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Nu blomstertiden kommer
med lyst og ynde stor,
sig nærmer bliden sommer,
da græs og urter gror;
nu varmer sol i lide,
og hvad der lå som dødt,
med hver den dag, mon skride,
står op som atter født.

DDS 722

Tårs kirke set fra øst fra Præste
gårdens have.
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Ifølge en jødisk tradition lå Adam 
begravet i Hebron; men krist-

ne i de før-
ste årh. lod 
Adam være 
begravet i Je-
rusalem, der 

gjaldt som 
verdens centrum. 

Den stedfæstelse af 
Adams grav til Jerusa-

lem fandt støtte i de fire 
bogstaver i navnet, således 

som de i tidens stil kunne 
forklares. ADAM er på græsk 
forbogstaverne på de fire 
verdenshjørner: Anatole 
= øst; Dysis = vest; Arktos 
= nord; Mesembria = syd. 
Adam er således begravet 
ved verdens navle; og i Den 
hellige gravs Kirke i Jeru-
salem findes et ”Adamska-
pel” i den klippe, som står 
tilbage af en forhøjning i 
terrænet inden kirken blev 
bygget. På toppen af denne 
klippe i 1.sals højde er man 
ifølge traditionen på Golga-

ta; og meget taler 
for at det vir-

kelig er ste-
det, hvor 
Jesus blev 

korsfæstet.
Ifølge legenden har Jesu kors 

altså stået over Adams grav, sådan at 
Jesu blod kunne løbe ned på Adams 
hoved og frelse ham fra dødens 
magt.

Hovedskallen ved foden af Jesu 
kors i den kristne billedkunst er altså 
Adams.

Adam er det gamle menneske, 
mennesket som giver efter for fristel-
sen til at leve i ulydighed mod Guds 
vilje, og således er udleveret til syn-
dens og dødens magt. Adam repræ-
senterer hele menneskeheden.

Jesus er det nye menneske, men-
nesket som levede i lydighed og 
troskab mod Gud lige til den bitre 
ende på korset. Da gav han sit liv 
fuldstændig hen, og opfyldte således 

Konfirmationer 
er i år i Majbølle kirke kl. 10.30 og i 
Vigsnæs kirke kl. 13.00. Begge kon-
firmationer finder sted Bededag den 
1. maj.

I Majbølle konfirmeres:
- Matthias Manngaard Hansen
- Sofie Bruhn Christensen
- Tenna Mears Petersen
- Nick Leegaard Hesselø

I Vigsnæs konfirmeres:
- Jonas Nerup Tambour
- Aksel Walther Hansen
- Ida Marie Høegh-Andersen

Fællesskabet
Vi mødes om tirsdagen i Majbølle 
præstegård 14-16.

Den 10. marts fortæller Esbern 
Vernersen om Brorsons salmer.

Den 24. marts er der fokus på krop 
og bevægelse ved Rita Stern.

Den 28. april er der udflugt. Vi ta-
ger ud i det blå og spiser frokost. Til-
melding er nødvendig, gerne når vi 
ses 24. marts. Deltagelse koster ikke 
noget, hvis man normalt kommer til 
Fællesskabets eftermiddagsmøder. 
Øvrige er velkomne og betaler selv 
for frokosten. Nærmere information 
om tidspunkt følger.

Nye ansigter kan altid være med 
når vi mødes til fællessang og efter-
middagskaffe. Hver gang har et sær-
ligt tema. Fællesskabet er også et godt 
sted at begynde, hvis man er tilflyt-
ter og ønsker at lære folk at kende. 

Forældreorlov
Fra den 4. maj til den 14. juni holder 
sognepræsten forældreorlov. I denne 
periode afholdes gudstjenester i Maj-
bølle og Vigsnæs kirke som sædvan-
ligt. De varetages af provstiets øvrige 
præster. 

Telefon og email henviser i denne 
periode til den præst som varetager 
sognenes opgaver. Derfor skal man 
blot ringe og kontakte præsten som 
man plejer at gøre det.

Bibelmaraton
På vores rejse gennem Bibelen er vi 
i skrivende stund halvvejs gennem 
Det Gamle Testamente. Majbølle og 
Vigsnæs har værtskabet ved to af for-
årets etaper dels i Vigsnæs kirke den 
19. marts og i Majbølle kirke den 12. 
maj. Der kræves ingen særlige forud-
sætninger ud over læselyst og inte-
resse i denne spændende bog. 

Dåbstræf og familie
gudstjeneste i Majbølle Kirke 
Ved børne – og familiegudstjenesten 
i Majbølle Kirke den 3. maj er der 
dåbstræf. Traditionen tro inviteres 
enkelte børn efter alder, men alle er 
velkomne til at deltage ved denne 
gudstjeneste der tilrettelægges sær-
ligt for børn. 

Påsken i Majbølle  
og Vigsnæs Kirker
Vi kan igen i år glæde os til den fest-
lige højmesse påskedag. I år vil vi 
igen kunne høre Vanessa Guldborg 

Hoffmann ledsage salmesangen på 
sin trompet. Langfredag vil der være 
Ni læsninger, hvor vi vil lytte til li-
delseshistorien fortalt af forskellige 
stemmer fra sognet. 

Kristi Himmelfart
Ved Kristi Himmelfart er der igen år 
gudstjeneste i Vigsnæs ved havud-
sigten ved Havmosevej. Vi håber at 
vind og vejr er med os. Ellers afhol-
des gudstjenesten i Vigsnæs Kirke. 
Nærmere information om den efter-
følgende fællesspisning.

