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Uberørt af byens travlhed
og trafikkens tunge brus,
som helle midt i larmen
står det underligste hus.
Stilhed, der er livets egen,
overdøver dagens krav,
her hvor Helligånden holder
åbent hus for høj og lav.
Her har dagen evighed,
her har kærlighed sit sted,
hvor Guds søn er sammen med os
under Helligåndens fred,
og da føler vi en stund
at vi står på hellig grund,
og at livets mening lyder
fra vor skabers egen mund.
DDS 331
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Hjertesprog og hjernesprog
Bibelmaraton
I dette efterår er der mulighed for at
være med til at læse Bibelen fra en
ende af. Lolland Østre Provsti sætter
en ”Bibelmaraton” i gang, som kommer til at strække sig over 2 år. I løbet af den tid kan man læse Bibelen
fra ende til anden, både ved at læse
hjemme og ved at mødes rundt om
i provstiets kirker og læse sammen.
Se mere om ”Bibelmaraton” længere
inde i bladet.
Bibelen er én bog
med mange stemmer
Bibelen er én bog, men med mange
forskellige stemmer, der taler i både
poesi og prosa. Bibelen er en historisk bog, som er påvirket af de historiske forhold, den blev til under.
Men samtidig kan Bibelen også læses
som et stykke litteratur, for teksterne
har det til fælles, at de handler om
Gud og mennesker.
Jesus som omdrejningspunkt
Som kristne læser vi Bibelen som et
samlet værk, for set ud fra Det Nye
Testamente, hvor Jesus er hovedpersonen, hænger samlingen nøje sammen med Det Gamle Testamente.
Jesus er ikke omtalt i Det Gamle
Testamente af den simple grund, at
alle teksterne er blevet til i århundrederne før Jesu fødsel. Men de første
kristne læste Det Gamle Testamente
i den optik, at skrifterne pegede hen
på Kristus og nu var gået i opfyldelse
ved hans fødsel og hans liv. Derfor
bliver der tit henvist til Det Gamle
Testamente i Det Nye Testamente for
at underbygge, at for dem var Jesus
den Messias, som jøderne ventede
skulle komme. Derfor bruger vi også
tekster fra Det Gamle Testamente
i gudstjenesten, lige som mange af
salmerne i salmebogen trækker tråde
til Det Gamle Testamente.
Hjernesprog og hjertesprog
Der er forskel på tekster. Nogle tekster er ikke til diskussion så som
matematiske formler, telefonbøger,
brugsanvisninger og lignende. De
2

kan forstås sådan som de står skrevet.
De forstås som hjernesprog. Hjernesprog er det, vi kan vide og forstå.
Men andre tekster er henvist til fortolkning, som tilmed kan bringes i
spil af andre fortolkninger
- og de bibelske tekster
hører til i den kategori
og forstås som hjertesprog. Hjertesprog
er det, vi føler,
fortolker og forholder os til eksistentielt.
Begyndelsen
Bibelen
begynder
med begyndelsen. På de
allerførste sider læser vi om
verdens skabelse. Den første skabelsesberetning i Første Mosebog kapitel 1 er blevet læst af mange som et
”signalement” af skabelsesprocessen. Man har forstået ordene bogstaveligt: Gud skabte på præcis den
måde som det fortælles. Derfor er
de moderne videnskabelige resultater (f.eks. evolutionen) blevet afvist.
Men der er også en anden indgang
til teksten, hvis man forstår den
som en poetisk lovprisning af Gud
som den, der står bag alt levende,
og som har villet, at vi mennesker
skulle være en del af en velordnet
verden. Sådan en læsning står ikke i
vejen for, at man samtidig accepterer
et videnskabeligt syn på verdens og
menneskets udvikling.
Skabelseshymne
Der er flere ting i den første skabelsesberetning, der taler for, at den
skal læses som et stykke poesi: den
fokuserer på Guds storhed og der er
en klar opbygning i syv dage, som
afsluttes med et omkvæd: ”Og Gud
så, at det var godt.” Forstået som
poesi skildrer skabelsesberetningen,
hvad der var Guds gode vilje med at
skabe verden, og læserens reaktion
på denne opfattelse af skabelsen,
kan så passende være at synge med
på den skabelseshymne vi finder i
Salme 104 vers 4:

”Min sjæl, pris Herren!
Herre min Gud, du er stor!”
Man kan læse med hjernen og man
kan læse med hjertet. Vælger man at
bruge hjertet, kommer man
nærmest det, der er formålet med de bibelske
tekster.
Læselyst
Det kræver ikke særlige
forudsætninger at læse
i Bibelen, kun læselyst!
Så kom og vær med, når
Lollands Østre Provstis Bibelmaraton sættes i gang
i Majbølle Kirke i begyndelsen af september. Vi begynder på side 1 og læser fra alfa til
omega, fra begyndelsen til enden.
Hanne Margrethe Tougaard

Kirkebladet for
Sakskøbing-egnen
udgives af menighedsrådene i
vore ni sogne.
Redaktør
Lisbeth Lumby
Enebærvej 6, 4990 Sakskøbing
E-mail: lrkr@km.dk
Kirkebladet trykkes i 5000 eksemplarer og udkommer 4 gange om
året: 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december.
Ved manglende levering bedes
man henvende sig til kirke
kontoret i Sakskøbing eller
sognepræsten.
Deadline næste gang:
Mandag den 20. oktober 2014
Redaktionens medlemmer
- Bendicht Mader, Tårs
- Esbern Gaur Vernersen,
Majbølle-Vigsnæs
- Anne Birgitte Villadsen, Radsted
- Lisbeth Lumby, Sakskøbing
- Knud-Erik Rasmussen,
Våbensted
- Kenneth Bjørnholt Jacobsen,
Slemminge

Majbølle og Vigsnæs Sogne
Gudstjeneste også for hørehæmmede
Igen i år får vi besøg af præst for
hørehæmmede Peter Bjørn Hansen
som vil forkynde evangeliet for os
med sine smukke ord og sprællende
gester. Alle er velkomne til at opleve
denne særlige gudstjeneste og der
serveres kaffe og en småkage efterfølgende. 7. september kl. 14 i Majbølle Kirke.
Høstgudstjenester
Med smukt pyntede kirker og festlig
musik for trompet og orgel fejrer vi
årets høst i Majbølle og Vigsnæs kirker den 14. september.
Vigsø, vi er på vej!
Efter gudstjenesten i Vigsnæs Kirke
28. september drager vi i samlet
flok til havnen i Vestermark, hvor
en jolle vil være klar til at fragte os
over det lille sund, der til daglig adskiller os fra denne spændende ø i
sognet. Det er igen i år Johnny Madsen, naturvejleder fra Guldborgsund
Kommune, der agter at vise os rundt
og fortælle stort og småt om flora
og fauna på denne smukke ø. Man
medbringer selv mad og drikke til
dagen og deltagelse sker selvfølgeligt
på eget ansvar...
Fest for kirkernes selveje
Den første juli 1914 overgik Majbølle
og Vigsnæs Kirker til selveje. At dette
i år er 100 år siden blev fejret med
en smuk og festlig dag den 15. juni.

