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Påskepynt i Majbølle Kirke
Påskeblomst! hvad vil du her?
Bondeblomst fra landsbyhave
uden duft og pragt og skær!
hvem er du velkommen gave?
Hvem mon, tænker du, har lyst
dig at trykke ømt til bryst?
Mener du, en fugl tør vove
sang om dig i Danmarks skove?
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Jeg er verdens lys
Når man tager med trikken ud af
Oslo til Edvard Munch Museet, kan
man se det verdensberømte billede Skriget, samt mange andre af
Munchs stærke udtryk for den menneskelige eksistens; en solopgang der
stråler i tykke streger, tomme flasker,
der flyder på et bord i et mennesketomt lokale. Man fyldes af en bestemt tilstand. Den verden Munch
viser os er fyldt med frygt og bæven.
Vi ser på billederne, og de viser os,
hvad vi rummer. At dømme efter
motiverne på billederne er mennesket en kampplads, hvor godt og
ondt kæmper side om side.
Museet ligger ved foden af en meget stejl bakke. På toppen af bakken
ligger den moderne Hasle Kirke. På
vej op ad fjeldsiden er der hundredvis af sneglatte trappetrin. Jeg
ser misundeligt på nordmændene
der, iført fornuftige futteraler af
pigsko gør trappegangen til en leg.
Efter denne opstigning kommer man
langt om længe til Hasle Kirke. En

kirke med gule sten, på toppen af byens fjeld med god udsigt over byen.
Således halvvejs i himlen og med
sved på panden træder jeg ind i
kirkens menighedssal, hvor Kristus
allerede venter. På den gamle altertavle fra Piperviken Kirke, som
nu pryder menighedssalen, står
han og tager imod sammen med
Thomas, som har lagt sig ved hans
side iført sine påskegule gevandter. De andre disciple er der også.
Her står jeg nu igen og betragter, og
jeg ser, at intet sted er sjælens billeder
ligegyldige for os. En skygge lægger
sig over billedet. Den har form som
et kors, der vokser ud af mørket til
højre i billedet, og nu begynder den
sin rejse. Langsomt og uafbrudt fra
højre mod venstre hen over billedet,
indtil skyggen forsvinder helt igen.
Nu slår det mig. Munchs eksistentielle skæbner dernede i dalen, som
havde druknet sjælens kvaler i det
de mente var livet vand. De var vel
også med her. Hvorfor skulle de ikke

være det? Det kors som aftensolen så
langsomt lod passere hen over frelseren, var vel også deres kors. Lidelsens
kors, sjælens skyggeside, som nu truede med at overvinde lyset.
De løftede arme viste intet tegn
på nederlag. Velsignelsen blev ved.
Skygger er jo ingenting i sig selv, kun
fravær af lys. Da jeg så korsets skygge
passere hen over frelseren med de
løftede arme tænkte jeg, godt, her
er beviset; man kan altså ikke føre
solen bag lyset. Korset skulle blive
hans nederlag. Men korsets død og
smertende undergang, var kun forbigående - en skygge bestemt til at
overvindes med himmelsk magt. For
lyset skulle sejre og jage mørket på
flugt.
Esbern Gaur Vernersen

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 eksemplarer og udkommer 4 gange om
året: 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december.
Ved manglende levering bedes
man henvende sig til kirke
kontoret i Sakskøbing eller
sognepræsten.
Deadline næste gang:
Tirsdag den 22. april 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
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Majbølle og Vigsnæs Sogne
Fællesskabets eftermiddage
- 25. feb. og 11. mar.: gymnastik,
fortælling og fællessang
- 25. mar. TEMA: Edith Foged Chris
tensen
- 8. april: gymnastik mm.
- 29. april, film fra Iran v/Carl Henriksen
- 6. maj: Sommerfrokost (program
omdeles med kirkebladet)

16. maj 2014 konfirmeres
i Majbølle Kirke:
- Rasmus Lykkegaard
- Marie Yan Bach Toppenberg
- Simone Liljefeld Petersen
- Peter Anker Olsen Kepp
- Anne Louise Olsen
- Marius Tell
- Simone Mathiasen
- Arnold Bjørn Bønnelycke
- Cecillie Amalie Nielsen
18. maj 2014 konfirmeres
i Vigsnæs Kirke:
- Emma Tambour Mortensen