Sognetur
Den 14. juni afholder vi den årlige 
sommertur for alle i sognene. Sæt al-
lerede nu kryds i kalenderen. Infor-
mation om turen følger.

Koncert med Annette Svåbæk
Den 11. marts kl. 19.00 giver Anette 
Svåbæk koncert i Majbølle kirke. Der 
er gratis adgang til dette arrange-
ment.

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

I Tårs Kirke hænger et krucifiks over 
korbuen – som i mange andre kir-
ker. Men i Tårs har krucifikset en 
særlig tilføjelse: en hovedskal og 
to knogler ved foden 
af korset.

Det ser man ofte 
i den kristne bil-
ledkunst. Og vi må 
tro, at træskæreren 
har fået idéen herfra, da han 
ca. 1650 udførte krucifikset til 
Tårs Kirke. En hovedskal i for-
bindelse med et udskåret kruci-
fiks finder man kun i Tårs (og i 
Idestrup). 

I hovedskallen ved korsets 
fod er flere traditioner fra 
kristendommens tidlige årh. 
samlet.

Udgangspunktet er selv-
følgelig stedet, hvor Jesus iføl-
ge Det nye Test. blev henrettet. 
Det er angivet kortest i Luk.-ev.
(23,33), hvor det kaldes ”Ho-
vedskal”. Det er antagelig stedets 
navn i samtiden, som ganske en-
kelt kommer af dets udseende: en 
klippeforhøjning som ligner en 
hovedskal udenfor Jerusa-
lems bymur.

På det aramæi-
ske sprog i sam-
tiden hedder 
en hovedskal 
”Golgata”; og i 
de tre andre evangelier bruges det 
ord som stedsangivelse. Her over-
sættes det umiddelbart med ”Ho-
vedskalssted”; og deri ligger endnu 
kun, at stedet er det som kaldes ”Ho-
vedskal”.

Det har været kendt som en of-
fentlig henrettelsesplads. Og her har 
hovedskaller fra tidligere henrettede 
ligget efterladt.

Men denne enkle betydning af 
”Golgata” fandt man allerede i de 
tidlige kristne årh. var utilstrækkelig.

Og således opstod en legende til at 
forklare stedet, hvor Jesus led døden. 
Det blev sat i forbindelse med stedet, 
hvor det første menneske: Adam var 
begravet

Guds vilje med menneskelivet. Hans 
liv og død bærer derved allerede 
hans oprejsning, opstandelse i sig.

Apostlen Paulus skriver: ”Fordi 
døden kom ved et menneske, er også 
de dødes opstandelse kommet ved et 
menneske. For ligesom alle dør med 
Adam, skal også alle gøres levende 
med Kristus”(1.Kor.15,21-22)

Hermed var grundlaget også gi-
vet for den tolkning af korset, at 
det er ”livets træ” skudt frem på ny: 
”Påske morgen da Herren opstod, da 
livs træet fæsted i graven rod”. (DDS 
nr.74)

Bendicht Mader

Påsken – og krucifikset i Tårs kirke

Kirkebladet for  
Sakskøbing-egnen 
udgives af menighedsrådene i de 
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:  
Mandag den 20. april 2015

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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Sogneindsamling 8/3 – 2015
Den 8. marts sender Sakskøbing me-
nighedsråd i samarbejde med Folke-
kirkens Nødhjælp igen indsamlere 
ud for at samle penge ind til arbejdet 
med at bekæmpe sult blandt verdens 
fattigste.

Hvis man har lyst til at blive ind-
samler, kan man møde op i Sakskø-
bing Sognegård 8/3 – 2015 kl. 10.00, 
og selve indsamlingen varer til kl. 
14.00. Sakskøbing menighedsråd vil 
være vært med et traktement til ind-
samlerne før og efter indsamlingen.

Ebbe Bressing.
Indsamlingsleder.

Sogneeftermiddage
For alle interesserede arrangerer 
Sakskøbing menighedsråd jævnlige 
møder med et alsidigt program i 
præstegårdens konfirmandstue, Ve-
stergade 6. Der er mulighed for gratis 
kirkebil, som kan bestilles på tlf. 54 
85 43 44. Alle er velkomne! Vi serve-
rer kaffe á 10 kroner. 

Tirsdag den 10. marts 2015 kl.13: Tur-
en går til Pederstrup, Vesterborg Kir-
ke og Kong Svends Høj med rund-
visning på Reventlow-Museet og i 
kirken. Efter kaffen runder vi jæt-
testuen Kong Svends Høj. Afg. med 
bus fra Torvet kl.13.00, vi er hjemme 
igen ca. kl. 17.30. Turen koster kr. 
75.- Tilmelding er bindende og nød-
vendig, da der er begrænset deltager-
antal.

Tilmeldingsfristen er den 25. fe-
bruar, 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.

SpisDrikVær glad
Der er fællesspisning i konfirmand-
stuen flg. datoer:
-  Søndag d. 1. marts kl.12 (Fastelavn)

han bl.a. sin 4. orgelsymfoni “Visi-
onssymfoni”. 

Ved det sidste arrangement i seri-
en er det kirkens egen organist Flem-
ming Chr. Hansen, der præsenterer 
egne værker. På programmet er bl.a. 
4 af hans nye partitaer, som opføres 
ved årets Salmecirkel-gudstjenester. 
Inden koncerten er der pre-concert-
talk, hvor man kan få lidt mere at 
vide om musikken. Det er kl. 19.30.

