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Fra Holmeskoven (se bagsiden)
”Septembers himmel er så blå
dens skyer lyser hvide
og lydt vi hører lærken slå
som før ved forårstide.
Den unge rug af mulden gror
med grønne lyse klinger
men storken længst af lande fór
med sol på sine vinger.”

Efterår 2017

Nr. 3 · september - november 2017 · 14. årgang

Kristus vil lyse for dig
Musikalsk jubilæum
Musik og salmesang stod Luthers
hjerte meget nær, og derfor var det
oplagt, at Præsidiet for reformationsfejringen bad Folkekirkens Ungdomskor om at tage initiativ til en
række udgivelser, som skulle være
den musikalske markering af jubilæet i hele landet

ste trosartikler i den lutherske kirke
(for teologer) – lige som Luthers lille
Katekismus gennemgår de vigtigste
trosartikler for dem, han i forordet kalder ”ulærde sognepræster og
prædikanter”. Og meningen var, at
de skulle bibringe ”folk”, og særligt
”unge mennesker”, den kristne børnelærdom.

”Lutherrosen”
Materialet fik titlen ”Lutherrosen”
og er nu udkommet i fem bøger. Det
er blevet til bla. 17 nye salmer og
melodier og næsten 200 siders kormusik.
”Lutherrosen”s korsatser vil blive
brugt til de korstævner, som Folkekirkens Ungdomskor har arrangeret i
domkirkerne i efteråret. Sakskøbing
Kirkes Pigekor er med i Maribo Domkirke lørdag den 7. oktober, hvor
korstævnet afsluttes med koncert kl.
15.30, åbent for alle og med gratis
adgang.
I Sakskøbing Kirke synger kirkens
pigekor satser fra ”Lutherrosen” tre
gange i oktober (jubilæumsdagen er
den 31. oktober): ved familiegudstjenesten den 5. oktober kl. 18 og ved
højmessen den 8. oktober kl. 10.30.
Ved reformationsjubilæet den 29.
oktober kl. 10.30 er det søndagskoret, der synger.

Herre vi tror
Salmen over trosbekendelsen åbnes
med den treenige Gud, der møder
os: som skaber, og som frelser og som
Helligånd. Nadveren indgår ikke i
trosbekendelsen, men er taget ind i
vers 4, fordi den står så centralt i den
kristne tro. Salmen munder ud i bekendelsen af den fælles tro på én, hellig og almindelig kirke i verden – og
det kristne håb om at høre Gud kalde
os frem ved de dødes opstandelse.
Salmen har et omkvæd, som er taget ordret fra Efeserbrevet kap. 5 vers
14 i Det nye Testamente:
Vågn op du som sover
stå op fra de døde
og Kristus vil lyse for dig.

En salme over trosbekendelsen
En af salmerne fra ”Lutherrosen”s
salmebog er skrevet af Lisbeth Smedegaard Andersen, som fik den opgave at skrive en salme over trosbekendelsen.
Hun har valgt at bruge den nikænske trosbekendelse som forlæg.
Den er et af vores bekendelsesskrifter, altså de skrifter, der sætter normen for, hvad vi tror på. Den står
side om side med den apostolske
trosbekendelse bagest i salmebogen.
Folkekirkens bekendelsesskrifter er
en lille samling bestående af tre trosbekendelser, Den augsburgske Bekendelse og Luthers lille Katekismus.
Den augsburgske Bekendelse er
en tekst, der gennemgår de vigtig2

Salmen blev sunget pinsedag ved det
officielle Danmarks reformationsfejring i Haderslev Domkirke.
1. Herre vi tror at i alt hvad du skabte:
mennesket formet af ler og af jord
vækster og smådyr og sangfuglehjerter
taler din ånd som et levende ord:
Vågn op du som sover
stå op fra de døde
og Kristus vil lyse for dig.
2. Kristus er lyset der født af Maria
kæmped mod mørket for menneskers sag
døde på korset men påskedagsmorgen
lød det igen som på skabelsens dag:
Vågn op du som sover
stå op fra de døde
og Kristus vil lyse for dig.
3. Han som er sandhed og vejen til livet
møder os her hvor vi bæres til dåb
gir os sin Helligånd, mod til at leve
genfødt af Gud til et levende håb:
Vågn op du som sover

stå op fra de døde
og Kristus vil lyse for dig.
4. Kredsende tanker og rifter i sindet
tit kom jeg knuget og træt til hans bord
mod til at elske og mod til at fejle
får jeg igen når jeg hører hans ord:
Vågn op du som sover
stå op fra de døde
og Kristus vil lyse for dig.
5. Vi er hans folk og hans kirke i tiden
fælles om ham og hans kærlighedsbud
menneskehåbet i helligåndshjerter
ordet der lyder når tid rinder ud:
Vågn op du som sover
stå op fra de døde
og Kristus vil lyse for dig.
Hanne Margrethe Tougaard

