Kirkebladet
For Sakskøbing-egnen

Indhold
Høsten her og høsten hist  . . .  2
Majbølle og Vigsnæs Sogne  . .  3
Sakskøbing Sogn  . . . . . . . . . .  4
Gudstjenestelister  . . . . . . . . . .  6
Slemminge Fjelde Våbensted Engestofte Sogne  . . . . . . .  8
Radsted og Tårs Sogne  . . . . . .  9
Fælles for alle sogne  . . . . . . .  11
13. september er der kø ved kirkerne  . . . . .  12

Hver stubbet mark, vi stirrer på
står brun og gul og gylden,
og røn står rød og slåen blå
og purpursort står hylden.
Og georginer spraglet gror
blandt asters i vor have,
så rig er årets sidste flor:
oktobers offergave.
(fra »Septembers himmel er så blå«,Alex Garff 1949)

Efterår 2016
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»Høsten her og høsten hist«
(Den danske Salmebog nr. 729 v. 9)
Sensommeren og efteråret er høstens
tid. Og betydningen af høsten er, at
frugten eller udbyttet af ager- og havebruget samles og bringes i hus.
Det er høsten her – og for at der skal
komme noget ud af den, må mennesker yde deres indsats: jordbunden
skal beredes og plantefrøene sås; og
alt efter forholdene må der vandes og
gives gødning; og efter væksten og
modningen skal afgrøden omhyggeligt indsamles og bringes hjem. Skal
der blive en høst her, er menneskers
indsats altså nødvendig.
Men ret beset afhænger høsten
altid af mere end den menneskelige
indsats. For inden der kan høstes,
må der vækst og modning til – og
det råder mennesker ikke selv over;
det er ikke menneskers værk. Høst
er derfor også at få noget givet eller
skænket i tilgift: at de menneskelige
anstrengelser har båret frugt, givet
udbytte.
Høsten afhænger altså af faktorer, som ligger udenfor menneskers
magt. Derved minder høsten os om,
at vi står under og er udleveret til en
magt større end vi selv, og de gaver
den skænker til livets ophold.
Hertil kommer, at høsten er afslutning og endemål: Høstudbyttet
er, som det nu viste sig at blive – og
den foregående menneskelige indsats var som den nu var. Intet kan
føjes til, og intet gøres om.
Således er der i høsten også en
slags dom: den rigtige indsats efter
forholdene belønnes med et godt eller endog rigt udbytte – mens den
halvhjertede og slappe indsats giver
et resultat derefter.
I Bibelens billedsprog tales også
om høst. Her er meningen, at hele
den skabte verden er undervejs mod
at blive nyskabt; alt skal igen blive
som det var i begyndelsen: godt og
fuldkomment.
Når det sker, bliver verden billedlig
talt af Gud selv ”høstet”: Gud henter
verden og alt hvad den rummer hjem
i sin lade, som er Guds Rige. Det ta2

ler Jesus om i dette korte billedord:
”Med Guds Rige er det ligesom med
en mand, der har tilsået jorden; han
sover og står op, nat og dag, og kornet spirer og vokser, uden at han ved
hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøde, først strå, så aks, så fuld kerne
i akset. Men når kornet er modent,
går han straks i gang med seglen, for
høsten er inde”(Mark.4,26-29).
Med høsten her som billede forkynder Jesus høsten hist, Guds høst,
hvor verden og hele skabningen igen
bliver som den i begyndelsen blev
skabt til at være.
Men denne høst ind i Guds Rige
er allerede foregrebet af Jesus i det
han sagde og gjorde. Det fortælles,
at ”Jesus gik omkring i alle byerne
og landsbyerne, underviste i deres
synagoger, prædikede evangeliet
om Riget og helbredte al sygdom og
lidelse”(Matt 9,35). Et andet sted
hedder det, at folk ”var overvældede
af forundring og sagde: ’Han har
gjort alting vel’”(Mark 7,37).
Som Jesus lever og tager sig af
mennesker i nød, fører han Guds
vilje ud i livet; og bringer som Guds
Søn Guds Rige til de mennesker han
møder.
Men herved afsiges også en dom
over os og alt hvad vi gør. Som Guds
skabninger er vi pligtige at leve og
handle, så det gode sker, som det
er Guds vilje. Men som de jordiske
mennesker vi er, søger vi igen og
igen vort eget bedste frem for medmenneskets.
Hvis høsten hist ind i Guds Rige
skulle bero på os selv og hvad vi selv
formår, ville vi derfor være evigt fortabte.
Men tror vi, at Jesus i vores sted
har opfyldt Guds vilje med det menneskelige liv, så vil Gud i sin høst
hist samle os ind i sit Rige.
Og som høsten her er grund til
glæde og taknemmelighed, er høsten hist det ikke mindre. For høsten
hist befrier os fra, mens vi lever her,
at skulle udøve og skabe det fuldkomne gennem vores egen indsats –
hvad vi kun ville forløfte os på.