Søndag d. 15. marts kl. 10.30 medvir-
ker Sakskøbing Kirkes Pigekor ved 
højmessen, hvor de synger rytmisk 
kirkemusik af forskellig art. Dagen 
inden har de holdt workshop med 
sangeren Iben Romme, som har hjul-
pet med at finpudse de sidste detaljer.

I forbindelse med påsken vil der være 
rig lejlighed til at høre kormusik. 

Langfredag d. 3. april kl. 16 er der 
liturgisk gudstjeneste, hvor Sakskø-
bing Kirkes Pigekor, afvekslende med 
læsninger, opfører Jakob Lorentzens 
“De 9 Læsninger før påske”.

Påskedag d. 5. april medvirker vokal-
ensemblet Voci fluenti ved højmes-
sen kl. 10.30. De synger bl.a. på-
skemusik af Rakhmaninov og Knut 
Nystedt.

2. påskedag d. 6. april kl. 16 byder vi 
indenfor til en kammerudgave af 
Händels “Messias”, opført af Fane-
fjord Kammerkor og Kammerorke-
ster under ledelse af Franz Jacoby. 
Musikken er den samme som altid, 
men der medvirker kun 8 sangere 
og 8 strygere, så det hele, musikkens 
festlighed til trods, bliver lidt mere 
intimt.

Salmecirkel-projektet fortsætter året 
ud, og i denne periode er der to af 
disse særlige gudstjenester. Palme
søndag d. 29. marts kl. 10.30 hand-
ler det om salmen “Kom, sandheds 
konge, Kristus, kom”, og 2. påske
dag d. 6. april kl. 20 er dagens salme 
“Hvad er det at møde den opstand-
ne mester”.
Søndag d. 31. maj kl. 20 synger kir-
kens 3 kor sommeren ind med en 
sommerkoncert. Sakskøbing Kirkes 
Pigekor, Sakskøbing Kammerkor og 

vokalensemblet Voci fluenti synger 
musik til årstiden af både kirkelig og 
verdslig art.

Der er gratis adgang til alle disse ar-
rangementer.

Sangformiddag
Sæsonens sidste sangformiddag er 
onsdag d. 25. marts kl. 1011.30 i Sog-
negården. Som vanligt er der en halv 
times planlagt program, derefter en 
kop kaffe og til sidst “ønskekoncert”, 
hvor de fremmødte bestemmer, 
hvad der skal synges.

Søndag den 12. april 2015  
kl. 9.00 konfirmeres:
- Aske Sass Brandt-Møller
- Theis Oliver Stenderup Nielsen
- Sabine Pedersen Franck
- Jack Nissum Lisbjerg Møller
- Victor Hornbæk Frandsen
- Emilie Nordentoft Funke Hansen
- Natasja Michaelsen
- Magnus Volqwarts Jørgensen
- Christian Emil Nordahl Munk
- Marie Hye Mee Andersen
- Rasmus Christensen Liljenberg
- Maja Errebo Nielsen
- Sixten Vincent Larsen Kristiansen
- Tine Riber Svendsen
- Nikolaj Thun Grony
- Cille Liv Jensen

Søndag d. 12. april 2015  
kl. 11 konfirmeres:
- Amalie Madsen
- Camilla Nielsen
- Casper Bjørn Christensen
- Catrine Sander Korczak
- Emil Hald Nielsen
- Ida Ohrberg Nordstrøm
- Lukas William Pedersen
- Nicoline Bergstrøm Hansen
- Oscar Plenge
- Patrick Jes Sørensen
- Sandra Albinus Winkel
- Sille Boesen Madsen
- Tobias Lucas Andersen
- Tobias Oliver Johannessen
- Tobias Immerkær Jørgensen

-  Søndag d. 19. april kl. 12 (Påske)
-  Søndag d. 17. maj kl. 12  

(Sæsonafslutning)
Det koster kr. 60 at deltage og til-

melding skal ske senest søndagen før 
til Lisbeth Lumby, Yvonne Valles-
holm eller Doris Hartmeyer. 

Strikkegruppe
Vi mødes i Sognegården kl. 14-16 flg. 
tirsdage: 3. marts, 7. april, 5. maj, 2. 
juni.

Danmissions stiftsårsmøde
Danmission holder stiftsårsmøde 
søndag d. 19. april 2015 i Sakskøbing.

Vi begynder kl. 10.30 med høj-
messe i Sakskøbing Kirke. Prædikant 
er Knud Sørensen, der er formand 
for Danmissions stiftsbestyrelse. Ef-
ter gudstjenesten byder vi på frokost 
i sognegården, og herefter vil gene-
ralsekretær Mogens Kjær fortælle 
om Danmissions arbejde under over-
skriften: ”150 års fællesskab med Ar-
cot Lutheran Church.”

Arcot er et område i Sydindien, og 
kirken her var Danmissions første 
missionsområde.

Derefter generalforsamling med 
beretning m.m. Tilmelding er ikke 
nødvendig.

Babysalmesang
Fra april til juni 2015 bliver der fem 
hold babysalmesang i Lolland Østre 
Provsti med rytmikpædagog Kirsten 
Pedersen og lokale kræfter. Det ene 
hold mødes i Sakskøbing præste-
gårds konfirmandstue. Alle med et 
barn under et år vil modtage en in-
vitation med posten. Det er gratis at 
deltage. Første gang er onsdag den 8. 
april 2015 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. 