Dåb i Majbølle / Vigsnæs Kirke
siden 24. oktober 2013:
- Marius Bøgeholt, Lund, den 6. april
- Nicklas Eriksen, 15. februar
- Julia Rohde Clausen 26. okt.
- Milla Kruse McKenzie, 16. nov.
Bisatte/begravede fra
Majbølle /Vigsnæs kirke
siden 24. oktober 2013:
- Sune Hansen, den 8. november
- Else Edel Aalborg, den 29. november
Skal vi spise sammen?
i anledning af påsken har vi inviteret madforsker Boris Andersen, til en
sogneaften om mad, måltidsfællesskaber og kræsenhed. Hans centrale
pointe er, at vores forhold til mad
ikke må reduceres til det individuelt
ernæringsmæssige, for så risikerer vi
at overse at mad også spiller en vigtig rolle i menneskelige fællesskaber.
Vi skal høre hans bud på hvorfor
spisning og måltidsfællesskaber til

alle tider har spillet en vigtig rolle,
og hvordan man kan give unge gode
madvaner og håndtere kræsenhed.
Det vil være mulighed for diskussion
og spørgsmål.
Den 1. april i Majbølle Præstegård
kl. 19.00. Gratis Adgang.
Aftenen er optakt til den fælles
kirkedag i Lolland Falsters stift den
2. april. Se særskilt program.
Forårets komme – lysets sejr
Koncert med Roberto Falcone og
Lene Langballe. Eftermiddagen tager udgangspunkt i Vivaldis Fire
Årstider, som mange kender. Vi skal
høre baggrunden for musikken og
møde blokfløjter i mange størrelser
samt det meget sjældne instrument
Zink. Koncerten tager os med gennem årstidernes forskellige stemninger og musikken suppleres undervejs
med historiske udblik. Roberto underviser i violin på Guldborgsund
musikskole og Lene er organist i
Tingsted Kirke. Sammen udgør de
duoen Authentia, som har en lang
række koncerter bag sig i ind- og udland. De har også ved flere lejligheder spillet for kongehuset. Den 11.
maj Majbølle Kirke kl. 16.00. Gratis
adgang.

Påsken 2014
Palmesøndag er der kirkefrokost med
påskeæggejagt i præstegårdshaven.
Tilmeldingsfrist den 9. april. Pris 40
kr. børn gratis. Ved gudstjenesten
langfredag vil der være 9 læsninger fra lidelseshistorien. Påskedag
holdes som sædvanlig festhøjmesse
med Vanessa Guldborg Hoffmann
på trompet.
Uafhængighedsfest
Den 1. juli 1914 overgik Majbølle
Kirke til selveje. I den forbindelse
planlægges en fest i sognet. Nærmere information følger.

Adresser Majbølle-Vigsnæs
Sognepræst
Esbern Gaur Vernersen
Præstestræde 45, 4862 Guldborg
Tlf. 54 77 02 35
Mandag er fridag.
Træffetid tirsdag kl. 12-14
i præstegården,
ellers efter aftale. Ring gerne.
Graver
Jesper Nielsen
Spurvestræde 15, 4862 Guldborg
Tlf. 40 86 20 69
Formand for menighedsrådet
Lone Rode Olsen Kepp
Majbøllevej 93, 4862 Guldborg
Tlf. 54778383
Kirkebil
Kan bestilles til alle gudstjenester
i Majbølle/Vigsnæs Kirker.
Ring venligst til Bjarnes Taxi,
tlf. 54 43 55 24, senest kl. 16.00
dagen før.
Menighedsrådet betaler transporten.
Sognenes hjemmeside
www.majboellevigsnaes.dk
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Sakskøbing Sogn
Sakskøbing menighedsråd byder velkommen til Mads Strømberg Kiehn,
som er ansat som ny kordegn den
1/1 – 2014. Mads har kompetencer
inden for økonomi og personaleledelse og har taget en finansiel rådgiveruddannelse. Vi glæder os til samarbejdet, og vi vil prøve på at skabe
de perfekte rammer i hverdagen. Vi
har fået en ny kordegn, som arbejder
med stor entusiasme og seriøsitet, og
han glæder sig til at møde menigheden i forskellige sammenhænge.
Ebbe Bressing
Formand for Sakskøbing menighedsråd.

Jeg hedder Mads Strømberg Kiehn
og jeg er den nye kordegn ved Sakskøbing sogn. Jeg er 32 år, bosat i
Nakskov og gift med Eva.
Jeg er uddannet inden for SKAT og
den finansielle sektor, men det sidste år har jeg arbejdet i Udbetaling
Danmark.
Min fritid bruger jeg på at løbe, og
dertil er jeg også medlem af Vestlollands Teaterkreds. Jeg kan godt lide
at lave mad, derfor hjælper jeg i ny
og næ til på restaurant ”Den fuldkomne fisker” i Onsevig.
Jeg håber, I vil tage godt imod mig
– jeg glæder mig til samarbejdet.

