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Og Maria blev gravid. Hun fødte en 
nat, mens vinterstormen var på det 
højeste. Men da hun lagde sin lille 
dreng i krybben hos oksen og æslet, 
var der pludselig helt stille. Skyerne 
var drevet væk, og lige over stalden 
så man en stor stjerne. Det var som 
om hun var i orkanens øje, i øjet på 
Guds kærlighedsstorm.

Og derfra bredte stormen sig ud. 
Da Jesus blev voksen og sendte folk 
ud for at fortælle om ham, pustede 
han først på dem. Modtag Helligån-
den, sagde han. Det var igen Guds 
kærlighedsstorm. Og da gik de ud og 
gjorde som han havde sagt. 

Tusind år senere kom Guds kær-
lighedsstorm da her til Lolland. Man 
byggede kirker, så mennesker kunne 
komme og høre om, hvordan Jesus 
engang var blevet født i Betlehem. 
Hver gang historien bliver fortalt, 
bliver der stille i kirken – for her er 
vi i øjet på kærlighedsstormen, som 
blæser omkring os, ikke kun i julen, 
men hver eneste dag. 

Omkring os stormer det. Ser man 
på Lolland udefra, ser man sorte 
skyer, der trækker sammen, som om 
en orkan er på vej, der vil rive alt 
ned. Men set herfra står vi midt i en 
storm af kærlighed, en lovestorm.

Og julen er øjet i vores lovestorm. 
Budskabet om kærlighedens Gud, 
der lod sin søn blive som os, for at 
vi skulle blive som ham, om en kær-

Vi er vant til at det blæser udenfor, 
og at det med jævne mellemrum li-
gefrem stormer, så broerne må lukke 
og færger ligge i havn.

Men enhver storm eller orkan har 
et centrum, som man kalder stor-
mens øje. Her er der blikstille, men 
snart vil stormen eller orkanen van-
dre videre, og der hvor der nu er ro-
ligt, kommer stormen til at rase med 
fuld kraft, indtil stormen engang ta-
ber kræfterne og lægger sig.

Før Gud skabte verden, blæste 
hans Ånd over vandene, læser vi i 
Det gamle testamente. Det var Guds 
storm, men en kærlighedsstorm.

Og da Adam vågnede og for første 
gang fik øje på Eva, var det som en 
blid vind pustede på hans kind, så 
han blev forelsket i hende. Det var 
igen Guds kærlighedsstorm.

En helt anden vind fik støvet til 
at hvirvle op, da de senere blev dre-
vet ud af haven. Adam og Eva måtte 
bygge sig læ for at modstå stormen, 
men da havde de blot et svagt minde 
om Paradisets kærlighedsstorm.

Hver ny generation mærkede nok 
spor af Guds storm. De så den grøn-
ne jord, den blå himmel, oplevede 
både glæde og sorg, men vidste ikke, 
at det var Guds måde at nå dem på. 
Han prøvede at puste blidt og varmt, 
og han lod sin tordenstorm rulle. 
Men uanset hvad han prøvede, var 
det som om de havde glemt den-
gang, da Guds storm blæste og skab-
te liv og farver og glæde. Igen og igen 
vendte de sig væk fra ham, byggede 
læsteder, templer og paladser for ikke 
at mærke vinden fra Gud.

Da sagde Gud: Det hjælper vist 
ikke, at menneskene får min kærlig-
hed ovenfra. De er ikke i stand til at 
skelne en simpel orkan fra min kær-
lighedsstorm. Så må den komme til 
dem nedefra. Høre til deres verden, 
vokse nede mellem dem.

Og en dag kom Guds kærligheds-
storm til en ung pige et sted længst 
ude på landet. Maria fik besøg af en 
engel, og det var som om englens ord 
skabte en storm i det lille værelse, 
men det var en storm af kærlighed. 

lighed der når helt til vores ø, vores 
sogne - det er det budskab, der blæser 
om os i denne vintertid.

Kenneth Bjørnholt Jacobsen, 
Sognepræst i Slemminge-Fjelde, 

Våbensted-Engestofte

Lovestorm

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:  
torsdag den 11. januar 2018
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Majbølle og Vigsnæs Sogne

Julefrokost
Efter højmessen i Vigsnæs Kirke 
søndag den 10. december er der ju-
lefrokost for alle i Majbølle-Vigsnæs 
pastorat. Frokosten foregår i Vigsnæs 
beboerhus. Tilmelding gerne til Ken-
neth Nielsen en uge før på telefon el-
ler sms på 50 40 43 98 eller til Ninna 
Aalborg på 22 54 90 04.

Skoleafslutninger 
Traditionen tro er der juleafslutning 
for anden klasse på Ellekilde Skole. 
I år er det onsdag den 20. decem-
ber kl. 10. i Majbølle Kirke. Forældre 
søskende og bedsteforældre er også 
hjerteligt velkommen. 

Nytårsgudstjeneste
På den første dag i det nye år mødes 
vi til gudstjeneste kl. 15 i Majbølle 
kirke og der vil være kransekage og 
nytårshilsen efterfølgende. 

Børne- og Familiegudstjeneste
Den 7. januar vil højmessen være 
særligt tilrettelagt for børn og fami-
lier. Vi skal høre om Jesus og de små 
børn, om dåb og velsignelse, og der 
vil være praktiske aktiviteter i løbet 
af gudstjenesten. Efterfølgende er 
der saft og frugt og tid til at tale sam-
men. 

Udflugt til  
Birgittasøstrene i Maribo
Hvordan lever man i et kloster – med 
Gud og med hinanden? Lørdag den 
3. februar er kan du komme med på 
besøg hos Birgittasøstrene i Maribo. 
Vi skal høre om klostrets historie. Vi 
skal se klostret og møde søster Aloi-
sia, og høre om hendes hverdag. Hun 
vil komme ind på spørgsmålet om, 
hvorfor man vælger at leve sit liv som 
munk eller nonne, og hvad vil det sige 
at tjene Herren som Birgitta-søster? 

Der vil være omvisning, kaffe og 
tid til at gå lidt rundt hver for sig. 

Vi mødes ved klostret i Maribo kl. 
14. og slutter med at deltage i dagens 
Vesper kl. 16.30 sammen med søstre-
ne. Vesper er den sidste tidebøn, når 
solen går ned. 

Der er 25 pladser og man kan mel-
de sig til hos sognepræsten så længe 
der er ledige pladser. 

Fædreorlov
Da Merete og jeg bliver forældre igen 
i begyndelsen af december vil der 
være en periode på 14 dage, hvor jeg 
holder fædreorlov. Her henviser jeg 
til min kollega Kenneth Bjørnholt 
Jacobsen, som vil stå til rådighed for 
jer i denne periode. I skal ikke tøve 
med at kontakte ham - og herfra skal 
lyde et ’tak’ til dig Kenneth, fordi du 
afløser i Majbølle-Vigsnæs pastorat i 
denne periode. 

