirker hele Sakskøbing Kirkes
Pigekor ved højmessen.
2. påskedag kl. 19 synger Sakskøbing Kammerkor meditative sange
fra Taizé samt gospelsange af forskellig art.
Søndag d. 21. april kl. 20 er der
prædebut med violinisten Luissine
Azizian. Hun skal afslutte sit studie i
solistklassen på konservatoriet i København med debutkoncert senere
på foråret, men allerede i april kan
man altså høre hendes program i
Sakskøbing Kirke.
Pinsedag d. 19. maj kl. 10.30 medvirker Sakskøbing Kirkes Pigekor ved
pinsehøjmessen.
2. pinsedag d. 20. maj kl. 20 er der
koncert med vokalensemblet Voci
fluenti. På programmet er der bl.a.
Fadervor-udsættelser af komponisterne Maurice Duruflé, Kasper Borchersen og Michael Bojesen samt
anden kormusik af Jesper Madsen,
Naji Hakim, Sergej Rakhmaninov og
Merete Kuhlmann.
Der er gratis adgang til alle koncerterne.
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Adresser Sakskøbing Sogn

Søndag den 7. april 2013
kl. 9.00 konfirmeres
- Katja Feng Frederiksen
- Ida Louise Juul Hansen
- Emil Bagge Hemmingsen
- Mathias Harrishøj Jørgensen
- Sandra Kjergaard
- Emil Rømer Lerche Merkel
- Benjamin Winther Nielsen
- Jonas Stefan Huese Nielsen
- Michelle Ølgaard Nielsen
- Søren Loll Rasmussen
- Nadja Løje Schønbech
- Rasmus Dahl Villsen
- Nicklas Silva Hansen Weeraratne
- Mia Winther
- Michael Nielsen
- Jessica Hjørdis Bodil Andersen
Søndag d. 7. April 2012
kl. 11 konfirmeres
- Regina Roholt Drasing Eriksen
- Mads Brandt Hansen
- Rosa Christine Holse
- Cille Marie Jacobsen
- Nadien Kruse
- Kamilla Renée Koch Larsen
- Julie Lindkvist Lund
- Mike Phachara Sonprasoet Nielsen
- Emil Ohrberg Nordstrøm
- Emil Mørkøv Kristiansen
- Alexander Sebastian Eriksen
- Tilde Bonde Carstensen
Søndag den 14. april 2013
kl. 9.00 konfirmeres
- Celine Fugl Pedersen
- Christian Hansen
- Emilie Jørgensen
Søndag d. 14. april 2013
kl. 11 konfirmeres
- Jesper Rasmussen Sørensen
- Christoffer Rasmussen Sørensen
- Rasmus Bjørnlund Pind
- Sebastian Visholm Bentsen
- Signe Møller Juul
Ny hjemmeside
Sakskøbing sogn har fået ny hjemmeside. Besøg den på www.sakskobing-sogn.dk

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
Jonna Møller
Fjordvej 26, 4990 Sakskøbing
Kirkebil
DanTaxi telefon 5485 4344
eller 7025 2525
Sognets hjemmeside
www.sakskobing-sogn.dk

Slemminge Fjelde Våbensted Engestofte Sogne
Om istandsættelsen
af Våbensted kirke
Våbensted kirke har desværre været
lukket på grund af istandsættelse.
Der var sket det, at en del af loftet
faldt ned, grundet en fugtskade, som
løsnede det pudsede loft. Menighedsrådet ser frem til en festlig genåbning af kirken påskedag.
Gudstjenestelisten må dog tages
med forbehold, da der endnu ikke er
givet en helt bestemt dato for hvornår istandsættelsen er færdig.
Men vi glæder os til igen at holde
gudstjenester i den dejlige kirke.
Salme- og kirkestafet
De fire kirker har ladet Slemminge
kirke lægge rum til vores andel i Lolland Østre Provstis salme- og kirkestafet. Formålet er at mødes i provstiets forskellige kirker og synge os
igennem store dele af salmebogen.
Vi mødes i Slemminge kirke torsdag 7. marts kl. 19.00 til følgende
program: Introduktion til kirken,
opvarmning af stemmerne, salmesang, kaffepause, salmesang, tak for
i aften.
Dejlige Lolland
Lolland er en smuk ø! Flade roemarker, stjerneklare himle, kønne kirker
og mennesker som er lidt ud over det
sædvanlige.
Det har været en glæde og en ære
at være præst ved de fire kirker gennem atten år.
Jeg har mødt gammeldags tro, tøvende tvivl og munter vildskab.
Først og fremmest har jeg mødt
venlighed og overbærenhed. Det er
jeg taknemmelig over. Menigheds-