Solen skinnede og en sagte brise lod
for et kort øjeblik fortiden genopstå.
Den tid hvor sognets fruer var klædt
i lange sorte kjoler og hvor mænd
med høj hat og pulsende langpiber
var et helt almindeligt syn i gadebilledet. Dagen begyndte med festlig
højmesse med dåb, som den kunne
havde gjort det i sin tid. Herefter underholdt Ann-Lisa og hendes familie
med en række færøske og danske
sange. Da de kom til Cohen på danske læber og det lovprisende Halleluja genlød ud over festpladsen, blev
der med ét skabt en forbindelse helt
tilbage til den første gudstjeneste først som et desperat råb om hjælp,
siden som en stille hvisket bøn. Herefter var der gris og sprøde svær til
alle og enkelte fik sig også en svingom i teltet. Det var Erik Staahl og
trioen Tine og drengene der spillede
op. På selve dagen blev der også udgivet et festskrift om kirkernes historie skrevet af Tove Niclasen. I skriftet
tegner hun et nøgternt billede af kirkeforholdene i samtiden og fortæller
levende om vigtige begivenheder i
sognenes historie. Festskriftet fås ved
henvendelse til præsten. Både provst
Anne Birgitte Villadsen og tidligere
præst ved kirkerne, Vanja Thaulow,
deltog i denne festlige dag.
Sangaften
i Majbølle Kirke torsdag 2. oktober
kl. 19.00. Vi synger årstidens salmer
og sange. Vel mødt!

Børne- og familiegudstjeneste
i Majbølle Kirke kl. 10.30 den 19.
oktober med fællesspisning i præstegården efterfølgende. Tilmelding
senest den 5. oktober til præsten.
Fællesskabets program
Vi mødes som sædvanlig i Majbølle
Præstegård kl. 14-16.
- 16. september: Vagn-Aage Sellebjerg, ’Lolland - min fødeø på
kryds og tværs i ord og billeder’.
- 30. september: Karen Rasmussen,
Hvem var Blegdammens Rose?
-1
 4. oktober: Gymnastik ved Rita
Stern
-2
 8. oktober: Esbern Vernersen, Om
studenterviser og livet på Den røde
gård
-1
 1. november: Gymnastik ved Rita
Stern
-2
 5. november: Gudstjeneste i Majbølle Kirke og julefrokost i præstegården
Bibelmaraton
Se særligt program side 11.

Adresser Majbølle-Vigsnæs
Sognepræst
Esbern Gaur Vernersen
Præstestræde 45, 4862 Guldborg
Tlf. 54 77 02 35
Mandag er fridag.
Træffetid tirsdag kl. 12-14
i præstegården,
ellers efter aftale. Ring gerne.
Graver
Jesper Nielsen
Spurvestræde 15, 4862 Guldborg
Tlf. 40 86 20 69
Formand for menighedsrådet
Lone Rode Olsen Kepp
Majbøllevej 93, 4862 Guldborg
Tlf. 54778383
Kirkebil
Kan bestilles til alle gudstjenester
i Majbølle/Vigsnæs Kirker.
Ring venligst til Bjarnes Taxi,
tlf. 54 43 55 24, senest kl. 16.00
dagen før.
Menighedsrådet betaler transporten.
Sognenes hjemmeside
www.majboellevigsnaes.dk
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Sakskøbing Sogn

Sogneeftermiddage
For alle interesserede arrangerer
Sakskøbing menighedsråd jævnlige møder med et alsidigt program
i præstegårdens konfirmandstue,
Ves
ter
gade 6. Der er mulighed for
gratis kirkebil, som kan bestilles på
tlf. 54 85 43 44 eller 70 25 25 25.
Husk at gøre opmærksom på at det
er kirkebil i Sakskøbing sogn. Alle
er velkomne! Vi serverer kaffe á 10
kroner.
Tirsdag den 9. september 2014 kl.
14.00: Vi begynder sæsonen med
en kort gudstjeneste i kirken og går
derefter over til kaffebordene i præs
tegårdens konfirmandstue til Syng
salmer.
Organist Flemming Chr. Hansen
og sognepræst Hanne Margrethe
Tougaard præsenterer nogle af de
”nye” salmer i den ”nye” salmebog,
som nu har rundet de 11 år. Hvordan
ser det ud med holdbarheden?
Kirkens Korshær i 100 år
Tirsdag den 14. oktober 2014 kl. 14.00:
Sognepræst Lisbeth Lumby fortæller
om Kirkens Korshærs historie.
Mallebrok er død
i krigen i 1864
Tirsdag den 11. november 2014 kl.
14.00: Fhv. lektor Henning DueHansen trækker de store linjer over
Danmark i 1864, hvor Røde Kors
havde sin første observatør i krig.
Julehygge
Tirsdag den 9. december 2014 kl.
14.00: Vi begynder med en kort
gudstjeneste i kirken, hvorefter julekaffen står klar i præstegårdens
konfirmandstue. Undervejs bliver
ordet frit, så enhver kan dele sine
erindringer om julen med alle –
og meget gerne om ”vinterkrigen”.
Husk snakketøjet!
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Babysalmesang
Fra september til november 2014
bliver der fem hold babysalmesang
i Lolland Østre Provsti med rytmikpædagog Kirsten Pedersen og lokale
kræfter. Det ene hold mødes i Sakskøbing præstegårds konfirmandstue
og begynder onsdag den 3. september 2014 kl. 10.00. 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.
Den mørke tid begynder
Vi inviterer alle børn til at komme
i kirke søndag d. 26. oktober. Der
begynder vintertiden og det bliver
tidligt mørkt. Der er spisning i Sognegården kl. 17.30 og kl. 18 begynder vi jagten på fremmede ting med
vores lommelygter i og omkring den
mørke kirke. Vi runder af med en
kort gudstjeneste kl. 18.30. (se mere
på hjemmesiden)