Kirkebladet for
Sakskøbing-egnen
udgives af menighedsrådene i de
ni sogne.
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Lisbeth Lumby
Enebærvej 6, 4990 Sakskøbing
E-mail: lrkr@km.dk
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Ved manglende levering bedes
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Majbølle og Vigsnæs Sogne
Koncert med Erik Grip
Tradition og Nærvær er titlen på
koncerten med Erik Grip i Majbølle
Kirke, torsdag d. 5. oktober. Erik Grip
er kendt fra mange sammenhænge
og selvom hans repertoire spænder
bredt er det ikke for meget sagt, at
det gennemgående tema er ’Kærligheden’ og ’Hvad det vil sige at være
menneske’ – kort sagt tilværelsens
store spørgsmål formidlet gennem
sang og fortælling.
Denne aften skal vi møde en personlig og meget ærlig historie om
Danmark, digterne og deres poesi.
I løbet af koncerten kommer vi omkring nogle af de stærkeste navne i
dansk litteratur: Grundtvig, Kingo
og Frank Jæger. Der vil være også
fællessange undervejs så alle får mulighed for at røre stemmerne.
Koncerten begynder kl. 19. og dørene åbnes kl. 18.30. Der er gratis adgang og alle er velkommen.
Edith Fogeds Legat
kan igen i år søges af sognebørn i
Majbølle sogn. Legatet kan søges af
unge der er under uddannelse eller af værdigt trængende mænd og
kvinder, familier eller enlige som
har et barn der skal konfirmeres.
Frist for ansøgning er den 16. november. Ansøgninger kan afleveres
i Majbølle Præstegård, Præstestræde
45, Majbølle.
Høstgudstjenester
den 24. september
Høstgudstjenesten er som sædvanlig i Majbølle og Vigsnæs kirker festgudstjenester, hvor vi takker for årets
høst. Derfor er der også i år gjort
noget særligt ud af dagen. Kirkerne
er af graver Jesper Nielsen med stor
dygtighed pyntet særdeles smukt.
Alene oplevelsen er turen til kirken
værd.
Det musikalske - ud over glæden
ved at synge med på de kendte høstsalmer - er der ligeledes gjort noget
ekstra ud af. Vanessa Hoffmann vil
atter berige os med sit trompetspil. I
Majbølle kl. 10.30 indledes med en

der bliver væk og fundet igen – og
selv finde får. Vi skal synge salmer og
holde nadver med brød og saft. Alle
kan være med. Efterfølgende er der
frugt og kage.

Erik Grip gæster Majbølle Kirke.
menuet for trompet af Alfred Hollins
i et arrangement af kirkens organist.
Som afslutning på højmessen vil Vanessa sammen med kirkens sanger
Dorthe Trabjerg spille og synge Summertime af George Gershwin sammen med orgelet. En transskription
for altstemme, trompet og orgel arrangeret af KC.
Vi glæder os til at se jer.
Præstepraktik
I weekenden den 6.-8. oktober er det
traditionen tro tid til at tage imod
praktikanter som måske en dag bliver præster her i Lolland Falsters
stift. Ved højmessen den 8. oktober
medvirker praktikanten så mød op
og tag godt imod ham eller hende.
Efterfølgende er der kirkekaffe og
mulighed for at møde praktikanten.
Pilgrimsvandring,
Andagt og Gule ærter
Søndag den 29. oktober mødes vi kl.
9. i skovbrynet for enden af Bøgevej i Guldborg. Efter en vandring i
skoven på halvanden times tid med
forskellige stationer undervejs, kører
vi til kirken hvor der er andagt med
nadver kl. 11. Herefter slutter vi med
frokost i Majbølle præstegård hvor
menuen står på gule ærter. Tilmelding senest den 22. oktober til præsten per telefon eller mail 24 96 73
30 /EGV@KM.DK
Børne- og familiegudstjeneste
Søndag den 12. november er der
gudstjeneste for børn og familier i
Majbølle Kirke. Vi skal høre om fåret

Konfirmander
Konfirmationsforberedelsen begynder med to fællesarrangementer for
Majbølle-Vigsnæs og SlemmingeVåbensteds konfirmander. Først er
der opstartgudstjeneste for konfirmander og deres familier onsdag
den 6. september kl. 19. i Våbensted
Kirke. Herefter venter der et møde
med den friske luft og smukke natur,
når vi tager afsted på den årlige tur
til Lollands Albue fra fredag morgen
til lørdag aften den 8.-9. september.
Onsdag den 29. november er der
også et fællesarrangement for alle
konfirmander i Lolland Øster Provsti – en teaterforestilling om Martin
Luther i anledning reformationsåret.
Forestillingen foregår i Kettinge Kirke. Nærmere information om disse
arrangementer 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. 61 75 13 64
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

Reformationsjubilæum
Søndag den 29. oktober 2017 kl.
10.30 fejrer vi 500-året for reformationen. Begge præster medvirker foruden Sakskøbing Kirkes søndagskor,
som synger korsatser fra ”Lutherrosen”. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i tårnrummet.
Alle helgens dag
Søndag den 5. november 2017 er
det Alle helgens dag, hvor vi mindes de døde. Sakskøbing Kirkes Pigekor indleder og afslutter gudstjenesten kl. 10,30 med lysprocession.
I forbindelse med kirkebønnen fra
prædikestolen nævner vi navnene
på dem, der er døde i det forløbne
år i sognet. Umiddelbart efter gudstjenesten spiller kirkens organist en
halv times meditativ musik i kapellet på kirkegården som et tilbud til
de mange, der har tradition for at gå
på kirkegården med blomster eller
lys. De familier, der i årets løb har
mistet en af deres nærmeste, vil få
en særlig invitation til gudstjenesten, som naturligvis er åben for
alle.

Luther i børnehøjde
Torsdag den 5. oktober 2017 kl.
17.00 inviterer vi børnefamilier til
at mødes i præstegårdens konfirmandstue, hvor vi laver aktiviteter,
som handler om Martin Luther i anledning af 500 året for reformationen. Der vil også være aftensmad.
Derefter går vi i kirken til en kort
gudstjeneste kl. 18, hvor Sakskøbing
Kirkes Pigekor også deltager. De synger kormusik fra ”Lutherrosen”. Det
er gratis at deltage og der er ingen
tilmelding.
4

Babysalmesang
Babysalmesang begynder
onsdag
den 6. september 2017 kl. 10.00 i
Sakskøbing præstegårds konfirmandstue. Alle med et barn under et år vil
modtage en invitation med posten.
Det er gratis at deltage. 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. Efter sangen og
dansen drikker vi en kop kaffe/the.
Kontakt sognepræst Hanne Margrethe Tougaard, hvis du vil vide mere.