En engel på besøg
Søndag d. 22. marts inviterer vi alle 
børn til at komme i kirke og lave 
englesmykker og glorier. Vi skal også 
høre om en særlig engel, som kom 
med en stor besked til Maria. I sam-
arbejde med LEO Lolland Falster vil 
vi sætte fokus på hvad det vil sige at 
være blind og ikke kunne finde vej. 
LEO inviterer bagefter til frokost på 
Sakskøbing Hotel og billetter til det 
arrangement kan købes på Sakskø-
bing Hotels hjemmeside.

Konfirmander fra Sakskøbing vil 
også være med til at arrangere guds-
tjenesten. Bagefter er der englekager 
og kaffe/juice til voksne og børn. Vi 
begynder kl. 10 med at lave engle og 
kl. 10.30 er der gudstjeneste. Det er 
gratis at deltage.

Pinsedag med lagkager
Der er tradition for at kalde pinsedag 
for kirkens fødselsdag - og der er tradi-
tion for at fødselsdag og lagkager hø-
rer sammen. Søndag den 24. maj 2015 
inviteres alle børn til at komme i Saks-
købing Sognegård, Torvet 10, kl. 10 og 
lave deres egen lagkage. Kl. 10.30 hol-
der vi gudstjeneste i kirken og deref-
ter er der kirkekaffe for alle under det 
store egetræ, hvor vi selvfølgelig skal 
spise de lækre lagkager, både børn og 
voksne. Det er gratis at deltage.

Koncerter
Søndag d. 1. marts kl. 16 og søndag 
d. 22. marts kl. 20 er der igen »Mød 
komponisten«. 

Første gang er med Flemming 
Friis, til daglig organist ved Natha-
naels Kirke i Kbh. og desuden an-
svarlig for koncerterne på det helt 
særlige orgel i Jerusalemskirken. 
Han begyndte med et komposito-
risk ståsted i senromantikken, men 
har siden udviklet sit tonesprog ad 
andre veje, dog aldrig den slagne! 
Ved koncerten i Sakskøbing spiller 

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
Helle Huysdens Poulsen

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
Jette La Fontaine,
Majbøllevej 72, 4862 Guldborg
Tlf. 25 18 08 52
Kirkebil
DanTaxi telefon 54 85 43 44 
eller 70 25 25 25

Sognets hjemmeside
www.sakskobing-sogn.dk

Sakskøbing Sogn
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Esbern Gaur Vernersen (EGV)

Dato Majbølle - Vigsnæs

Bendicht Mader (BM)

Tårs

Anne Birgitte Villadsen (ABV)

radsted

Sognepræst

kirke

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

Sakskøbing

Kenneth Bjørnholt Jacobsen (KBJ)

Våbensted - engestofte Slemminge - Fjelde

10.30 Majbølle

10.30 Majbølle ABV

10.30 Majbølle

10.30 Majbølle

10.30 Vigsnæs 
med dåb

14.00 Vigsnæs

10.30 Majbølle
Ni læsninger

10.30 Majbølle
med trompet

10.30 Vigsnæs

10.30 Majbølle

9.00 Majbølle KBJ

10.30 Majbølle

10.30 Majbølle Konfirmation
13.00 Vigsnæs Konfirmation

10.30 Majbølle
børne - og familiegudstjeneste

9.00 Majbølle KBJ

10.30 Vigsnæs
Gudstjeneste ved Havmosevej ABV

10.30 Majbølle LL

11.00 i Fuglsang Have
Kirkekaffe

10.30 Majbølle ABV

9.00 Majbølle KBJ

1/3

3/3

8/3

11/3

15/3

18/3

22/3

25/3

29/3

2/4

3/4

5/4

6/4

12/4

19/4

21/4

26/4

30/4

1/5

3/5

5/5

10/5

14/5

17/5

20/5

24/5

25/5

31/5

7/6

10.30

19.00

10.30

9.00

10.30

19.00

10.30

9.00

10.30

10.30

9.00

10.30

10.30

10.30

10.30

14.00
med kaffe i præstegården

17.00
Fyraftensgudstjeneste

10.30

10.30
(9.30 brunch)