Søndag den 27. april 2014
kl. 9.00 konfirmeres
- Emma Dansborg
- Christian Bjarke Frederiksen
- Naja Kaare Jacobsen
- Simon Christian Johannessen
- Martin Hoff Jeppesen
- Emilie Lene Herrmann
- Christine Margit Krag Hansen
- Matias Lærke Christiansen
- Victor Alexander Holmbech
- Marco Alexander Rasmussen
- Michala Jytte Steen
- Sasha Sofie Mie Rasmussen
- Clara Engel
- Emma Marjanke Huese Nielsen
- Agathe Roholt Drasing Eriksen
- Andrea Lyck Hansen
- Clara Nordahl Lorenzen
- Pernille Koch Pedersen
- Mads Jakob Gøbel Eliasen
- Rasmus Søderberg Løje
- Isabella Kim Nørlev Andersen
Søndag den 27. april 2014
kl. 11.00 konfirmeres
- Sofie Caroline Nørh Olsen
- Julie Dahl Villsen
- Caroline Ploug Hansen
- Sofus Pilegaard Thomsen
- Channe Bech Petersen
- Ide Rode Larsen
- Lærke Villebæk Jensen
- Christina Riber Svendsen
- Regitze Thuge Wiese
- Benjamin Christensen
- Mikkel Frimann Stecher
- Stefan Eckmann Nielsen
- Liva Bremholm Schilling
- Michael Hervé Liljeborg
- Smilla Kathrine Eriksson
- Mads Korsgaard Hansen
- Monica Frederikke Davidsen
Søndag d. 4. maj 2014
kl. 10.30 konfirmeres
- Christina Johansen
- Cecilie Nielsen
- Nicole Lykke Skourup
- Patrick Hansen

Mads Strømberg Kiehn.
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Strikkegruppen
Vi mødes følgende tirsdage i Sognegården kl. 14-16, hvor vi strikker og

hygger med kaffe og kage: Tirsdag
d. 4/3, tirsdag d. 1/4, tirsdag d. 6/5.
Spis-Drik-Vær Glad
Samarbejdet mellem Sakskøbing
Menighedspleje og Ældresagen i
Sakskøbing har været en stor succes. Der er kommet ca. 20 personer
til fællesspisninger og der har været
en fantastisk stemning hver eneste
gang. Der skal her lyde en stor tak til
alle der har hjulpet til og alle der har
været med.
Sogneindsamling 2014
Sakskøbing sogn arrangerer igen i år
sogneindsamling i samarbejde med
Folkekirkens Nødhjælp. 1200 sogne i
Danmark støtter denne indsamling.
Den 9. marts 2014 mødes alle indsamlere i Sakskøbing Sognegård kl.
10.00. Her vil man få udleveret en
rute, hvor man kan indsamle penge
til landsindsamlingen. Efter indsamlingen er Sakskøbing sogn vært
ved et traktement. Hvis man ønsker
yderligere oplysninger, kan man
kontakte Ebbe Bressing på tlf. 54 70
73 24. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig, og man er velkommen til
at møde op og gøre en indsats for at
bekæmpe sulten i verdenen.
Ebbe Bressing
Formand for Sakskøbing menighedsråd.

Børn og unge
Onsdag d. 2. april er det Fælles Kirkedag på Lolland Falster. I Sakskøbing
Kirke inviterer vi alle børn og forældre til spisning på flere måder. Det
handler om påske og vi skal derfor
bage vores eget alterbrød, som vi skal
bruge i kirken til en kort gudstjeneste.
Vi mødes kl. 17 i konfirmandstuen, Vestergade 6, hvor vi skal forme
og bage vores brød. kl. 17,30-18 er
der pasta og kødsovs til alle og bagefter skal vi hygge med at så vores
egen karse til påskeæggene. Kl. 18.30

er det en kort gudstjeneste i kirken,
hvor vi skal spise vores brød. Alle er
velkomne, det er gratis at deltage og
kræver ingen tilmelding.
Babysalmesang
Fra marts til juni 2014 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 2.
april 2014 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.

Sogneeftermiddag
Tirsdag d. 11. marts 2014 går turen
til Kippinge Kirke og Brarup Kirke
på Nordfalster. Afgang med bus fra
Torvet kl. 14. Vi er hjemme igen ca.
kl. 17.30. Turen koster kr. 75,-. Evt.
ledige pladser, kontakt Ellis BilslevJensen på tlf. 54 70 56 48.
Danmissions stiftsårsmøde
Danmission holder stiftsårsmøde
søndag d. 30. marts 2014 i Sakskøbing. Vi begynder kl. 10.30 med højmesse i Sakskøbing Kirke, hvor Birgitte Nørgaard Warming er prædikant.
Efter gudstjenesten byder vi på
frokost i præstegårdens konfirmandstue, og herefter vil Birgitte Nørgaard Warming fortælle om Danmissions projekter i Indien, som hun har
besøgt i januar 2014. Tilmelding er
ikke nødvendig.