Aftengudstjenester
Vinteren er som bekendt den mørke 
og kolde tid, hvor det lyser op og var-
mer, når vi mødes for at være menig-
hed i kirkes rolige rum. 

Derfor er der efter menighedens 
ønske planlagt en række aftenguds-
tjenester i januar og februar i Maj-
bølle-Vigsnæs pastorat med særlig 
plads til bøn og eftertanke - og med 
efterfølgende kirkekaffe. Se nærmere 
i gudstjenestelisten. 

Tur til Teser på Fuglsang
I anledning af 500-året for offentlig-
gørelsen af Luthers 95 teser, som blev 
startskuddet til Reformationen, viser 
Fuglsang Kunstmuseum udstillin-
gen ’Teser’. Her kan man opleve 25 
værker af danske samtidskunstnere, 
som er skabt i dialog med reforma-
tionen. Værkerne suppleres med en 
række nye teser om kirke og tro, som 
er formuleret af præster og lægfolk i 
Lolland-Falster Stift.

Søndag den 7. januar er der en 
fælles tur til udstillingen for menig-
heden i Majbølle og Vigsnæs pasto-
rat. Vi mødes på Fuglsang Kunstmu-
seum kl. 13, hvor Tove Niclasen vil 
fortælle. Man sørger selv for trans-
port til Fuglsang, der kan arrange-
res fælles transport – spørg gerne 
menighedsrådet, hvis der er brug for 
kørelejlighed. Man betaler selv éntre 
á 75 kr. per person. Fuglsang lukker 
kl. 16. For tilmelding kontakt Ninna 
Aalborg på 2254 9004, eller Esbern 
Gaur Vernersen på 2496 7330. 

Koncert med Rainbow Gospel  
i Vigsnæs Kirke
Da Rainbow Gospel besøgte Vigs-
næs kirke sidste gang var det en stor 
succes. Musikken er gospelkormusik 
med stor inspiration fra nutidig ame-
rikansk gospel blandet med traditio-
nelle spirituals.  Koret ledes af Karina 
Fredensborg, der til daglig er leder af 
musikskolen i Nakskov. 

Koncerten finder sted onsdag den 
7. februar kl. 19.30 i Vigsnæs kirke og 
der er gratis entré. 

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
Kenneth Nielsen
Bøgevej 5B, 4862 Guldborg
Tlf. 50 40 43 98

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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Gudstjeneste på  
dansk tegnsprog
Søndag d. 17. december 2017 kl. 10.30 
er der højmesse på dansk tegnsprog 
med døvepræst Marie-Louise Bork 
Winther. Alle er velkomne.

Lucia-indsamling
Også i år er vi med i Danmissions 
Lucia-indsamling ”Tænd lys for 
verdens børn”, som hjælper udsatte 
børn og deres familier til et bedre 
liv. Vi får mulighed for at huske hin-
anden på, at kirke og kristendom er 
verdensomspændende: Vi kan ræk-
ke ud over os selv, dele julens glade 
budskab og samle ind til mennesker, 
som ikke har de samme ressourcer, 
som vi har her i Danmark.

Ved gudstjenesterne den 10. og 17. 
december vil der være mulighed for 
at støtte Danmissions Lucia-indsam-
ling ved bl.a. at købe en engel eller 
stjerne fra Bangladesh, Tanzania el-
ler Madagaskar (20-50 kr.), eller købe 
skrabelodder à 20 kr. 

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 serverer kaffe med hjemmebag 
á 20 kroner. 

Julehygge
Tirsdag den 12. december 2017 kl. 14.00: 
Vi begynder med en kort gudstjene-
ste i kirken, hvorefter julekaffen står 
klar i præstegårdens konfirmand-
stue. Her vil Kirsten Skovby, som 

leder fælleskøkkenet i Sakskøbing, 
fortælle om den gode hverdagsmad, 
også ved juletid.  

Musikken åbner døre til sindet
Tirsdag den 9. januar 2018 kl. 14.00: 
Mette Staalgaard Nielsen er ansat 
som musiker i Guldborgsund Kom-
mune, hvor hun hver uge tager 
rundt på 11 plejecentre for at synge 
og spille sammen med beboerne. 

Borgere med demens er ofte en-
somme, har intet sprog og er forvir-
rede. Men med sangen samles tan-
kerne og sproget, de gammelkendte 
ord kommer let på tungen, det er 
som om hver enkelt finder sig selv 
igen i musikken - en magisk ople-
velse! 

Mette Staalgaard Nielsen vil for-
tælle om, hvordan musikken åbner 
døre til sindet hos alle dem, hun mø-
der. 

Sygehuspræstens arbejde
Tirsdag den 13. februar 2018 kl. 14.00: 
Sygehuspræst Birthe Gunhild Friis, 
der tidligere har været præstevikar i 
Sakskøbing, fortæller om sit arbejde 
som sygehuspræst med livet, døden 
og Gud som perspektiv, og om hvor-
for vi har en sygehuspræst på Nykø-
bing F. Sygehus. 

Turen går til Corselitze
Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 13.00 
(OBS!): Godsforvalter Poul Schreiner 
Hansen viser os rundt.  

Derefter kører vi til det smukt be-
liggende traktørsted Pomle Nakke, 
som venter med kaffe og kage.

Afg. med bus fra Torvet kl.13.00, 
vi er hjemme igen ca. kl. 17.00. Tu-
ren koster kr. 75.-

Tilmelding er bindende og nød-
vendig, da der er begrænset deltager-
antal.

Tilmelding til Ellis Bilslev-Jensen 
på tlf. 54 70 56 48 senest den 1. 
marts 2018.

Strikkegruppe
Vi er ikke mange og der er plads til 
flere, der kan lide at strikke og hæk-

le. Jeg kan blive helt benovet over 
den dygtighed og iver der er hos de 
habile strikkedamer. Tusind tak for 
jeres kæmpe indsats i årets løb, det 
får jeg nok ikke sagt tit nok. Vores 
bod på årets frugtfestival indbragte 
ca. 7.100 kr. 

Ovenpå årets Frugtfestival og vo-
res årlige basar er der nogle ting som 
vi bliver nødt til at forholde os til. 
Hvad vi laver og hvad vi laver det 
af ikke mindst. Så det vil vi tale om 
i fællesskab og prøver at finde en 
måde der fungerer for os og som fun-
gerer for dem vi gerne vil strikke til. 

Vi mødes i Sognegården flg. tirs-
dag kl. 14-16: 5/12, 2/1, 6/2, 6/3

Spis-Drik-Vær glad
Kan du lide mad og kan du lide at 
være sammen med andre mennesker 
så er vores fællesspisninger lige no-
get for dig. Her forsøger vi at genop-
live den gode gamle søndagsmiddag 
med traditionel dansk kost og dejlig 
hjemmebag til kaffen. 

Det koster 70 kr. at deltage og man 
skal tilmelde sig senest 1 uge før. 

Program for fællesspisningerne 
kan fås hos Ældresagen og på Kirke-
kontoret. 