Konfirmation i de fire kirker
Våbensted kirke
søndag 21. april kl. 9.00
- Natasha Svedberg
- Stine Grum Stævnhøj
- Mathias Møller Matzen
- Nikolaj Steen Mortensen
- Michael Dannefer
- Julie Isabella Olsen
Engestofte kirke
søndag 21. april kl. 11.00
- Mathilde Viid Harring
- Amanda Elisabeth Hellgren Ruskov
- Sascha Nordentoft Funke Hansen
- Henrik Varly Quaade Høj Petersen
rådene ved de fire kirker har taget
ansvar for kirkernes liv og vækst,
samt hjulpet og støttet på alle måder. Kirkebetjeningen har sørget for
skøn musik, dejlig sang, smukt pyntede kirker og velordnede kirkegårde.
Menigheden har sørget for en god
kirkegang og en fin opbakning til arrangementerne.
Firesognspastoratet har meget at
være stolte af og glæde sig over.
Fra 1. marts er jeg ansat som sognepræst ved Skt. Nicolai kirke i Rønne på Bornholm.
Jeg ser frem til det ny embede
med glæde og forventning.
Ulla Skou Rasmussen.
Radiotransmission
fra Slemminge
Søndag 7. april kl. 10.00 transmitteres gudstjenesten fra Slemminge
kirke i radioens program 1. Her kan
du også høre kirkens digitale orgel,
som var en gave til kirken i 2011.

Adresser mm
Slemminge Fjelde
Våbensted Engestofte Sogne
Sognepræst
Vakant
På telefonsvarer 54 77 93 99
henvises til tjenestegørende
præst.
Formand Slemminge-Fjelde
Helle Pedersen
Hejredevej 7
4990 Sakskøbing
hejip@mail.dk
Tlf. 54 77 94 17
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
Tlf. 54 70 65 98
Mobil 20 74 63 85
Graver Slemminge-Fjelde
Erling Bruhn Knudsen
Tlf. 54 77 71 70 (graverkontoret)
Mobil 20 64 27 16

Slemminge Kirkes digitale orgel.

Årets konfirmander arbejder med at
bygge en julekrybbe.

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
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Slemminge kirke
søndag 5. maj kl. 9.00
- Oline Lise Rasmussen
Fjelde kirke
søndag 5. maj kl 11.00
- Olivia Wootton Stamphøj
- Andreas Stoltze Møller
Velkommen til Fuglsang
Alle sogne i Lolland Østre Provsti holder fælles gudstjeneste i den
smukke park ved Fuglsang. Tag gerne madkurv og kaffe med. Vi ses på
Fuglsang 2. pinsedag kl. 11.00.
De små synger
Der er babysalmesang for de små
mellem 0-12 måneder. Musikpædagog Kirsten Pedersen glæder sig
til at se jer i Våbensted præstegård
kl. 11.30 til 12.30 følgende dage: 3.
april, 17. april, 1. maj, 29. maj, 16.
juni. Tilmelding inden 25. marts på
tlf: 54779399, sms 30548230, mail
usr@km.dk

Strikkecafe
Mandag 4. marts er der strikkecafé
i Våbensted præstegård kl. 14.00 og
mandag 15. april er der strikkecafé i
Slemminge præstegård kl. 14.00. Vi

strikker tøj og tæpper til nødhjælp og der er kaffe på kanden.

Radsted og Tårs Sogne
Konfirmand Aktion
Onsdag 6. marts kommer Esther
fra Myanmar på besøg og fortæller
konfirmanderne om hvordan det
er at være ung og kristen i hendes
land. Derefter er spisning med asiatisk touch, og aftenen slutter med
en kort aftengudstjeneste kl. 19.00 i
Radsted Kirke.
Alle er velkomne til gudstjenesten.
Café-koncert
Onsdag 13. marts kl. 19.00 er der
café-koncert i Radsted Præstegård
med Midtlollandske Spillemænd. På
programmet står dansemelodier til
danske folkedanse, herunder nogle
melodier med lokal tilknytning, fx
en Kontrasejre fra Nørre Radsted og
en Menuet fra Hjelm. Midtlollandske Spillemænd er en øvegruppe på
8-10 spillemænd, der spiller sammen
onsdag aften på Holeby Skole, og i
mindre grupper eller enkeltvis spiller til folkedans for Midtlollandske
6