Sangformiddage
Sidste udgave af sangformiddagene
inden sommerpausen er onsdag d.

26. marts kl. 10-11.30. Her synger
vi løs i salmebogen og højskolesangbogen og snupper en kop kaffe ind
imellem. Alle med syngelyst er velkomne!
Koncerter m.m.
Søndag d. 9. marts kl. 20 fortsætter Orgelkøbing 2014 med en koncert, hvor
man kan opleve et af orgelverdenens
helt store, nye stjerneskud, Nathan
Laube fra Rochester, USA. Han er sin
unge alder til trods nyud- nævnt professor ved Eastman School of Music.
Søndag d. 16. marts kl. 20 gæstes
kirken af endnu en professor, denne
gang Hans Davidsson, som er professor ved Det kgl. danske Musikkonservatorium i København. Han spiller svensk og tysk guldaldermusik på
det historiske Köhne-orgel fra 1866.
Søndag d. 6. april kl. 20 spiller kirkens egen organist Flemming Chr.
Hansen den franske senromantiker
Charles Tournemires: “De syv ord
på korset”. Koncerten markerer samtidig organistens 25-års jubilæum i
folkekirken, og han byder derfor på
et glas vin efter koncerten.
Tirsdag d. 15. april kl. 20 er der
Omkring Orglet: en halv times uformelt foredrag, en halv times musik
og en kop kaffe bagefter. Flemming
Chr. Hansen spiller og snakker.
Søndag d. 27. april kl. 20 er der
mere Orgelkøbing: en påskekoncert
i hænderne på Mikkel Andreassen
(Vor Frelsers Kirke i Esbjerg). Han
spiller påskemusik af bl.a. Cèsar
Franck, Olivier Messiaen og sig selv.
Tirsdag d. 6. maj kl. 9.00 (!) er der
koncert i anledning af Dansk Organistog Kantorsamfunds årsmøde på Lolland. Flemming Chr. Hansen spiller.
Søndag d. 18. maj kl. 16 byder
Or
gel
købing på en vaskeægte børnekoncert, når organisten Anders
Grankvist Schou og skuespilleren
Matthias Flindt bl.a. opfører Prokofievs udødelige eventyr om “Peter og
ulven”. Koncerten varer ca. 45 minutter og henvender sig til børn fra
5 år og opad.
Tirsdag d. 27. maj kl. 20 er der igen
Omkring Orglet. Se 15/4.
Der er gratis adgang til alle koncerter.

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
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Slemminge Fjelde Våbensted Engestofte Sogne
Salmegudstjenester
Den nye sognepræst har bragt nye
salmer med sig, som naturligt er. I
den kommende tid vil vi på hverdagsaftener holde gudstjenester, hvor
der vil blive sunget lidt mere end almindeligt ved gudstjenesterne – for
netop at synge salmer ind. Nogle vil
blive reduceret i antal vers. Vores salmebog er jo en skattekiste – og for at
holde salmerne i live, må vi synge
dem. Disse gudstjenester finder sted
onsdag 26/3 i Slemminge kirke, onsdag 9/4 i Engestofte kirke – med særlig vægt på påskesalmer – og tirsdag
29/4 i Fjelde kirke. Hver gang kl 19.

søndag 13/4 kl 10.30 i Slemminge
kirke. Grundet konfirmationerne er
der undtagelsesvist ikke familiegudstjeneste i maj.

Familiegudstjenester
For familier med børn (og alle andre
interesserede) vil der fremover være
en særlig gudstjeneste en gang om
måneden. Her synger vi gode, lette
salmer, hører historie og leger i en
gudstjeneste-sammenhæng. Sigtet
er at hjælpe til en fortrolighed med
kirken inden konfirmationsalderen
indtræffer, samt at hjælpe forældre
og gudfædre og –mødre med at følge
op på barnedåben. I dette kirkeblads
periode vil vi også have spisning:
spaghettigudstjeneste i Engestofte
kirke onsdag 12/3 kl 17 og palme-

Konfirmation 2014
Konfirmationsforberedelserne er i
fuld gang! Således møder de unge
mennesker flittigt til både undervisning og gudstjenester og andre arrangementer. I år konfirmeres følgende:

Påskelam
Vi indbyder desuden alle i pastoratet
til fællesspisning efter gudstjenesten
skærtorsdag 17/4 kl 17. Menuen i Våbensted præstegård er påskelam med
flødekartofler, leveret fra Landsbyen.
Maden er gratis. Tilmelding på mail
eller tlf til sognepræsten skal være
senest 10/4. Se kontaktoplysninger
i boksen her på siden. Kom og vær
med til en hyggelig påskeaften!