Det foregår i præstegårdens konfir-
mandstue kl. 12-14,30 på flg. datoer:

Søndag d. 10/12, Søndag d. 7/1, 
Søndag d. 4/2 (se mere under Diako-
niens dag)

Diakoniens dag/ 
menighedsmøde
Søndag d. 4. februar er det Diakoni-
ens dag. Det er en dag hvor vi mar-
kerer det store sociale arbejde der 
udføres i kirkerne rundt omkring 
af utallige ivrige frivillige. I Sakskø-
bing begynder vi med en gudstjene-
ste kl. 10.30 og bagefter er menig-
hedsrådet vært ved en kirkefrokost 
i præstegårdens konfirmandstue. 
Spisningen indgår også i rækken af 
Spis-Drik-Vær Glad arrangementer. 
Dog er denne særlige spisning gan-
ske gratis!

Efter frokosten vil det årlige me-
nighedsmøde blive afholdt, hvor 

Sakskøbing Sogn
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menighedsrådet vil berette om de-
res arbejde og der er mulighed for 
at komme med spørgsmål og gode 
forslag. 

Tilmelding til kirkefrokosten kan 
ske som til Spis-Drik-Vær glad eller 
ved henvendelse til Sakskøbing Kir-
kekontor senest d. 28.januar.

Koncerter og  
musikgudstjenester
Søndag d. 3. december kl. 16 byder vi 
indenfor til den store julekoncert 
med alle byens kor. Seks kor med til-
sammen omkring 90 sangere delta-
ger og synger for og med hinanden 
og publikum. Entré: 30 kr. pr. næse, 
som går ubeskåret til uddeling af ju-
lehjælp.

Lørdag d. 9. december kl. 16 kommer 
gospelsangerinden Maria Carmen 
Koppel på besøg med et flot jule-
program med både gospel og mere 
traditionelle toner til advents- og 
juletiden. Koncerten er arrangeret 
af Serapionsordnen i Maribo, og bil-
letter á 195,- kr. kan derfor købes på 
ticketmaster.dk. Serapionsordnen 
donerer hele deres overskud på 30 
kr. pr. billet til sognets legat, som ud-
deler jule- og konfirmationshjælp til 
trængte familier.

Søndag d. 17. december kl. 16 er der 
traditionen tro De Ni Læsninger - en 
musikgudstjeneste efter engelsk for-
billede med læsninger og kormusik, 
som tilsammen beskriver Bibelens 
store fortælling fra skabelsen over 
profetier og den første jul frem til 
den evige lovsang i Paradis. Læsnin-
gerne forestås af medlemmer af me-
nigheden, og kormusikken synges af 
kirkens vokalensemble Voci fluenti. 
Der er skøn kormusik af bl.a. Schütz, 
Whitacre og Lange-Müller foruden 
kendte danske salmer.

Søndag d. 24. december, juleaftensdag, 
medvirker Sakskøbing Kirkes Pige-
kor ved alle tre julegudstjenester  
kl. 13.30, 14.45 og 16.00.

Lørdag d. 6. januar kl. 15 er der festlig 
nytårskoncert med Sakskøbing Tam-
bourkorps under ledelse af Michael 
Borchersen Madsen - som sædvanlig 
med både “Vær velkommen, Herrens 
år” og “Champagnegaloppen”.

Søndag d. 14. januar kl. 16 spiller kir-
kens organist Flemming Chr. Han-
sen koncert i anledning af sin 50-
års fødselsdag. Musikken er af bl.a. 
Tournemire og Philip Glass, og på 
programmet står også Paul Epsteins 
minimalistiske værk “Isorhytms”, 
som ved denne lejlighed får din før-
ste opførelse i Danmark. Efter kon-
certen er der reception i tårnrum-
met.

Søndag d. 28. januar kl. 16 får kirken 
besøg af Ensemble Storstrøm, som 
spiller et program med titlen “Tin-
drende lys - Violette skygger” for 
fløjte, harpe og strygetrio.

Med undtagelse af koncerterne 3. og 
9. december er der gratis adgang til 
alle disse arrangementer.

Sangformiddage
I denne periode ligger sangformid-
dagene følgende onsdage: 13. de-
cember, 24. januar og 28. februar. 
Det er hver gang fra kl. 10 til 11.30 
og finder sted i præstegårdens kon-
firmandstue. I år har vi fået nye høj-
skolesangbøger, så der er intet plan-
lagt på forhånd - vi synger bare løs 
efter hvad der bliver foreslået fra del-
tagerne. Der er kaffepause midtvejs.

Facebook
Sakskøbing sogn er også på Face-
book. Find os, like os og bliv løbende 
opdateret med nyheder, ord til efter-
tanke og sjove historier/billeder af 
hvad der rører sig i vores kirke.

Adresser Sakskøbing Sogn

Kirke- og kirkegårdskontor
Torvet 10, 4990 Sakskøbing
Tlf. 54 70 44 09
sakskoebing.sogn@km.dk 
Åbent mandag-fredag kl. 9.00-12.30
Torsdag tillige kl. 16.00-18.00

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:  
Kim Gram Jakobsen
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
Tlf. 29 26 56 09
www.giflerne.dk

Kirketjener
Bibi Hansen Beske, tlf. 21 25 30 93
Tina Flindt Sidor, tlf. 23 37 31 39

Menighedsrådsformand
Ebbe Bressing
Nystedvej 33, 4990 Sakskøbing
Tlf. 24 21 10 88

Kirkeværge
Conny Krogh, 
Toldboderne 9, st. th,  
4990 Sakskøbing
Tlf. 21 62 81 91

Kirkebil
DanTaxi telefon 54 85 43 44 
eller 70 25 25 25

Sognets hjemmeside
www.sakskobing-sogn.dk
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Sakskøbing gudstjenester
Søndag d. 3. december (1.s. i Advent) kl. 10.30 · LL · Kirkekaffe

Søndag d. 10. december (2.s. i Advent) kl. 10.30 · LL · Luciakor

Tirsdag d. 12. december (Sogneeftermiddag) kl. 14 · HMT

Søndag d. 17. december (3.s. i Advent) kl. 10.30 · Marie-Louise Bork Winther, døvepræst · Højmesse på dansk tegnsprog

Søndag d. 17. december (3.s. i Advent) kl. 16 · HMT · De Ni Læsninger, Voci fluenti medvirker

Søndag d. 24. december (4.s. i Advent/Juleaftensdag) kl. 13.30, 14.45, 16 · LL · Sakskøbing Kirkes Pigekor medvirker

Mandag d. 25. december (Juledag) kl. 10.30 · HMT

Tirsdag d. 26. december (Anden juledag) kl. 10.30 · LL

Søndag d. 31. december (Julesøndag) kl. 10.30 · LL

Mandag d. 1. januar (Nytårsdag) kl. 14 · HMT

Søndag d. 7. januar (1.s.e.h.3.k.) kl. 10.30 · LL

Søndag d. 14. januar (2.s.e.h.3.k.) kl.10.30 · HMT

Søndag d. 21. januar (Sidste s.e.h.3.k.) kl. 10.30 · LL

Søndag d. 28. januar (Septuagesima) kl. 19 · HMT

Søndag d. 4. februar (Seksagesima) kl. 10.30 · LL · Diakoniens Dag og menighedsmøde