Folkedansere og i andre sammenhænge. Nogle af musikerne spiller
også i Højreby Spillemandslaug. Instrumenterne er violin, harmonika,
bas og fløjter. Til denne lejlighed er
sammensat et koncertprogram, som
vil blive introduceret undervejs.
Palmesøndags-brunch
Søndag 24. marts er det palmesøndag, og så er det blevet en tradition,
at der før gudstjenesten i Radsted
Kirke er palmesøndagsbrunch i præstegården kl. 9.30 med hosiannaboller, palmekager og andet godt. I år er
ingen undtagelse – velkommen!
Konfirmation
Søndag 7. april er der konfirmation
kl. 10.30 i Radsted Kirke. Konfirmanderne er:
- Maj-Britt Andresen
- Patrick Brylle
- Thomas Eschen Hansen
- Mathias Nelleman Jakobsen
- Asta Helvig Baltzer Jensen

- Benjamin Marius Kamper Jensen
- Henrik Michael Johansen
- Andreas Strange Rasmussen
- Cathrine Flindt Sidor
Gospelkoncert
Gospelkoret Emmaus fra Nykøbing
giver koncert i Radsted Kirke mandag 15. april kl. 19.00. Koret ledes af
Per Nedergaard Hansen, der er organist ved Lindeskovkirken, og blandt
sangerne er vores kirkesanger, Anne
Lund Kristensen. Der er gratis adgang til koncerten.
Bededagsaften
Der er aftensgudstjeneste kl. 19.00 i
Radsted Kirke torsdag 25. april, som
er aftenen før bededag. Efter gudstjenesten er der varme hveder og hyggeligt samvær i præstegården.
2. pinsedag i Fuglsang Have
Husk at gudstjenesterne er flyttet til
Fuglsang Have 2. pinsedag – se s. 10.
I Radsted plejer vi ellers at stege

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.

Konfirmanderne i Radsted.
pølser over bål efter gudstjenesten 2.
pinsedag, men det finder vi en anden dag til, og slutter i stedet op om
den fælles provstigudstjeneste.
Konfirmation i Tårs 2013
Ved gudstjenesten i Tårs Kirke
søndag den 28. april kl. 10.30
- Anne Mette Thun Grony
- Natacha Knørr
- Henrik Hulbæk Løje
- Daniella Klitz Richardt
Eftermiddagsmøder
i Tårs Præstegård
Det andet eftermiddagsmøde i 2013
afholdes tirsdag d. 5. marts.
Her vil Margrethe og Harry Kristiansen fortælle og vise lysbilleder
fra rundrejsen i Bøhmen i efteråret
2012. Blandt de besøgte steder var
Tjekkiets hovedstad Prag.
Næste eftermiddagsmøde finder
sted tirsdag d. 2. april.
Her får vi besøg af Henning DueHansen fra Sakskøbing, som vil for-

tælle og vise lysbilleder fra rejsen til
Argentina i marts 2011 arrangeret af
Lolland-Falster Stifts Mellemkirkelige udvalg. Henning Due-Hansen er
lektor i religion og historie, og rejsen
sigtede frem for alt mod at besøge
danske menigheder i Argentina. 41
personer deltog, mest fra Lolland og
Falster, heriblandt Stiftets nuværende biskop.
Fra 1850 til 1930 kom ca. 13.000
danske indvandrere til Argentina; og
som led i bevarelsen af hjemlandets
traditioner dannede de bl.a. danske
menigheder. I årenes løb er sket en
naturlig assimilation med det omgivende samfund; men i dag er endnu ca. 5.500 personer knyttet til de
danske menigheder, som mødes i de
danske kirker. (Se evt. Henning DueHansens beretning i Kirkebladet for
marts-maj 2012.)
Møderne begynder kl. 14.00 og
foregår i Tårs Præstegårds konfirmandstue. Alle er velkomne.

Fælles for alle sognene
Minikonfirmandprojekt
Sakskøbing-egnens præster er gået sammen om et minikonfirmandprojekt, som tilbydes alle børn i 3. kl. i egnens 9 sogne over en lang weekend 31. maj – 2. juni. Fredag eftermiddag begynder vi i Sakskøbing Kirke
med et musikalsk forløb over Jesu liv, lørdag er der forskellige workshops
i Våbensted præstegård, søndag formiddag ligeså, og søndag kl. 13.30
samles det hele sammen i en fælles gudstjeneste i Våbensted Kirke. Alle
i 3. kl. i Sakskøbings skoler får en særlig indbydelse.