Slemminge kirke
søndag 4/5 kl. 10.30
- Kathrine Hedvig Rishøj Larsen
Engestofte kirke
søndag 11/5 kl. 9.00
- Andreas Bang Jørgensen
- Markus Sebastian Lund Pedersen

- Celestine Thorsen
- Mathilde Karen Frimann Hansen
Våbensted kirke
søndag 11/5 kl. 11.00
- Lukas Eichwald Kristensen
- Viktor Bærentzen
- Nicklas Grådal Christensen
- Mikkel Bjørn Rasmussen
- Andreas Bendtsen
- Jonathan Kjær Olsen
- Trille Maria Rasmussen
- Julie Bengtson
- Silke Friis Røse Christiansen

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 Hemmingsen på tlf. 54 77 90 49.

Konfirmanderne i Slemminge, Fjelde, Våbensted og Engestofte.
6

Ungdomsgudstjeneste
Men inden vi når så langt, har vi
endnu en ungdomsgudstjeneste,
hvor konfirmanderne tager aktiv
del. Døren er åben for familierne,
alle andre unge og øvrige. Det finder
sted i Våbensted kirke tirsdag den 1.
april kl 19.

Kirkebilen
Det er besluttet af menighedsrådene,
at kirkebil fremover kun tilbydes til
gudstjenesterne søn- og helligdage.
Dåb
Efter overvejelser på flere niveauer
kan man nu vælge mellem lørdage

og søndage til barnedåb, selvom menighedsrådene fortsat ønsker, at dåb
er en del af gudstjenesten om søndagen. Dog, har man ikke tilknytning
til sognekirken, skal man betale udgifterne.

Radsted og Tårs Sogne
Konfirmand Aktion
Onsdag 5. marts kl. 17.30 kommer
Rosaline fra Sierra Leone på besøg i
Radsted og fortæller konfirmanderne om hvordan det er at være ung
og kristen i hendes land. Programmet byder på undervisning, Afrikamad og en kort aftengudstjeneste
kl. 20.00 i Radsted Kirke. Alle er velkomne til gudstjenesten.
Tirsdagscafé
i Radsted præstegård
Tirsdag 11. marts kl. 14.00: Rasmus
Prehn Rasmussen, der har arbejdet
på Grønland i mange år, kommer og
fortæller og viser billeder fra Grønland.
I april tager vi på udflugt til Lokalhistorisk Arkiv og ser på hvad de
har fra Radsted. Nærmere senere om
tidspunkt og kørsel.

Bente Kure og Leif Ernstsen.

Konfirmanderne i Radsted.
Koncert i Radsted
med Bente og Leif
Tirsdag 25. marts kl. 19.00 holder
Bente Kure og Leif Ernstsen koncert
i Radsted Kirke. De synger og spiller et viseprogram med forårsnoter
i kirkens rum – underholdning med
holdning!
Denne aften koster det noget ud
over kirkeskatten at gå i kirke – entré
100 kr. Men så er der foruden oplevelsen også inkluderet en lille forfriskning i pausen.
Kirkedag i
Lolland-Falsters Stift
Også i Radsted er vi med i arrangementerne på Kirkedag 2014. Der er
fernisering på udstilling af konfirmandernes kreative påskeprojekt
onsdag 2. april kl. 17.00 i Radsted

Kirke, hvor der også bydes på en salme eller to og bibelske påskesnacks.
Palmesøndags-brunch
Søndag 13. april 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!
De Ni Læsninger før Påske
Skærtorsdag bliver gudstjenesten
ekstra festlig og anderledes, for da
får Radsted Kirke besøg af Sakskøbing Kirkes Pigekor. Koret består af
27 piger i alderen 11-20 år. De synger
6-8 gange årligt ved gudstjenester og
koncerter i Sakskøbing Kirke og altså
også lejlighedsvis udensogns. 7 af pi7

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.