Strikkegruppe
Vi mødes flg.tirsdage i Sognegården
kl. 14-16: 2/9, 16/9, 7/10, 4/11, 2/12
Frugtfestival
Igen i år slår vi dørene op til Sognegården i forbindelse med Sydhavsøernes Frugtfestival d.20.-21.september. Her er masser at komme efter, alt
det dejlige håndarbejde som flittige
damer har lavet det seneste år. Der-

udover er der vores lille kaffebar med
hjemmebag.
Der vil også være et hemmeligt
projekt man kan komme at deltage i.
Der er åbent lørdag d. 20/9 kl. 10-16
og søndag d. 21/9 kl. 10-15.
Fotokonkurrence
I samarbejde med Foto-kartellet i
Nykøbing F. og Saxenhøjs mediecenter ar
ran
gerer Sakskøbing Kirke en
fotokonkurrence under Frugtfestivalen. Alle ivrige amatørfotografer inviteres til at deltage. Konkurrencen
bliver skudt i gang lørdag d. 20/9 kl.
10 i kirken, hvor opgaven udleveres.
Der skal afleveres 4 billeder på memorycard i Sognegården, Torvet 10
mellem kl. 13.30 og 14.30 ligeledes
lørdag.
Søndag d. 21/9 vil de udprintede
billeder blive udstillet i kirken fra
kl. 10. Der er gudstjeneste kl. 10.30
og efterfølgende vil man kunne se
udstillingen og stemme på sin egen
favorit. Kl. 13 vil et panel af dygtige
dommere så få ½ time til at komme
med deres bedømmelse og der vil
være præmieoverrækkelse og kåring
af årets frugtfoto på scenen kl. 14.
Åben Kirke
Under frugtfestivalen vil der være
åbent i kirken for alle der gerne vil
besøge den. Lørdag d. 20/9: kl.10-16,
søndag d. 21/9: kl.10-15.
Spis-Drik-Vær glad
Vil du spise med? I samarbejde med
Ældresagen arrangerer Menighedsplejen i Sakskøbing en række fællesspisninger i vinterhalvåret og foråret.
Det er et tilbud til alle der har lyst til
et dejligt måltid mad og hyggeligt
samvær. Hvad der er på menuen er
hemmeligt, men det er altid godt
og der er kaffe og hjemmebag hver
gang. Det koster kr. 60 pr. gang og
man skal huske at tilmelde sig senest
1 uge før. Folder kan rekvireres på
Kirkekontoret eller hos Ældresagen
og se desuden også hjemmesiden.
- Søndag d. 5. oktober (tilmelding senest 28. sept.)

- Søndag d. 2. november (tilmelding
senest 26. okt.)
-
Søndag d. 30. november (tilmelding senest 23. nov.)

Koncerter m.v.
Tirsdag d. 9. september kl. 20 er der
Omkring Orglet - en halv times uformelt foredrag, en halv times musik
og en kop kaffe. Musikken er af bl.a.
Demessieux og Ropartz og lægger
dermed op til musikgudstjenesten
søndag d. 14/9 kl. 19.
Søndag d. 14. september kl. 19 er der
aftengudstjeneste med ekstra kormusik. Sakskøbing Kammerkor synger
“Missa Te Deum” og Sakskøbing Kirkes Pigekor synger Fadervor og Trosbekendelsen på fransk – altsammen
komponeret af den franske komponist Joseph Guy-Ropartz (1864-1955).
Ved orglet sidder Brian Skovgaard
Sell Larsen fra Nysted Kirke, og korene dirigeres af Sakskøbing Kirkes
organist Flemming Chr. Hansen.
Søndag d. 21. september kl. 20 byder
Orgelkøbing på dramatisk orgelmusik med oplæsning. Skuespilleren
Claes Bang, bl.a. kendt som “Martin” fra TV-serien “Anna Pihl”, læser
bibelteksterne i den norske kompo-

nist Egil Hovlands storslåede værk
om den gammeltestamentlige figur
Job. Han ledsages af Thomas BergJuul, som til daglig er organist ved
Haderslev Domkirke.
Søndag d. 19. oktober kl. 20 er der
koncert med den japanske organist Yuzuru Hiranaka, som nu er
organist ved Skt. Johannes Kirke på
Nørrebro i Kbh. Han har en fortid
med det amerikanske teaterorgelrepertoire, som han ved denne koncert spiller uddrag fra, suppleret med
klassiske “orgelhits”. En ganske anderledes orgelkoncert!
Tirsdag d. 28. oktober kl. 20 er der
igen Omkring Orglet. Denne gang
foregår det hele ved det historiske
Köhne-orgel, som demonstreres
stemme for stemme for til sidst at
klinge i sin helhed. Som vanligt slutter vi med en kop ståkaffe i tårnrummet.
Søndag d. 2. november kl. 20 er der
Orgelkøbingkoncert med Köhneorglet i fokus. Kirkens egen organist
Flemming Chr. Hansen har valgt 3
store romantiske sonater, som passer
fortrinligt til det gamle orgel. Musikken er af Mendelssohn, Guilmant og
Rheinberger.
Søndag d. 23. november kl. 20 lægger
Orgelkøbing tangenter til en såkaldt
præ-debut. Philip Aggesen, som studerer i solistklassen på Det kgl. danske Musikkonservatorium, prøver sit
debutkoncertprogram af, inden det
for alvor går løs en gang til foråret.
Sangformiddage
Fra september begynder vi igen med
de hyggelige sangformiddage i Sognegården. Vi indleder med en halv
times planlagt program med et eller
andet tema, derefter drikker vi en
tår kaffe, og i den sidste halve time
bestemmer de fremmødte, hvilke
salmer eller højskolesange, vi skal
synge. Det er gratis at være med. Datoerne er 24. september, 22. oktober
og 26. november - hver gang fra kl.
10 til 11.30.