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.
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Majbølle og Vigsnæs Sogne
Konfirmationer
i Majbølle og Vigsnæs Kirker
Den 26. april kl. 10.30. konfirmeres i
Majbølle Kirke:
- Sebastian Schiller
- Nicki Søndergaard Hansen
- Maya Pedersen
- Sandy Liv Rasmussen
- Emma Hansen
- Rikke Pedersen
- Line Olsen Kepp
- Sasha Leila Nielsen
Den 28. april kl. 10.30 konfirmeres i
Vigsnæs Kirke:
- Michael Henriksen
- Laura Nerup Tambour
Hør ’Gnisten’ i kirken
Den 14. marts kl. 19.00 i Majbølle
Kirke får vi besøg af harmonikaorkestret ’Gnisten’. Vi kan glæde os til
en festlig og fornøjelig aften. Der er
gratis adgang

gård til gymnastik under vejledning
af Rita Stern eller til et spændende
foredrag. Der serveres kaffe og kage
ved alle møderne til 25 kr. Følgende
foredrag er planlagt:

Konfirmander i Majbølle og Vigsnæs.
henvende sig til Tove Niclasen på tlf.
23 20 87 73, som gerne kommer og affotograferer billeder på forhånd.
Dåbstræf og familie
gudstjeneste den 26. maj
Ved Familiegudstjenesten den 26.
maj kl. 10.30 i Majbølle Kirke er der
samtidig dåbstræf med efterfølgende
spisning, sang, lege og aktiviteter i
Majbølle præstegård. Ved gudstjenesten skal vi bl.a. høre om dåben. Tilmelding senest 12. maj til præsten.
Hornfiskefestival
Når hornfiskene kommer, gentager
vi succesen med fiskedyst og spisning på stranden i Guldborg. Hold
øje med opslag i Brugsen og Lagunen i Guldborg.

Salme og Kirkestafet
Den 21. marts kl. 19.00 er Salme og
kirkestafetten kommet til Vigsnæs
Kirke. Efter en introduktion til kirken ved Tove Niclasen skal vi synge
og høre om salmerne fra de afsnit i
salmebogen som handler om Kristi
opstandelse og Evighedshåbet. Vel
mødt.
Vigsnæsfortællinger
Tirsdag den 23. april kl. 19 holder vi
fortælle- og erindringsaften i Vigsnæs
Sognehus. Alle er velkomne til at bidrage med billeder, fortællinger eller
ting og sager med tilknytning til Vigsnæs. Hvis man har gamle billeder fra
Vigsnæs liggende, vil det være en god
ide at få dem affotograferet, så de kan
vises for alle denne aften. Man kan
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Sogneturen den 9. juni
Efter en kort andagt i kirken drager
vi ud i det blå for at tilbringe en god
dag sammen. Sæt allerede nu kryds i
kalenderen denne dag. Nærmere oplysninger om turen følger.
Præstens træffetid:
er nu tirsdag kl. 12-14 i Majbølle
Præstegård, og som altid træffes jeg
telefonisk på 54 77 02 35 eller 24 96
73 30, eller efter aftale. Ring gerne.
Litteraturkredsen
byder nye medlemmer velkommen.
Ring og hør nærmere os Jane Nymand, tlf. 54 77 23 07.
Fællesskabet
byder velkommen til en ny sæson.
Vi mødes den 2. og 4. tirsdag i måneden kl. 14-16 i Majbølle Præste-

Den 12. marts: “Slægten længe leve”Christian Hildebrand om Helene
Strange: ’Vi vil her komme tæt på
forfatterinden Helene Strange, som
var født og boede på Nordfalster. Der
vil blive fortalt om vigtige og spændende begivenheder, ligesom der vil
blive fortalt om Helene Stranges forfatterskab’.
Den 23. april: ’Tag med på krydstogt på Nilen’, ved Harry Kristiansen: ’Vi sejler op ad Nilen og går i
land forskellige steder på den lange
sejltur, hvor vi bl.a. skal se den ufærdige obelisk. stenbrudene i Aswan og
Kom Ombo templerne. Vi skal også
en tur i Kongernes dal inden vi flyver til Cairo og ser på pyramiderne.’
Alle fra sognene der ikke har mulighed for at køre med den fælles bus
fra Brugsens p-plads kl. 13.30 kan
bestille kirkebil dagen før til Fællesskabet eftermiddage.
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