Sangformiddage
Vi har fået nye højskolesangbøger, så
hele den nye sæson af sangformiddage er dedikeret til at gå på opdagelse
i den og se, hvad der er kommet med
i den nye udgave. Sangformiddagene
foregår i præstegårdens konfirmandstue følgende onsdage: 27. september,
1. november og 29. november. Hver
gang er det fra kl. 10 til 11.30, og der
er kaffe og småkager undervejs.
Strikkegruppe
Vi mødes i sognegården og strikker
den første tirsdag i hver måned kl.
14-16. Der er således nørklemuligheder flg. datoer: 5/9, 3/10, 7/11 og 5/12.
Spis-Drik-Vær Glad
Fællesspisningerne, som arrangeres
af Menighedsplejen og Ældresagen
er klar på en ny sæson med hyggeligt
samvær og lækker mad.
Søndag d. 1. oktober, søndag d. 5.
november, søndag d. 10. december
kl. 12 i Konfirmandstuen. Tilmelding skal som altid ske senest en uge
før og det er muligt at bede om kørelejlighed.
Sogneeftermiddage
For alle interesserede arrangerer
Sakskøbing menighedsråd jævnlige

møder med et alsidigt program i
præstegårdens konfirmandstue, Vestergade 6. Der er mulighed for gratis
kirkebil, som kan bestilles på tlf. 54
85 43 44. Alle er velkomne! Vi serverer kaffe á 20 kroner.
Tirsdag den 12. september kl. 14.00
Ved mor godt, jeg er dement?
Vi indleder sæsonen med en kort
gudstjeneste i kirken og derefter går
vi over i præstegårdens konfirmandstue og drikker kaffe med hjemmebag. Forfatter Karen Zubari, Rødby,
vil præsentere sin bog ”Ved mor
godt, jeg er dement?”, hvor vi følger
den 58-årige Kirsten og hendes familie i et fortvivlet sygdomsforløb med
demens. Bogen handler samtidig om
sårbarhed og livsmod. Arrangementet er støttet af Statens Kunstfond.
Har du en bog (eller flere) du vil
bytte til en anden, så tag den med og
dyk ned i bunken på bordet i konfirmandstuen.
Tirsdag den 10. oktober kl. 14.00
Da danskerne gik fra den katolske tro
til den protestantiske tro
Tidligere lærer og skoleleder Mogens
Larsen, Ringsted, fortæller om omvæltningen af kirken ved reformationen i Danmark i 1536, da man gik
fra katolicismen til protestantismen.
Tirsdag den 14. november kl. 14.00
Luther og salmesangen
Sognepræst Esbern Gaur Vernersen,
Majbølle-Vigsnæs, vil kaste lys over
Martin Luthers betydning for salmesangen og for musikken i kirken og
i gudstjenesten, som vi kender den i
dag. Hvorfor var det nødvendigt med
en ny gudstjeneste og dermed også
en ny musik og salmesang? Undervejs vil vi synge nogle af Luthers salmer og lytte til musik fra Luthers tid.
Legat
Sakskøbing sogns legat uddeles hvert
år til jul til værdigt trængende familier. Modtagerne af legatet skal have
bopæl i den tidligere Sakskøbing
kommune. Ønsker man at komme i

betragtning til legatet, kan man sende en kort beskrivelse af sin situation til legatbestyrelsen v. sognepræst
Hanne Margrethe Tougaard, Vestergade 6, Sakskøbing inden mandag
den 20. november 2017.

Søndag d. 5. november er det Alle Helgens Dag, hvor kirkens pigekor medvirker ved gudstjenesten kl. 10.30,
og der efterfølgende er stilfærdig
orgelmusik i kirkegårdskapellet (se
omtale andetsteds).

Koncerter,
musikgudstjenester mv.
Lørdag d. 2. september kl. 16 uropfører kirkens organist Flemming Chr.
Hansen 3 nye suiter i serien “In lumine Domini” (I Herrens lys). Det er
meditativ kirkemusik af samme slags
som de 10 suiter, han tidligere har
skrevet og indspillet. I den nye serie
har orglet dog fået følgeskab af forskellige andre instrumenter. Således
opføres denne dag suite nr. 15 “soltoner” for stille zink og orgel med
Lene Langballe på zink, suite nr. 16
“havpupil” for bratsch og orgel med
bratschisten Mette Brandt samt suite
nr. 17 “skaberdrømme” for barokcello med Kjeld Lybecker Steffensen på
cello. Til sidst samles de 4 musikere
i en improviseret mosaik med titlen
“Med venner i lys vi tale”.

Søndag d. 12. november kl. 20 er det
tid til den anden af årets koncerter
med koralbunden musik af Matthias
Weckmann (ca. 1616-1674). Denne
gang spiller kirkens organist musik
til Alle Helgen, advent og jul.

Søndag d. 1. oktober kl. 19 medvirker Sakskøbing Kammerkor ved
en aftengudstjeneste. Koret synger
musik af den kvindelige komponist
Nino Jandjgava fra Georgien, uddrag
af værket “17 hallelujaer”.
Søndag d. 8. oktober kl. 10.30 medvirker Sakskøbing Kirkes Pigekor ved
højmessen, hvor de synger kormusik
fra samlingen Lutherrosen (se artiklen s. 2).
Samme dag 8/10 kl. 20 er der en helt
særlig orgelkoncert med organisten
fra Vor Frue Kirke i Skive, Morten Ladehoff. Han har vundet flere priser
i improvisation, altså det på stedet
at kunne sætte musik sammen, evt.
med brug af kendte melodier, som
opgives organisten kort tid før koncerten. Og denne koncert er netop
fuld af improvisationer: halvdelen
over musikalsk materiale, som Morten Ladehoff har fået på forhånd, og
halvdelen over melodiønsker, som
publikum bidrager med ved koncerten. Kom og hør en sand mester på
dette meget krævende felt!