Adresser Sakskøbing Sogn
Kirke- og kirkegårdskontor
Torvet 10, 4990 Sakskøbing
Tlf. 54 70 44 09
sakskoebing.sogn@km.dk
Åbent mandag-fredag kl. 9.30-11.30
Torsdag tillige kl. 15.30-17.00
Onsdag lukket
Kordegn
Vakant
Sognepræst
Hanne Margrethe Tougaard (HMT)
Vestergade 6, 4990 Sakskøbing
Tlf 54 70 42 02
Træffes bedst 11.00-12.00
e-mail: hmt@km.dk
Mandag er fridag
Sognepræst
Lisbeth Lumby (LL)
Enebærvej 6, 4990 Sakskøbing
Tlf. 54 77 28 82
Træffetid Torvet 10 kl. 10.00-11.00
Tlf. 54 70 45 17
e-mail: lrkr@km.dk
Fredag er fridag
Sognepræst
Bendicht Mader (BM)
se under Tårs.
Særligt tilknyttet Saxenhøj og
træffes hver anden torsdag ved
andagterne i fællesrummet på
Æblevang.
Sakskøbing Kirkegård
Maribovej 1, 4990 Sakskøbing
Kirkegårdsleder: Jørn Lorenzen
Træffes på kirkekontoret
hverdage kl. 11.00-11.30
Kontor: 54 70 44 93
Mobil: 61 22 18 93
Mail : Sakskoebingkirkegaard@
mail.dk
Organist
Flemming Chr. Hansen
Hvedevænget 6, 4880 Nysted
Kontor Torvet 10
Mobil 29 26 56 09
www.giflerne.dk
Kirketjenere
Bibi Hansen Beske, tlf. 21 25 30 93
Lene Thun Madsen, tlf. 61 22 18 09
Menighedsrådsformand
Ebbe Bressing
Nystedvej 33, 4990 Sakskøbing
Tlf. 54 70 73 24
Kirkeværge
Hening Due-Hansen
Orebyvej 32, 4990 Sakskøbing
Kirkebil
DanTaxi telefon 5485 4344
eller 7025 2525
Sognets hjemmeside
www.sakskobing-sogn.dk

Claes Bang gæster Orgelkøbing 21/9.
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Sognepræst

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

Kirke

Sakskøbing

Våbensted - Engestofte

Søndag d. 7. sep.
12. s. e. trinitatis

10.30 LL

10.30 Engestofte

Tirsdag d. 9. sep.

14.00 HMT

14.00 Slemminge
Høstgudstjeneste

19.00 HMT
Sakskøbing Kammerkor medvirker
13.00 Engestofte
Økumenisk andagt

Lørdag 20. sep.
Søndag d. 21. sep.
14. s. e. trinitatis

10.30 HMT og LL
Høstgudstjeneste

10.30 Fjelde
19.00 Slemminge
Ungdomsgudstjeneste

Tirsdag 23. sep.
Søndag d. 28. sep.
15. s. e. trinitatis

Slemminge - Fjelde

17.00 Engestofte
Spaghettigudstjeneste

Onsdag d. 10. sep.
Søndag d. 14. sep.
13. s. e. trinitatis

Kenneth Bjørnholt Jacobsen (KBJ)

10.30 LL

10.30 Våbensted
Høstgudstjeneste
19.00 Fjelde
Lysgudstjeneste

Tirsdag 30. sep.
Søndag d. 5. okt.
16. s. e. trinitatis

19.00 HMT

Søndag d. 12. okt.
17. s. e. trinitatis

10.30 LL
Kirkekaffe

10.30 Slemminge

Søndag d. 19. okt.
18. s. e. trinitatis

10.30 LL

9.00 Fjelde EGV

10.30 Engestofte

17.00 Fjelde
Spaghettigudstjeneste

Tirsdag 21. okt.
Søndag d. 26. okt
19. s. e. trinitatis

18.30 LL
Kirke for børn

10.30 Engestofte

Søndag d. 2. nov.
Allehelgen

10.30 LL og HMT

19.00 Våbensted

17.00 Slemminge

Onsdag d. 5. nov.
Søndag d. 9. nov.
21. s. e.trinitatis

10.30 HMT

Søndag d.16. nov.
22. s. e. trinitatis

10.30 HMT

Søndag d. 23. nov.

10.30 Engestofte
17.00 Engestofte
Spaghettigudstjeneste

Onsdag 19. nov

Sidste søndag i kirkeåret

10.30 Fjelde

14.00 Slemminge EGV

10.30 LL

19.00 Slemminge
Jagtgudstjeneste

Onsdag 26. nov.
Søndag d. 30. nov.
1. s. i advent.

10.30 HMT
Kirkekaffe

16.00 Engestofte
Børnejulegudstjeneste

Fredag 5. dec.
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10.30 Våbensted
Lysgudstjeneste

Søndag d. 7. dec.
2. søndag i advent

10.30 HMT

Tirsdag d. 9. dec.

14.00 LL

10.30 Slemminge

Esbern Gaur Vernersen (EGV)

Bendicht Mader (BM)

Anne Birgitte Villadsen (ABV)