Udsigt fra Radsted Kirkes tårn en vintermorgen. Sidses besvarelse af konfirmandopgave:
»Kravl op i tårnet og tag et billede ud gennem en af lugerne med din mobiltelefon«.
gerne er fastansatte søndagssangere.
Koret ledes af kirkens organist Flemming Chr. Hansen.
Ved gudstjenesten skærtorsdag
kl. 16.00 i Radsted Kirke synger koret uddrag af Jakob Lorentzens “De
Ni Læsninger før Påske”, som består
af både klassiske og mere moderne
kirkemusiktoner. Jakob Lorentzen
er organist ved Holmens Kirke. (Det
var ham, der spillede og dirigerede
koret ved DR1’s nytårsnatgudstjeneste.)
Konfirmation
Søndag 27. april er der konfirmation
kl. 10.30 i Radsted Kirke. Konfirmanderne er:
- Phillip Brylle
- Jonas Rosager Haupt
- Sidse Medom Marqvorsen
- Fritze Hovmand Petersen
Konfirmation i Tårs 2014
Ved gudstjenesten i Tårs Kirke søndag den 27. april kl. 10.30:
- Mads Mogens Magnusson
- Anders Victor Olsen
Eftermiddagsmøder
i Tårs Præstegård
Det andet eftermiddagsmøde i 2014
afholdes tirsdag d. 4. marts.
Vores gæst er her Henrik Eg fra
Nebbelunde, som vi også havde be8

søg af for to år siden. Henrik Eg vil
fortælle om nye oplevelser under
fjerne himmelstrøg. I jan.-febr. 2013
kørte han gennem Sydafrika på sin
Harley. Vi får en beretning og ser lysbilleder fra denne tur.
Næste eftermiddagsmøde finder
sted tirsdag den 1. april.
Her vil Ann-Birgit og Erling Olsen fra Nykøbing, som begge har
familiemæssige rødder i Tårs Sogn,
vise en film optaget under en rejse
til Grønland i 2013. På denne rejse
blev byerne Nanortalik, Qaqortoq
(Julianehåb) og Narsarsuaq i det
sydlige Grønland besøgt. Blandt de
13 deltagere i rejsegruppen var personer, som havde haft deres virke i
området. Sådan kunne man få et
førstehånds indtryk af forholdene på
stedet; og ”mange døre blev åbnet”.
Møderne begynder kl. 14.00 og
foregår i Tårs Præstegårds konfirmandstue. Alle er velkomne.
Besøg af sognepræsten
Hvis det ønskes, kommer sognepræsten gerne på besøg på Nykøbing F
Sygehus.
Men i så fald er det nødvendigt at
give besked. Sygehuset har nemlig
ikke længere pligt til at oplyse præsterne om indlæggelser fra sognet.

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 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
præstegården, tlf. 54 70 54 08
senest kl. 16 dagen før.

Fælles for alle sogne
Friluftsgudstjeneste
i Fuglsang Park
Mandag d. 9. juni er det 2. pinsedagen og skoven står grøn. Pinsesolen
skinner forhåbentligt smukt og lunt,
når vi indbyder til fælles gudstjeneste i det fri i Fuglsang Park. Det er
et fælles arrangement for alle sogne i
Lolland Østre Provsti, hvor også alle
sognenes præster medvirker.
Gudstjenesten begynder kl. 11 og
bagefter er der fælles kaffe og kagebord under Guds himmel.
Kirkebladsmøde
Alle indbydes til møde d. 12. marts
kl. 19 i Sakskøbing Sognegård. Det

handler om vores fælles kirkeblad og
her er alle velkomne til at få mere at
vide, stille spørgsmål eller komme
med gode idéer og forslag til, hvordan kirkebladet skal se ud eller hvad
det skal rumme.
Fælles Kirkedag 2. april
Det irske rockband, U2’s musik har
i snart 3 årtier betaget hele verden.
Hvad færre ved er, at U2’s tekster
og deres indhold altid har været
stærkt påvirket og af tro og biblens
ord.
Lige fra bandets start i slutningen
af 70’erne har de været et religiøst
inspireret orkester, og tre af medlem-

merne står åbenlyst frem med deres
tro.
Det er ingen hemmelighed at
deres tekster generelt er funderet i
troen på Gud og mange af sangene
direkte har referencer til biblen og
dens ord.
Det danske orkester, Die Herren,
har siden 1991 turneret med U2’s
musik og spillet over 1700 koncerter.
Siden 2005 har Die Herren deltaget i flere kirkekoncerter og U2Gudstjenester i Danmark.
Nu er turen kommet til Maribo
Domkirke onsdag d. 2. april kl. 20,
hvor gudstjenesten ledes af Per Vib
skov Nielsen.
Alle kan deltage men tilbuddet
retter sig nok mest til voksne mennesker og konfirmandforældre.
Billetter kan rekvireres på www.
billetto.dk, det er gratis men der er
begrænset deltagerantal.
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 marts til juni 2014 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.
Kontaktperson sognepræst Hanne
Margrethe Tougaard, Sakskøbing,
tlf. 54 70 42 02.