Søndag d. 11. februar (Fastelavn) kl. kl. 10.30 · LL

Søndag d. 18. februar (1.s.i fasten) kl. kl. 10.30 · HMT

Søndag d. 25. februar (2.s.i fasten) kl. kl. 16.00 · HMT · Sakskøbing Kirkes Pigekor medvirker

Søndag d. 4. marts (3.s. i fasten) kl. kl. 10.30 · LL

Slemminge Fjelde Våbensted engestofte gudstjenester
Onsdag d. 29. november kl. 19 · Slemminge · KBJ · Jagtgudstjeneste

Søndag d. 3. december (1.s. i Advent) kl. 16 · Engestofte · KBJ · Julemarked

Søndag d. 10. december (2.s. i Advent) kl. 14 · Slemminge · KBJ · Spirekirke

Torsdag d. 14. december kl. 19 · Våbensted · KBJ · De Ni Læsninger med Voci Fluenti

Søndag d. 17. december (3.s. i Advent) kl. 10.30 · Fjelde · KBJ

Onsdag d. 20. december kl. 10 Slemminge · KBJ Skolejulegudstjeneste

Søndag d. 24. december (4.s. i Advent/Juleaftensdag) kl. 13 · Våbensted · KBJ

Søndag d. 24. december (4.s. i Advent/Juleaftensdag) kl. 16 · Slemminge · KBJ

Mandag d. 25. december (Juledag) kl. 10.30 · Fjelde · KBJ

Tirsdag d. 26. december (Anden juledag) kl. 10.30 · Engestofte · KBJ

Søndag d. 31. december (Julesøndag) kl. 9 · Våbensted · EGV

Mandag d. 1. januar (Nytårsdag) kl. 14 · Fjelde · KBJ 

Mandag d. 1. januar (Nytårsdag) kl. 16 Engestofte · KBJ 

Søndag d. 7. januar (1.s.e.h.3.k.) kl. 14 · Slemminge · KBJ · Nytårshygge

Søndag d. 14. januar (2.s.e.h.3.k.) kl. 10.30 · Våbensted · KBJ

Søndag d. 21. januar (Sidste s.e.h.3.k.) kl. 17 · Fjelde · EGV

Søndag d. 28. januar (Septuagesima) kl. 10.30 · Våbensted · KBJ · Spirekirke

Torsdag d. 1. februar kl. 19 Engestofte · KBJ · Kyndelmisse/musikgudstjeneste

Søndag d. 4. februar (Seksagesima) kl. 10.30 · Slemminge · KBJ

Søndag d. 11. februar (Fastelavn) kl. 14 · Våbensted · KBJ

Søndag d. 18. februar (1.s.i fasten) kl. 19 · Slemminge · KBJ

Torsdag d. 22. februar kl. 19 Fjelde · KBJ · Meditationsgudstjeneste

Søndag d. 25. februar (2.s.i fasten) kl. 10.30 · Engestofte · KBJ

Torsdag d. 1. marts kl. 19 Våbensted · KBJ · Konfirmandgudstjeneste

Søndag d. 4. marts (3.s. i fasten) kl. 10.30 · Fjelde · KBJ
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Majbølle Vigsnæs gudstjenester
Søndag d. 3. december (1.s. i Advent) kl. 19.00 · Majbølle · EGV

Søndag d. 10. december (2.s. i Advent) kl. 10.30 · Vigsnæs · KBJ · Med julefrokost i beboerhuset

Søndag d. 17. december (3.s. i Advent) kl. 14 · Majbølle · KBJ

Torsdag den 20. december kl. 10.00 · Majbølle · EGV · Julegudstjeneste for 2. klasse fra Ellekilde skole

Søndag d. 24. december (4.s. i Advent/Juleaftensdag) kl. 14 · Vigsnæs · EGV

Søndag d. 24. december (4.s. i Advent/Juleaftensdag) kl. 16 · Majbølle · EGV

Mandag d. 25. december (Juledag) kl. 10.30 · Majbølle · EGV 

Tirsdag d. 26. december (Anden juledag) kl. 10.30 · Vigsnæs · EGV

Søndag d. 31. december (Julesøndag) kl. kl. 10.30 · Majbølle · EGV

Mandag d. 1. januar (Nytårsdag) kl. 15 · Majbølle · EGV · Efterfølgende kransekage og nytårshilsen

Søndag d. 7. januar (1.s.e.h.3.k.) kl. 10.30 · Majbølle · EGV · Gudstjeneste for børn og familier

Søndag d. 14. januar (2.s.e.h.3.k.) kl. 9 · Majbølle · KBJ

Søndag d. 21. januar (Sidste s.e.h.3.k.) kl. 19 · Vigsnæs · EGV · Efterfølgende kirkekaffe 

Søndag d. 28. januar (Septuagesima) kl. 10.30 · Majbølle · EGV

Søndag d. 4. februar (Seksagesima) kl. 19 · Majbølle · EGV · Kyndelmisse, efterfølgende kirkekaffe

Søndag d. 11. februar (Fastelavn) kl. 10.30 · Vigsnæs · EGV

Søndag d. 18. februar (1.s.i fasten) kl. 10.30 · Majbølle · KBJ

Søndag d. 25. februar (2.s.i fasten) kl. 19 · Majbølle · EGV · Med kirkekaffe

Søndag d. 4. marts (3.s. i fasten) kl. 10.30 · Majbølle · EGV 

radsted og Tårs gudstjenester
Søndag d. 3. december (1.s. i Advent) kl. 10.30 · Radsted · BM

Søndag d. 3. december (1.s. i Advent) kl. 16.00 · Tårs · BM · Med solosang (tidspunkt ændret i f.t. forrige kirkeblad)

Søndag d. 17. december (3.s. i Advent) kl. 10.30 · Radsted · BM

Søndag d. 24. december (4.s. i Advent/Juleaften) kl. 14.30 · Radsted · BM

Søndag d. 24. december (4.s. i Advent/Juleaften) kl. 16.00 · Tårs · BM

Mandag d. 25. december (Juledag) kl. 10.30 · Radsted · BM

Mandag d. 25. december (Juledag) kl. 14.00 · Tårs · Margrethe Horstmann

Tirsdag d. 26. december (Anden juledag) kl. 10.30 · Radsted · BM

Søndag d. 31. december (Julesøndag) kl. 10.30 · Tårs · BM

Mandag d. 1. januar (Nytårsdag) kl. 16.00 · Radsted · BM

Mandag d. 1. januar (Nytårsdag) kl. 14.30 · Tårs · BM

Søndag d. 7. januar (1.s.e.h.3.k.) kl. 10.30 · Tårs · BM

Søndag d. 14. januar (2.s.e.h.3.k.) kl. 10.30 · Radsted · BM

Søndag d. 21. januar (Sidste s.e.h.3.k.) kl. 10.30 · Tårs · BM

Søndag d. 28. januar (Septuagesima) kl. 10.30 · Radsted · BM

Søndag d. 4. februar (Seksagesima) kl. 10.30 · Tårs · BM

Søndag d. 11. februar (Fastelavn) kl. 14.00 · Radsted · BM · Familiegudstjeneste, derefter tøndeslagning