Dato

Majbølle - Vigsnæs

Tårs

Radsted

7/9

14.00 Majbølle
- også for hørehæmmede

10.30

10.30 Majbølle Høstgudstjeneste
19.00 Vigsnæs Høstgudstjeneste

19.00 Høstgudstjeneste
og menigshedsmøde

Fællesgudstjeneste med Tårs

9.00 Majbølle KBJ

9.00

10.30 Spillemandsgudstjeneste
og kirkefrokost

9/9
10/9
14/9
20/9
21/9
23/9
28/9

9.00 Vigsnæs
Tur til Vigsø

9.00

30/9
5/10

10.30 Majbølle

9.00

12/10

9.00 Majbølle KBJ

19.00

19/10

10.30 Majbølle Børne- og familie
gudstjeneste med fællesspisning

10.30

26/10

10.30 Majbølle
med kaffe

10.30

2/11

17.00 Vigsnæs
19.00 Majbølle

19.00

10.30

14.00

21/10

10.30

17.30
Allehelgen for børn

5/11
9/11

9.00 Majbølle KBJ

16/11

9.00 Majbølle KBJ

9.00

10.30

10.30 Majbølle

10.30

19.00

19.00 Majbølle med kaffe

19.00

10.30

10.30 Majbølle

10.30

16.00

10.30

19/11
23/11
26/11
30/11
5/12
7/12
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Slemminge Fjelde Våbensted Engestofte Sogne
Høstgudstjenester
Årets høstgudstjenester finder som
vanligt sted i vores store kirke, henholdsvis Slemminge 14/9 kl. 14 og
Våbensted 28/9 kl. 10.30. I Slemminge mødes vi bagefter gudstjenesten i
konfirmandstuen til høstklejner og
æblekage – og en bette historie til
kaffen. I Våbensted er der efter gudstjenesten lidt god mad i præstegården til 40 kr.
Økumenisk andagt
Som led i den økumeniske fejring af
Birgitta af Vadstena, som har haft
stor betydning også lokalt på Lolland gennem oprettelsen af klosteret i Maribo i middelalderen, har vi
lørdag 20/9 kl. 13 en andagt i Engestofte kirke. Her findes nonnernes sidealter fra kirken i Maribo – og det er
derfor passende at begynde dagens
fejring netop dér. Dagen fortsætter
med pilgrimsvandring gennem Holmeskoven og andagter i Skt. Birgitta
Katolsk kirke og Maribo domkirke.
Til slut afholdes en messe i Klosterkirken. Det hele forventes afsluttet
cirka kl. 18. Tilmelding er ikke nødvendig – det er bare at møde op!
Allehelgen
Søndag 2/11 mindes vi dem, som er
gået bort siden sidste Allehelgen. Vi
tænder lys for dem og giver sorgen
og minderne plads. Alle er velkommen, også til at mindes dem, som er

gået bort tidligere. Det finder sted i
Slemminge kirke kl. 17 og Våbensted
kirke kl. 19.
Ungdomsgudstjeneste
Årets konfirmander, alle øvrige unge
mennesker, forældre, bedsteforældre, søskende, ja enhver, indbydes
til ungdomsgudstjeneste i Slemminge kirke tirsdag 23/9 kl. 19. Som
led i konfirmationsforberedelse vil
konfirmanderne medvirke aktivt til
gudstjenesten.
Spaghettigudstjenester
Succesen fortsætter! Spaghettigudstjenesterne er velbesøgte af børn og
voksne, og vi har det hyggeligt med
en børnegudstjeneste, hvor vi synger, hører historie og musik, leger og
tegner – og deler en dejlig gryde mad
bagefter. I den kommende periode
finder det sted onsdag 10/9 i Engestofte, tirsdag 21/10 i Fjelde og onsdag
19/11 i Engestofte kirke. Alle gange
kl. 17. Kom og vær med!
Lysgudstjenester
Det er snart tid til at igen at holde
lysgudstjenester. Som året går på
hæld og lyset viger dag for dag, mødes vi for at fejre lyset og dets mange
betydninger for os, ikke mindst som
et centralt, kristent symbol. Kirkerne
får ved disse gudstjenester et særligt
og meget smukt udtryk ved de levende lys. Den første er i Fjelde kirke

tirsdag 30/9 kl. 19. Også allehelgen
og 1. søndag i advent indgår i rækken af lysgudstjenester, som fortsættes indtil foråret melder sin ankomst.
Jagtgudstjeneste
Sidste onsdag i november, dvs. 26/11
kl. 19, afholdes den traditionelle
jagtgudstjeneste i Slemminge kirke.
Som vanligt bliver det en gudstjeneste med jagthorn, en taler udefra –
og godt samvær i konfirmandstuen
efter gudstjenesten. Vel mødt!

Adresser mm
Slemminge-Fjelde
Våbensted Engestofte Sogne
Sognepræst
Kenneth Bjørnholt Jacobsen
Engestoftevej 47
4990 Sakskøbing
Tlf: 54 77 93 99
E-mail: KEBJ@KM.DK
Mandag er fridag
Træffetid kl. 10-12
Formand Slemminge-Fjelde
Anette Watz
Fjelde Bygade 15
4990 Sakskøbing
anette.watz@gmail.com
Mobil 51 70 53 58
Formand Våbensted-Engestofte
Knud Erik Rasmussen
Maribovej 129
4990 Sakskøbing
ker129@anarki.dk
Tlf. 54 70 50 25
Mobil 40 50 50 25
Graver Våbensted-Engestofte
Ole Bruhn
Mobil 20 74 63 85
Graver Slemminge-Fjelde
Erling Bruhn Knudsen
Tlf. 54 77 71 70 (graverkontoret)
Mobil 20 64 27 16
Kirkebil
Kan bestilles til alle fire kirkers
søn- og helligdags-gudstjenester.
Ring venligst inden kl. 12 dagen
før til vognmand Bo Hemmingsen på tlf. 54 77 90 49.

8

Børnejulegudstjenester
Man siger at julen er børnenes fest –
og det gør vi noget ud af i pastoratet!
Op til jul er der børnejulegudstjenester i stil med spaghettigudstjenesterne, blot i stedet for spaghettien
med risengrød og æbleskiver. Og
selvfølgelig med julen som tema,
blandt andet i form af krybbespil og
julesange. Disse gudstjenester finder
sted fredage kl 16 – 5/12 i Engestofte,
12/12 i Fjelde og 19/12 i Engestofte.
Kristian Lilholt-koncert
Torsdag 4/12 kl. 19 åbner Våbensted
kirke dørene for koncert med Kris
tian Lilholt, flankeret af Ida Friis Virenfelt og Lasse Jørgensen. For et par
år siden spillede de en totalt udsolgt

koncert i Slemminge kirke. Musikken vil være tilpasset kirkerummet.
Billetter købes ved indgangen til en
pris af 100 kr. Døren åbnes 1 time før
koncerten.

– på disse datoer: 3/9, 17/9, 1/10,
22/10, 5/11 og 19/11. Tilmelding til
sognepræsten. Løjerne styres i øvrigt af vores dygtige musikpædagog
Kirsten.

Ny hjemmeside
Ved at søge på en af vores fire kirker
vil man kunne finde pastoratets ny
hjemmeside. Fremover vil man kunne finde både praktiske oplysninger
og diverse opdateringer, f.eks. fotos.
Siden bliver løbende udbygget.

