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Vis mig vejen,
og gør mig villig til at vandre den.
Af Birgitta af Vadstenas bøn

Forår 2017

Nr. 1 · marts - maj 2017 · 14. årgang

En rejse
Værkstedet
Det var en dag som mange andre
travle dage i værkstedet. Hvordan
billedet skulle skæres, var der ikke
så meget at snakke om. En række
gode borgere skulle danne baggrund for det egentlige motiv, som
var fremstillingen af Jesusbarnet på
ottendedagen, hvor præsten på et
lille bord omskar den lille dreng. En
bibelsk scene som et af altertavlens
billeder. Borgerne skulle naturligvis
fremstilles i deres bedste tøj, efter
sidste mode, inklusiv 1510ernes moderigtige komulesko. Alt sammen
for at prise Gud efter værkstedets
bedste formåen. Det hele skulle bagefter males med farver og fremfor alt
ulme af guld.
På vej
Altertavlen blev efterhånden færdig
og var klar til afsendelse. Den var bestilt til et kloster på den anden side
af havet. På forsvarlig vis blev den
fragtet ned til Stralsunds travle havn
for at komme ombord på et skib,
der havde ærinde ovre på den danske side. Det var den korte og hurtigste vej. Med Guds vilje ville den
nå sikkert frem. Så tog da mesteren
veltilfreds afsked med sit arbejde, og
skibet stod ud af havnen. Måtte den
hellige Lucia i midterfeltet af altertavlen inspirere til kyskhed. Måtte
hellige Genevieve give fromhedens
styrke, når nøden stod for døren.
Klosteret
Ad dårlige veje ovre på den lollandske side nåede altertavlen endelig
frem til sit bestemmelsessted. Ved en
højtidelighed i klosterkirken i Maribo blev det indviet som nonnernes
alterbillede. Her i klosteret var der
både nonner og munke. De delte
kirken, men dog afskilt, sådan at de
havde hvert deres alter. Munkenes
andagt foregik ved alteret på gulvet
i kirkens ene ende, mens nonnerne
kom ind i kirken oppe i 1.sals højde
fra deres side af klosteret og fortsatte
ned i den anden ende af kirken, hvor
den nye altertavle nu stod. Sådan
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bara Wittrup placerede det i kirken
på Engestofte gods. Mere end et århundrede var nu gået siden reformationen. I klosterkirken, som nu var
blevet sognekirke for Maribo, passede det sig ikke med en så katolsk
altertavle. Men i Engestofte kirke tog
den sig godt ud. I øverste højre hjørne var dog en scene, som alle kristne
kunne forholde sig lige til. De tre
vise mænd på barselsbesøg i stalden
i Bethlehem. Altertavlen selv var nu
kommet ud på landet.

kunne man nu lade tidebønnen lyde
nat og dag. I altertavlens nederste
venstre hjørne viste et billede både
munke og nonner lyttende til den
hellige Birgitta, som havde stiftet deres orden.
Nye tider
Det varede kun kort tid. Så skete der
store omvæltninger i landet. I 1536
indførtes reformationen i landet.
Reformation af den katolske kristendom. Munkene blev fordrevet fra
klosteret, mens nonnerne fik lov at
blive til de uddøde. Altertavlen blev
stående. Men den befandt sig i en ny
og usikker situation. Selve klostervæsenet stod for skud. Og altertavlen
vidnede om en respekt, klostervæsenet engang havde nydt. I venstre
side, modsat Birgitta og birgittinerne
i højre side, så man den hellige Clara
omgivet af sine clarissernonner. Den
kvindelige del af franciskianerordenen, de fattige gråbrødre.
Godset
Som tiden gik, satte lutherdommen
sig igennem. Alt katolsk blev set som
et onde, der måtte bekæmpes. Den
sidste nonne i Maribo døde, og klosterkomplekset blev brugt til andre
formål. Samtidig med Christian den
4.s død i 1648, blev alteret solgt. Bar-

Den evangelisklutherske kirke
Her stod den, som den står der i dag,
i en evangelisk-luthersk folkekirke.
Midt i altertavlen ses stadig Maria
med Jesusbarnet på den ene arm.
Som en dronning med krone og
scepter. En himmeldronning, som
fra Johannes´ Åbenbaring, stående
(Forstsættes side 10)
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Radsted og Tårs Sogne
Palmesøndags-brunch
Søndag d. 9. april er det palmesøndag,
og som det er blevet en tradition, er
der før gudstjenesten i Radsted Kirke
palmesøndagsbrunch i præstegården
kl. 9.30 med et mellemøstligt touch
af bibelske lækkerier som hosiannaboller, palmekager og andet godt.
Konfirmation
Søndag d. 23. april er der konfirmation kl. 10.30 i Radsted Kirke. Der er
ikke så mange konfirmander i år, så
der er plads også til ”almindelige”
kirkegængere, som gerne vil være
med til at fejre den store dag.
Konfirmanderne er:
- Jessica Sommer Pedersen
- Noah Malmskov
Ved en senere konfirmation bliver
Fiona Reventlow-Grinling konfirmeret.
2. pinsedag i Fuglsang Have
Gudstjenesterne i Lolland Østre
Provsti, og altså også i Radsted og
Tårs, flyttes 2. pinsedag d. 5. juni til
en fælles friluftsgudstjenste i Fuglsang Have kl. 11.00.
Vi vil prøve at arrangere kirkebil
herfra, så også billøse kan komme
med til denne festlige pinse-gudstjeneste i haven, der sådan en forsommerdag nærmer sig at ligne med den
have, I ved nok, hvor træet stod med
evig frugt og livets væld udflød, som
vi synger.
Og så…
Jeg søger min afsked med udgangen
af juni 2017. Ikke fordi jeg er ked af
at være præst, men fordi reglerne for
præster er sådan, at de skal holde op
senest når de fylder 70 år.
Jeg afvikler min optjente ferie i de
første uger af maj og så igen i slutningen af juni. Fra jeg holder op og
indtil stillingen igen besættes, passer
Bendicht Mader gudstjenester og kirkelige handlinger og hvad der ellers
er – provstedelen dog en af de andre
provster i stiftet.
Alle provstestillinger skal nu være
fast knyttet til en præstestilling, og