Søndag d. 18. februar (1.s.i fasten) kl. 10.30 · Radsted · BM

Søndag d. 25. februar (2.s.i fasten) kl. 10.30 · Tårs · BM

Søndag d. 4. marts (3.s. i fasten) kl. 10.30 · Radsted · BM
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Jagtgudstjeneste
Kirkeåret slutter med den traditio-
nelle jagtgudstjeneste i Slemminge 
kirke onsdag 29/11 kl. 19. Slem-
minge Jagthorn står for musikken, 
og årets jagttaler er naturvejleder i 
Lolland kommune Uffe Nielsen. En 
hyggelig aften afsluttes med glögg og 
æbleskiver i konfirmandstuen.

Julemarked
Engestofte kirke ligger ved Engestofte 
gods, hvor det traditionelle julemar-
ked finder sted søndag 3/12 kl. 10-16. 
I samarbejde med godset afsluttes 
julemarkedet med gudstjeneste i kir-
ken kl. 16. Bemærk tidspunktet, som 
er ændret ift sidste kirkeblad, netop 
pga julemarkedet.

Spirekirke
For børnefamilier er der julehyggelig 
børnegudstjeneste i Slemminge søn-
dag 10/12 kl. 14 – med varm kakao 
og boller i præstegården bagefter.

De ni læsninger
De ni læsninger er en julegudstjene-
ste, hvor medlemmer af menighe-
den læser stykker fra bibelen, så ju-
leevangeliet står klart for os og lyser 
af glæde. Udover et par fællessalmer 
kan vi i år også nyde stor musikalsk 
skønhed ved vores lokale elitekor 
Voci Fluenti. Garanti for en ufor-
glemmelig aften. Det er i Våbensted 
kirke torsdag 14/12 kl. 19.

Skolejulegudstjeneste
Igen i år kommer en busfuld af sko-
lebørn på tredje klasssetrin til jule-
gudstjeneste i Slemminge kirke, som 
begyndelse på juleferien. Alle er vel-
komne til julefest med sang og leg og 
julefortælling onsdag 20/12 kl. 10.

Juledagene
Juleaften er som den plejer. Masser 
af mennesker i kirke kl. 13 i Våben-
sted og kl. 16 i Slemminge. Hør, hvad 
julen handler om – før den fejres 
derhjemme med god mad og gaver! 
Dagen derpå er det tid til stille efter-
tanke. Første juledag 25/12 kl. 10.30 

fejres gudstjeneste i Fjelde, anden ju-
ledag kl. 10.30 i Engestofte  kirke.

Nytårsdag
Det nye år skal fejres også i kirken. 
Op ad dagen derpå er der gudstjene-
ste i Fjelde kl. 14 og Engestofte kl. 16, 
hvor der bydes på kransekage og et 
glas med bobler, så vi kan ønske hin-
anden et godt nyt år. 

Nytårshygge
Søndag 7/1 kl. 14 er der gudstjene-
ste i Slemminge med lagkage, kaffe 
og godt samvær i præstegården bag-
efter. Vi kalder det nytårshygge, for 
det er det.

Spirekirke
Spirekirke drejer sig denne gang om 
musik. Vi skal f.eks. op og kikke på 
(måske røre ved?) orgelet, som er et 
helt fantastisk instrument. Våben-
sted søndag 28/1 kl. 10.30.

Kyndelmisse/musik
I en årrække har vi med Saxekoret 
fejret kyndelmisse, men sådan bliver 
det ikke i år, hvor koret har ønsket 
at give forårskoncert. I stedet fejrer 
vi kyndelmisse med levende lys og 
musik ved vores organister Jesper og 
Ranko og kirkesanger Jannie. Det 
bliver smukt. Engestofte kirke tors-
dag 1/2 kl. 19. 

Fastelavn
I samarbejde med Våbensted beboer-
forening kører hestevognene søndag 
11/2 kl. 10 afsted fra den gamle skole 
i Våbensted til gårde i sognet, som 
åbner døren og byder på kage, varm 
kakao og andet godt. Våbensted kirke 
åbner sine døre til børnegudstjeneste 
kl. 14, hvorpå der er tøndeslagning 
og fastelavnsboller i den gamle skole. 

Meditationsgudstjeneste
Fastelavn er begyndelsen på fasteti-
den op til påske. En tid til refleksion. 
Derfor har vi torsdag 22/2 kl. 19 me-
ditationsgudstjeneste i Fjelde kirke, 
hvor der vil være ro og plads til at 
meditere over livet.

Konfirmandgudstjeneste
Torsdag aften 1/3 kl. 19 er der kon-
firmandgudstjeneste i Våbensted 
kirke, hvor konfirmanderne står for 
gudstjenesten. Det er dem, der beder 
bønnerne, læser teksterne osv. Det 
plejer at være en god oplevelse for 
konfirmanderne selv og for deres fa-
milier og venner – alle er naturligvis 
velkomne.

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
Tlf. 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
Johnna Bjørn
Tlf. 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 gudstjenester 
ved henvendelse til Anette Watz 
på 51 70 53 58 eller Knud Erik 
Rasmussen på 40 50 50 25.

Pastoratets hjemmeside
www.slemmingekirke.dk

Pastoratets facebookside
de fire sogne
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Kirkebif
I efteråret kiksede det med at vise 
den danske film ”Under Sandet”, 
som handler om oprydningen af mi-
ner på Vestkysten efter 2. verdens-
krig. Men filmen vises nu alligevel i 

Koncert med trompet og orgel 
i Radsted Kirke torsdag  
d. 7. dec. kl. 19.00
Ved denne advents- og julekoncert 
spiller den unge trompetist Mads Sø-
rensen og organist Carl Jørgen Niel-
sen.

Mads Sørensen er et bemærkel-
sesværdigt talent på trompeten. 
Som kun 13-årig blev han optaget 
på MGK (Musikalsk Grund Kursus) 
i Nykøbing F; her havde han solo-
trompetist Gorm Hovaldt som læ-
rer. Siden studerede Mads 3 år ved 
Københavns Musikkonservatorium; 
samt ved konservatorierne i Mel-
bourne, Australien, og i Freiburg, 
Tyskland. Mads vil snart afslutte sin 
uddannelse ved Konservatoriet i Kø-
benhavn. 