Bibelmaraton
Også vores pastorat deltager i bibelmaraton, som beskrives mere udførligt andetsteds i dette kirkeblad.
Kom og vær med til at dykke ned i
bibelens fantastiske univers!

Babysalmesang
Også i efteråret er der babysalmesang, hvor vi leger og synger med
de små. Det finder sted i Våbensted
præstegård onsdage kl. 11.30-12.30

Strikkeklubben
Anden mandag i måneden kl. 14-16
strikkes der i Våbensted præstegård,
mens der hygges og snakkes! Det
er mandagene 8/9, 13/10, 10/11 og
8/12. Alle er velkomne!

Radsted og Tårs Sogne
Fælles Høstgudstjeneste
og Menighedsmøde
i Tårs d. 14. sept. kl. 19.00
Da det endnu ikke vides hvornår
Radsted Kirke er lukket, holdes denne gang fælles høstgudstjeneste for
Radsted og Tårs Sogne: i Tårs Kirke
søndag d. 14. sept. kl. 19.00.
Bagefter indbydes alle til sammenkomst med kaffe og kage i Tårs
Præstegårds konfirmandstue.
Her afholder Radsted-Tårs Menighedsråd offentligt MENIGHEDSMØDE. Rådet orienterer om kirkekassens regnskab og budget, og om
rådets virke i øvrigt.
Vi får også et lokalhistorisk indslag. Ann-Birgit og Erling Olsen vil
fortælle om kirkeskibet i Tårs Kirke
og om Christian Knudsen-Almsted,
som udførte det og skænkede det til
kirken 1924. Vel mødt!
Eftermiddagsmøder
i Tårs Præstegård
Første eftermiddagsmøde i efteråret
2014 afholdes tirsdag den 7. oktober.
Her vil Margrethe Horstmann fortælle og vise lysbilleder fra sin rejse
til Estlands hovedstad Tallin.
Efterårets andet eftermiddagsmøde finder sted tirsdag den 4. nov.
Ved dette møde får vi igen besøg af

Rosy Fay fra Racine i staten Wisconsin i USA. Rosy Fay har forbindelse
til Tårs, idet hendes mormor: Anna
Vinter Nielsen, er født i ”Vinter-huset”, ved den tidl. smedie på Skovbyvej. Hun er på besøg hos sine slægtninge Ann-Birgit og Erling Olsen i
Nykøbing F. I fællesskab vil de i ord
og billeder berette om deres bedsteforældres opvækst i Danmark og

udvandring til USA. Denne historie
rummer mange typiske træk fra den
danske udvandring omkr. 1900.
Møderne begynder kl. 14.00 og
foregår i Tårs Præstegårds konfirmandstue. Alle er velkomne.
Filmaftener i Tårs Præstegård
Igen i dette efterår og næste års første måneder har vi planlagt en række

Billedet der ikke blev taget i 1964 – men blev det en junisøndag i 2014, hvor 10 af
de 23, der blev konfirmeret i Radsted kirke 5. april 1964, var samlet til gensyn med
gudstjeneste og hyggeligt samvær.
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filmaftener i Tårs Præstegårds konfirmandstue. Det er film med stof til
eftertanke, som vi ser efter en kort
indledning – og derefter er der debat
om filmen over en kop kaffe og lidt
hjemmebag.
Tirsdag d. 11. november kl. 19.00.
vises den svenske film ”Den 100-årige der kravlede ud ad vinduet og forsvandt”. Filmen begynder den dag
hovedpersonen fylder hundrede år.
I stedet for at lade sig fejre på plejehjemmet, flygter han – men finder så
ved et tilfælde en kuffert fuld af narkopenge. Nu er han en jaget mand
– og sådan er der lagt op til et forrygende handlingsforløb.
De næste datoer er: Onsdag den
28. januar og torsdag den 26. februar. Se nærmere i næste kirkeblad.
En folder med omtale af filmene
kan fås i Tårs og Radsted Kirker og
Præstegårde og i Tårs gamle Skole.
Alle Helgen –
Halloween – for børn
I forbindelse med Alle Helgen indbydes børn med deres forældre til en
oplevelse i og omkring Tårs Kirke –
ligesom de foregående år.
Onsdag den 5. november kl. 17.30
samles man foran kirken medbringende en roe-lygte. Når alle roe-lygterne er tændt, går vi i optog gennem
kirkegården. Kl. ca. 18.00 går vi ind i
kirken, hvor sognepræsten fortæller
en Bibelhistorie fuld af spænding og
dramatik.
Som afslutning byder Menighedsrådet på et lille traktement med bl.a.
pølsehorn.
En dag forinden vil der være mulighed for at få hjælp til at lave en
roe-lygte. Nærmere besked uddeles.
Vel mødt!
Spillemandsgudstjeneste
Ved gudstjenesten søndag 21. september kl. 10.30 i Radsted kirke
medvirker forventeligt et lille spillemandsorkester med et par indslag
– og det gør de også ved den traditionelle høstkirkefrokost i præstegården bagefter. Og hvis kirken er lukket på grund af indvendig kalkning
(se senere), bliver det et to-i-et-arrangement i præstegården!
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Bibelmaraton
Provstiets bibelmaraton kommer
forbi Radsted kirke tirsdag 7. oktober
kl. 19.00. Aftenens tema er De ti bud
og tilbageblik på ørkenvandringen
(se s. 11).
Man er velkommen til at løbe
med – om det så også er bare denne
ene aften!
Spil Dansk Dag
Radsted deltager i Spil Dansk Dagen
torsdag 30. oktober med en sangaften i Radsted præstegård kl. 19.00
med Højskolesangbøgerne og kaffekanderne på bordet, Jesper ved
klaveret og vores kirkesangere til at
synge for, både til ønske-sange og
nye sange.
Alle Helgen i Radsted
Søndag 2. november er det Alle
helgens søndag. Ved gudstjenesten
kl. 10.30 i Radsted kirke læses efter
gammel skik navnene op på dem,
der i årets løb er døde. De efterladte
vil i det omfang, det er muligt, blive
inviteret særligt til gudstjenesten.
Bibelårssøndag
I år har Det Danske Bibelselskab 200
års jubilæum. Vi markerer det med
forskellige indslag ved gudstjenesten søndag 9. november kl. 10.30 i
Radsted kirke, hvor konfirmanderne
også får overrakt deres bibler, og der
til alle er et flot bibelmagasin – og en
portion røde linser, som dem Jakob
selv kunne have lavet til Esau!
Foredragsaften om Ecuador
I november holdes en spændende
fælles foredragsaften for sognene
med Daniella Jørgensen, der har familiemæssige relationer hertil: ”En
rejse til Ecuador”. Hold øje med annonce i Saxkjøbing Avis!
Radsted kirke lukker – engang
Det vides i skrivende stund stadig
ikke, hvornår nøjagtigt Radsted kirke lukker for at blive kalket indvendigt. Gudstjenestetiderne er derfor
angivet som om der efteråret igennem kan holdes gudstjeneste ganske
som normalt. Men i tilfælde af lukning træder plan B i funktion. Der
henvises i givet fald til dagspressen.