Konfirmanderne Noah, Jessica og Fiona i Radsted Kirke.
det er bestemt at provstestil-lingen i
Lolland Østre Provsti skal knyttes til
den præstestilling i Radsted-Tårs Pastorat, som jeg nu har, og med bopæl
i Radsted præstegård. Hvis det går
efter planen, er det den nye biskop
der sam-men med Radsted-Tårs Menighedsråd og provstiudvalget skal
vælge den nye provst og præst.
Den nye biskop forventes at tiltræde til september, og det bliver derfor
nok november, førend der kommer
en ny præst og provst.
Konfirmation i Tårs 2017
Ved gudstjenesten i Tårs Kirke søndag den 30. april kl. 10.30
- Lisa Dahl Antonisen
- Ida Marie Bäcklund
- Robert Troels Skjødsholm
Glibstrup
- Carl Ejersbo Lolle
Eftermiddagsmøder
i Tårs Præstegård
Det andet eftermiddagsmøde i 2017
afholdes tirsdag d. 7. marts.
Ved dette møde får vi besøg af
Peter Moesgaard, som har været sognepræst i Everdrup på Midtsjæl-land,
og nu bor i Maribo. Peter Moesgaard
vil fortælle og vise lysbilleder fra
Italiens hovedstad Rom. Vi skal se
monumenter fra antikken, da Rom
var centrum i det vældige Romerske imperium. Til de kendteste bygningsværker fra den tid hører Colosseum og Pantheon. Senere blev byen

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
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Sakskøbing Sogn
sen på tlf. 54 70 56 48 senest den 1.
marts 2017.

Danmissions stiftsårsmøde
Danmission holder stiftsårsmøde
søndag d. 19. marts 2017 i Sakskøbing.
Først deltager vi i højmessen kl. 10.30
i Sakskøbing Kirke. Prædikant er Karsten Thomsen, der er Danmissions
landekoordinator for Pakistan.
Efter gudstjenesten byder vi på frokost i præstegårdens konfirmandstue,
og herefter vil Karsten Thomsen holde foredrag om ”Pakistan - De renes
Land”, om grundlaget for skabelsen af
Pakistan som et land for muslimer og
om situationen nu, ikke mindst for de
kristne som religiøs minoritet.
Karsten Thomsen er sogne- og hos
pi
tals
præst i Brønshøj Kirke og på
Bispebjerg Hospital. Han tilbragte en
stor del af sin barndom i Tanzania, er
cand. theol. og har specielt studeret
Mellemøsten og islam.
Efter foredraget er der generalforsamling med beretning m.m.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Knud Sørensen, formand
Sogneeftermiddag
For alle interesserede arrangerer
Sakskøbing menighedsråd jævnlige
møder med et alsidigt program i
præstegårdens konfirmandstue, Ves
tergade 6. Der er mulighed for gratis
kirkebil, som kan bestilles på tlf. 54
85 43 44. Alle er velkomne!
Tirsdag den 14. marts 2017 kl. 14.00
er overskriften for eftermiddagen: Turen går til Maribo, med rundvisning i
den nyligt restaurerede 600 år gamle
Domkirke ved sognepræst Per Møller.
Derefter går vi over i ”Pilgrimshuset” til kaffe og kage og fortælling om
stedet og aktiviteterne ved domprovst
Anne Birgitte Reiter.
Afg. med bus fra Torvet kl.14.00,
vi er hjemme igen ca. kl. 17.00. Turen
koster kr. 75.Tilmelding er bindende og nødvendig, da der er begrænset deltagerantal. Tilmelding til Ellis Bilslev-Jen4

Fællesspisninger
I samarbejde med Ældresagen arrangerer Menighedsplejen fællesspisninger 1 gang om måneden i Konfirmandstuen. Alle kan deltage, det
koster 70 kr. Og man skal huske at
tilmelde sig senest ugen før. Der er
Spis-Drik- Vær glad flg. datoer: 5/3,
2/4, 7/5.
Strikkegruppe
Vi mødes i Sognegården og strikker
og hækler og hygger med kaffe på
flg. datoer, som altid er den første
tirsdag i måneden kl. 14-16: 7/3, 4/4,
9/5, 6/6
Sogneindsamling
Søndag den 12/3 inviteres du med
ud og samle ind til verdens fattigste.
Det tager kun 2-3 timer af din forårssøndag at samle ind – men det gør
en verden til forskel for mennesker,
der intet har i dag.
Du skal blot møde op i Sakskøbing
sognegård 12/3 kl. 10.00, og du vil få
udleveret en rute. Efter indsamlingen
vil Sakskøbing menighedsråd være
vært med et traktement.
Ebbe Bressing
Indsamlingsleder

Babysalmesang
Fra marts til juni 2017 bliver der fem
hold babysalmesang i Lolland Østre
Provsti med rytmikpædagog Kirsten Pedersen og lokale kræfter. Det
ene hold mødes i Sakskøbing præstegårds konfirmandstue. Alle med
et barn under et år vil modtage en
invitation med posten. Det er gratis at deltage. Første gang er onsdag
den 15. marts 2017 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.