Søndag d. 3. december kl. 16 mødes
alle byens kor til den traditionelle
julekoncert med masser af kormusik
og fællessalmer til advents- og juletiden.
Der er gratis adgang til alle disse
arrangementer med undtagelse af
julekoncerten, hvor der opkræves
en entré på 30 kr. pr. person. Dette
beløb går ubeskåret til uddeling af
julehjælp fra sognets legat.
Kormedvirken i Maribo
Sakskøbing Kirkes Pigekor og vokalensemblet Voci fluenti er begge
blevet inviteret til at medvirke ved
bispevielsen d. 10. september kl. 14
i Maribo Domkirke, som transmitteres direkte i TV. Pigekoret medvirker også ved en koncert i domkirken
lørdag d. 7. oktober kl. 15,30, som
afslutter et stævne om Lutherrosen
i Folkekirkens Ungdomskors, FUKs
regi.
Frugtfestival
den 16.-17. september
Traditionen tro vil Menighedsplejens strikkedamer med god hjælp fra
frivillige fra menigheden være at finde på Torvet i forbindelse med Frugtfestivalen. Her kan man erhverve sig
de mange smukke hjemmelavede sager der er blevet kreeret i årets løb. Vi
holder åbent i teltet lørdag kl. 10-16
og søndag kl. 10-15.
Derudover vil der være ÅBEN
KIRKE hele weekenden, dog under
hensyntagen til kirkelige handlinger
og gudstjenester.

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. september (12.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · LL · Høstgudstjeneste · kirkekaffe
Søndag d. 10.september (13.s.e.trinitatis) kl. 9.00 · HMT
Søndag d. 17. september (14.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · HMT
Søndag d. 24. september (15.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · LL
Søndag d. 1. oktober (16.s.e.trinitatis) kl. 19.00 · HMT · Sakskøbing Kammerkor medvirker
Torsdag d. 5. oktober kl. 18.00 · HMT · Luther i børnehøjde · Sakskøbing Kirkes Pigekor medvirker
Søndag d. 8. oktober (17.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · HMT · Sakskøbing Kirkes Pigekor medvirker · kirkekaffe
Søndag d. 15. oktober (18.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · LL
Søndag d. 22. oktober ( 19.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · BM
Søndag d. 29. oktober (20.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · LL og HMT · Reformationsjubilæum · kirkekaffe
Søndag d. 5. november (Alle helgens dag) kl. 10.30 · HMT og LL · Sakskøbing Kirkes Pigekor medvirker
Søndag d. 12. november (22.s.e.trinitatis) 10.30 · HMT
Søndag d. 19. november (23.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · LL
Søndag d. 26. november (Sidste søndag i kirkeåret) kl. 19.00 · HMT
Søndag d. 3. december (1.s.i advent) kl. 10.30 · LL · kirkekaffe

Slemminge Fjelde Våbensted Engestofte gudstjenester
Søndag d. 3. september (12.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Engestofte · BM
Onsdag d. 6. september kl. 19 · Våbensted · Opstartsgudstjeneste · KBJ og EGV
Søndag d. 10.september (13.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Fjelde · KBJ
Lørdag d. 16. september kl 11 · Engestofte · Dåbsgudstjeneste · KBJ
Søndag d. 17. september (14.s.e.trinitatis) kl. 14 · Slemminge · Høstgudstjeneste · KBJ
Torsdag d. 21. september kl 17 · Slemminge · Spirekirke · KBJ
Søndag d. 24. september (15.s.e.trinitatis) kl. 14 · Våbensted · Høstgudstjeneste · KBJ
Søndag d. 1. oktober (16.s.e.trinitatis) kl. 17 · Fjelde · EGV
Torsdag d. 5. oktober kl. 19 · Fjelde · Musiklysgudstjeneste · KBJ
Søndag d. 8. oktober (17.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Engestofte · KBJ
Torsdag d. 12. oktober kl. 17 · Våbensted · Spirekirke · KBJ
Søndag d. 15. oktober (18.s.e.trinitatis) kl. 17 · Slemminge · KBJ
Søndag d. 22. oktober( 19.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Våbensted · KBJ
Søndag d. 29. oktober (20.s.e.trinitatis) kl 15 · Fjelde · EGV
Søndag d. 5. november (Alle helgens dag) kl 17 · Våbensted · KBJ
Søndag d. 5. november (Alle helgens dag) kl. 19 · Slemminge · KBJ
Torsdag d. 9. november kl 17 · Slemminge · LilleMortensaften · KBJ
Søndag d. 12. november (22.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Engestofte · KBJ
Torsdag d. 16. november kl. 17 · Slemminge · Spirekirke · KBJ
Søndag d. 19. november (23.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Våbensted · KBJ
Søndag d. 26. november (Sidste søndag i kirkeåret) kl. 17 · Fjelde · EGV
Onsdag 29. november kl. 19 · Slemminge · Jagtgudstjeneste · KBJ
Søndag d. 3. december (1.s.i advent) kl. 19 · Engestofte · KBJ
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Majbølle Vigsnæs gudstjenester
Søndag d. 3. september (12.s.e.trinitatis) kl. 9.00 · Majbølle · LL
Søndag d. 10. september (13.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Majbølle · EGV
Søndag d. 17. september (14.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Majbølle · KBJ
Søndag d. 24. september (15.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Majbølle · Høstgudstjeneste · EGV
Søndag d. 24. september (15.s.e.trinitatis) kl. 19 · Vigsnæs · Høstgudstjeneste · EGV
Søndag d. 1. oktober (16.s.e.trinitatis) kl. 19.00 · Majbølle · kirkekaffe · EGV
Søndag d. 8. oktober (17.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Majbølle · præstepraktik og kirkekaffe · EGV og praktikant
Søndag d. 15. oktober (18.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Vigsnæs · KBJ
Søndag d. 22. oktober( 19.s.e.trinitatis) kl. 9.00 · Majbølle · KBJ
Søndag d. 29. oktober (20.s.e.trinitatis) kl. 11.00 · Majbølle · Pilgrimsvandring, andagt og gule ærter · EGV
Søndag d. 5. november (Alle helgens dag) kl. 17.00 · Vigsnæs · EGV
Søndag d. 5. november (Alle helgens dag) kl. 19.00 · Majbølle · EGV
Søndag d. 12. november (22.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Majbølle · Børne- og familiegudstjeneste · EGV
Søndag d. 19. november (23.s.e.trinitatis) kl. 9.00 · Majbølle · KBJ
Søndag d. 26. november (Sidste søndag i kirkeåret) kl. 19.00 · Majbølle · kirkekaffe · EGV
Søndag d. 3. december (1.s.i advent) kl. 10.30 · Majbølle · EGV