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
Graver
Flemming Rasmussen
Tlf. 21 25 15 96
E-mail: trgraver@os.dk
Kirkegårdskontor
Alleen 8, Radsted
Menighedsrådets e-mail
7595@sogn.dk
Hjemmeside / Facebook
www.radstedsogn.dk
https://www.facebook.com/
radstedtaars

Fælles for alle sogne
Bibelmaraton i
Lolland Østre Provsti
De enkelte aftener begynder med en
salme og slutte med en salme og fadervor inden vi skilles. Imellem disse yderpunkter er der fælles oplæsning af dagens lektie, og samtale om
hjemmelæsningen. Præsten ved den
kirke, hvor vi mødes, vil holde en
introduktion til de tekster der gennemgås den enkelte aften. Vi mødes
kl. 19.00 og slutter når vi ikke kan
mere. Se programmet her på siden.
Babysalmesang
Alle menighedsrådene på Østlolland
er gået sammen om at tilbyde babysalmesang som et musikalsk tilbud
for de helt små børn og deres forældre. Fra september til november

Program for
bibelmaraton efterår 2014

Den 10. september i Majbølle Kirke:
Skabelse og patriarker
Fælleslæsning: 1. Mosebog 1-3
Hjemmelæsning: 1. Mosebog 4-48

Den 23. september i Sakskøbing Kirke:
Udvandring, udlændighed og lovene.
Fælleslæsning: 1.mosebog 49-50
Hjemmelæsning: 2. mosebog
og 3. mosebog 1-25
Den 7. oktober i Radsted Kirke:
De ti bud og tilbageblik på
ørkenvandringen.
Fælleslæsning: 3.mosebog 26-27
Hjemmelæsning: 4. mosebog
og 5. mosebog 1-32,44
Den 21. oktober i Toreby Kirke:
Det forjættede Land
Fælleslæsning: 5.mosebog 32,45-34,12
Hjemmelæsning: Josvabogen
og Dommerbogen
Den 4. november i Slemminge Kirke:
Kongetidens begivenheder I
Fælleslæsning Ruths Bog
Hjemmelæsning: 1. Samuelsbog
og 2. Samuelsbog 1-22
Den 19. november i Nysted Kirke:
Kogetidens begivenheder II
Fælleslæsning 2. Samuelsbog
Hjemmelæsning: 1. Kongebog
og 2. Kongebog 1-23,30

2014 er der fem hold rundt omkring
i provstiet og man kan melde sig på
det hold, der passer en bedst. Det er
gratis at deltage. Alle med et barn under 1 år vil modtage en invitation fra
deres sognepræst. Babysalmesang er
et tilbud om musik og rytmik kom-

bineret med salmesang for de helt
små børn. Ud over salmerne indgår
der også børnesange, dans, rim og
remser. Babysalmesang forestås af
rytmikpædagog Kirsten Pedersen og
sognepræsterne i området. Se i øvrigt lokalsiderne..

Eventliste
September 2014
Tirsdag d.2/9
Mandag d. 8/9
Tirsdag d. 9/9
Tirsdag d.9/9
Onsdag d. 10/9
Tirsdag d. 16/9
Tirsdag d. 16/9
Lørdag d.20/9
Lørdag d. 20/9
Søndag d. 21/9
Søndag d. 21/9
Søndag d. 21/9
Tirsdag d.23/9
Onsdag d. 24/9
Søndag d. 28/9
Tirsdag d. 30/9
Oktober 2014
Torsdag d.2/10
Søndag d. 5/10
Tirsdag d.7/10
Tirsdag d.7/10
Tirsdag d. 7/10
Mandag d. 13/10
Tirsdag d.14/10
Tirsdag d. 14/10
Søndag d.19/10
Tirsdag d. 21/10
Onsdag d. 22/10
Tirsdag d. 28/10
Tirsdag d. 28/10
Torsdag d.30/10
November 2014
Søndag d.2/11
Søndag d.2/11
Tirsdag d.4/11
Tirsdag d. 4/11
Tirsdag d.4/11
Mandag d. 10/11
Tirsdag d.11/11
Tirsdag d.l11/11
Tirsdag d. 11/11
Onsdag d.19/11
Søndag d. 23/11
Tirsdag d. 25/11
Onsdag d.26/11
Søndag d.30/11

Sakskøbing Sognegård kl. 14: Strikkegruppe
Våbensted Præstegård: Strikkeklub
Sakskøbing Kirkekl.14: Sogneeftermiddag
Sakskøbing Kirke kl. 20: Omkring et orgel
Majbølle Kirke kl.19: Bibelmaraton
Sakskøbing Sognegård kl.14: Strikkegruppe
Majbølle Præstegård kl.14: Fællesskabet
Sakskøbing Sognegård kl.10-16: Basar
Sakskøbing Kirke kl.10: Fotokonkurrence
Sakskøbing Sognegård kl.10-15: Basar
Sakskøbing Kirke kl. 10-15: Udstilling
Sakskøbing Kirke kl.20: Koncert og oplæsning
”Egil Hovlands Jobs”
Sakskøbing Kirke kl.19: Bibelmaraton
Sakskøbing Sognegård kl.10-11.30: Sangformiddag
Vigsnæs Kirke kl.10.30: Bådtur til Vigsø
Majbølle Præstegård kl.14: Fællesskabet