Konfirmation
Sebastian Holm Nissum konfirmeres
Skærtorsdag kl. 10.30
Den 23. april konfirmeres kl. 9.00:
- Sarah Marie Bjørnlund Nielsen
- Sheeva Rosendal Lopez
- Johannes Vangsgaard Ramsing
- Amalie Maria Aakjær Ravn
- Christian Storm
- Jonas Brandt Houmand
- Kristine Schwartz Nielsen
- Catrine Jørgensen
- Louise Kofod Stryger
- Marius Chan Soo Andersen
- Felix Nissum Lisbjerg Møller
- Sebastian Kuybysheva Szwed
- Laura Seiding
Den 23. april konfirmeres kl. 11
- Andrea Miladinovic
- Casper Noack Lading
- Daniella Kusk Hvii
- Josefine Capion Paaske Rasmussen
- Karl Jensen
- Lærke Mia Juul Kamph
- Mads Anders Juul Hansen
- Mathias Torres Jensen
- Mike Benjamin Bruun
- Natasja Stender Nielsen
-R
 asmus Fenger Rye Hovmand
Mortensen
- Rebecca Fälling Madsen
- Sebastian Thuge Wiese
- Signe Iben Nielsen
- Sofie Lindkvist Lund

Sangformiddag
Sæsonens sidste sangformiddag er
onsdag d. 22. marts kl. 10-11.30. På
grund af et støt stigende antal delta-

gere er vi flyttet over i præstegårdens
konfirmandstue, men programmet
er det samme som altid: Sang, kaffe
og mere sang.
Koncerter m.m.
Søndag d. 9. april kl. 20 handler det
om den både gruopvækkende og bevægende dagbog af den jødiske pige
Anne Frank. Uddrag af bogen læses
af skuespilleren Nis Bank-Mikkelsen,
og mellem oplæsningerne er der
Kletzmer-musik for klarinet og harmonika, spillet af Jens Schou og Anders Sing Vesterdahl. Det bliver en
helt særlig aften i kirken.
Langfredag d. 14. april kl. 16 er der
musikgudstjeneste. Her synger Sakskøbing Kammerkor “Lukas-passion”
af korets dirigent, organist Flemming Chr. Hansen. Værket består
af et antal musikalske kommentarer
til læsninger fra Jesu Kristi lidelseshistorie, samt indledende og afsluttende musik for orgel og kor.
Påskedag d. 16. april kl. 10.30 er der
påskehøjmesse, hvor Sakskøbing Kirkes Pigekor synger uddrag af Charles
Gounods ”Messe Brève” i C-dur.
2. påskedag d. 17. april kl. 16 synger
vores lokale vokalensemble Voci
fluenti ved en eftermiddagsgudstjeneste. Musikken er af Edvard Grieg,
Niels W. Gade og John Rutter.

Søndag d. 30. april kl. 20 kommer Ensemble Storstrøm på besøg. Denne
gang spiller de Bachs “Ein musikalscher Opfer” - et af mesterens særligt
finurlige værker.
Bededag d. 12. maj kl. 10.30 har vi en
temagudstjeneste om Fadervor. Her
spiller organist Flemming Chr. Hansen sine egne “Fadervor-meditationer”, og mellem musikstykkerne reflekterer sognepræst Lisbeth Lumby
over Fadervors enkelte dele.
Søndag d. 21. maj kl. 20 spiller kirkens
organist den første af to koncerter
med alle Matthias Weckmanns
(1616-74) koralbundne orgelværker.
Denne gang med musik til faste,
pinse og trinitatis. Kl. 19.30 er der
pre-concert-talk, hvor man kan få
lidt mere at vide om den spændende
komponist og hans helt specielle orgelmusik. Den anden koncert finder
sted 12. november og byder blandt
andet på julemusik.
2. pinsedag d. 5. juni kl. 20 er der sommerkoncert med alle kirkens egne
kor, dvs. Sakskøbing Kammerkor,
Sakskøbing Kirkes Pigekor og vokal
ensemblet Voci fluenti. Her runder
korene sæsonen af med en buket af
musik fra alle kirkemusikkens mange hylder.
Der er gratis adgang til alle disse arrangementer.

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

Nis Bank-Mikkelsen, Jens Schou og Anders Sing Vesterdahl.
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Sakskøbing gudstjenester
Søndag d. 5. marts (1. s. i fasten) kl. 10.30 · Kirkekaffe · LL
Søndag d. 12. marts (2. s. i fasten) kl. 19.00 · HMT
Søndag d. 19. marts (3. s. i fasten) kl. 10.30 ·HMT + Karsten Thomsen, Danmission
Søndag d. 26. marts (Midfaste søndag) kl. 10.30 · LL
Søndag d. 2. april (Mariæ bebudelses dag) kl. 10.30 · HMT
Søndag d. 9. april (Palmesøndag) kl. 10.30 · LL
Torsdag d. 13. april (Skærtorsdag) kl. 10.30 · HMT
Fredag d. 14. april (Langfredag) kl. 16.00 · Sakskøbing Kammerkor · HMT
Søndag d. 16. april (Påskedag) kl. 10.30 · Sakskøbing Kirkes Pigekor, Kirkekaffe · LL
Mandag d. 17. april (Anden påskedag) kl. 16.00 · Voci fluenti · HMT
Søndag d. 23. april (1. s.e. påske) kl. 9.00 · Konfirmation · HMT
Søndag d. 23. april (1. s.e. påske) kl. 11.00 · Konfirmation · LL
Søndag d. 30. april (2. s.e. påske) kl. 10.30 · HMT
Søndag d. 7. maj (3. s.e. påske) kl. 10.30 · HMT
Fredag d. 12. maj (Bededag) kl. 10.30 · Fadervormeditationer · LL
Søndag d. 14. maj (4. s.e. påske) kl. 10.30 · Kirkekaffe · LL
Søndag d. 21. maj (5. s.e. påske) kl. 10.30 · LL
Torsdag d. 25. maj (Kristi himmelfarts dag) kl. 10.30 · HMT
Søndag d. 28. maj (6. s.e. påske) kl. 19.00 · HMT
Søndag d. 4. juni (Pinsedag) kl. 10.30 · Kirkekaffe · HMT
Mandag d. 5. juni (Anden pinsedag) kl. 11.00 · Fuglsang Have, friluftsgudstjeneste for Lolland Østre Provsti