Majbølle og Vigsnæs Sogne
Det som kræves af os, er en helhjertet indsats efter bedste evne. Og
bærer denne indsats god eller endog
rig frugt, er den noget, vi får i tilgift.
Og når engang alt igen bliver fuldkomment, som Gud i begyndelsen
ved skabelsen havde tænkt det, er
det Guds værk alene.
Men siden Jesus levede i vores
verden, er Guds høst nær; så nær, at
Jesus i Johannes-evangeliet kan sige
om stedet, hvor han er til stede og
budskabet om ham lyder: ”Luk jeres
øjne op, se ud over markerne, de er
hvide til høst”(Johs.4,35).
Siden Jesus levede, er Gud ikke
mere kun fjern og ophøjet, men i sin
Søn helt nær som en kærlig Far.
For høsten her og høsten hist
vor Gud ske lov og ære,
som ved Vor Herre Jesus Krist
vor Fader ville være.
BM

Kirkebladet for
Sakskøbing-egnen
udgives af menighedsrådene i de
ni sogne.
Redaktør
Lisbeth Lumby
Enebærvej 6, 4990 Sakskøbing
E-mail: lrkr@km.dk
Kirkebladet trykkes i 5000 eksemplarer og udkommer 4 gange om
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Det Hvide Kor
Det hvide kor er startet af Victor Cornelins, som kom til Danmark fra Sct.
Croix, da han kun var 7 år.
Han fik job i Nakskov og var meget musikalsk. Han spillede harmonika og flere andre instrumenter, og
han underviste også flere kor. På sine
ældre dage blev han syg og indlagt
på Nakskov sygehus. Han fik sin harmonika med og spillede for personalet. De bad ham tit om at spille og
sang gerne med og det var her han
fik ideen til Det Hvide Kor.
Koret ledes i dag af Stefan Ægidius. Det Hvide Kor vil denne aften
fremføre traditionelle efterårssalmer
og sange samt enkelte gospelnumre.
25. oktober Majbølle Kirke kl.
19.00, gratis adgang.

Det hvide kor.
gården i et møde mellem biskop og
provst, personale og menighedsråd.

Lise Nees – Julekoncert
Lise Nees motto er ’at synge fra hjerte til hjerte’. Herhjemme er hun særligt kendt fra musical-scenen, hvor
hun har medvirket i en lang række
forestillinger bl.a. Les Misérables på
Øster Gasværk. Koncerten byder på
et genhør med nye og gamle julesalmer og sange krydret med personlige
anekdoter. 18. december Majbølle
Kirke kl. 16.00, gratis adgang.

Konfirmationsforberedelse
I år har jeg modtaget elleve tilmeldinger til konfirmationsforberedelsen. Som det er aftalt med skolen
begynder undervisningen efter efterårsferien. Planen er, at vi går i gang
lidt før, så ventetiden ikke bliver for
lang: der er som sædvanlig planlagt
udflugt for konfirmander til Lollands
Albue fra fredag til lørdag den 26.-27.
august. Den 20. september kl. 19 holder vi ’Opstartgudstjenste’ – en gudstjeneste for konfirmander og forældre med introduktion og vejledning
i gudstjenestens forløb. Og den 12.
oktober er der planlagt en filmaften
i Våbensted præstegård kl. 19. Alle
tre initiativer er fællesarrangmenter
med konfirmanderne fra SlemmingeVåbensted-pastoratet.

Høstgudstjenester i Majbølle
og Vigsnæs kirker
Ved gudstjenesterne den 11. september vil kirkerne være smukt pyntede
i anledning af årets høst. Vi fejrer det
vi har modtaget med tak og sang.

Fællesskabet
Vi mødes første gang den 27. september. Herefter ses vi den 11., 25.
oktober, den 8.,22. november og den
6. december. Program uddeles ved
første møde.

Bispevisitats
I anledning af biskop Steen Skovsgaards visitats den 25. september vil
der være nogle ændringer i højmessen denne søndag. Biskoppen medvirker i den sidste del af gudstjenesten, og i dagens anledning vil vi
høre et særligt interludium fremført
af organist og kirkesanger. Efterfølgende vil der være kirkekaffe samt
mulighed for at møde biskoppen og
stille spørgsmål om kirkens liv i stiftet og hvad man ellers har på hjertet.
Herefter fortsætter dagen i præste-

Kirketaget
I skrivende stund er taget lagt og
håndværkerne færdige med deres arbejde. Stilladset bliver fjernet og Majbølle Kirke vil igen stå klar til at lukke
lyset og menigheden ind i ly for regn,
vind og det kommende vintervejr.
Præstepraktik
I Lolland Falsters stift arrangeres
igen i år præstepraktik den 7.-9. oktober hvor teologistuderende fra
København og Århus har mulighed
for at stifte bekendtskab med det at

Lise Nees synger julesalmer og -sange
fra hjertet i Majbølle Kirke.
være præst. Praktikanterne indlogeres hos præsterne og det er tanken
at de medvirker aktivt ved gudstjenesterne om søndagen og i øvrigt
følger præsterne i løbet af denne
weekend. Derfor tag godt imod vores
praktikanter.
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
se eller dukke med. Det er gratis at
deltage og der er ingen tilmelding.

Høstgudstjeneste
Søndag den 11. september 2016 kl. 10.30
er der høstgudstjeneste i kirken.
Sakskøbing Kirkes Pigekor medvirker og vi siger velkommen til de
nye minikonfirmander, som netop
er begyndt på undervisningen. Undervisningen afsluttes også med en
gudstjeneste søndag den 9. oktober
2016 kl. 10.30.
Alle helgens dag
Søndag den 6. november 2016 er det
Alle helgens dag, hvor vi mindes
de døde. Sakskøbing Kirkes Pigekor
indleder og afslutter gudstjenesten
kl. 10.30 med lysprocession og syn
ger også anden musik til netop denne dag. I forbindelse med kirkebønnen nævner vi navnene på dem, der
er døde i det forløbne år i Sakskøbing sogn, og vi synger salmer om
det kristne opstandelseshåb og det
evige liv. 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.