Organist i 25 år
Et interview med Jesper Bay Jensen i
anledning af hans organistjubilæum 1.
december 2012
Der blev spillet fornem Bachmusik for orgel den søndag i januar,
hvor Jesper Bay Jensen gav koncert
i forbindelse med gudstjenesten i
Engestofte Kirke. Anledningen var,
at han havde været ansat som organist i 25 år, først i Våbensted og Engestofte kirker, så også i Slemminge
og Fjelde kirker, og de sidste seks år
også i Radsted kirke. Han deler jobbet med Ranko Kozuh, som fortrinsvis spiller i ”fire-sogns”-kirkerne lørdage og søndage, mens Jesper spiller
i Radsted og til kirkelige handlinger
i ugens løb i alle kirkerne. Desuden
vikarierer Jesper i Sakskøbing – og en
del andre steder, som mange vil vide
af god erfaring.
Hvordan opstod din interesse for at spille orgel?
Jeg begyndte at spille klaver, da
jeg var 15 år. Først gik jeg til undervisning i Maribo, siden hos en lærer
ved konservatoriet i København. På
et tidspunkt tænkte jeg, at hvis jeg
skulle bruge det til noget, kunne jeg
måske blive organist, så jeg ringede
til daværende organist i Sakskøbing,
Peter Elkjær, og spurgte om han ville
lære mig at spille orgel. Der gik nærmest kun en måned, før jeg var ansat
i Våbensted og Engestofte. Samtidig
fulgte jeg undervisningen på Kirkemusikskolen i Roskilde hver 14. dag i
3-4 år og fik så eksamen som organist.
På Kirkemusikskolen undervises
man foruden i orgelspil i hørelære,
musikteori, salmekundskab, sang,
liturgi (gudstjenestens forløb), korledelse og orgelkundskab (hvordan
orglet er bygget op).
Det er jo præsten, der bestemmer salmerne. Bestemmer du så melodierne?
Faktisk er det også præsten, der i
sidste ende bestemmer melodierne.
Men ja – når jeg får salmenumrene
af præsten, finder jeg melodien. Tit
giver det jo sig selv, hvilken melodi
en salme skal synges på.

Jesper Bay Jensen ved orglet i Engestofte Kirke.
Men foruden at spille til salmerne, skal jeg jo spille de orgelstykker,
som hedder præ- og postludium
(for- og efterspil), hvor jeg vælger
noget der passer til søndagen eller
kirkeåret, og musikken under altergangen, og korsvar som amen efter
bønnerne. På det punkt er – hvor
mærkeligt det end lyder – præster
meget forskellige med hvornår de
mener der skal komme et amen fra
orglet.
Hvad musikken til bryllupper angår, så er det som om brudepar tror,
at der skal spilles ”Here comes the

bride”, men der er altså også anden
musik, der kan bruges.
Jeg synes, at salme og melodi skal
passe sammen tidsmæssigt, sådan
at en salme der er digtet engang i
1800-tallet også skal synges på en
melodi fra 1800-tallet. Og så skal salmens ord og hvad vi forbinder melodien med også passe sammen. Så er
det ikke ret godt som f. eks. med den
salme, som før ofte blev sunget ved
begravelser på melodien til ”Glade
jul”. Derimod er det godt, når en salme som forårssalmen ”Solen stråler
over vang” får sin egen nye melodi
i stedet for at blive sunget på samme
melodi som ”Altid frejdig”.
Noget helt praktisk: Jeg har lagt mærke
til, at når du skal spille orgel, så skifter du fra almindelige sko til mao-sko.
Hvorfor gør du det?
Orgler, de større af dem i hvert
fald, har både et eller flere klaviaturer man spiller på med hænderne, og
pedal, som er et klaviatur man spiller på med fødderne. Dér skal jeg jo
kunne mærke tangenterne!

Klaviaturerne på Radsted Kirkes orgel: 2
manualer og et pedal.