16.00

10.30

10.30

10.30 BM

10.30
Konfirmation

10.30

19.00
med varme hveder i præstegården

10.30

10.30

10.30

11.00 i Fuglsang Have
Kirkekaffe

9.00

10.30 BM

10.30 HMT

9.00 LL
Sogneindsamling

10.30 HMT
Sakskøbing Kirkes Pigekor medvirker

10.30 LL
kirkekaffe

10.30 HMT
Salmecirkel 4

10.30 HMT

16.00 LL
Sakskøbing Kirkes Pigekor

Ni Læsninger til påske
10.30 LL

Voci fluenti medvirker
20.00 HMT

Salmecirkel 5
9.00 HMT konfirmation
11.00 LL konfirmation

10.30 HMT
Knud Sørensen

Danmission årsmøde

10.30 HMT

10.30 LL

19.00 LL

10.30 LL

10.30 HMT

10.30 HMT
Salmecirkel 6

10.30 HMT
Også for børn, kirkekaffe, 

11.00 i Fuglsang Have
Kirkekaffe

10.30 LL

10.30 HMT

Søndag d. 1.Marts
2. s. i fasten

Tirsdag d. 3. marts

Søndag d. 8. Marts
3. s. i fasten

Onsdag d. 11. marts

Søndag d. 15. Marts
Midfaste

Onsdag 18. marts

Søndag d. 22. Marts
Mariæ Bebudelse

Onsdag 25. marts

Søndag d. 29. Marts
Palmesøndag

Torsdag d. 2. April
Skærtorsdag

Fredag d. 3. April
Langfredag

Søndag d. 5. April
Påskedag

Mandag d. 6. April
2. påskedag

Søndag d. 12. April
1. s. e. påske

Søndag d. 19. April
2. s. e. påske

Tirsdag d. 21. april

Søndag d. 26. April
3. s. e. påske

Torsdag d. 30. april

Fredag d. 1 .maj
Bededag

Søndag d. 3. Maj
4. s. e. påske

Tirsdag 5. maj

Søndag d. 10. Maj
5. s. e. påske

Torsdag d. 14. Maj
Kristi Himmelfart
Søndag d. 17. Maj

6. s. e. Påske

Onsdag 20. maj

Søndag d. 24. Maj
Pinsedag

Mandag d. 25. Maj
2. pinsedag

Søndag d. 31. Maj
Trinitatis

Søndag d. 7. Juni
1. s. e. trinitatis

10.30 Engestofte

9.00 Våbensted
Sogneindsamling

17.00 Engestofte
Spaghettigudstjeneste

19.00 Våbensted
Påskesalmegudstjeneste

17.00 Våbensted
Skærtorsdagsspisning

10.30 Engestofte

10.30 Engestofte

10.30 Våbensted
Konfirmation

10.30 Engestofte

19.00 Våbensted 
Befrielsesgudstjeneste

10.30 Våbensted

17.00 Engestofte
Spaghettigudstjeneste

11.00 i Fuglsang Have
Kirkekaffe

10.30 Engestofte

19.00 Slemminge
Lysgudstjeneste

9.00 Fjelde EGV

10.30 Slemminge
Visitats

10.30 Slemminge

10.30 Slemminge

10.30 Fjelde

10.30 Fjelde

17.00 Fjelde
Spaghettigudstjeneste

10.30 Slemminge
Konfirmation

10.30 Fjelde

10.30 Slemminge

10.30 Slemminge

11.00 i Fuglsang Have
Kirkekaffe

10.30 Fjelde
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Sogneindsamling
Anden søndag i marts 8/3 samler 
vi i pastoratet ind til fordel for Fol-
kekirkens Nødhjælp, som arbejder 
fortrinsvist i Asien og Afrika med 
at afhjælpe bl.a. sult, Hivsmitte og 
naturkatastrofer, men også for ud-
bredelsen af demokrati og rydning 
af miner. Det er et vigtigt arbejde for 
en bedre verden. Dagen begynder 
med gudstjeneste i Våbensted kirke 
kl 9, hvorpå man kan vælge sin rute. 
Unge mennesker går sammen med 
voksne eller to og to. Efter indsam-
lingen spiser vi sammen i præstegår-
den. Kom og vær med!

Visitats
Ved gudstjenesten i Slemminge 22/3 
kl 10.30 har vi visitats ved biskop 
Steen Skovsgaard, som kommer og 
ser på forholdene her. Provst, biskop 
og menighedsformænd går med sog-
nepræsten i procession – og biskop-
pen holder ved gudstjenesten en 
kort tale til menigheden. Vi håber 
selvfølgelig, at mange vil møde op, 
så vi kan vise os fra vores bedste side! 
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe 
i våbenhuset. Derpå drøfter rådene 
og præsten de lokale, kirkelige for-
hold med provsten og biskoppen. 

Spaghettigudstjenester
Vi fortsætter naturligvis med vores 
månedlige spaghettigudstjenester, 
som retter sig til familier med børn, 
men selvfølgelig er åbne for alle og 
enhver. Disse gudstjenester er korte 
og børnevenlige. Vi synger lette sal-
mer, leger, hører historie, beder en 
bøn, får Guds velsignelse – og bagef-
ter spiser vi god mad sammen. Travle 
familier kan altså her slå to fluer med 
ét smæk: komme til gudstjeneste og 
klare aftensmaden på én gang. Ikke 
noget ringe tilbud! Spaghettigudstje-
nesterne i denne periode er i Enges-
tofte 18/3, Fjelde 21/4 og Engestofte 
20/5 – alle gange kl 17. 

Babysalmesang
For de helt, helt små har vi baby-
salmesang i Våbensted præstegård. 

Vores fantastiske musikpædagog Kir-
sten leder som vanligt løjerne. Baby-
salmesang er kropsligt og sanseligt 
stimulerende leg, hvor vi synger 
børnesange og salmer, før vi sætter 
os ned og får en kop kaffe. Børnene 
trives ved det - det er meget dejligt. 
Og så er det i øvrigt gratis at deltage. 
Tilmelding foretages til sognepræ-
sten med angivelse af navn og alder 
på barnet og kontaktoplysninger. Ba-
bysalmesangen finder sted onsdage 
kl 11.30-12.30 på disse datoer: 8/4, 
22/4, 6/5, 20/5, 3/6 og 17/6.

Palmesøndag
Som traditionen byder, indleder vi 
påskeugen med en familiegudstje-
neste palmesøndag 29/3 kl 10.30 i 
Slemminge kirke. Efter gudstjene-
sten byder menigheden på en let an-
retning konfirmandstuen.

Påskesalmegudstjeneste
Dog indledes fejringen af kirkens 
største højtid ligesom sidste år med 
en særlig gudstjeneste, hvor vi syn-
ger og hører om nogle af påskesal-
merne. Vi har i Danmark en fanta-
stisk sangskat i salmebogen, og den 
holder vi levende ved at synge sal-
merne. Ved denne gudstjeneste dyk-
ker vi lidt ned under ordene og hører 
lidt om forfatterne og deres tanker 
og ord. Og så skulle vi være klædt 
på til at fejre påske! Våbensted kirke 
onsdag 25/3 kl 19.