Die Herren gæster Maribo Domkirke onsdag den 2. april.
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Sognepræst

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

Kirke

Sakskøbing

Våbensted - Engestofte

Søndag d. 2. marts
Fastelavn

10.30 HMT

Våbensted 14.00
Tøndeslagning

Søndag d. 9. marts
1.s. i fasten

9.00 LL
Sogneindsamling

Kenneth Bjørnholt Jacobsen (KBJ)

Fjelde 10.30
Engestofte kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste

Onsdag d. 12. marts
Søndag d. 16. marts
2.s. i fasten

10.30 HMT

Søndag d. 23. marts
3. s. i fasten

10.30 LL
Kirkekaffe

Slemminge 14.00 EGV
Våbensted 10.30
Slemminge 19.00
Salmegudstjeneste

Onsdag d. 26. marts
Søndag d. 30. marts
Midfaste

10.30 HMT
Danmission årsmøde

10.30 HMT

Fjelde 10.30
Engestofte 19.00
Påskesalmegudstjeneste

Onsdag d. 9. april
Søndag d. 13. april
Palmesøndag

10.30 LL

Torsdag d. 17. april
Skærtorsdag

19.00 LL

Fredag d. 18. april
Langfredag

16.00 HMT Ni Læsninger til påske
Sakskøbing Kirkes Pigekor

Søndag d. 20. april
Påskedag

10.30 HMT

10.30 LL
Mandag d. 21. april
Sakskøbing Kammerkor, kirkekaffe
2. påskedag
Søndag d. 27. april
1. s. e. påske

Engestofte 10.30
Våbensted 19.00
Ungdomsgudstjeneste

Tirsdag d. 1.april
Søndag d. 6. april
Mariæ bebudelse

9.00 HMT Konfirmation
11.00 LL Konfirmation

Slemminge 10.30
familiegudstjeneste
Våbensted 17.00
med spisning
Fjelde 10.30
Våbensted 10.30

Våbensted 9.00

Slemminge 10.30
Fjelde 19.00
Salmegudstjeneste

Søndag d. 4. maj
2. s. e. påske

10.30 LL Konfirmation

Søndag d. 11. maj
3. s.e. påske

10.30 LL

Onsdag d. 14. maj

Slemminge 9.00

Engestofte 14.00

Tirsdag d. 29. april

Musse Herreds Konvent

Slemminge - Fjelde

Slemminge 10.30
Konfirmation
Engestofte 9.00, konfirmation
Våbensted 11.00, konfirmation

19.00 LL

Fredag d. 16. maj
Bededag

10.30 HMT

Søndag d. 18. maj
4. s. e. påske

10.30 HMT

Slemminge 14.00 EGV

Søndag d. 25. maj
5. s. e . påske

10.30 HMT
Kirkekaffe

Fjelde 10.30

Torsdag d. 29. maj
Kristi Himmelfart

10.30 LL

Slemminge 10.30

Søndag d. 1. juni
6. s. e. påske

10.30 LL
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Engestofte 14.00 EGV

Engestofte 10.30

Esbern Gaur Vernersen (EGV)

Bendicht Mader (BM)

Anne Birgitte Villadsen (ABV)

Dato

Majbølle - Vigsnæs

Tårs

Radsted

2/3

Majbølle 14.00
med tøndeslagning i præstegården

10.30

14.00
Fastelavn - tøndeslagning

9/3

Majbølle 14.00 KBJ

9.00

10.30

12/3
16/3

Vigsnæs 10.30

23/3

Majbølle 14.00 KBJ

30/3

Majbølle 10.30

6/4

Majbølle 10.30
med dåb

10.30

9.00

13/4

Majbølle 10.30
kirkefrokost

9.00

10.30
(brunch 9.30)