Kan man leve af at være organist?
Jeg er ikke død endnu... Jeg har
også et lille landbrug. Men med fem
kirker er lønnen efterhånden rimelig.
Interview v. ABV
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Fælles for
alle sogne
Salme- og Kirkestafet
Salme- og Kirkestafetten i Lolland
Østre Provsti 2012-13 løber endnu
tre gange, nemlig:
Torsdag den 7. marts: Slemminge
kirke, Engestoftevej 47, 4990 Sakskøbing: Jesu lidelse og død, Døden.
Torsdag den 21. marts: Vigsnæs
kirke, Vigsnæs Byvej 19, 4862 Guldborg: Kristi opstandelse, Evighedshåbet.
Torsdag den 4. april: Toreby kirke,
Torebyvej 56, 4891 Toreby: Kristi
Himmelfart, Kristi herredømme,
Kristi komme, Nadver, Konfirmation, Forår.
Fælles friluftsgudstjeneste
i Fuglsang Have
Her mens sneen endnu ligger over
landskabet, er det svært at forestille
sig lysegrønt græs og pinsesol. Men
det er ikke desto mindre hvad vi håber på, når vi igen skal samles fra
alle sogne i Lolland Østre Provsti til
friluftsgudstjeneste i Fuglsang Have.
Det bliver 2. pinsedag kl. 11.00. En
lille gruppe er gået i gang med planlægningen.
Babysalmesang
De 14 menighedsråd på Østlolland
er gået sammen om at tilbyde babysalmesang som et musikalsk tilbud
for de helt små børn og deres forældre. Fra april til juni 2013 er der fem
hold (i Våbensted, Sakskøbing, Døllefjelde, Nysted 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 børn i alderen 0 til 12
måneder. 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.
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Hvad sker hvor?
Marts
Mandag 4/3	Våbensted præstegård kl 14.00 Strikkecafé.
Tirsdag 5/3
Sakskøbing Sognegård kl. 14-16 Strikkegruppen
Tårs præstegårds konfirmandstue kl. 14 Margrethe og Harry
viser lysbilleder
Torsdag 7/3
Slemminge Kirke kl. 19. Salmestafetten
Lørdag 9/3
Sakskøbing Kirke kl. 16 Vor Frelsers Kirkes Kantori kommer på
besøg
Tirsdag 12/3 Sakskøbing Torv kl. 14.00 Nakskovtur se side 3
Majbølle præstegård kl. 14-16 om Helene Strange
Onsdag 13/3 Radsted præstegård kl. 19. Cafe -koncert m. Midtlollandske
Spillemænd
Torsdag 14/3 Majbølle Kirke kl. 19 Harmonikaorkestret ”Gnisten” kommer
på besøg
Onsdag 20/3 Sakskøbing Sognegård kl 10-11.30 Sangformiddag
Torsdag 21/3 Vigsnæs Kirke kl 19 Salmestafet
Søndag 24/3 Sakskøbing Kirke kl. 10 Påskeægs-maling og -trilning. Se s. 3
Fredag 29/3
(Langfredag) Sakskøbing Kirke kl.16 Liturgisk gudstjeneste
m. trompet og orgel
Søndag 31/3 (Påskedag) Sakskøbing Kirke kl 10.30 Sakskøbing Kirkes pige
kor medvirker
April
Mandag 1/4

(2. Påskedag) Sakskøbing Kirke kl 19 Sakskøbing Kammerkor
medvirker
Tirsdag 2/4
Sakskøbing Sognegård kl. 14-16 Strikkegruppen
Tårs præstegårds konfirmandstue kl. 14 Henning Due-Hansen
fortæller om Argentina
Onsdag 3/4
Sakskøbing konfirmandstue kl.10 Babysalmesang
Våbensted præstegård kl. 11.30-12.30 Babysalmesang
Søndag 7/4
Slemminge Kirke kl 10.00 Radiotransmission
Mandag 15/4 Slemminge præstegård kl 14.00 Strikkecafé.
Radsted Kirke kl. 19 Gospelkoret Emmaus fra Nykøbing
kommer!
Onsdag 17/4 Våbensted præstegård kl. 11.30-12.30 Babysalmesang
Søndag 21/4 Sakskøbing Kirke kl. 10.30 Danmission holder årsmøde.
Se s. 3.
Sakskøbing Kirke kl 20 Luissine Azizian spiller debutkoncert
Tirsdag 23/4 Vigsnæs sognehus kl. 19 Fortælle og erindringsaften se side 8
Majbølle præstegård kl. 14-16 Harry Kristiansen på Nilen
Torsdag 25/4 Radsted Kirke kl. 19 Aftengudstjeneste med hveder
Maj
Onsdag
Tirsdag 7/5
Tirsdag 14/5

Våbensted præstegård kl. 11.30-12.30 Babysalmesang
Sakskøbing Sognegård kl. 14-16 Strikkegruppen
Sakskøbing Sognegård kl. 19 Generalforsamling i menigheds
plejen
Torsdag 16/5 Våbensted præstegård kl. 11.30-12.30 Babysalmesang
Pinsedag 19/5 Sakskøbing Kirke kl.10.30 Sakskøbing Kirkes pigekor
medvirker
Mandag 20/5 (2. Pinsedag) Sakskøbing Kirke kl 20 Koncert med Voci
Fluenti. Se side 4
Fuglsang Have Friluftsgudstjeneste
Onsdag 29/5 Våbensted præstegård kl. 11.30-12.30 Babysalmesang
Juni
Tirsdag 4/6

Sakskøbing Sognegård kl. 14-16 Strikkegruppen

Besøgstjenesten
Sakskøbing Menighedspleje arbejder
på at få etableret en besøgstjeneste,
som gælder for hele området omkring Sakskøbing. Kunne du tænke
dig at blive besøgsven eller få be-

søg må du gerne kontakte Lisbeth
Lumby, tlf. 54 77 28 82, eller e-mail:
lrkr@km.dk. Der er udfærdiget en
pjece om emnet som kan rekvireres
hos ovenstående eller på kirkekontor/kirkerne.