Skærtorsdag
Vi gentager successen fra sidste år 
ved at spise sammen efter familie-
gudstjenesten skærtorsdag. Menuen 
er lam og flødekartofler (evt. skinke), 
hvilket leveres af Landsbyen. Mid-
dagen koster 50 kr. pr næse, og man 
skal melde sig til hos sogne præsten 
senest ugen før. Mail eller ring. 
Gudstjenesten er i Våbensted kirke 
den 2/4 kl 17.

Konfirmation
Årets konfirmationer finder sted i 
Våbensted søndag 26/4 kl 10.30 og i 
Slemminge søndag 3/5 kl 10.30.

Konfirmanderne i Våbensted
- Frederik Holger Lasko
- Patrick Malchow
- Melanie Bækkel Pedersen
-  Daniella Amalie Sofie Bønnelykke 

Andersen
- Vanessa Svedberg
- Sascha Margrethe Ryberg Juliussen
- Tobias Herløv Hansen 
- Oliver Dylong
- Sebastian Ejnar Knudsen
- Loke Martin Wessel Rindebæk

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.

radsted og Tårs Sogne

Konfirmanderne i Slemminge
- Julie Kamper
- Fernando Julian Marin Oncioiu

Befrielsesgudstjeneste
Tirsdag 5/5 er 70-årsdagen for Dan-
marks befrielse. Og det er værd at 
fejre. Vi gør det ved en særlig guds-
tjeneste, hvor vi synger nogle af de 
i denne forbindelse kendte sange fra 

Og så er der stadig  
kaffe bagefter…
Efter gudstjenesten i Radsted Kirke 
søndag d. 1. marts kl. 14.00 bydes 
der på kaffe og kage i præstegården. 
Velkommen!

Især for konfirmander  
og deres familie
Onsdag d. 11. marts kl. 17.00 er der 
fyraftensgudstjeneste i Radsted kir-
ke. I forbindelse med gudstjenesten 
er der ”fernisering” på konfirman-
dernes kreative arbejde med Jesus, 
billeder og symboler. Efter gudstje-
nesten er der pasta og kødsauce i 
præstegården og en kort orientering 

Højskolesangbogen. Det finder sted i 
Våbensted kirke. Vel mødt!

2. pinsedag
Igen i år fejrer provstiet 2. pinsedag 
med en fælles friluftsgudstjeneste 
mandag 25/5 i haven på Fuglsang 
gods. Efter gudstjenesten spiser vi af 
de medbragte madkurve. Se fællessi-
den i dette blad.

om konfirmationen med mulighed 
for at få opklaret spørgsmål om hvad 
og hvordan. Konfirmander og deres 
forældre og søskende er særlig ind-
budt. 

Palmesøndagsbrunch
Søndag d. 29. marts er det palmesøn-
dag, og som det er blevet en tradi-
tion, er der før gudstjenesten i Rad-
sted Kirke er palmesøndagsbrunch 
i præs tegården kl. 9.30 med hosian-
naboller, palmekager og andet godt. 

Konfirmation
Søndag d. 12. april er der konfirma-
tion kl. 10.30 i Radsted Kirke. 

Strikkeklub
Anden mandag i måneden kl 14-16 
strikkes der i Våbensted præstegård, 
mens der hygges og snakkes! Det er 
mandagene 9/3, 13/4 og 11/5. Alle er 
velkommen!

Konfirmanderne er:
- Magnus Nørregren Friis
- Malene Eschen Hansen
- Marie Jensen
- Camilla Lading
- Line Sanden Larsen
- Louise Madsen
- Ida Malmskov
- Emma Marsfeldt
- Marcus Ptak 
- Tobias Strange Rasmussen
- Ditte Steffensen
- Casper Sidor
- Sasha Toxværd

Konfirmanderne fra Slemminge, Fjelde, Våbensted og Engestofte.
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Bededagsaften
Der er aftengudstjeneste kl. 19.00 i 
Radsted Kirke torsdag d. 30. april, 
som er aftenen før bededag. Efter 
gudstjenesten er der varme hveder 
og hyggeligt samvær i præstegården.

Eftermiddagsmøder  
i Tårs Præstegård
Det andet eftermiddagsmøde i 2015 
afholdes tirsdag d. 3. marts.

Her vil Margrethe og Harry Kris-
tiansen fortælle og vise lysbilleder 
fra en tur fra syd til nord gennem 
Jylland. Det begynder i Sønderborg, 
fortsætter langs vestkysten til steder 
i Nordjylland.

Næste eftermiddagsmøde finder 
sted tirsdag den 7. april.

Her vil Ann-Birgit og Erling Olsen 
fra Nykøbing fortælle om Chr. Alm-
sted Knudsen, som udførte kirkeski-
bet i Tårs og skænkede det til kirken 
1924. Chr. Almsted Knudsen er født 
i Oreby 1876 - og vi vil bl.a. høre om 
hans opvækst og hans families bag-
grund her. Som 8-årig kom han med 

familien til Nakskov. År 1900 tog 
han styrmandseksamen, og gjorde 
tjeneste som styrmand til 1946.

De sidste år levede han på Tå-
singe. På opfordring fra sine venner 
skrev han en beretning om sit liv. 
Her fortæller han om oplevelser, han 
har haft overalt i verden. Til sidst 
skriver han: ”Som Tidsfordriv har jeg 
i mange Aar givet mig af med at bygge 
Skibe til Kirker omkring i Landet, blandt 
andre til Grundtvigskirken, St.Bengts i 
Ringsted, Gustafskirken i København, 
Taars Kirke paa Lolland og Bjerreby paa 
Taasinge”.