Slemminge Fjelde Våbensted Engestofte gudstjenester
Søndag d. 5. marts (1. s. i fasten) kl. 10.30 · Slemminge · KBJ
Tirsdag d. 7. marts kl. 19.00 · Fjelde · Musikgudstjeneste · KBJ
Søndag d. 12. marts (2. s. i fasten) kl. 9.00 · Våbensted · Sogneindsamling · KBJ
Onsdag d. 15. marts kl. 17.00 · Engestofte · Konfirmandgudstjeneste · KBJ
Søndag d. 19. marts (3. s. i fasten) kl. 10.30 · Fjelde · KBJ
Søndag d. 26. marts (Midfaste søndag) kl. 9.00 · Engestofte· EGV
Onsdag d. 29. marts kl. 16.30 · Slemminge · Messychurch · KBJ
Søndag d. 2. april (Mariæ bebudelses dag) kl. 10.30 · Engestofte · KBJ
Onsdag d. 5. april kl. 19.00 · Engestofte · Meditationsgudstjeneste · KBJ
Søndag d. 9. april (Palmesøndag) kl. 10.30 · Slemminge · Familiegudstjeneste med spisning · KBJ
Torsdag d. 13. april (Skærtorsdag) kl. 17.00 · Våbensted · Famiiegudstjeneste med spisning · KBJ
Fredag d. 14. april (Langfredag) kl. 10.30 · Fjelde · KBJ
Søndag d. 16. april (Påskedag) kl. 9.00 · Våbensted · KBJ
Søndag d. 16. april (Påskedag) kl. 10.30 · Slemminge · KBJ
Mandag d. 17. april (2. påskedag) kl. 10.30 · Engestofte · KBJ
Søndag d. 23. april (1. s.e. påske) kl. 9.00 · Fjelde · EGV
Søndag d. 30. april (2. s.e. påske) kl. 10.30 · Slemminge · KBJ
Søndag d. 30. april (2. s.e. påske) kl. 15.00 · Våbensted · KBJ
Søndag d. 7. maj (3. s.e. påske) kl. 9.00 · Slemminge · Konfirmation · KBJ
Søndag d. 7. maj (3. s.e. påske) kl. 11.00 · Våbensted · Konfirmation · KBJ
Fredag d. 12. maj (Bededag) kl. 10.30 · Fjelde · KBJ
Søndag d. 14. maj (4. s.e. påske) kl. 14.00 · Engestofte · EGV
Onsdag d. 17. maj kl. 16.30 · Våbensted · Messychurch · KBJ
Søndag d. 21. maj (5. s.e. påske) kl. 10.30 · Slemminge · KBJ
Torsdag d. 25. maj (Kristi Himmelfarts dag) kl. 10.30 · Engestofte · KBJ
Søndag d. 28. maj (6. s.e. påske) kl. 10.30 · Fjelde · KBJ
Søndag d. 4. juni (Pinsedag) kl. 9.00 · Engestofte · KBJ
Søndag d. 4. juni (Pinsedag) kl. 10.30 · Slemminge · KBJ
Mandag d. 5. juni (Anden pinsedag) kl. 11.00 · Fuglsang Have, friluftsgudstjeneste for Lolland Østre Provsti
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Majbølle Vigsnæs gudstjenester
Søndag d. 5. marts (1. s. i fasten) kl. 10.30 · Majbølle · EGV
Søndag d. 12. marts (2. s. i fasten) kl. 9.00 · Majbølle · BM
Søndag d. 19. marts (3. s. i fasten) kl. 10.30 · Vigsnæs · EGV
Søndag d. 26. marts (Midfaste søndag) kl. 10.30 · Majbølle · EGV
Søndag d. 2. april (Mariæ bebudelses dag) kl. 10.30 · Majbølle · EGV
Søndag d. 9. april (Palmesøndag) kl. 10.30 · Majbølle · Påskegudstjeneste for børn og familier · EGV
Torsdag d. 13. april (Skærtorsdag) kl. 14.00 · Vigsnæs · EGV
Fredag d. 14. april (Langfredag) kl. 10.30 · Majbølle · EGV
Søndag d. 16. april (Påskedag) kl. 10.30 · Majbølle · Med trompet · EGV
Mandag d. 17. april (Anden påskedag) kl. 10.30 · Vigsnæs · EGV
Søndag d. 23. april (1. s.e. påske) kl. 10.30 · Majbølle · EGV
Søndag d. 30. april (2. s.e. påske) kl. 9.00 · Majbølle · KBJ
Søndag d. 7. maj (3. s.e. påske) kl. 10.30 · Majbølle · EGV
Fredag d. 12. maj (Bededag) kl. 10.30 · Majbølle · Konfirmation · EGV
Søndag d. 14. maj (4. s.e. påske) kl. 10.30 · Vigsnæs · Konfirmation · EGV
Søndag d. 21. maj (5. s.e. påske) kl. 10.30 · Majbølle · EGV
Torsdag d. 25. maj (Kristi himmelfarts dag) kl. 10.30 · Majbølle · EGV
Søndag d. 28. maj (6. s.e. påske) kl. 10.30 · Majbølle · EGV
Søndag d. 4. juni (Pinsedag) kl. 10.30 · Majbølle · EGV
Mandag d. 5. juni (Anden pinsedag) kl. 11.00 · Fuglsang Have, friluftsgudstjeneste for Lolland Østre Provsti