Mads Sørensen og Carl Jørgen 
Nielsen begyndte at spille sammen 
for 11 år siden, da Carl Jørgen blev 
organistassistent ved Vordingborg 
Kirke – efter en række år som orga-
nist i Haslev. Siden da har de sam-
men spillet et væld af koncerter.

Koncerten i Radsted ledsages af 
naturbilleder på storskærm. Fra pro-
grammet kan nævnes Anders Öhr-
walls smukke arrangement af ”Nu 
tændes tusind julelys”, Saint Saëns´ 

Slemminge præstegård torsdag 25/1 
kl. 19. Torsdag 15/2 kl. 19 vises den 
svenske komedie – og helt utrolige 
film – ”Den hundredårige der krav-
lede ud ad vinduet og forsvandt”.

”Ave Maria”, og ”Jeg har hørt om en 
stad”. Der bliver også lejlighed til at 
synge med på nogle af vore kendte 
og elskede julesalmer.

I en pause under koncerten bydes 
på et lille traktement i tårnrummet.

Der er gratis adgang – vel mødt.

Solo-sang i Tårs Kirke Første 
søndag i adv. d. 3. dec.
Ved eftermiddagsgudstjenesten d. 3. 
dec. kl. 16.00 medvirker Jannie Eke-
lund. Jannie har et vidtstrakt virke 
som kirkesanger i kirkerne her på 
egnen. Sammen med organist Jesper 
Bay Jensen vil Jannie under gudstje-
nesten fremføre nogle værker, som 
hører advents- og juletiden til.

Efter gudstjenesten er der et lille 
traktement i våbenhuset. Vel mødt.

Fastelavns søndag i Radsted
Som det har været skik igennem 
en række år, holdes gudstjenesten i 
Radsted Fastelavns søndag d. 11. fe-
bruar som en familiegudstjeneste kl. 
14.00. Derefter bliver der tøndeslag-
ning i Radsted Præstegård og faste-
lavnsboller. Vel mødt

Beretning om årets gang
Ved menighedsmødet efter høst-
gudstjenesten i Radsted Kirke d. 24. 
sept. holdt menighedsrådsformand 
Sidsel Jønck denne årsberetning:

Traditionen tro holder vi menig-
hedsmøde efter høstgudstjenesten. 
Vi gør det forgange års arbejde op 
– ligesom landmændene der tæller 
årets fold.

Først og fremmest er en væsentlig 
og stor byrde løftet fra vore skuldre i 
og med vi har fået færdiggjort kalk-
ningen af Radsted Kirke. Ja, vi ved 
der allerede er diverse smålapninger 
der skal gøres, men i det store hele 

Strikkeklubben
Der er strikkeklub i Våbensted præ-
stegård hver anden mandag i måne-
den kl. 14-16. Datoerne er 11/12, 8/1, 
12/2 og 12/3. Alle er velkomne!

er det vel overstået - så også her blev 
der Lys over Lolland.

Som ansvarlig for skattekroner må 
vi af og til undersøge om der er an-
dre måder at gøre tingene på, og der-
med spare penge. Således havde vi 
ved genindvielsesgudstjenesten efter 
kalkningen her i Radsted elektriske 
lys i nogle af stagerne. Tanken var at 
vi kunne spare penge, bl.a. ved at de 

Adresser Radsted / Tårs

Sognepræst
Provst: Vakant
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
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

radsted og Tårs Sogne
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elektriske lys ikke soder, og vi så skal 
kalke mindre. 

Det var absolut ingen succes! Og 
forsøget er taget af bordet. 

Vi har haft valg til menighedsrå-
det, dog havde vi ikke nok kandida-
ter fra Tårs, så vi skulle ud i udfyld-
ningsvalg og måtte alligevel ud i at 
søge dispensation for ikke at være 
fuldtallige.

Jeg mener vi har fået et godt råd 
med en god dynamik; og jeg ser frem 
til at få ryddet op i den administra-
tive jungle, bl.a. ved nedsættelse af 
præstegårdsudvalg og kirke- og kir-
kegårdsudvalg for hurtigere sagsbe-
handling ved møderne.

Bispevalg – et spændende forløb 
med fire på mange punkter meget 
forskellige kandidater. Jeg føler mig 
sikker på at vi har fået en god og dyg-
tig biskop, og ser frem til samarbej-
det med hende.

Vi har taget en festlig afsked med 
Anne Birgitte, hvor mange mødte op 
for at sige farvel – og vi kan se frem 
til et stort stykke arbejde, når vi skal 
finde hendes efterfølger. 

Vi har festet mere. Flemming run-
dede 25 år som graver her. Det fej-
rede vi, efter Flemmings ønske, med 
pølser og kartoffelsalat her i konfir-
mandstuen.

Landmændene er allerede i gang 
med at planlægge næste års høst; 
hvor skal de så hvad; ligeledes ser vi 
frem mod det kommende års arbejde 
med at finde pengene til de synsud-
satte arbejder, godkende Flemmings 
planer med anlæg af kirkegårdene, 
og ikke mindst finde en ny provst og 
sognepræst her i Radsted. Et spæn-
dende år venter.

Eventliste Vinter 2017-2018
December 2017
Søndag d. 3/12 kl. 16 Sakskøbing Kirke: Julekoncert med byens kor(entré)
Tirsdag d. 5/12 kl. 14 Sakskøbing Sognegård: Julestrik med æbleskiver
Torsdag d. 7/12 kl. 19 Radsted Kirke: Julekoncert med trompet og orgel
Lørdag d. 9/12 kl. 16 Sakskøbing Kirke : Koncert med Maria Carmen  
 Koppel (Entré, se mere på lokalsiden)
Søndag d. 10/12 kl. 12 Vigsnæs beboerhus: Julefrokost 
 (se mere på lokalsiden)
Søndag d. 10/12 kl. 12 Sakskøbing Konfirmandstue: Spis-Drik-Vær glad
Mandag d. 11/1 kl. 14 Våbensted præstegård: Strikkeklub
Tirsdag d. 12/12 kl. 14 Sakskøbing Konfirmandstue: Sogneeftermiddag
Onsdag d. 13/12 kl. 10 Sakskøbing Konfirmandstue: Sangformiddag
Torsdag d. 14/12 kl. 19 Våbensted Kirke: De ni læsninger
Søndag d. 17/12 kl. 16 Sakskøbing Kirke: De ni læsninger med Voci Fluenti

Januar 2018
Tirsdag d, 2/1 kl. 14 Sakskøbing Sognegård: Strikkegruppe
Lørdag d. 6/1 kl. 15 Sakskøbing Kirke: Tambourkorpsets nytårskoncert
Søndag d. 7/1 kl. 13 Fuglsang kunstmuseum: Sogneudflugt 
 (Entré, se Majbølle lokalside)
Søndag d. 7/1 kl. 12 Sakskøbing Konfirmandstue: Spis-Drik-Vær glad
Mandag d. 8/1 kl. 14 Våbensted præstegård: Strikkeklub
Tirsdag d.9/1 kl. 14 Sakskøbing Konfirmandstue: Sogneeftermiddag
Søndag d.14/1 kl. 16 Sakskøbing Kirke kl. 16: Fødselsdagskoncert FCH
Onsdag d. 24/1 kl. 10 Sakskøbing Konfirmandstue: Sangformiddag
Torsdag d. 25/1 kl. 19 Slemminge Præstegård: Kirkebif
Søndag d. 28/1 kl. 16 Sakskøbing Kirke kl. 16: Koncert med Ensemble Storstrøm