Ann-Birgit og Erlings beretning 
ledsages af billeder, bl.a. af en række 
af kirkeskibene Chr. Almsted har ud-
ført.

Møderne begynder kl. 14.00 og 
foregår i Tårs Præstegårds konfir-
mandstue.

Alle er velkomne.

Radsted kirkes kalkning
(fortsat fra forrige udgave af kirkebladet) 
Det har vist sig at forbehandlingen 
af kirkens mure før kalkning er mere 
kompliceret og omsiggribende end 
først antaget, så i skrivende stund er 
der intet nyt om kirkens lukning. 

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 (kl.16.00-20.00)

Graver
Flemming Rasmussen
Tlf. 21 25 15 96
E-mail: trgraver@os.dk

Kirkegårdskontor
Alleen 8, Radsted

Menighedsrådets e-mail
7595@sogn.dk

Hjemmeside / Facebook
www.radstedsogn.dk
https://www.facebook.com/ 
radstedtaars

Fælles for alle sogne

Babysalmesang
De 14 menighedsråd på Østlolland er 
gået sammen om at tilbyde babysal-
mesang som et musikalsk tilbud for 
de helt små børn og deres forældre. 
Fra april til juni 2015 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 invi-
tation fra deres sognepræst. Babysal-
mesang er et tilbud om musik og ryt-
mik kombineret med salmesang for 
børn i alderen 0 til 12 måneder. Ud 
over salmerne indgår der også børne-
sange, dans, rim og remser. Babysal-
mesang forestås af rytmikpædagog 
Kirsten Pedersen og sognepræsterne i 
området. Se i øvrigt lokalsiderne.

BIBElMARATOn

Alting har en tid
Den 2. Marts i Døllefjelde Kirke Fæl-
leslæsning: Salmernes Bog 146-150, 
Hjemmelæsning: Ordsprogenes Bog, 
Prædikerens Bog og Højsangen 1-5

Profetsange om Herrens dag
Den 19. marts i Vigsnæs Kirke Fæl-
leslæsning: Højsangen 6-8, Hjem-
melæsning: Esajas’ Bog 1-37,20 

Profetsange om trøst
Den 14. april i Slemminge Kirke Fæl-
leslæsning: Esajas’ Bog 37,21-39,8, 
Hjemmelæsning: Esajas’ Bog 40-65 

Profetsange om dom og nåde
Den 28. april i Øster Ulslev Kirke 
Fælleslæsning: Esajas’ Bog 66, Hjem-
melæsning: Jeremias Bog 1-34 

Klagesange
Den 12. maj i Majbølle Kirke Fælles-
læsning: Jeremias Bog 35-36, Hjem-
melæsning: 37-52 og Klagesangene 1-3 

Profetsange om  
forventning og frelse
Den 27. maj i Toreby Kirke Fælleslæs-
ning: Klagesangene 4-5, Hjemme-
læsning: Ezekiels Bog 1-46,15

Kirkehøjskolen Østlolland
Lørdag 21. marts kl. 13.00 i Nysted 
sognehus: Jøden Jesus og kristen-
dommens fødsel – Fra jødisk bevæ-
gelse til universel religion. 

Kristendommen begyndte med Je-
sus, men han var egentlig ikke kristen 
– han var jøde. Hvordan det gik til, at 
kristendommen blev til en selvstæn-
dig religion vil professor i Det Nye 
Testamente, dr.theol. Mogens Müller, 
København tale om i forårssæsonens 
sidste foredrag.

Pris inkl. kaffe: 60 kr.

nye kirker – ny kirkekunst
Lørdag den 25. april: Studietur til 
Vejleå Kirke i Ishøj, Helligtrekongers 
Kirke og den gamle kirke i Vallens-
bæk og Holsted Kirke i Næstved. Af-
gang fra Sakskøbing kl. 9.30, hjem-
komst ca. kl. 17. Pris: 250 kr.

Tilmelding senest 17. april til Lol-
land Østre Provsti, tlf. 54 70 54 08, 
mail abv@km.dk. Udførligt program 
med praktiske oplysninger fås i kirker-
ne eller ved henvendelse til præsterne.

Friluftsgudstjeneste – nu med 
kirkekaffe og folkemusik!
Alle sognene i Lolland Østre Prov-
sti holder fælles friluftsgudstjeneste 
2. pinsedag, mandag d. 25. maj kl. 
11.00 i Fuglsang Have. 

Provstiets præster medvirker sam-
men med mange frivillige fra sog-
nene. Menighedsrådsmedlemmer og 
ansatte pynter med blomster, stiller 
bænke og borde op, bager brød til al-
tergangen, og står for kaffebrygning 
og kagebagning til kirkekaffen efter 
gudstjenesten. Man kan også tage 
madkurven med og nyde i parken og 
således få en lang og god dag ud af 
det.