Radsted Tårs gudstjenester
Søndag d. 5. marts (1. s. i fasten) kl. 10.30 · Tårs · BM
Søndag d. 12. marts (2. s. i fasten) kl. 10.30 · Radsted · BM
Søndag d. 19. marts (3. s. i fasten) kl. 10.30 · Tårs · BM
Søndag d. 26. marts (Midfaste søndag) kl. 10.30 · Radsted · BM,
Søndag d. 26. marts (Midfaste søndag) kl. 19.00 · Tårs · BM,
Søndag d. 2. april (Mariæ bebudelses dag) kl. 9.00 · Tårs · BM
Søndag d. 2. april (Mariæ bebudelses dag) kl. 10.30 · Radsted · ABV
Søndag d. 9. april (Palmesøndag) kl. 10.30 · Radsted · Brunch fra 9.30 · ABV
Torsdag d. 13. april (Skærtorsdag) kl. 10.30 · Tårs · BM
Torsdag d. 13. april (Skærtorsdag) kl. 16.00 · Radsted · ABV
Fredag d. 14. april (Langfredag) kl. 10.30 · Radsted · ABV
Fredag d. 14. april (Langfredag) kl. 19.00 · Tårs · BM
Søndag d. 16. april (Påskedag) kl. 10.30 · Radsted · ABV
Søndag d. 16. april (Påskedag) kl. 10.30 · Tårs · BM
Mandag d. 17. april (Anden påskedag) kl. 10.30 · Radsted · ABV
Søndag d. 23. april (1. s.e. påske) kl. 10.30 · Radsted · Konfirmation · ABV
Søndag d. 30. april (2. s.e. påske) kl. 10.30 · Tårs · Konfirmation · BM
Søndag d. 7. maj (3. s.e. påske) kl. 10.30 · Radsted · BM
Fredag d. 12. maj (Bededag) kl. 10.30 · Radsted · BM
Søndag d. 14. maj (4. s.e. påske) kl. 10.30 · Tårs · BM
Søndag d. 21. maj (5. s.e. påske) kl. 10.30 · Radsted · BM
Torsdag d. 25. maj (Kristi himmelfarts dag) kl. 10.30 · Radsted · ABV
Søndag d. 28. maj (6. s.e. påske) kl. 10.30 · Radsted · ABV
Søndag d. 4. juni (Pinsedag) kl. 10.30 · Tårs · BM
Søndag d. 4. juni (Pinsedag) kl. 10.30 · Radsted · ABV
Mandag d. 5. juni (Anden pinsedag) kl. 11.00 · Fuglsang Have, friluftsgudstjeneste for Lolland Østre Provsti
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Majbølle og Vigsnæs Sogne
Konfirmander i
Majbølle og Vigsnæs 2017
På billedet til venstre ses dette års
konfirmander fra Majbølle og Vigsnæs. Alle glæder sig til den store og
festlige dag. I skrivende stund er vi
godt i gang med forberedelsen til
konfirmationen. Her handler det
især om spørgsmål som ’hvad er
dåb?’, ’hvorfor nadver?’, ’hvad gør
kirken i verden?’ og ’hvad vil det sige
at tro på Gud?’
I Majbølle Kirke konfirmeres
Bededag, den 12. maj kl. 10.30
- Nikolaj Boesen Rubæk
- Emmelie Frederikke Antonisen
- Cathrine Leonhardsen
- Frida Grundahl Johansen
- Sara Maiken Rasmussen
- Anne Olsen Kepp
- Anastasia Grundahl Engelmand
I Vigsnæs Kirke konfirmeres
4. søn. e. påske, den 14. maj
kl. 10.30
- Frederik Mouritsen
- Sofie Nerup Tambour
- Alf Rytter
- Martin Tambour Mortensen
En knipling til forskel…
Nytårsdag 2017 var som altid dagen
derpå og årets første dag i Majbølle
Kirke. I år var gudstjenesten især
præget af indvielsen af den ny knipling som nu pryder alter og alterdug
i Majbølle Kirke. At der er tale om
kunsthåndværk af meget høj kvalitet kan man forvisse sig om ved at
aflægge kirken et besøg. Livstræer
og kors afløser hinanden side om
side og får os til at tænke på ordene

Konfirmanderne fra Majbølle og Vigsnæs.
i Grundtvigs salme: ’livstræet skyder
af korsets rod’ og ’smage lad alle vor
drot er god’ - i sandhed et godt motiv
at holde sig for øje ved enhver nadver.
Menighedsråd og menighed i
Majbølle vil fremover kunne takke
Inge Lise Jensen, Elly Hansen og Else
Andersen for deres store indsats og
for denne smukke gave til Majbølle
Kirke.
Foråret i Fællesskabet
Majbølle Præstegård kl. 14-16. Alle
kan være med. Der er afgang med
bus fra Brugsen i Guldborg 13.40
og eftermiddagen byder hver gang

på godt samvær, et oplæg, kaffe og
kage, og fællessang.
Vi mødes den 14 marts, hvor Martin Egerup, præst ved Skt. Nikolaj
Kirke i Nakskov vil fortælle om kunsten at brygge øl – måske vil der være
smagsprøver…
Vi mødes den 28. marts, hvor
Esbern Gaur Vernersen, vil fortælle
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

8

om nyere salmedigtere i Den Danske
Salmebog. Denne eftermiddag er sidste eftermiddag i rækken med fokus
på salmedigtere… - her vil der også
være smagsprøver…
Sogneudflugt
Der er som altid sogneudflugt søndag den 11. juni. Efter en kort andagt
i kirken drager vi afsted, sæt allerede

kryds i kalenderen nu. Oplysninger
om tid og sted, når vi nærmer os.
Påskens gudstjenester
Palmesøndag er der gudstjeneste for
børn og familier i Majbølle Kirke.
Alle er hjerteligt velkommen. Gudstjenesten vil handle om påsken i sin
helhed, - det hele formidlet for børn
og unge og deres forældre.

Påskedag kan vi igen i år glæde os
til en smukt pyntet kirke, til evangelium og salmesang, og til lyden
af trompetens toner, når vi fejrer
opstandelsen. Der vil være toner af
både Mozart og Schubert og som
postludium skal vi høre et arrangement af ’Ave Maria’ for tre instrumenter; orgel, sangstemme og trompet.