Radsted Tårs gudstjenester
Søndag d. 3. september (12.s.e.trinitatis) kl. 9.00 · Tårs · BM
Søndag d. 10.september (13.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Radsted · BM
Søndag d. 17.september (14.s.e.trinitatis) kl. 19.00 · Tårs · Høstgudstjeneste · BM
Søndag d. 24. september (15.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Radsted · Høstgudstjeneste · BM
Søndag d. 1. oktober (16.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Tårs · Minikonfirmand-afslutning · BM
Søndag d. 8. oktober (17.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Radsted · BM
Søndag d. 15. oktober (18.s.e.trinitatis) kl. 9.00 · Tårs · BM
Søndag d. 29. oktober (20.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Tårs · BM
Søndag d. 5. november (Alle helgens dag) kl. 10.30 · Radsted · BM
Søndag d. 5. november (Alle helgens dag) kl. 19.00 · Tårs · BM
Søndag d. 12. november (22.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Tårs · BM
Søndag d. 19. november (23.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Radsted · BM
Søndag d. 26. november (Sidste søndag i kirkeåret) kl. 10.30 · Tårs · BM
Søndag d. 3. december (1.s.i advent) kl. 10.30 · Radsted · BM
Søndag d. 3. december (1.s.i advent) kl. 19.00 · Tårs · BM
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Slemminge Fjelde Våbensted Engestofte Sogne
Babysalmesang
Babysalmesang er for børn under 1
år og deres forældre. Under ledelse af
musikpædagog Kirsten leger, synger
og hygger vi os sammen med de små.
Bagefter bydes på kaffe, kage og saftevand. Det er gratis at deltage, men det
er en godt at tilmelde sig hos sognepræsten. Det foregår følgende onsdage kl. 11.30 i Våbensted præstegård:
6/9, 20/9, 4/10, 25/10, 8/11 og 22/11.
Opstartsgudstjeneste
Årets konfirmander begynder med
opstartsgudstjeneste i Våbensted
kirke onsdag 6/9 kl. 19, før vi tager
på den traditionelle overlevelsestur
på Albuen i Nakskov fjord. Opstartsgudstjenesten er tænkt som indføring i kirkegang for konfirmanderne
med familie, og foregår på den måde,
at gudstjenesten undervejs stoppes
og forklares. Alle er velkommen til at
lytte med.
Dåbsgudstjeneste
- og pilgrimsfærd
Lørdag 16/9 kl. 11 har vi dåbsgudstjeneste i Engestofte kirke. Her kommer folk fra det store udland for at
få deres lille pige døbt – og folk der
i samme åndedrag begynder den
økumeniske pilgrimsfærd til Maribo. Ønsker man oplysninger om
pilgrimsfærden, kan man kontakte
Jerzy på tlf 21 40 91 88.

sikken og dermed det meditative.
Derfor det lidt spøjse navn for denne
gudstjeneste – som finder sted torsdag 5/10 kl. 19.
Spirekirke
I spirekirke hygger vi os først i præstegården med kreative udfoldelser, der
drejer sig om det tema, som udfoldes
i den følgende minigudstjeneste ovre
i kirken. Bagefter spiser vi sammen.
Det handler om børn og fællesskab.
Vi mødes kl. 17 i præstegården, hvor
der vil være forfriskninger, og så går
vi ellers i gang! Nogle af de ting, vi
laver, tager vi med til gudstjenesten
cirka kl. 18, men ellers tager man det
med sig hjem. Første gang i efteråret
er torsdag 21/9 i Slemminge, næste
gang torsdag 12/10 i Våbensted og
sidste gang 16/11 i Slemminge. Hvis
nogle kunne tænke sig at være frivillige, kontakter man præsten.
Allehelgen
Første søndag i november holdes
mindegudstjenester, hvor navnene
på dem, der er bisat eller begravet i
pastoratet siden sidste års allehelgengudstjeneste læses op – hvorpå de efterladte får mulighed for at tænde et
lys for deres kære. I år er det søndag
5/11 – kl. 17 i Våbensted og kl. 19 i
Slemminge kirke. Alle er velkommen.

Høstgudstjeneste
Der er meget at takke for på Lolland,
og derfor har vi høstgudstjeneste i
Slemminge søndag 17/9 kl. 14 og i
Våbensted søndag 24/9 kl. 14. Efter
gudstjenesten i Slemminge er der
hjemmebagte høstklejner og æblekage til kaffen, mens der i Våbensted
bydes på kaffe og kage.

LilleMortensaften
Torsdag 9/10 kl. 17 er der mortensgudstjeneste i Slemminge kirke,
hvorpå vi spiser and med det hele i
præstegården. Nogle holder ikke selv
denne tradition i hævd, eller har måske ingen at dele den med – men så
er chancen her! Tilmelding senest
1/11 til præst eller menighedsrådsformænd er nødvendig. Det er gratis
at spise med.