Godnatgudstjeneste
Torsdag den 1. september 2016 kl. 17.00
inviterer vi børnefamilier til at spise
suppe i præstegårdens konfirmandstue. Der er også mulighed for at
klippe en aftenstjerne eller måne.
Derefter går vi i kirken til en kort
godnatgudstjeneste kl. 18, hvor kirkens pigekor er med. Du er velkommen til at tage dit sovedyr, din bam4

Lysgudstjeneste
Søndag d. 23. oktober kl. 17.30. Vi
inviterer alle børn til lysværksted i
konfirmandstuen kl. 17,30, hvor der
også vil være dejlig varm suppe. Kl.
18,30 samles vi i kirken til en gudstjeneste, hvor vi vil tænde de lys, vi
har lavet og høre om hvorfor lyset er
vigtigt for os og hvad det betyder.
Babysalmesang
Der er babysalmesang i Sakskøbing
præstegårds konfirmandstue og første
gang er onsdag den 7/9 2016 kl. 10.00.
Alle med et barn under et år vil modtage en invitation med posten. Det er
gratis at deltage. Efter sangen og dansen drikker vi en kop kaffe/the. Kontakt sognepræst Hanne Margrethe
Tougaard, hvis du vil vide mere.

Sogneeftermiddage
For alle interesserede arrangerer
Sakskøbing menighedsråd jævnlige
møder med et alsidigt program i
præstegårdens konfirmandstue, Ves
tergade 6.
Der er mulighed for gratis at køre
med kirkebil, som kan bestilles på
tlf. 54 85 43 44.
Alle er velkomne! Vi serverer kaffe
á 10 kroner.
Tirsdag den 13. september 2016
kl. 14.00: Mands Minde historier:
Vi indleder sæsonen med en kort
gudstjeneste i kirken og derefter går
vi over i præstegårdens konfirmandstue og drikker kaffe med hjemmebag. Sognepræst Stine Sylvest, Døllefjelde, vil fortælle om nogle af de
Mands Minde historier fra Herrits
lev, Musse og Døllefjelde, som hun
fik fortalt eller læste under sin studieorlov i efteråret 2014.
Tirsdag den 11. oktober 2016
kl. 14.00: Madskolen i Sakskøbing: Vi

Adresser Sakskøbing Sogn

mødes i præstegårdens konfirmandstue, hvor Birte Aagaard vil fortælle
om Sakskøbing Madhus, The Little
Apple, Gårdbutikken på Torvet og
Madskolen i Torvegade. Madskolen
har hjemme i smukke rammer, der
tidligere har været bl.a. købmandsbutik, kro, bryggeri og brændevinsværk. Her er der etableret et veludstyret undervisningskøkken med
plads til, at 25 kursister kan kokkerere samtidig, og hvor op til 50 mennesker kan deltage i smagninger og
events. Efter kaffebordet går vi over
og ser Madskolen i Torvegade sammen med Birte Aagaard.
Tirsdag den 8. november 2016
kl. 14.00: Ole Clifford taler om sit forfatterskab og sin nye historiske spændingsroman, Broderskabet. Ole Clifford er, trods navnet, dansker med
efternavnet Pejtersen. Ole Cliffords
romaner er kendetegnet ved, at de
udspiller sig i internationale miljøer,
rummer spænding og er baseret på
omfattende research. 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 13. december 2016
kl. 14.00: Julehygge: Vi begynder med
en kort gudstjeneste i kirken, hvorefter julekaffen står klar i præstegårdens
konfirmandstue. Eftermiddagen byder på hygge i julelampens skær.
Strikkegruppe
Vi mødes i Sognegården kl. 14-16
og nørkler på flg. tirsdage: 6. sept., 4.
okt., 1. nov., 6. dec.
Spis drik vær glad
Vi fortsætter glade med vores fællesspisninger i Konfirmandstuen. Et
udførligt program kan ses på hjemmesiden eller fås på kirkekontoret.
Du kan spise med på flg. søndage og
husk tilmelding en uge før: Søndag
d. 2. oktober, søndag d. 6. november og
søndag d. 4. december.
Legat
Sakskøbing sogns legat uddeles hvert
år til jul til værdigt trængende fami-

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

Koncerten »LANDSCAPES« er Claus Thorsager Olesens stemningsbillede af stormene Allan og Bodil og deres ødelæggelser.
lier. 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 21. november 2016.

Menighedsrådsvalg
Der er menighedsrådsvalg den 8. november 2016. I den forbindelse afholder Sakskøbing menighedsråd orienteringsmøde i Sognegården på Torvet
tirsdag den 13. september kl. 19.00. Alle
med interesse for menighedsrådets
arbejde er velkomne. Læs mere på
www.menighedsraadsvalg2016.dk

Koncerter og
musikgudstjenester
Søndag d. 25/9 kl. 20 får kirken besøg af de helt lokale musikere fra
Storstrøms Kammerensemble. De
spiller et program, fuld af efterårstoner under titlen “Kastanjetid”. Musik af Mozart, Beethoven og SaintSaëns får følgeskab af nyere toner af
Murashkin og Penderecki - alt sammen i de bedste lokale hænder
Søndag d. 9/10 kl. 19 er der meditativ aftengudstjeneste efter traditionen fra Taizé. Sakskøbing Kammerkor medvirker.