11.00 i Fuglsang Have

9.00 LL

19.00 HMT

Mandag d. 20. maj
2. pinsedag

Søndag d. 26. Maj
Trinitatis

Søndag d. 2. juni
1. s. e. trinitatis

26/5
2/6

13.30 Våbensted. Afslutning på
minikonf.
HMT, LL, EGV, BM og ABV

20/5

19/5

12/5

9/5

5/5

28/4

26/4

10.30 Fjelde LL

11.00 i Fuglsang Have

9.00 Engestofte HMT

10.30 Våbensted BM

10.30 Fjelde ABV

9.00 Slemminge. Konfirmation USR
11.00 Fjelde. Konfirmation USR

14.00 Engestofte Kirke
EGV

9.00 Slemminge LL

21/4

14/4

7/4

10.00 Slemminge
– radiotransmission
Steen Skovsgaard

10.30 Våbensted el.
Engestofte ABV

1/4

31/3

29/3

28/3

24/3

17/3

10/3

3/3

10.30 Fjelde LL

10.30 Slemminge
Margrethe Horstmann

9.00 i Slemminge EGV

10.30 Engestofte EGV

9.00 Fjelde BM

10.30 Engestofte EGV

11.00 i Fuglsang Have

10.30

9.00 LL

19.00
Kirkekaffe

10.30 konfirmation

10.30 ABV

9.00 BM

19.00
Kirkekaffe

10.30 Festhøjmesse
m. Trompeter

10.30

10.30

19.00
Kirkekaffe

9.00 HMT

9.00

10.30 Børne og fam.gt.
med dåbstræf

11.00 i Fuglsang Have

10.30 v/ Havmosevej

10.30 konfirmation

10.30

14.00
+ kaffe i sognehuset

Vigsnæs

Esben Gaur Vernersen (EGV)
Majbølle

Onsdag 6. marts kl. 19.00 Radsted Kirke. Aftensang i forbindelse med besøg fra Myanmar.
Torsdag 25. april kl. 19.00 Radsted Kirke. Bededagsaftengudstjeneste

10.30 HMT

Søndag d. 19. maj
Pinsedag

10.30 HMT og Knud Sørensen 9.00 Våbensted. Konfirmation USR
11.00 Engestofte. Konfirmation USR
Danmission Stifts årsmøde

Søndag d. 21. april
3. s. e. påske

10.30 LL

9.00 HMT konfirmation
11.00 LL konfirmation

Søndag d. 14. april
2. s. e. påske

Søndag d. 12. maj
6. s. e. påske

9.00 HMT konfirmation
11.00 LL konfirmation

Søndag d. 7.april
1. s. e. påske

10.30 HMT

19.00 HMTmed
Sakskøbing Kammerkor

Mandag d. 1.april
2. påskedag

Torsdag d. 9. maj
Kristi Himmelfart

10.30 LL med
Sakskøbing Kirkes Pigekor

Søndag d. 31. marts
Påskedag

19.00 HMT

15.00 HMT
musikgudstjeneste
med J.S. Bach, orgel, trompet

Fredag d. 29. marts
Langfredag

Søndag d. 5. maj
5. s. e. påske

10.30 LL

Torsdag d. 28. marts
Skærtorsdag

10.30 LL

10.30 LL
- også for børn

Søndag d. 24. marts
Palmesøndag

Søndag d. 28. april
4.s. e. påske

10.30 HMT

Søndag d. 17.marts
Mariæ Bebudelse

10.30 LL

10.30 Engestofte BM

10.30 HMT

Søndag d. 10. marts
Midfaste

Fredag d. 26. april
Bededag

10.30 Fjelde ABV

10.30 LL

Søndag d. 3. marts
3. s. i fasten

Våbensted - Engestofte
Dato
Slemminge - Fjelde

Sakskøbing

Kirke

Ulla Skou Rasmussen
(USR)

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

Sognepræst

11.00 i Fuglsang Have

10.30

9.00

10.30

9.00

10.30 konfirmation

10.30

10.30

9.00

10.30

19.00

10.30

9.00

10.30

Tårs

Benedicht Mader (BM)

19.00

10.30

11.00 i Fuglsang Have

10.30

10.30

9.00

10.30

9.00

9.00

10.30
Konfirmation

10.30

10.30

10.30

16.00

10.30
Brunch 9.30

10.30

ingen

19.00 BM

Radsted

Anne Birgitte Villadsen
(ABV)