Lysmusikgudstjeneste
Hvert år i begyndelsen af oktober
har vi haft lysgudstjeneste i Fjelde
med stort set kun levende lys. Det
giver kirkerummet en helt særlig
karakter og varme. I år vil der ved
lysgudstjenesten være vægt på mu-

Kirkeskibsgudstjeneste
Slemminge kirke har haft et kirkeskib, men det forsvandt, da kirken i
sin tid blev renoveret! Nu har kirken
fået foræret et nyt kirkeskib, og det
fejrer vi ved gudstjenesten søndag
15/10 kl. 17.
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Jagtgudstjeneste
Sidste onsdag i november 29/11 kl.
19 er der jagtgudstjeneste i Slemminge kirke. Bagefter er der æbleskiver og gløgg i konfirmandstuen.
Kirkebif
Vi fortsætter de hyggelige filmaftener med to film i efteråret. Torsdag
14/9 kl. 19 vises den danske film
”Under Sandet”, som handler om

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

oprydningen af miner på Vestkysten
efter 2. verdenskrig. En stærkfilm
om hævn og tilgivelse. Filmen vises i Slemminge Præstegård. Torsdag
26/10 kl. 19 vises den prisbelønnede
”Hvad Gør Vi Nu”, som handler om
konflikterne mellem kristne og muslimske naboer. På godt og ondt et aktuelt emne. Filmen vises i Våbensted
Præstegård.

Strikkeklub
Anden mandag i hver måned kl. 1416 strikkes der på livet løs i Våbensted præstegård, mens der hygges og
snakkes! I efteråret er det 11/9, 9/10,
13/11 og 11/12. Alle er velkomne!

strikkeklubben sælger deres fine sager. Her kan man finde mange gode
julegaver. Overskuddet går til Folkekirkens Nødhjælp

Julebazar
Lørdag 18/11 kl. 11-16 er der julebazar i Våbensted præstegård, hvor

Radsted og Tårs Sogne
Kåre Johannesen
taler om Martin Luther i Radsted
Kirke torsdag d. 5. oktober kl. 19.00
I anledning af 500-året for Reformationens begyndelse får vi besøg
af historikeren Kåre Johannesen –
kendt fra TVøst.
Som vi sikkert ved, er Den Danske
Folkekirke evangelisk-luthersk – således ifølge en af de første paragraffer
i Grundloven, § 4. Derfor sætter vi
i første række Martin Luther (14831546) i forbindelse med den store
betydning, han har haft for kristendommen, kirken og teologien.
Men M. Luther regnes også for
en, der på afgørende måde har givet

grundlaget for den moderne vestlige
kultur. Og her vil K. Johannesen se
på M. Luther fra en historisk vinkel.
K. Johannesen spørger: ”Hvor korrekt er vores billede af Luther egentlig, når alt kommer til alt? Hvor
bogstaveligt skal vi tage det, når vi
ser ham omtalt som ophavsmand til
både demokrati, menneskerettigheder, ytringsfrihed og alle de andre
goder, vi moderne mennesker nyder
godt af?”
Kåre Johannesen finder det både
gavnligt og interessant at tage et
frisk kik på manden og hans værk.
Kan han holde til et nærmere eftersyn? Eller har den historiske Luther,

og ham vi hylder både i og udenfor
Folkekirken, overhovedet ret meget
med hinanden at gøre?
Vel mødt til et foredrag, som højst
sandsynligt vil være en udfordring

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
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

Ved gudstjenesten i Radsted d. 2. juli blev Flemming Rasmussens 25-års jubilæum
som graver markeret. Flemming står her ved den fine blomsterdekoration udført af
Lone Holm. Ved sammenkomsten efter gudstjenesten viste Flemming en række af de
ting, som havde haft en betydning i tjenesten som graver.

Hjemmeside / Facebook
www.radstedsogn.dk
https://www.facebook.com/
radstedtaars
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af vores almindelige billede af Martin Luther.
Høstgudstjenesten i Tårs
afholdes søndag den 17. sept. kl.
19.00. Bagefter indbydes alle til sammenkomst med kaffe og kage m.m. i
Præstegårdens konfirmandstue.
Høstgudstjenesten i Radsted
afholdes søndag den 24. september
kl. 10.30. Bagefter indbydes alle traditionen tro til høst-frokost i Præstegårdens konfirmandstue. Her afholder Radsted-Tårs Menighedsråd også
det årlige MENIGHEDSMØDE. Rådet orienterer om kirkekassens regnskab og budget, og om rådets virke i
øvrigt i det forløbne år. Vel mødt!
Eftermiddagsmøder
i Tårs Præstegård
Første eftermiddagsmøde i efteråret
2017 afholdes tirsdag den 3. oktober.
Her vil vi se billeder fra sogneudflugten i aug. til Fuglsang Herregård
og Kunstmuseum.
Og dernæst vil sognepræsten vise
billeder fra en nylig tur til Bornholm. Her vil vi se de vigtigste historiske monumenter, hvortil hører
de fire rundkirker og Hammershus
borgruin.
Efterårets andet eftermiddagsmøde finder sted tirsdag d. 7. nov.
Her vil menighedsrådsformand Sidsel Jønck fortælle og vise billeder fra
en rejse til Wales. Sidsel har givet sin
beretning overskriften:”Magnificent
Snowdonia” – og hermed er sagt, at
hovedsagen er: Billeder og myter
fra Nationalparken Snowdonia i det
nordlige Wales.
Møderne begynder kl. 14.00 og
foregår i Tårs Præstegårds konfirmandstue.
Tak
Fredag d. 30. juni 2017 var min sidste dag som tjenestegørende præst og
provst - og derfor en særlig dag for
mig. 42 år og 4 måneder, heraf de
sidste 8 år og 7 måneder i RadstedTårs Pastorat, Lolland Østre Provsti,
blev det til.
Men dagen var jo kun særlig på
grund af de mennesker, som gennem
de mange år har omgivet mig og gi10

Provst Villadsen fejrede sin 70 års fødselsdag i Fuglsang Have og blev overrasket af en
fødselsdagssang fra Højrebyspillemændene.
vet mig opgaverne, udfordringerne,
alle de gode oplevelser. Tillid, med
leven, engagement, viljen til at prøve
at finde løsninger og hvad godt ellers
nævnes kan fra menighedsrådsmedlemmer, provstiudvalgsmedlemmer,
medarbejdere, præster, folk i sognet
og provstiet og rundt omkring. Samtaler, mails, møder. Selvfølgelig var
der svære og tunge stunder ind imellem, men det hører jo med til livet.
Det er stort at have fået lov til at dele
og bære med på det hele. Tak for det
alt sammen!