Slemminge Fjelde Våbensted Engestofte Sogne
Sogneindsamling
Igen i år samler vi ind til fordel for
Folkekirkens Nødhjælps arbejde
med mennesker i nød. Efter gudstjenesten i Våbensted søndag 12. marts
kl. 9 samles vi i præstegården, hvor
man kan vælge sig den eller de ruter
i pastoratet, man ønsker at gå. Indsamlingen varer et par timer, hvorpå
der bydes på et fælles måltid i præstegården. Man må meget gerne melde
sig på forhånd til sognepræsten, ikke
mindst af hensyn til spisning, men
kan også blot møde op på dagen –
ligesom det er muligt at hjælpe med
i selve præstegården.
Babysalmesang
Babysalmesang er fortrinsvis for
børn under 1 år. Vi synger og leger
med børnene under ledelse af musikpædagog Kirsten. Tilmelding til
sognepræsten med barnets navn og
alder. Vi mødes på følgende onsdage
kl. 11.30: 15/3, 29/3, 12/4, 10/5 og
31/5 – plus en enkelt torsdag, nemlig 27/4. Efter aktiviteterne serveres
kaffe og kage.
Messychurch
Messychurch er en børneorienteret
gudstjenesteform med plads til hele
familien. Vi mødes kl. 16.30 i Slemminge eller Våbensted præstegård,
hvor vi en times tid laver forskellige
kreative aktiviteter, som læner sig
op ad aftenens tema. De to gange i
denne gudstjenesteperiode er i Slemminge onsdag 29/3, hvor temaet er
påske, og i Våbensted onsdag 17/5,
hvor temaet er pinse. Kom og hør på
en skæg måde, hvad påske og pinse

er for noget! Efter en kort børnegudstjeneste i kirken går vi tilbage til
præstegården og spiser sammen.
Musikgudstjeneste
Menigheden i vores pastorat er velsignet med to fremragende musikere og en fantastisk sanger. Ved
musikgudstjenesten i Fjelde kirke
tirsdag 7/3 kl. 19 får de mulighed for
at folde sig endnu mere ud end sædvanligt. Temaet for musikgudstjenesten er aftensange og aftenmusik.
Meditationsgudstjeneste
Op til påske holder vi for første gang
en meditationsgudstjeneste. Udover
at opsøge kirkerummets og sjælens
stilhed, mediterer vi over de enkelte
bønner i Fadervor. Gudstjenesten er
den sidste af vinterens lysgudstjenester. Det finder sted onsdag 5/4 kl. 19
i Engestofte kirke.
Påsken
Påskehøjtiden fejres med forskellige gudstjenester. Der er børne/familiegudstjenester palmesøndag i
Slemminge kirke 9/4 kl. 10.30 med
efterfølgende frokost i præstegården
- og i Våbensted Skærtorsdag 13/4
kl. 17 med efterfølgende påskelam
i præstegården. Tilmelding til disse
måltider til sognepræst eller menighedsrådsformænd. Langfredag 14/4
er der liturgisk gudstjeneste i Fjelde
kirke kl. 10.30. Påskemorgen 16/4 fejres i Våbensted kl. 9 og Slemminge
kl. 10.30 og anden påskedag 17/4
kl. 10.30 i Engestofte. Ved gudstjenesterne i påsken befinder vi os ved
kristendommens kerne.

Pinse
Pinsedag er kirkens fødselsdag. Vi
har gudstjeneste søndag 4/6 i Engestofte kl. 9 og i Slemminge kl. 10.30.
Anden pinsedag er der fælles gudstjeneste i Fuglsang have kl. 11.
Konfgudstjeneste
Inden konfirmationen, og som en
del af undervisningen, afholdes
onsdag 15/3 kl. 17 en særlig konfirmandgudstjeneste i Engestofte kirke,
hvor de unge mennesker får lov at
prøve kræfter med gudstjenestens
muligheder. Alle er velkommen!
Konfirmander
Følgende unge mennesker konfirmeres søndag 7/5:
Slemminge kirke kl. 9:
- Jens Wooton Stamphøj
- Malene Thorsen
- Marcus Stanislaw Lasko
- Pernille Dannemann Budek
- Victor Bæktoft
Våbensted kirke kl. 10.30:
- Christoffer Risager Lorentzen
- Mads Bjørn Rasmussen
- Mads Steen Høyer Larsen
- Marcus Møller Matzen
- Mikkel Børje Hansen
- Miriam Grådal Christensen
- Theodor Jørgensen
- Valdemar Timm Dunk Hansen
Kirkegårdsvandring
Der har i længere tid været talt om,
hvad vores kirkegårde rummer af
vores lokale historie og minder. Her
ligger forældre og bedsteforældre,
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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

Konfirmanderne fra Slemminge, Fjelde, Våbensted og Engestofte.
ældre som unge, som alle har levet
deres liv i det samfund, vi selv lever i.
Efter gudstjenesten søndag 11/6 – og
en kop kaffe – går vi på kirkegårdsvandring i Våbensted. Graverne vil
bidrage, men alle indbydes til at dele
historier om liv, der er levet samme
sted, vi bor, men i andre tider.
Kirkebif
Tirsdag 21/3 kl. 19 vises i Slemminge
præstegård den nye, danske film om
begivenhederne 9. april 1940. Filmen ”9. april” følger en gruppe soldater, som på trods af håbløse vilkår
forsøger at gøre modstand i grænse-

landet. Onsdag 10/5 kl. 19 vises den
svenske film ”En mand ved navn
Ove” i Våbensted præstegård. Filmen handler om en en sur, gammel
mand, der, som det viser sig, bærer
på en stor sorg.
Strikkeklub
Som vanligt er der strikkeklub i Våbensted præstegård anden mandag i
hver måned. I denne periode er det
på datoerne 13/3, 10/4, 8/5 og 12/6.
Enhver er velkommen!

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 fire kirkers
søn- og helligdags-gudstjenester.
Ring venligst inden kl. 12 dagen
før til vognmand Bo Hemmingsen på tlf. 54 77 90 49.
Pastoratets hjemmeside
www.slemmingekirke.dk
Pastoratets facebookside
de fire sogne

Forstsat fra side 2:
på et månesegl med solens stråler
ud fra sin krop. Jomfru Maria i centrum, med Jesusbarnet siddende på
sin arm. Og med Gud Fader svævende over sig med kejserkrone på. Og
så i øvrigt med påsken nærværende
i form af engle svævende omkring
hende med Jesu sårmærker på deres
skjolde og hvert sit lidelses-instrument i den anden hånd. Englene fejrer iført røde præstebånd den gudstjeneste, som med sine rødder i en
anden tidalder stadig fejres her hos
os, og hvortil alle er indbudt.
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Forstsat fra side 3:
centrum for den romersk-katolske
kirke. Denne kirkes hovedsæde er i
Vatikanet, hvor man finder en af de
største kirkebygninger i verden: Peterskirken. Vi får et indtryk af hvordan Rom ser ud i dag.
Næste eftermiddagsmøde finder
sted tirsdag den 4. april.
Her vil sognepræsten fortælle og
vise lysbilleder fra en tur til Letlands
hovedstad Riga. Efter de første billeder, som blev vist sidste år, skal
det denne gang især handle om Rigas nyere historie. Et meget interes-

sant indslag i Rigas bybillede er de
mange huse, som er bygget fra 1900
til 1914 med facader i den såkaldte
”jugendstil”. Vi ser en række af disse overdådige udsmykninger, og en
herskabslejlighed fra tiden indrettet
som museum.
Møderne begynder kl. 14.00 og
foregår i Tårs Præstegårds konfirmandstue.
Alle er velkomne.