Søndag d. 16/10 kl. 20 har vi en
unik koncert, ”LANDSCAPES”, et
elektronisk musikværk, der med et
stort lydbillede tager publikum igennem stemningerne fra stormene forrige år. Claus Thorsager Olesen blev
dybt berørt over de ødelæggelser,
stormene Allan og Bodil forårsagede,
og hvordan naturen kom sig bagefter. Disse indtryk omsatte han til
musik, og resultatet blev LANDSCAPES. Koncerten varer omkring halvanden time, og der er som altid gratis adgang (se foto).
Søndag d. 6/11 kl. 20 er det tid til
den sjette af årets koncerter i anledning af det historiske Köhne-orgels
150-år. Denne gang er det kirkens
organist, Flemming Chr. Hansen,
der spiller. Aftenens hovedværk er
det halv time lange “Requiem” af
Otto Malling, men der er også musik
af bl.a. Brahms.
Søndag d. 20/11 kl. 20 er der igen
musik af Otto Malling på programmet. Det er ved den sidste af fødselsdagskoncerterne for det historiske orgel, hvor organisten Lars Sardemann
fra Lindevang Kirke tager forskud på
julen og spiller Mallings værk ”Kristi
fødsel”. En festlig og lys afslutning
på koncertserien.
Sangformiddage
Sangformiddagene begynder igen i
september, nærmere bestemt onsdag
d. 21/9 kl. 10-11.30 i Sognegården
på Torvet. Her kan man synge løs i
salmebogen og højskolesangbogen
samt få sig en kop kaffe og en snak.
De næste sangformiddage er onsdagene d. 26/10 og 23/11 - samme tid
og samme sted.

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
Mobil 29 26 56 09
www.giflerne.dk
Kirketjener
Bibi Hansen Beske, tlf. 21 25 30 93
Menighedsrådsformand
Ebbe Bressing
Nystedvej 33, 4990 Sakskøbing
Tlf. 24 21 10 88
Kirkeværge
Jette La Fontaine,
Majbøllevej 72, 4862 Guldborg
Tlf. 25 18 08 52
Kirkebil
DanTaxi telefon 54 85 43 44
eller 70 25 25 25
Sognets hjemmeside
www.sakskobing-sogn.dk
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Sakskøbing gudstjenester

Majbølle Vigsnæs gudstjenester

Søndag d. 4. september (15.s.e. Trinitatis) kl. 10.30 · LL

Søndag d. 4. september (15.s.e. Trinitatis) kl. 10.30 · Majbølle · EGV

Søndag d 11. september (16.s.e. Trinitatis) kl. 10.30 · Høstgudstjeneste med pigekor og kirkekaffe · LL & HMT

Søndag d 11. september (16.s.e. Trinitatis) kl. 10.30 · Majbølle · Høstgudstjeneste · EGV

Tirsdag d. 13. september kl. 14.00 · I forbindelse med sogneeftermiddag · HMT

Søndag d 11. september (16.s.e. Trinitatis) kl. 19.00 · Vigsnæs · Høstgudstjeneste · EGV

Søndag d. 18. september (17.s.e. Trinitatis) kl. 10.30 · LL

Søndag d. 18. september (17.s.e. Trinitatis) kl. 10.30 · Majbølle · EGV

Søndag d. 25. september (18.s.e. Trinitatis) kl. 10.30 · LL

Tirsdag d. 20. september kl. 19.00 · Majbølle · Opstartsgudstjeneste for konfirmander · EGV

Søndag d. 2. oktober (19.s.e. Trinitatis) kl. 14.00 · LL

Søndag d. 2. oktober (19.s.e. Trinitatis) kl. 10.30 · Vigsnæs · EGV

Søndag d. 9. oktober (20.s.e. Trinitatis) kl. 10.30 · Minikonfirmandafslutning · HMT & LL

Søndag d. 9. oktober (20.s.e. Trinitatis) kl. 10.30 · Majbølle · Med præstepraktikant

Søndag d. 9. oktober (20.s.e. Trinitatis) kl. 19.00 · Taizégudstjeneste med Sakskøbing Kammerkor · HMT

Søndag d. 16. oktober (21.s.e. Trinitatis) kl. 10.30 · Majbølle · EGV

Søndag d. 16. oktober (21.s.e. Trinitatis) kl. 10.30 · LL

Søndag d. 23. oktober (22.s.e. Trinitatis) kl. 9.00 · Majbølle · KBJ

Søndag d. 23. oktober (22.s.e. Trinitatis) kl. 18.30 · I forb. med B&U-arrangement · LL

Søndag d. 30. oktober (23.s.e. Trinitatis) kl. 10.30 · Majbølle · EGV

Søndag d. 30. oktober (23.s.e. Trinitatis) kl. 10.30 · Kirkekaffe · HMT

Søndag d. 6. november (Allehelgen) kl. 17.00 · Vigsnæs · EGV

Søndag d. 6. november (Allehelgen) kl. 10.30 · Sakskøbing Kirkes Pigekor · HMT & LL