Og i anledning af fødselsdag og
afsked: Af hjertet tak for alle gaverne,
blomsterne, ordene, som så mange
har glædet mig med.
Længere væk fra Radsted end
Sakskøbing har vi ikke kunnet finde
ud af at flytte. Så vi ses jo nok stadig
derude i landskabet engang imellem.

Bænkene i Tårs Kirke er dekoreret med Luther-rosen.

Anne Birgitte Villadsen

Fælles for alle sogne
Martins Oprør
I anledning af Reformationsjubilæet
har præsterne i Lolland Østre Provsti
arrangeret et lille konfirmandevent
onsdag d. 29. november kl. 19 i Kettinge Kirke. Det er et teaterstykke/
musical om Luther og arrangementet henvender sig til konfirmanderne, som vil få nærmere besked når
tiden nærmer sig.
Jubilæumsgudstjeneste
Der afholdes en stor Reformationsgudstjeneste tirsdag d. 31. oktober
kl 19.00 i Maribo Domkirke. Den
nyvalgte biskop, Marianne Gaarden
vil være prædikant. Desuden medvirker Storstrøms kammerorkester
Maribo Domkirkes koncertkor Dirigent: Jan Ole Vanggaard Organist:
Vibeke Vanggaard Opførelse af C. E.
F. Weyses Reformations kantate samt
Klosterkirkens kor.
Valg til stiftsråd 2017
Ordinært valg til stiftsrådet skal
foretages inden udgangen af oktober
2017. Valget gælder fra 1. november,
og funktionsperioden er 4 år, jf. kapitel 1 i bekendtgørelse nr. 770 af 19.
juni 2017 om valg af medlemmer til
provstiudvalg og stiftsråd.
Forud for valget til stiftsrådet
indkalder provstiudvalget til et offentligt møde, der skal afholdes i
perioden 14. august til 3. september
2017. På dette møde vælges den valgbestyrelse, der har ansvaret for valg
til provstiudvalg og valg af menighedsrepræsentanter til stiftsrådet.
Valgbestyrelsen skal bestå af 3 medlemmer af menighedsråd i provstiet.
Stiftsrådet består af biskoppen,
domprovsten, 1 repræsentant for
stiftets provster, 3 repræsentanter for
stiftets præster samt 1 menighedsrepræsentant fra hvert provsti. I Lolland-Falsters Stift dog 2 menighedsrepræsentanter fra hvert provsti.
Valg til provstiudvalg 2017
Ordinært valg til provstiudvalg skal
foretages inden udgangen af oktober
2017. Valget gælder fra 1. november,

og funktionsperioden er 4 år, jf. kapitel 1 i bekendtgørelse nr. 770 af 19.
juni 2017 om valg af medlemmer til
provstiudvalg og stiftsråd.
Forud for valget indkalder provstiudvalget til et offentligt møde, der
skal afholdes i perioden 14. august
til 3. september 2017. På dette møde
vælges den valgbestyrelse, der har
ansvaret for valg til provstiudvalg
og valg af menighedsrepræsentanter
til stiftsrådet. Valgbestyrelsen skal
bestå af 3 medlemmer af menighedsråd i provstiet. På mødet skal
det også besluttes, hvor mange læge
medlemmer der skal vælges til provstiudvalget.
Provstiudvalget består af provsten, mindst 4 og højst 8 læge med-

lemmer og 1 repræsentant for provstiets præster.
Reformationsfejring
Vi har hørt om det længe, det med
500 året for Martins Luthers startskud på reformationen. Der har foregået meget og der vil foregå meget
især her i efteråret i takt med at selve
datoen, d. 31. oktober, nærmer sig.
Nogle ting er omtalt her i kirkebladet, men det er selvfølgelig fortrinsvist de ting der foregår lokalt i vore
sogne. Det kan derfor anbefales at
besøge flg. hjemmesider hvis man
gerne vil vide mere om hvad der rører sig:
www.luther2017.dk
www.lfstift.dk

Eventliste Efterår 2017
September
Lørdag d. 2/9 kl. 16
Tirsdag d. 5/9 kl. 14
Mandag d. 11/9 kl. 14
Tirsdag d. 12/9 kl. 14
Torsdag d. 14/9 kl. 19
Lørdag d. 16/9 kl. 10
Søndag d. 17/9 kl. 10
Onsdag d. 27/9 kl. 10

Sakskøbing Kirke: Orgelkoncert
Sakskøbing Sognegård: Strikkegruppe
Våbensted Præstegård: Strikkeklub
Sakskøbing Konfirmandstue: Sogneeftermiddag
Slemminge Præstegård: Kirkebif
Torvet i Sakskøbing: Menighedsplejens bazar
Torvet i Sakskøbing: Menighedsplejens bazar
Sakskøbing Konfirmandstue: Sangformiddag

Oktober
Søndag d. 1/10 kl. 12
Tirsdag d. 3/10 kl. 14
Tirsdag d. 3/10 kl. 14
Torsdag d. 5/10 kl. 17
Torsdag d. 5/10 kl. 19
Torsdag d. 5/10 kl. 19
Søndag d. 8/10 kl. 20
Mandag d. 9/10 kl. 14
Tirsdag den 10/10 kl. 14
Torsdag d. 26/10 kl. 19

Sakskøbing Konfirmandstue: Spis-Drik-Vær Glad
Tårs Præstegårds konfirmandstue: Eftermiddagsmøde
Sakskøbing Sognegård: Strikkegruppe
Sakskøbing Konfirmandstue: B&U-arrangement
Radsted Kirke: Foredrag om Luther
Majbølle Kirke: Koncert med Erik Grip
Sakskøbing Kirke: Orgelkoncert
Våbensted Præstegård: Strikkeklub
Sakskøbing Konfirmandstue: Sogneeftermiddag
Våbensted Præstegård: Kirkebif