Fælles for alle sogne

Sogneindsamling 2017:
Folkekirkens Nødhjælp
Søndag den 12/3 inviteres du med
ud og samle ind til verdens fattigste.
Det tager kun 2 – 3 timer af din forårssøndag at samle ind – men det gør
en verden til forskel for mennesker,
der intet har i dag. Når du går en rute
kan Folkekirkens Nødhjælp give:
- 30 flygtningebørn næringsrig mad
i en måned
- 25 mennesker midlertidigt husly
efter en katastrofe
- Fem familier en køkkenhave, der
sikrer mad og indtægt.
Pengene går til nogle af verdens allerfattigste og mennesker i nød ud
fra princippet ” hjælp til selvhjælp”.
Folkekirkens Nødhjælp arbejder i
24 lande med katastrofehjælp, mi-

nerydning, menneskerettigheder og
bæredygtig udvikling. Vi tror på en
verden fri fra sult og undertrykkelse,
og vi tror på et liv før døden.
Der bliver 2 indsamlingssteder i vort
område:
Sakskøbing: Vi mødes i Sakskøbing sognegård kl. 10.00, og du vil
få udleveret en rute. Efter indsamlingen vil Sakskøbing menighedsråd
være vært med et traktement.
Våbensted: Efter gudstjenesten i
Våbensted kl. 9 samles vi i præstegården, hvor man kan vælge sig den
eller de ruter i pastoratet, man ønsker
at gå. Indsamlingen varer et par timer, hvorpå der bydes på et fælles
måltid i præstegården. Man må meget gerne melde sig på forhånd til
sognepræsten, ikke mindst af hensyn
til spisning, men kan også blot møde
op på dagen – ligesom det er muligt
at hjælpe med i selve præstegården.

Eventliste Forår 2017
Marts
Tirsdag d. 7/3 kl. 14.00	Tårs Præstegårds konfirmandstue: Eftermiddagsmøde
Søndag d. 12/3 kl. 9.00
Våbensted Præstegård: Sogneindsamling
Mandag d. 13/3 kl. 14.00 Våbensted Præstegård: Strikkeklub
Tirsdag d. 14/2 kl. 14.00
Majbølle Præstegård: Fællesskabet
Tirsdag d. 14/3 kl. 14.00	Sakskøbing Torv: Bustur til Maribo Domkirke
(Tilmelding 1/3)
Søndag d. 19/3 kl. 12.00	Sakskøbing Konfirmandstue: Danmissions stifts
årsmøde
Tirsdag d. 21/3 kl. 19.00
Slemminge Præstegård: Kirkebif
Onsdag d. 22/3 kl. 10.00 Sakskøbing Konfirmandstue: Sangformiddag
Tirsdag d. 28/3 kl. 14.00
Majbølle Præstegård: Fællesskabet
April
Tirsdag d. 4/4 kl. 14.00	Tårs Præstegårds konfirmandstue: Eftermiddagsmøde
Mandag d. 10/4 kl. 14.00 Våbensted Præstegård: Strikkeklub
Søndag d. 9/4 kl. 20.00	Sakskøbing Kirke: Koncert ” Anne Franks Dagbog”
Søndag d. 30/4 kl. 20.00 Sakskøbing Kirke: Koncert ”Ensemble Storstrøm”
Maj
Mandag d. 8/5 kl. 14.00
Våbensted Præstegård: Strikkeklub
Onsdag d. 10/5 kl. 19.00
Våbensted Præstegård: Kirkebif
Søndag d. 21/5 kl. 20.00	Sakskøbing Kirke: Orgelkoncert ”Matthias
Weckmann”
Juni
Søndag d. 5/6 kl. 20.00	Sakskøbing Kirke: Sommerkoncert med kirkens
egne kor
Mandag d. 12/6 kl. 14.00 Våbensted Præstegård: Strikkeklub