Søndag d. 6. november (Allehelgen) kl. 19.00 · Majbølle · EGV

Søndag d. 13. november (25.s.e. Trinitatis) kl. 19.00 · HMT

Søndag d. 13. november (25.s.e. Trinitatis) kl. 9.00 · Majbølle · KBJ

Søndag d. 20. november (Sidste Søndag i kirkeåret) kl. 10.30 · LL

Søndag d. 20. november (Sidste Søndag i kirkeåret) kl. 19.00 · Majbølle · Kirkekaffe · EGV

Søndag d. 27. november (1.s. i advent) kl. 10.30 · Kirkekaffe · HMT

Søndag d. 27. november (1.s. i advent) kl. 10.30 · Majbølle · Børne- og familiegudstjeneste · EGV

Søndag d. 4. december (2.s. i advent) kl. 10.30 · HMT

Søndag d. 4. december (2.s. i advent) kl. 9.00 · Majbølle · KBJ

Slemminge Fjelde Våbensted Engestofte gudstjenester

Radsted Tårs gudstjenester

Søndag d. 4. september (15.s.e. Trinitatis) kl. 9.00 · Slemminge · EGV

Søndag d. 4. september (15.s.e. Trinitatis) kl. 10.30 · Tårs · BM

Onsdag d. 7. september kl. 19.00 · Fjelde · Musikgudstjeneste · KBJ

Søndag d 11. september (16.s.e. Trinitatis) kl. 10.30 · Tårs · BM

Søndag d 11. september (16.s.e. Trinitatis) kl. 14.00 · Våbensted · Høstgudstjeneste · KBJ

Søndag d. 18. september (17.s.e. Trinitatis) kl. 19.00 · Tårs · Høstgudstjeneste · BM

Søndag d. 18. september (17.s.e. Trinitatis) kl. 9.00 · Engestofte · EGV

Søndag d. 25. september (18.s.e. Trinitatis) kl. 10.30 · Tårs · BM

Søndag d. 25. september (18.s.e. Trinitatis) kl. 14.00 · Fjelde · Høstgudstjeneste · KBJ

Søndag d. 2. oktober (19.s.e. Trinitatis) kl. 9.00 · Tårs · Høstgudstjeneste · BM

Onsdag d. 28. september kl. 16.30 · Våbensted Præstegård · Messychurch · KBJ

Søndag d. 2. oktober (19.s.e. Trinitatis) kl. 10.30 · Radsted konfirmandstue · Høstgudstjeneste · ABV

Søndag d. 2. oktober (19. s.e. Trinitatis) kl. 10.30 · Slemminge · KBJ

Søndag d. 16. oktober (21.s.e. Trinitatis) kl. 19.00 · Tårs · Gospelkor · BM

Søndag d. 9. oktober (20.s.e. Trinitatis) kl. 9.00 · Engestofte · EGV + praktikant

Søndag d. 23. oktober (22.s.e. Trinitatis) kl. 10.30 · Tårs · BM

Søndag d. 16. oktober (21.s.e. Trinitatis) kl. 9.00 · Slemminge · EGV

Søndag d. 30. oktober (23.s.e. Trinitatis) kl. 10.30 · Tårs · BM

Søndag d. 23. oktober (22.s.e. Trinitatis) kl. 10.30 · Våbensted · KBJ

Søndag d. 6. november (Allehelgen) kl. 10.30 · Radsted kirkegårdskapel · ABV

Tirsdag d. 25. oktober kl. 16.30 · Slemminge Præstegård · Messychurch · KBJ

Søndag d. 6. november (Allehelgen) kl. 19.00 · Tårs · BM

Søndag d. 30. oktober (23.s.e. Trinitatis) kl. 10.30 · Engestofte · KBJ

Søndag d. 13. november (25.s.e. Trinitatis) kl. 10.30 · Radsted konfirmandstue · ABV

Søndag d. 6. november (Allehelgen) kl. 17.00 · Slemminge · KBJ

Søndag d. 20. november (Sidste søndag i kirkeåret) kl. 10.30 · Tårs · BM

Søndag d. 6. november (Allehelgen) kl. 19.00 · Våbensted · KBJ

Søndag d. 27. november (1.s. i advent) kl. 10.30 · Radsted · Kirkekaffe · ABV

Søndag d. 13. november (25.s.e. Trinitatis) kl. 10.30 · Fjelde · KBJ

Søndag d. 27. november (1.s. i advent) kl. 19.00 · Tårs · BM

Søndag d. 20. november (Sidste søndag i kirkeåret) kl. 17.00 · Engestofte · EGV

Søndag d. 4. december (2.s. i advent) kl. 9.00 · Tårs · BM

Onsdag d. 23. november kl. 16.30 · Våbensted Præstegård · Messychurch · KBJ

Søndag d. 4. december (2.s. i advent) kl. 10.30 · Radsted · ABV

Søndag d. 27. november (1.s. i advent) kl. 10.30 · Fjelde · KBJ

Radsted Kirke er lukket pga. kalkning.