November
Onsdag d. 1/11 kl. 10
Søndag d. 5/11 kl. 12
Tirsdag d. 7/11 kl. 14
Tirsdag d. 7/11 kl. 14
Søndag d. 12/11 kl. 20
Mandag d. 13/11 kl. 14
Tirsdag den 14/11 kl. 14
Lørdag d. 18/11 kl. 11
Onsdag d. 29/11 kl. 10
Onsdag d. 29/11 kl. 19

Sakskøbing Konfirmandstue: Sangformiddag
Sakskøbing Konfirmandstue: Spis-Drik-Vær Glad
Tårs Præstegårds konfirmandstue: Eftermiddagsmøde
Sakskøbing Sognegård: Strikkegruppe
Sakskøbing Kirke: Orgelkoncert
Våbensted Præstegård: Strikkeklub
Sakskøbing Konfirmandstue: Sogneeftermiddag
Våbensted Præstegård: Julebazar
Sakskøbing Konfirmandstue: Sangformiddag
Kettinge Kirke: Fælles konfirmandevent

December
Søndag d. 3/12 kl. 16
Tirsdag d. 5/12 kl. 14
Søndag d. 10/12 kl. 12
Mandag d. 11/12 kl. 14

Sakskøbing Kirke: Julekoncert
Sakskøbing Sognegård: Strikkegruppe
Sakskøbing Konfirmandstue: Spis-Drik-Vær Glad
Våbensted Præstegård: Strikkeklub
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Simul justus et peccator
Et kristent menneske er altid på
vandring gennem
livet. Der er mange
retninger at vælge
imellem,
mange
veje og stier der
kan betrædes. Nogle er velkendte og
tilstrækkeligt gennemtestede, til at vi
føler os trygge ved
at færdes på dem,
andre forekommer
mere usikre og dog
sært tiltrækkende.
Vi kan fare vild,
komme ud på steder hvor den indre
gps bare ikke virker
og vi skuer i alle
retninger efter et
pejlemærke, noget
vi kan genkende og
som kan lede os tilbage på sporet. For
tilbage det vil vi nærmest koste hvad
det vil; for ingen bryder sig om at
være alene og fortabt.
Jeg har vandret meget i den senere tid. Gået lange, lange ture, for
det er godt for både krop og sjæl. Da
jeg er så heldig at bo tæt på skoven,
er den blevet et oplagt og yndet sted
at henlægge den daglige motions og
meditations tur. Her er også mange
stier og jeg skal mellem os gerne indrømme at jeg i begyndelsen tit fik
kludret i det og kom på gale veje. En
enkel skæbnesvanger gang måtte jeg
forcere en mark fuld af brændenælder og brombærranker for at komme
tilbage til noget jeg kendte. Det har
jeg heldigvis ikke måtte gentage, for
nu er jeg ved at være på hjemmebane.
Der er en lysning i skoven, hvor
der er skovet mange træer, men to
træer har fået lov til at blive stående.
To træer der med årene har viklet
sig ind i hinanden og på en måde
dannet en fælles front mod økser og
motorsave. Her står vi og her har vi
tænkt os at blive stående.

For mig er de et billede på et af
Luthers teologiske dogmer. Simul
justus et peccator. Det er latin og det
betyder: På samme tid retfærdig og
synder. Det er en beskrivelse af det
kristne menneske, af hvad det vil
sige at være menneske i tiden efter
Kristi opstandelse i forhold til tiden
før.
Der stod også to træer i Paradisets
have. Ja, der stod som nok endnu
flere men der er to navngivne træer
som vi hører om. Livets træ og kundskabens træ. Det første, Livets træ,
gav evigt liv til alle der spiste af dets
frugter. Adam og Eva kunne frit forsyne sig fra Livets træ og det gjorde
de uden egentlig at tænke så meget
over det.
Kundskabens træ, det var noget
andet. Det var forbudt område for
vore to aner. Gud havde udstedt forbud mod at tage frugterne fra det
træ. Men som vi ved, så var fristelsen
for stor og faldet ligedan. Adam og
Eva valgte kundskaben frem for livet
og i det valg, som var aldeles ubevidst og uoverskueligt for dem, stod

de nu udenfor murene, de stod i det
liv som vi kender.
Oplyste og med
kundskab til at
kunne klare sig i
gennem tilværelsens udfordringer
men med en iboende længsel efter
det der var engang,
efter at være i Paradiset og efter Livets
træ.
Men livets træ
var forbeholdt de
retfærdige,
dem
som fulgte Guds
bud og Kundskabens træ blev indtaget med synd og
til synd. Enten det
ene eller det andet,
men aldrig begge
dele.
De to træer har
dog flettet sig uløseligt sammen. For
det er en ny tid vi lever i. En tid hvor
vi er retfærdige og syndere på samme tid. Vi er ikke blevet det af os selv,
men fordi Gud igennem Jesu Kristi
opstandelse har retfærdiggjort menneskets eksistens. Vi er blevet taget
til nåde og ophøjet til ny ære. Vi er
dog stadig mennesker, og vi er stadig
syndige af væsen. Vi lokkes og drages stadig og altid af alt det som er
forbudt og som vi godt ved at vi ikke
må eller skal. Vores selvvalgte veje
kan gå gennem tidsler og torne. Vi
pejler mod livets træ som altid. Nu er
det atter inden for rækkevidde. Evigheden bliver skænket os gennem det
nye livets træ, som er Kristus selv. På
en gang de gamle syndige mennesker og de igenfødte, retfærdiggjorte
sjæle. Himmel og jord forenenet, liv
og kundskab i sammenhæng og Gud
og menneske i samhørighed.
Simul Justus et peccator.
Eller på godt dansk, livet er Luther
lagkage!
Lisbeth Lumby
Sognepræst