17/4

Vigsnæs 14.00

10.30

16.00
Ni Læsninger til påske

18/4

Majbølle 10.30
Ni læsninger

19.00

10.30

20/4

Majbølle 10.30
m. trompet

10.30

10.30

21/4

Vigsnæs 10.30

27/4

Majbølle 10.30

10.30 BM
14.00

10.30

19.00

9/4

10.30
10.30
Konfirmation

10.30
Konfirmation

29/4
4/5

Majbølle 19.00
Kirkekaffe

11/5

Majbølle 10.30

10.30

9.00

16/5

Majbølle 10.30
Konfirmation

10.30

9.00

18/5

Vigsnæs 10.30
Konfirmation

9.00

10.30

25/5

Majbølle 9.00 KBJ

14.00

10.30

29/5

Vigsnæs 10.30
v/Havmosevej

10.30

9.00

1/6

Majbølle 10.30

10.30

14/5

10.30 BM
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Præstens første tid på Lolland
Vi lever i en tid, der kalder på det
selvcentrerede – og man kan næsten
få rigeligt af den slags. Men det afholder mig alligevel ikke fra at bidrage lidt til genren. Jeg vil fortælle om,
hvordan jeg har oplevet at komme
til Lolland i mit første halve år som
sognepræst.
Min baggrund er, at jeg er opvokset og har levet hele mit liv i København. Jeg har studeret teologi på
universitetet, og det meste af min
familie og mine venner bor i storbyen. Så det var selvfølgelig en omvæltning at komme til Lolland, hvor
jeg, bortset fra nogle gamle medstuderende, på forhånd kun kendte
lokalbefolkningen fra et par praktikophold. Pudsigt nok var et af disse
ophold på samme sted, hvor jeg nu
er præst, nemlig i Slemminge-FjeldeVåbensted-Engestofte pastorat. Her
havde Ulla Skou Rasmussen, min
forgænger, vist mig mange sider af
livet som præst og fortalt mig om
livet her. Men hvem kunne vide, at
jeg så endte her! Da muligheden for
at søge hertil opstod i foråret 2013,
var jeg ikke i tvivl om, at jeg måtte
søge stillingen. Dig har jeg da set før,
sagde organisten, da jeg kom til prøveprædiken.
Efter den gik det vældigt hurtigt!
På en måned: indstilling til embedet, bispeeksamen og ordination i
Maribo domkirke – og pludselig boede jeg på Lolland og var i gang som
sognepræst. Med spritnyt kørekort
og bil. Og direkte fra min lille lejlighed i København til en kæmpestor
og dejlig præstegård. I den første tid
var der temmelig mørkt i præstegården om aftenen, mens jeg vandrede
fra rum til rum med min standerlampe. Men tingene faldt gradvist
på plads. Huset kom i orden. Jeg fik
fyldt pladsen bedre op, og i takt med
at lyset aftog udendørs bredte det sig
i huset.
Det har faktisk ikke været svært at
falde til. Kollegaerne og menighederne har været imødekommende og
hjælpsomme. Som præst har jeg stået i en ny virkelighed i mit liv, som

man bare må øve sig på. Bisættelser,
vielser, dåb og hele gudstjenestelivet
– og alle de samtaler og møder, der
også hører til – det har alt sammen
været noget at tænke over og lære
af. Men det er gået godt. Og jeg har
lært mange at kende. Det har været
en glæde, også selvom anledningen
nogle gange har været trist. Som sognepræst kommer i kontakt med alle
livets sider. Heldigvis giver det masser af mening.
At følge efter en så vellidt præst
som Ulla, er både en gave og en opgave. Mange savner hende. Jeg minder mig selv om, at også Ulla var ny
i Slemminge en gang. Så der er ikke
andet at gøre end at springe ud i det.
De 4 kirker tilbyder folk det samme
som tidligere – og dertil kommer jeg
så med mine initiativer, som der heldigvis også er opbakning til.
Indtil videre har jeg kunnet købe
ind uden at blive stoppet alt for meget over køledisken. Det ændrer sig
forhåbentlig i takt med, at jeg vokser
ind i lokalsamfundet. Og jeg deltager
da også i det lokale liv på andre må-

der end gennem kirkelivet. Jeg har
nettet mit første mål for Frem Sakskøbings veteran-fodboldhold. Og i
foråret glæder jeg mig til igen at træne U11-drengene. Intet er så herligt
som fodbolddrengenes spilleglæde.
Det skulle da være at synge i kor! Jeg
meldte mig hurtigt til både Sakskøbing Kammerkor og Mandskor, da
jeg kom herned. Det er en dejlig afveksling fra hverdagens arbejde og et
godt og festligt mødested med andre
sangglade folk.
Jeg glæder mig kort sagt over at
være flyttet til Lolland. Jeg trives i
det smukke, åbne landskab og blandt
de mange, som har åbnet armene for
københavneren. Derfor anbefaler
jeg Lolland til alle jeg møder andetsteds, inklusiv mine tidligere medstuderende – de skal bare komme an
og kaste sig ud i det – her er slet ikke
så ringe at bo og arbejde! Den første
vinter har været meget mørk, men
denne gang endnu ikke særlig kold.
Også det har jeg til gode.
Kenneth Bjørnholt Jacobsen