Onsdag d. 30. november kl. 19.00 · Slemminge · Jagtgudstjeneste · KBJ
Søndag d. 4. december (2.s. i advent) kl. 10.30 · Engestofte · KBJ
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Slemminge Fjelde Våbensted Engestofte Sogne
Salmesang
Som kirkegænger kan man komme
ud for, at der er salmer i gudstjenesten, som man ikke kender godt nok
til, at man føler sig tilpas. Det vil vi
gøre noget for at imødekomme: Fra
et kvarter før gudstjenesten og allerhøjst indtil klokkerne ringer 5
minutter før, synger vi et par vers af
nogle af dagens salmer ledsaget af organist og kirkesanger. Så skulle man
være bedre klædt på. Tilbuddet er
naturligvis frivilligt. Vil man deltage, møder man simpelthen op i tide.
Babysalmesang
Kirken åbner sine arme også for de
helt små. Babysalmesang er for børn
under 1 år og deres forældre. Vi leger og synger og hygger os sammen
under ledelse af vores suveræne
musikpædagog Kirsten. Efter babysalmesangen serveres kaffe, kage og
saftevand. Også i efteråret er det
onsdage kl 11.30 i Våbensted præstegård – 9/9, 23/9, 7/10, 28/10, 11/11 og
25/11. Det er gratis at deltage, men
det er en god idé at tilmelde sig hos
sognepræsten – se faktaboksen.
Musikgudstjeneste
Ved gudstjenesten tirsdag 7/9 kl 19
i Fjelde kirke ligger vægten endnu
mere på musikken end den plejer.
Pastoratet er velsignet med to fremragende organister i Ranko og Jesper
og dertil en fantastisk sanger i Jannie
– og denne aften får de mulighed for
at folde sig ud for alvor. Musisk vil
det spænde fra klassisk til pop med
kærlighed som det gennemgående
tema.
Høstgudstjenester
Lolland er som bekendt ikke så lidt
af et smørhul, og vi har meget at
takke for. Derfor holder vi høstgudstjeneste i Våbensted søndag 11/9 og i
Fjelde søndag 25/9, begge gang kl 14.
Efter gudstjenesten i Våbensted er
der hyggeligt samvær over kaffe og
kage i præstegården. Efter gudstjenesten i Fjelde kører vi til Slemminge
præstegård, hvor der som vanligt er
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hjemmebagte høstklejner og ditto
æblekage til kaffen.
Opstartsgudstjeneste
Konfirmanderne hos os har en del
med konfirmanderne i Majbølle og
Vigsnæs at gøre. Efter den traditionelle overnatning i Lodshuset på Albuen i Nakskov fjord er næste fælles
samling opstarts-gudstjenesten, som
i år er i Majbølle. Gudstjenesten er
tænkt som en hjælp til konfirmandernes og deres familiers kirkegang
på den måde, at gudstjenesten undervejs stoppes og forklares. Alle er
naturligvis velkommen til at møde
op. Det finder sted tirsdag 20/9 kl 19.
Lysgudstjeneste
I løbet af efteråret vinder mørket
igen terræn. Men i mørket skinner lyset. Frem mod foråret fejrer vi
lysgudstjeneste med dette som gennemgående tema. Ved den første
lysgudstjeneste, tirsdag 4/10 kl 19,
medvirker Sakskøbing kammerkor.
Fjelde kirke er ved denne lejlighed
kun oplyst med levende lys, hvilket
giver en helt særlig atmosfære. Kammerkoret vil synge Taizé-sange, både
for og med menigheden. Det bliver
meget smukt.
Næste lysgudstjeneste er Allehelgen-gudstjenesterne.
Messychurch
Som afløser for spaghettigudstjenes
terne prøver vi nu noget andet for
børn og familier, som hedder Messychurch – eller ”rodet, uordentlig
kirke”. Messychurch er i virkeligheden en masse aktiviteter, som leder
frem til en mini-gudstjeneste. Og
så afsluttes det hele med at vi spiser
sammen. Nøgleordene er børn og
fællesskab. Klokken 16.30 mødes vi i
præstegården, hvor der vil være kaffe og saft og lidt at spise. Forskellige
workshops står klar til os, og så går vi
ellers i gang! Man kan nå at lave en
masse forskellige ting. Nogle af dem
tager vi med hjem, andre skal lige en
tur med over i kirken først og bruges
i gudstjenesten kl. cirka 17.30. Guds-

tjenesten varer et kvarters tid – og
så spiser vi sammen i præstegården
bagefter. Vi går hjem senest kl 18.30.
Første gang er i Våbensted onsdag
28/9, hvor overskriften er ”Jeg er det
sande vintræ”. Anden gang er tirsdag 25/10, i Slemminge, hvor overskriften er ”Jeg er verdens lys”. Sidste gang før julemåneden er onsdag
23/11, i Våbensted, under overskriften: ”Jeg er den gode hyrde”.
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
Johnna Bjørn
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.
Pastoratets hjemmeside
www.slemmingekirke.dk
Pastoratets facebookside
de fire sogne

Allehelgen
I løbet af året mister mange nogle
af deres kære – sådan er livet nu engang. Ved Allehelgen-gudstjenesten
bliver navnene på dem, der er bisat
eller begravet i pastoratet siden sidste
års Allehelgen-tjeneste læst op – og
der tændes et lys for hver af dem. De
efterladte har mulighed for selv at
tænde lyset. I år finder det sted søndag 6/11 kl 17 i Slemminge og kl 19 i
Våbensted kirke. Enhver er naturligvis velkommen.
Jagtgudstjeneste
Den traditionelle jagtgudstjeneste
finder sted sidste onsdag i november
30/11 kl 19 i Slemminge kirke. Som
vanligt er musikken fortrinsvis på
jagthorn, men vi synger også salmer.
Årets jagttaler er borgmester John
Brædder. Efter gudstjenesten er der
som sædvanligt hyggeligt samvær i
konfirmandstuen.