Majbølle Kirke kl.19: Sangaften
Sakskøbing Konfirmandstue kl.12:
Spis – drik – vær glad (tilmelding senest 28/9)
Tårs præstegård kl.14: Eftermiddagsmøde
Sakskøbing Sognegård kl.14: Strikkegruppe
Radsted Kirke kl. 19: Bibelmaraton
Våbensted Præstegård: Strikkeklub
Sakskøbing konfirmandstue: Sogneeftermiddag
Majbølle Præstegård kl.14: Fællesskabet
Sakskøbing Kirke kl.20: Koncert Yuzuru Hiranaka
Toreby Kirke kl. 19: Bibelmaraton
Sakskøbing Sognegård kl. 10-11.30: Sangformiddag
Sakskøbing Kirke kl. 20: Omkring et orgel
Majbølle Præstegård kl.14: Fællesskabet
Radsted præstegård kl.19: Sangaften

Sakskøbing Konfirmandstue kl. 12 : Spis-drik-vær
glad(tilmeld sen. 26/10)
Sakskøbing Kirke kl.20: Fl. Chr. Hansen på Köhneorgel
Tårs Præstegård kl.14:Eftermiddagsmøde
Slemminge Kirke kl.19: Bibelmaraton
Sakskøbing Sognegård kl.14:Strikkegruppe
Våbensted Præstegård: Strikkeklub
Tårs Præstegårdkl.19: Filmaften
Sakskøbing Konfirmandstue kl.14: Sogneeftermiddag
Majbølle Præstegård kl.14:Fællesskabet
Nysted Kirke kl.19: Bibelmaraton
Sakskøbing Kirke kl.20: Prædebut Philip Aggesen
Majbølle Præstegård kl.14:Fællesskabet
Sakskøbing Sognegård kl. 10-11,30: Sangformiddag.
Sakskøbning Konfirmandstuekl.12:Spis –drik- vær glad
(tilmeld. Sen. 23/11)
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Herren som skabte alt på jord ...
… skabte vel også dette
bord. Som kun Poul Bundgaard kunne synge med
inderlighed og følelse. Han
kunne godt lide mad og
sang gerne om det i mange
af de gode gamle danske
film.
Mad er også vigtigt. Og
ikke kun som næring vi fylder på kroppen for at den
skal fungere, på linie med
den benzin vi fylder på bilen. Maden er mere end det.
Er legemet ikke mere end
klæderne, siger Jesus i sin
bjergprædiken. På samme
måde kunne man spørge
”er maden ikke mere end
kartoflerne?
Svaret er jo, det er det.
Meget mere. For det at spise
er forbundet med så meget
mere end blot at få maskineriet til at køre. Der er
mange følelser involveret.
Mange sanser stimuleres.
Duften af maden som kildrer i næsteborene og synet af den glinsende
sovs og det dampende kød, og så
selvfølgelig smagen som eksploderer i munden og udløser endorfiner
i hele kroppen.
Men der er mere end det. For det
er bedst når vi er flere der spiser,
bedst hvis vi er mere end kun os
selv. Så smagen mader bedre. Sådan
føler vi det i hvert fald. For at spise
sammen er et helt grundlæggende
behov hos os mennesker. Det har
det alle dage været. For der sker noget når vi spiser sammen. Ikke alene smager maden også bedre og vi
spiser også mere end vi måske ellers
ville have gjort. At spise sammen er
også et udtryk for velvilje, for vilje til
fællesskabet. Det er næsten umuligt
at være fjender med dem man spiser sammen med, dem man deler sit
brød med.
Måltidet har også fundet vej ind
i kirken. For her spiser vi sammen
hver uge. Jesus samlede dengang
sine disciple omkring sig for at spise

sammen med dem. For at dele sig
selv med sine bedste venner, ja også
selvom det jo viste sig at et par stykker af dem var nogle være rævepelse,
som vendte Jesus ryggen og forrådte
ham. Han spiste sammen med dem
for at vise dem, at de var forpligtede
på hinanden. Det fællesskab, der var
omkring Jesus skulle blive ved med
at bestå, også når han var borte, og
ansvaret for det var nu deres. Ganske
som det er vores.
Når vi spiser sammen i kirken
ved nadverens måltid får vi Guds
tilgivelse og vore synders forladelse.
Men det er også en stædig påmindelse om, at den jeg knæler ved siden
af er mit medmenneske og at jeg er
forpligtet på dette menneske. Såvel
som alle andre mennesker. For dem
jeg spiser sammen med kan og må
ikke være mig ligegyldige.
I oldkirkens dage spiste menighederne sammen hele to gange om
søndagen. Først den nadver vi kender i dag, som de kaldte takkemåltidet. Og så senere på dagen eller om

aftenen mødtes de igen hos
en af dem og spiste sammen. Denne gang et rigtigt
måltid mad og det kaldte
de for kærlighedsmåltidet.
Hvilken smuk betegnelse
på noget så enkelt som at
spise. Et kærlighedsmåltid.
Det var ikke maden der var
målet for kærligheden, men
deltagerne. Det, at dele sit
brød med andre, er en kærlighedsgerning. Sådan opfattede de det og sådan synes jeg også, vi skal opfatte
det. Det har mange ganske
som jeg sikkert også erfaret;
det gode måltid i en forsamling bliver til mere end det
på tallerkenen; det bliver til
noget stort og smukt, som
mætter og fylder mere end
frikadellerne og som nærer
på en helt anden måde end
de kogte grøntsager. Hvis
nogle husker den fine middag i filmen ”Babettes Gæstebud ”så ved I hvad jeg mener.
Spis-Drik –Vær glad er overskriften på de fællesspisninger som Sakskøbing Menighedspleje sammen
med Ældresagen arrangerer. Det
blev fra starten en succes med 20
deltagere som gerne ville mødes og
spise sammen. Og det håber vi vil
fortsætte i det kommende år. Her
indfinder der sig nemlig også det
smukke og gode, som opstår som af
sig selv, når mennesker mødes med
et åbent sind og gerne vil hinanden.
Det er altid en søndag efter gudstjenesten, så har vi nydt takkemåltidet
sammen og kan med glæde gå ind
til det kærlighedsmåltid, som det
helt af sig selv er blevet til.
Du kan læse mere om fællesspisningerne på Sakskøbing-siderne, på
www.Sakskoebing-sogn.dk eller ved
at rekvirere en folder hos Ældresagen eller undertegnede.
Lisbeth Lumby
Sognepræst, Sakskøbing