Februar 2018
Lørdag d. 3/2 kl. 14 Maribo kloster: Sogneudflugt 
 (begrænset antal pladser, se Majbølle lokalside)
Søndag d. 4/2 kl. 12 Sakskøbing Konfirmandstue: Menighedsmøde  
 og Spis-Drik-Vær glad
Tirsdag d. 6/2 kl. 14 Sakskøbing Sognegård: Strikkegruppe
Onsdag d. 7/2 kl. 19.30 Vigsnæs Kirke: Koncert med Rainbow Gospel
Søndag  d. 11/2 kl. 14 Radsted Kirke og præstegård: Fastelavn  
 med tøndeslagning
Søndag d. 11/2 kl. 10 Våbensted gamle skole: Hestevognskørsel og  
 fastelavn
Mandag d. 12/2 kl. 14 Våbensted præstegård: Strikkeklub
Tirsdag d. 13/2 kl. 14 Sakskøbing Konfirmandstue: Sogneeftermiddag
Torsdag d. 15/2 kl. 19 Slemminge Præstegård: Kirkebif
Onsdag d. 28/2 kl. 10 Sakskøbing Konfirmandstue: Sangformiddag

I anledning af bispevielsen i Maribo 
Domkirke d. 10. sept. var kirkefunk-
tionærer fra flere kirker i stiftet dagen 
før med til at pynte domkirken. Også 
Lone Holm fra Radsted-Tårs Pastorat 
var med. Stilen i udsmykningen kunne 
genfindes i pyntningen af kirkerne til 
høstgudstjenesterne. Vi ser her Radsted 
Kirke pyntet til høstgudstjeneste.
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Fælles for alle sogne

Nyt provstiudvalg og stiftsråd
Her i efteråret har der været valg til 
både Provstiudvalg og Stiftsråd. 

Lolland Østre Provsti har  indtil 
videre ikke egen provst men Michael 
Fagerlund fra Falster Provsti er kon-
stitueret i provstestillingen til en-
gang i marts måned 2018. 

Hvad laver et provstiudvalg?
Provstiudvalget  består af provsten, 
som er forretningsfører, 1 præst og 
4-8 medlemmer, der er valgt af me-
nighedsrådene.

Provstiudvalget fastsætter ram-
merne for de lokale kirkelige kassers 
budgetter samt det beløb, der skal 
udskrives i kirkeskat til de lokale kas-
ser.

Provstiudvalget er i øvrigt god-
kendende instans på en række øko-
nomiske, administrative og byg-
ningsmæssige områder i forhold til 
menighedsrådenes beslutninger. 
Provstiudvalgets kompetence i for-
hold til økonomien kan overdrages 
til et budgetsamråd, der består af re-
præsentanter for menighedsrådene 
samt af provstiudvalget.

Hvad laver et stiftsråd?
Stiftsrådet består af biskoppen, dom-
provsten, en repræsentant for de 
øvrige provster, tre repræsentanter 
for præsterne og en menighedsre-
præsentant fra hvert provsti. Det er 
stiftsrådets formål at styrke folkekir-
kens liv og vækst. Stiftsrådet kan af 
hensyn til det kirkelige liv beslutte at 
udskrive et bindende bidrag fra kir-
kekasserne til finansiering af fælles 
aktiviteter i stiftet, så som kommu-
nikation, undervisning, diakoni, IT, 
medier, kirkemusik og lignende.

 
Nyt om provstestillingen
Der er endnu ikke ansat en præst i 
Radsted-Tårs pastorat eller provst for 
Lolland Østre provsti. Seneste ud-
melding fra Stiftet er, at stillingen 
påtænkes opslået i løbet af december 
med henblik på ansættelse i marts 
2018.

Følgende medlemmer udgør Provstiudvalget  
for perioden 1. november 2017 - 31. oktober 2021

Læge medlemmer, Provstiudvalg
1. Knud Erik Rasmussen, Våbensted-Engestofte menighedsråd 
2. Conny Krogh, Sakskøbing menighedsråd 
3. Knud Henning Kofoed 
4. Ebbe Balck Sørensen, Døllefjelde-Musse-Herritslev menighedsråd 
5. Dan Schier Christiansen, Kettinge-Bregninge menighedsråd 

Suppleanter, Provstiudvalg
1. Hans Erik Pedersen, Godsted-Vester Ulslev-Øster Ulslev menighedsråd 
2. Kirsten Jantzen, Toreby menighedsråd 
3. Connie Rasmussen, Våbensted-Engestofte menighedsråd 
4. Ebbe Bressing, Sakskøbing menighedsråd

Præsterepræsentant Stine Rugaard Sylvest, Brydebjerg-Krumsø pastorat,  
med suppleant Christina Birgitte Mielcke, Toreby sogn valgt.

Følgende medlemmer udgør stiftsrådet  
for perioden 1. november 2017 - 31. oktober 2021

Fødte medlemmer af Stiftsrådet
-  Biskop Marianne Gaarden
-  Domprovst Anne Reiter

Repræsentant for stiftets provster
-  Provst Michael Fagerlund, Falster Provsti.

Repræsentanter for præsterne
- Sognepræst Per Møller, Maribo Dompastorat,
-  Sognepræst Rebekka Maria Brandt Kristensen,  

Søllested-Skovlænge-Gurreby Pastorat
-  Sygehuspræst Birthe Gunhild Friis, Nykøbing F. Pastorat.

Stedfortrædere, præster
-  Sognepræst Susanne Oxholm Bay Jacobsen, Købelev-Vindeby Pastorat.
-  Sognepræst Christina Mielcke, Toreby Pastorat.
-  Sognepræst Anna Sloth Jørgensen, Karleby-Horreby-Sdr. Alslev Pastorat.