Skriv dit liv
Livet er en historie værd. Men det
kan være svært at tage fat på at skrive
om sit liv og sine oplevelser. For hvor
skal man egentlig begynde? Hvad er
en god historie? Og hvordan fortæller man den bedst?
SKRIV DIT LIV er IKKE et terapeutisk forløb, men et fortælle-, skriveog erindringsværksted. Gennem
konkrete skriveøvelser tager vi hul
på erindringerne. At erindre er nemlig en særlig kunst, som kræver både
indsigt og etiske overvejelser. Hvad
husker vi? Hvordan husker vi?
Vi arbejder med konkrete erindringsøvelser og kommer blandt
andet ind på sandhed og fortielse,
det personlige og det private, punktnedslag i livet. Du skal selv medbringe
skriveredskaber og papir. Skriver du
på pc, kan du medbringe en bærbar.
Hvis du vil dele det, du skriver, med
os andre, er der også plads til det.

SKRIV DIT LIV er i Våbensted
præstegård den første onsdag hver
måned fra 14.30 til 16.30. Første
gang er 7/9, derpå er det 5/10 og 2/11.
Strikkeklub
Anden mandag i måneden kl 14-16
strikkes der i Våbensted præstegård,
mens der hygges og snakkes! Det er
mandagene 12/9, 10/10, 14/11 og
12/12. Alle er velkommen!
Julebazar
Strikkeklubben strikker for et godt
formål. Lørdag 19/11 kl 11-16 er der
julebazar i Våbensted præstegård,
hvor årets ”høst” af virkelig kvalitetsvarer sættes til salg for en billig
penge. Her kan man finde mange
gode julegaver til familie og venner. Overskuddet går til Folkekirkens
Nødhjælp.

Radsted og Tårs Sogne
Høstgudstjenesten i Tårs
afholdes søndag den 18. sept. kl.
19.00. Bagefter indbydes alle til sammenkomst med kaffe og kage m.m. i
Præstegårdens konfirmandstue.
Gospel-kor i Tårs Kirke
søndag d. 16. okt.
Ved aftengudstjenesten d. 16. okt. kl.
19.00 medvirker gospel-koret ”Englestøv” fra Vestlolland. Koret har ca.
15 medlemmer, og er udsprunget af
Lollands Musikskole. I dag har koret
base i Stormarkskirken i Nakskov.
Ud over traditionelle gospel-sange
synger koret også nye sange i jazzog blues-stilen med melodier og tekster af korets leder Helle Bjørn. Helle
Bjørn er opvokset lokalt i Tårs Sogn;
hendes far er Henning Bjørn. Hun
har tidligere været i Tårs Kirke som
kor-leder; med Smedekoret i dec.
2005.
Efterfølgende bydes alle på en forfriskning i kirkens våbenhus.

Eftermiddagsmøder
i Tårs Præstegård
Første eftermiddagsmøde i efteråret
2016 afholdes tirsdag den 4. oktober. Ved dette møde får vi igen besøg af Rosy Fay fra Racine i staten
Wisconsin i USA.
Med menigheden i hjembyen,
som i begyndelsen af 1900-tallet
blev grundlagt af danske udvandrere, har Rosy Fay været på en rejse til
Israel. Rosy Fay vil fortælle og vise
lysbilleder fra denne rejse, som var
en rundtur i hele landet, med besøg
en lang række af stederne, som kendes fra Bibel-historien. I det nordlige
Israel gik turen langs Genesaret-søen
med besøg i bl.a. Kapernaum og Tiberias; gennem Nazaret nåedes hovedstaden Jerusalem, og herfra var
der tur til bl.a. Betlehem, Qumran
ved Det døde hav, og kong Herodes’
klippefæstning Masada.
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 AnnBirgit og Erling Olsen i Nykøbing F.
Efterårets andet eftermiddagsmøde
finder sted tirsdag den 1. november. Her vil sognepræsten fortælle
og vise lysbilleder fra en nylig tur til
Letlands hovedstad Riga.
Hvis tiden rækkes, vises også billeder fra sogneudflugten til Thorvaldsen-samlingen på Nysø ved
Præstø, og Højerup gamle kirke ved
Stevns Klint.
Møderne begynder kl. 14.00 og
foregår i Tårs Præstegårds konfirmandstue. Alle er velkomne.
Nu skulle det blive alvor…
Det er blevet varslet i lang tid, men
nu lader det til at skulle blive alvor:
Radsted Kirke lukker i september, oktober og november for at blive kalket
indvendig. Den sidste gudstjeneste i
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kirken bliver søndag d. 28. august,
og 1. søndag i advent, søndag d. 27.
november åbner kirken igen. I lukkeperioden er der et par gudstjenester
i Radsted alligevel – se senere. Men
ellers henvises der til Tårs Kirke og
andre af egnens kirker.
Høstgudstjeneste
Der holdes høstgudstjeneste med
spillemandsmusik og efterfølgende
høstfrokost i en høstpyntet konfirmandstue søndag d. 2. oktober
kl. 10.30.
Allehelgen
Søndag d. 6. november kl. 10.30 holdes en kort allehelgens-andagt i Radsted Kirkegårdskapel, hvor vi husker
dem, der er døde i årets løb, nævner
deres navne og tænder lys.
Konfirmandgudstjeneste i
konfirmandstuen
De nye konfirmander får til opgave
at lave Radsted konfirmandstue om
til et kirkerum, hvor vi søndag d. 13.
november kl. 10.30 holder en lidt
anderledes gudstjeneste.
Syng Dansk-aften
Uge 44 er udnævnt til Spil Dansk
Uge 2016 med en masse arrangementer over hele landet med fokus