Carl Nielsens 150 års dag fejres 
hele året 2015. Og Carl Nielsen var 
rundet af den danske spillemandstra-
dition. Så ved årets friluftsgudstjene-
ste fejres han på den særlige måde, 
at det er en forrygende flok spille-
mænd, der leverer musikken – nem-
lig Højreby Spillemandslaug.

eventliste Forår 2015
Marts
Søndag d/3 kl. 12 Sakskøbing Konfirmandstue: Spis-Drik-Vær glad 
Søndag d/3 kl. 16 Sakskøbing Kirke: Mød komponisten, koncert 
Tirsdag d. 3/3 kl. 14 Sakskøbing Sognegård: Strikkegruppe
Tirsdag d. 3/3 kl. 14 Tårs Præstegårds konfirmandstue: Eftermiddagsmøde
Mandag d. 9/3 kl. 14 Våbensted Præstegård: Strikkeklub
Tirsdag d. 10/3 kl. 13 Torvet, Sakskøbing: Sogneudflugt
Tirsdag d. 10/3 kl. 14 Majbølle Præstegård: Fælleskabet
Torsdag d. 19/3 kl. 19 Vigsnæs Kirke: Bibelmaraton
Søndag d. 22/3 kl. 20 Sakskøbing Kirke: Mød komponisten, koncert
Tirsdag d. 24/3 kl. 14 Majbølle Præstegård: Fælleskabet
Onsdag d. 25/3 kl. 10 Sakskøbing Sognegård: Sangformiddag

April
Tirsdag d. 7/4 kl. 14 Sakskøbing Sognegård: Strikkegruppe
Tirsdag d. 7/4 kl. 14 Tårs Præstegårds konfirmandstue: Eftermiddagsmøde
Mandag d. 13/4 kl. 14 Våbensted Præstegård: Strikkeklub
Tirsdag d. 14/4 kl. 19 Slemminge Kirke: Bibelmaraton
Søndag d. 19/4 kl. 12 Sakskøbing Konfirmandstue: Spis-Drik-Vær glad 
Søndag d. 19/4 kl. 12 Sakskøbing Sognegård: Danmissions Årsmøde med frokost  
Tirsdag d. 28/4 kl. 14 Majbølle Præstegård: Fælleskabet

Maj
Tirsdag d. 5/5 kl. 14 Sakskøbing Sognegård: Strikkegruppe
Mandag d. 11/5 kl. 14 Våbensted Præstegård: Strikkeklub
Tirsdag d. 12/5 kl. 19 Majbølle Kirke: Bibelmaraton
Søndag d. 17/5 kl. 12 Sakskøbing Konfirmandstue: Spis-Drik-Vær glad 
Søndag d. 31/5 kl. 20 Sakskøbing Kirke: Sommer koncert med 3 kor

Konfirmanderne fra Radsted. Foto: Præsten.

Kirkeskibet i Tårs Kirke. Foto: Harry 
Kris tiansen.



Sidste år i juni blev der opstillet en 
fantastisk skulptur ved Bispegården 
i Nykøbing, en stor trekantet blok af 
billedhuggeren Hein Heinsen med 
titlen ”Treenigheden”. Blokkens tre 
sider er fremstillinger af den treeni-
ge Gud: Gud Fader, Gud Søn og Gud 
Helligånd.

Jeg vil fortælle om Gud Søn-siden, 
som ses her på billedet. Man ser det 
firkantede gravhul og stenen væltet 
fra, sådan som kvinderne så det, da 
de påskemorgen kommer til den grav, 
Jesus var blevet lagt ind i, da han var 
død på korset langfredag. Hele den 
ligeså lange lørdag havde de ikke 
kunnet foretage sig noget. Det var jo 
sabbat. Men efter sabbatten, da det 
gryede ad den første dag i ugen, gik 
de derud for at salve ham, som skik 
var. Fortsættelsen var vild forvirring, 
jordskælv og en engel der sagde, at 
Jesus var opstået fra de døde. 

I gravrammens nederste kant er der 
et aftryk af en bagdel. Som om den 
opstandne Jesus et øjeblik har siddet 
der. Tøvet lidt. Lige overvejet situa-
tionen.

Og hvad?
Tænkte han på, der i minutterne 

inden morgengryet, om det egentlig 
nyttede noget? Larmede de stadig 
inde i hans hoved, de skingre råb 
fra pladsen ved statholderens borg: 
Korsfæst! Havde han stadig al denne 
kulde i sig, der syntes at være overalt, 
dybt ind i menneskenes sjæle? Bitter-
heden, fjendtligheden, hårdheden, 
mørket? 

Han havde grædt derude i Getse-
mane Have, før de kom og førte ham 
bort, og bedt Gud om at måtte blive 
fri.

”Ske ikke min vilje, men din,” 
havde han sagt. 

Dømt, pint, korsfæstet. Så total og 
almindelig var fornedrelsen og guds-
forladtheden, som selv han, Guds 
søn, skulle tåle, at han til sidst havde 
råbt: ”Min Gud, min Gud, hvorfor 
har du forladt mig?”

Det nyttede jo ingenting.
Skulle han ikke bare vende om, 

lægge sig ind i graven igen og aflyse 
den opstandelse?

Så gryr morgenen. Og se, hvilken 
morgenstund! Som i skabelsens mor-
gen, hvor Gud så alt, hvad han havde 
skabt, og han så, hvor godt det var.

Din vilje…
Der var en mening. 

Og det blev en uendelig historie. 
Heroppe nordpå fik den en knægt 
til at hoppe fra tue til tue i Rande-
rup enge: Op – al – den – ting – som 
– Gud – har – gjort! En lærer i Sorø 

til at kigge ud af vinduet og skrive: 
I østen stiger solen op! Og præstens 
sindssyge søn i Udby til at drikke en 
dråbe stærk af påskeblomstens gule 
bæger og synes, at der sprang hane-
gal og morgensang ud af det, liv og 
lys. 

Og sådan blev og var og er og bli-
ver der så meget.

Stenen var væltet bort! Jesus rejste 
sig og gik ud. 

”God morgen!” sagde han.

Anne Birgitte Villadsen

god morgen!

Hein Heinsen: Treenigheden. Bispegården, Nykøbing Falster. Foto: Nils Roland.