Bispevalg 2017
Der har længe været talt om, at vi
skal have ny biskop her på LollandFalster. Ja, siden efteråret har snakken gået og der er blevet tænkt og
spekuleret.
I slutningen af januar måned blev
det så endelig en kendsgerning, nu
er der officielt udskrevet bispevalg
og med det forholder det sig som beskrevet herunder.
Biskop Steen Skovsgaard fratræder sin stilling den 31. august 2017.
Der skal vælges en ny biskop som
indsættes officielt i embedet ved bis
pevielse i Maribo Domkirke d. 10.
september 2017.
Det er de valgte medlemmer i
stiftets menighedsråd og præsterne,
som har stemmeret og dermed er
med til at vælge hvem, der skal være
stiftets nye biskop. For første gang
har man besluttet at valget afvikles
elektronisk.
Sammenlagt vil der være omkring
548 stemmeberettigede i stiftet.
Der er frist for anmeldelse af kandidater til valget senest tirsdag den
28. marts 2017 kl. 15. Anmeldelsen
skal indeholde oplysning om kandidatens navn, stilling og bopæl,
og den skal være skriftligt tiltrådt af
vedkommende kandidat. Anmeldelsen skal være underskrevet af mindst
75 og højst 150 stemmeberettigede
stillere. Hvis der anmeldes mere end
to kandidater, og ingen af kandidaterne opnår mere end halvdelen af
stemmerne i første valgrunde, skal
der gennemføres en anden valgrunde, hvor afstemningen står mellem
de to kandidater, som har fået flest
stemmer i første runde.
Det bliver en spændende tid med
mange møder, hvor man har mulighed for at møde bispekandidaterne
og høre mere om hvad de hver især
står for. Disse møder er åbne for
alle, ikke kun de stemmeberettigede menighedsrådsmedlemmer og
præster. Det anbefales af holde øje
med aviserne og stiftets hjemmeside
www.lf-stift.dk.
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Luther in Memoriam
I anledning af at det i år er 500 år
siden Luther slog sine berømte teser
op på døren til Slotskirken i Wittenberg, og at dette jubilæum fejres med
stor opmærksomhed i alle evangeliske kirker over hele jorden, vil jeg
fortælle lidt om Luthers betydning
for salmesangen og salmebogen som
vi kender den i dag.
Salmebogen
I dag er salmebogen blevet en så fast
del af gudstjenesten og kirken, at vi
helt naturligt rækker ud efter salmebogen, hver gang vi træder ind i en
kirke. Vi forventer, at om lidt skal vi
lytte til orgelet og synge. Sådan har
det ikke altid været. På Luthers tid
foregik det meste på latin og hen over
hovedet på folk. Den katolske messe
var en vekslen mellem en række faste led, der blev sunget eller messet
af præsten eller af kirkens kor, og det
var ikke meget menigheden fik lov
at bidrage med. Luther beskriver i et
skrift fra 1526 hvordan flertallet af
kirkegængere står der i gudstjenesten
og gaber, ’som om vi holdt gudstjeneste
mit imellem tyrkere og hedninger på en
åben plads eller mark’. ’Mange er slet
ikke kristne’. Sådan beskriver Luther
situationen – og det skulle der laves
om på, men hvordan?
Nu fryde sig
hver kristen mand
Gudstjenesten og evangeliet skulle
gøres tilgængeligt, så alle kunne
forstå det på sit modersmål. Derfor
oversatte Luther Bibelen fra latin til
tysk, og Luther satte sig for at skrive
nye salmer og åndelige sange på tysk
til brug i gudstjenesten. Den første
salme der kom i 1523 hed derfor også
meget passende, ’Ein Neues Lied’, en ny sang. Den handler om de to
augustinermunke der blev brændt
på bålet på torvet i Bruxelles, fordi
de nægtede at afstå den evangeliske
tro. Luthers salme beskriver munkenes tro og deres vej til bålet nærmest
som var det en folkevise; vi hører
om munkene, så vi nærmest synes
vi lærer dem lidt at kende undervejs.

Og hermed slog Luther en helt ny
salmetone an – en ny stil. For den
nye salme var ikke længere blot var
sang og lovprisning, og gentagelse af
de samme ord på mange forskellige
toner, men sange der kunne synges
mere frit og som gav plads til fortælling, beretning og nyt indhold fra
gang til gang.
Det bedste eksempel på denne
ny salme finder vi i salmen Nu
fryde sig hver kristen mand, ligeledes fra 1523. Melodien minder til forveksling om Ein Neus
Lied, og teksten kender vi fra
salmebogens nr. 487. Nu fryde
sig er ved første øjekast en meget personlig salme, skrevet
på baggrund af Luthers oplevelser i
klosteret og hans langvarige og inderlige kamp for en nådig Gud. Man
mærker, at Luthers oplevelser stikker dybt. I andet vers taler han om
at befinde sig i djævelens fængsel
og være fordømt til døde, og i tredje vers hører vi oven i købet, at der
ikke er noget at gøre ved det… – kun
at leve med dommen til evig pine.
I vers fire og fem går det heldigvis
bedre fordi Gud frelser og forbarmer
sig over synderen og kommer med
den fornødne hjælp; til sin søn siger
han: ’drag ud mit hjertes krone skøn,
vær frelser for den arme’. I sjette vers
hører vi videre, hvordan Sønnen
udfører befalingen i tavs lydighed
og kommer til mennesket forklædt i
skikkelse af et fattigt menneske. Ja,
sådan tænkte Luther, djævelen var
så mægtig, at selv Gud var nødt til at
skjule sig og gøre sig fattig og ringe,
for på den måde at narre og fange
ham.
Sidste vers begynder lige som
første vers med ordet ’nu’. Salmen
beskriver i sin helhed en bevægelse der minder om et kvadratrodstegn. Vi begynde ’oppe’ med
glæden og forløsningen. Efter en
dyb nedtur er vi atter tilbage, der
’oppe’ hvor vi begyndte, takket
være det glædelige bytte: at Jesus
tager vores synd og skyld, vi modtager ham, og lever herefter som frie

af
Guds
nåde.
H e l t
særligt er det, at
Luther lader Jesus selv
kalde på os med ordene: ’Kom hid til
mig, tag evigt liv til gave! Jeg led den
bitre død for dig, at du den arv skal
have. Nu er jeg din og du er min… Os
skal ej fjenden skille.’ Siden hen er vi
blevet mere vandt til salmer, hvor
menigheden henvender sig til Gud,
og lægger sine bekymringer og glæder frem for Gud. Men det er måske
ikke så luthersk…. Hovedsagen er, at
Luther fik det han ønskede sig: en
gudstjeneste der først og fremmest
er menighedens gudstjeneste, hvor
evangeliet lyder og troen bekendes
og nadveren indstiftes og fejres så
alle kan deltage og forstå, hvad det
handler om i gudstjenesten. Luthers
indsats var altså især pædagogisk,
oplysende og oplærende - Luther
skrev selv 36 salmer, hvoraf de tyve
stadig findes den dag i Den Danske
Salmebog. Og gudstjenesten som vi
fejrer den dag i dag, ja, den foregår
jo på dansk og bæres i høj grad af
salmesangen som synges af menigheden søndag efter søndag.
Så der er meget at tænke på og
fejre og takke for i kommende dette
Lutherår.
Kære Luther vi sender dig en tanke! - for som man siger på tysk:
Denken heisst Danken!
(at tænke er at takke)
Esbern Gaur Vernersen
Præst i Majbølle og Vigsnæs.