Læge medlemmer
-  Knud Erik Rasmussen, Våbensted-Engestofte menighedsråd,  

Lolland Østre Provsti
-  Ebbe Black Sørensen, Døllefjelde-Musse-Herritslev menighedsråd,  

Lolland Østre Provsti
-  Niels Reinhold Nielsen, Nykøbing F. Sogns menighedsråd, Falster Provsti
-  Steen Erik Henriksen, Tingsted menighedsråd, Falster Provsti
-  Susanne Møller, Vejleby menighedsråd, Maribo Domprovsti
-  Susanne Høegh Nielsen, Errindlev-Olstrup-Tågerup menighedsråd,  

Maribo Domprovsti
-  Susan Rasmussen, Gloslunde-Græshave-Dannemare-Tillitse menighedsråd,  

Lolland Vestre Provsti
-  May-Brit Buchardt Horst, Sankt Nikolai sogns menighedsråd,  

Lolland Vestre Provsti

Stedfortrædere, læge medlemmer
-  Conny Krogh, Sakskøbing sogns menighedsråd
-  Knud Henning Kofoed, uden for menighedsråd
-  Anders Rasmus Lejre, Gundslev sogns menighedsråd
-  Jannie Bech, Nørre Ørslev-Systofte sognes menighedsråd
-  Leif Anker Jørgensen, uden for menighedsråd
-  Bent Normann Olsen, Maribo Domsogns menighedsråd
-  Ole Marqweis, Stormark sogns menighedsråd

Senest opdateret: 26. oktober 2017



 – et møde med kirken
I en årrække har vi her i stiftet ar-
rangeret en weekend med præste-
praktik, hvor teologistuderende fra 
København og Århus kan komme og 
få et indtryk af, hvad det vil sige at 
være præst og lære Lolland og Fal-
ster lidt at kende. I år var der hele 14 
praktikanter. Alle boede hos stiftes 
præster og deltog i et program der 
blandt andet indeholdt et møde med 
en ny præst og et møde med vores 
nye biskop, Marianne Gaarden. Om 
lørdagen besøgte vi tre kirker på Fal-
ster for at høre om kirkelivet her - alt 
sammen for at bygge bro mellem det 
liv de studerende har nu og præsteli-
vet, som venter dem.  

I Majbølle-Vigsnæs pastorat havde 
vi besøg af Peter Otken som læser 
teologi i København. Han er 52 år og 
regner med at blive præst i Folkekir-
ken om et par år...

Esbern: ’Hvorfor valgte du at komme 
i præstepraktik her i stiftet?’  

Peter: ’Man skal være sløv hvis 
man ikke tager imod sådan en in-
vitation. Det er et tilbud om at for-
binde det man lærer på universitetet 
med noget praksis. På universitetet 
er det kun en selv der får glæde af 
det man laver. Sådan en weekend 
her bygger bro mellem det teoretiske 
og det man skal ud og bruge sit stu-
dium til bagefter’. 

Esbern:  ’Hvad er dit indtryk af prak-
tikken?’

Peter: ’Det er tydeligt at se, når 
man kommer som gæst, hvor mange 
mennesker, og hvor mange ressour-
cer der er lagt i praktikken fra Stiftets 
side. Det er imponerende og dejligt 
at se, at den slags ressourcer findes i 
Folkekirken. Det er ikke alle steder 
man kunne opleve det i Danmark i 
dag. Man oplever at der er empati og 
overskud…’

Esbern: ’I morgen skal du prædike 
ved højmessen i Majbølle, hvordan har 
du det med det?’ 

Peter: ’Det er en stor udfordring. 
Det glæder jeg mig til. Det at forsøge 
at transformere en evangelietekst til 
noget man kan sige i en kirke – det 

en del år i forsvaret. Hvad  betyder det 
for dit syn på kirken?’. 

Peter: ’Uha, det er et godt spørgs-
mål. Men når man har været ud-
sendt flere gange forstår man og 
værdsætter, hvor godt man kan have 
det her i Danmark. Det sætter nogle 
ting i perspektiv. Det man før sin ud-
sendelse ser som store problemer er 
ikke så stort når man kommer hjem. 
Det sætter i hvert fald mit eget liv i 
perspektiv’. 

Esbern: ’Når man har været udsendt 
og kender krigens alvor, kan kirkekaffen 
så ikke nærmest virke lidt for udrama-
tisk, lidt for tam…?’

Peter: ’Nej, for hvis der kommer et 
antal mennesker, som søger kirken 
og deltager i kirkekaffen, så er det 
ikke forgæves. Så er der nogle men-
nesker, der har brug for det og fin-
der et fællesskab her – og så er det 
jo også kirke. Man må være der for 
de mennesker der kommer. Når man 
kommer til en ny menighed må man 
stikke fingeren i jorden. Det er dem 
der bruger kirken som er kirken – det 
er en ’social interaktion’. Kirkekaffen 
er også god, hvis man er ensom - det 
giver et fællesskab’. 

Esbern: ’Hvad skal dit speciale hand-
le om?’ 

Peter: ’Jeg er meget fascineret af 
bjergprædikenen i Matthæusevange-
liet – forskellen mellem den idéelle 
fordring som bliver fremsat i Mat-
thæusevangeliet og så spørgsmålet, 
hvordan man lever sit liv som gan-
ske almindelig kristen – hvordan 
kan man forene de to ting. Det synes 
jeg er et fuldstændigt fascinerende 
spørgsmål. For hvis nogen bedrager 
mig skal jeg så bare lade dem gøre 
det? Og når Kristus siger: ’elsk jeres 
fjender og bed for dem, der forfølger 
Jer’ - Hvor mange af os er egentlig i 
stand til at leve op til det?’

Esbern: ’Det lyder spændende. Det 
vil jeg se frem til at høre mere om. Fore-
løbigt vil jeg gerne sige dig tak for dit 
besøg, for et par gode dage. Og så vil jeg 
ønske dig held og lykke med de sidste 
studier.’

Præstepraktik i Lolland Falsters Stift

er noget særligt. Det, der gør det så 
udfordrende er, at det ikke minder 
mig om noget jeg har prøvet før. Det 
er ikke et foredrag, ikke et oplæg på 
universitetet. At forsøge at give folk 
noget med hjem er en stor udfor-
dring. Jeg er ydmyg overfor opgaven, 
fordi jeg som studerende får lov at stå 
på en prædikestol, hvor en uddannet 
præst står til hverdag og folk kom-
mer for at lytte til én. Men nu har 
vi jo trænet godt sammen, Esbern og 
jeg, og han tog sig tid til det, så vi fik 
luet de værste unoder væk...’ 

Esbern: ’Hvad glæder du dig mest til, 
når du en dag bliver præst?’

Peter: ’Mens jeg har læst teologi 
har jeg gået meget mere i kirke end 
jeg nogensinde har gjort mit liv. 
Og gennem det har jeg fået en me-
get stor kærlighed til højmessen om 
søndagen. Når man går i kirke jævn-
ligt så lærer du højmessen at kende 
og forstår at værdsætte de forskellige 
elementer, salmerne, prædikenen og 
deltagelsen i nadveren’.

’Jeg glæder mig også over at guds-
tjenesten danner grundlag for et 
fællesskab, hvor folk taler sammen 
og hvor man drikker kaffe sammen 
efter gudstjenesten. Her taler folk 
sammen og der er tid til hinanden. 
Jeg har den oplevelse af at højmes-
sen uanset hvor formel nogen kan 
opleve den, danner en ramme for at 
mennesker møder hinanden’.

Esbern: ’Nu er du jo ikke en typisk 
student, fordi du allerede har arbejdet 

Carl Bloch, ’Jesus og bjergprædikenen’.