Gudstjenester
marts, april, maj 2013
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Store Hvededag
Store bededag er en officiel dansk helligdag,
som falder på fjerde fredag efter påske og dermed tre uger før pinse. Ja,
den hedder faktisk ikke
længere STORE bededag,
men blot bededag.
Dagen blev indført af
Hans Bagger, biskop over
Sjælland stift 1675-1693.
I løbet af sine to første år
som biskop fik han indført hele 3 faste- og bededage. Den midterste af
dem blev lovfæstet ved
en kongelig forordning
d. 27 marts 1686, og placeret den fjerde fredag efter påske. På denne måde
kunne Christian den Femte nå at
holde Bededag i København, inden
han drog ud på sommerrejser til sine
riger og lande.
Store bededag blev indvarslet aftenen før ved stormklokkeringning fra
landets kirker. Det var tegn til, at der
ikke længere måtte drives handel og
at kroer, beværtninger og lign. skulle
lukke, så folk kunne gå hjem og hellige sig den forestående bededag og
møde veludhvilede og ædru i kirke
næste morgen, som forordningen
krævede. Derefter skulle befolkningen afholde sig fra arbejde, rejser, leg,
spil og al slags ”verdslig forfængelighed” indtil dagens kirkelige handlinger – gudstjeneste, højmesse, tolvprædiken og aftensang – var overstået.
		
Hveder og volde
De fleste af os kender nok mest store
bededagsaften, for her skal vi have
varme hveder. Baggrunden er, at
end ikke bagerne måtte arbejde fra
solnedgang aftenen før store bededag og hele den følgende dag. Derfor
kom de helligdagen i forkøbet ved
at bage ekstra store hvedeknopper
dagen før, som folk så kunne købe
med hjem til at varme og spise dagen efter. Det blev imidlertid hurtigt
til, at hvederne blev spist samme aften – medens de endnu var lune og

sprøde. Skikken kan føres tilbage til
midten af 1800-tallet, men er sandsynligvis ældre.
Den anden tradition, der normalt
forbindes med store bededag, er det
københavnske borgerskabs skik med
at spadsere på byens volde storebededagsaften. Skikken kan føres tilbage til 1700-tallet og siges at være
opstået på grund af det vellydende
klokkespil fra Frue Kirke, der lokkede
københavnerne ud for at spadsere
og nyde de nyudsprungne, forårsgrønne linde– og kastanjetræer. Borgerskabets forkærlighed for denne
skik var angiveligt medvirkende til,
at helligdagsreformkommissionen
ikke turde foreslå at sløjfe store bededag ved helligdagsreformen i 1770,
idet enevældens konger var afhængig af borgerskabets velvilje. Klokkespillet blev sat op i 1747 og ødelagt
ved englændernes bombardement i
1807, hvor kirkens spir blev ramt og
styrtede ned over hovedbygningen,
der udbrændte helt. Efter 1850 blev
størstedelen af Københavns volde
sløjfet og spadsereturene henlagdes
til de bevarede dele ved Kastellet og
på Christianshavns Vold.
Store Bededagsslaget
I slutningen af 1800-årene og begyndelsen af 1900-tallet var Store

Bededagsaften tidspunkt
for et stort, årligt opgør.
Omkring år 1900 var der
skarpe skel mellem børn
fra forskellige kvarterer.
Fx var drenge fra Rabarberlandet nærmest dødsfjender med ”Fasanerne”
fra Frederiksberg. Christianshavnerdrengenes fjender var Amagerknægtene
på den anden side af volden. Og Store Bededagsaften blev benyttet til at få
sig et godt, gammeldags
slagsmål. .
På Københavns stadsarkiv findes gamle beretninger om disse slagsmål.
Af dem kan man læse ”at
der hele eftermiddagen blev mobiliseret på begge sider. Grupper af
drenge drev om i gaderne med deres
våben og sang deres slagsange for at
hverve flere medkæmpere. Der blev
fabrikeret våben - fx sejlgarnsnøgler
med søm i og lange kæppe eller kosteskafter blev fundet frem. Om aftenen samledes man ved volden, og
beretninger fortæller, at de voksne
ikke gjorde meget for at forhindre
slagsmålet. Tværtimod får man indtryk af, at de nærmest heppede på
deres egne. Når slaget var forbi, følte
drengene sig som helte, og måtte
synge deres slagsang igen og igen.
Store Bededagsslagene døde ud omkring første verdenskrig.
Fadervor…
I vores egen tid er bededag blevet en
meget populær konfirmationsdag.
Det er jo så praktisk, at det er en
fredag. Det bør dog ikke udelukke,
at bededag stadig kan anvendes til
dens formål; nemlig at bede. Det gør
vi alligevel alt lidt og alt for sjældent.
Så dagen har sin berretigelse, som
den dag der minder os om, at vi altid
har lov til at folde vore hænder og
bede til Vorherre.
Lisbeth Lumby