på dansk sang og musik. I Radsted
holder vi torsdag d. 3. november en
Syng Dansk-aften kl. 19.00 i præstegårdens konfirmandstue – det bliver en aften med kendte og mindre
kendte, måske endda et par nye danske sange og salmer, og kaffekanderne på bordet.
Menighedsrådsvalg
Som det fremgår andetsteds i kirkebladet og i dags- og ugepressen i
øvrigt er der menighedsrådsvalg her
i efteråret. Radsted-Tårs Menighedsråd inviterer til orienteringsmøde
tirsdag d. 13. september kl. 19.00
i Radsted Præstegård, hvor menighedsrådet vil fortælle om hvad et
menighedsråd egentlig laver – og har
mulighed for at lave. Det er en blandet landhandel, nogle opgaver er
årligt tilbagevendende, andre dukker op, og en af dem der helt sikkert
kommer for det nye menighedsråd,
er at vælge ny præst i 2017, når den
nuværende Radsted-præst går på
pension.

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

Tårs Kirke i efterårsdragt.
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Fælles for alle sogne
Minikonfirmander
Der tilbydes minikonfirmandundervisning til alle børn på 3. klassetrin.
Det er et fælles tilbud fra alle sogne i
gl. Sakskøbing Kommune. Af praktiske årsager foregår undervisningen i
Sakskøbing Sognegård. De tilmeldte
børn vil blive hentet på skolerne og
fulgt til Sognegården og bagefter
er det op til forældrene at sørge for
hjemtransport.
Det foregår på følgende datoer:
- Onsdag den 7/9 kl. 14.00-15.30.
-
Søndag den 11/9 kl. 10.30: Høstgudstjeneste med Sakskøbing Kirkes Pigekor, med efterfølgende forældremøde og kirkekaffe
- Onsdag den 14/9 kl. 14.00-15.30.
- Onsdag den 21/9 kl. 14.00-15.30.
- Onsdag den 28/9 kl. 14.00-15.30.
- Onsdag den 5/10 kl. 14.00-15.30
-
Søndag den 9/10 kl. 10.30 afslutnings-gudstjeneste
Alle børn i 3. klasse har fået en invitation/tilmelding med hjem fra
skolen.
Frugtfestival 2016
Lørdag d. 17. september og søndag
d. 18. september er det igen tid til
Sydhavsøernes Frugtfestival i Sakskøbing. Det er en stor fejring af det
som vi er rigtig gode til her i vores
område, nemlig at dyrke dejlig frugt.
Der er pærer fra Tårs og æbler fra
Guldborg og øl fra Radsted, så stort
set alle sognene her i området er flot
repræsenteret.
Sakskøbing Menighedspleje sælger traditionen tro af deres flotte
nørklerier, men denne gang foregår
det i en stand på Torvet. Der kommer derfor ikke til at foregå noget i
Sognegården i år. Men til gengæld
kommer Foto-Kartellet fra Nyk F. og
laver en fotomaraton som løber af
stablen om lørdagen, hvor der hver
time fra kl. 10 vil blive stillet en ny
opgave i kirken. Billederne vil blive
udstillet i kirken om søndagen og
det er op til publikum at stemme på
deres favorit.

Kirken vil derudover også være
åben for besøgende under hele
Frugtfestivalen.

Eventliste Efterår 2016
September
Torsdag d. 1/9 kl. 17.00	Sakskøbing Konfirmandstue: Spisning og aktiviteter for børnefamilier
Tirsdag d. 6/9 kl. 14.00
Sakskøbing Sognegård: Strikkegruppe
Onsdag d. 7/9 kl. 14.30
Våbensted Præstegård: Skriv dit liv
Mandag d. 12/9 kl. 14.00 Våbensted Præstegård: Strikkeklub
Tirsdag d. 13/9 kl. 14.00
Sakskøbing Konfirmandstue: Sogneftermiddag
Lørdag d. 17/9 kl. 10.00
Sakskøbing Kirke: Fotokonkurrence og åben Kirke
Søndag d. 18/9 kl. 11.30
Sakskøbing Kirke: Fotoudstilling og åben Kirke
Onsdag d. 21/9 kl. 10.00
Sakskøbing Sognegård: Sangformiddag
Søndag d. 25/9 kl. 20.00	Sakskøbing Kirke: Koncert ” Storstrøms Kammerensemble”
Søndag d. 25/9
Majbølle-Vigsnæs Pastorat: Bispevisitats
Tirsdag d. 27/9 kl. 14.00
Majbølle præstegård: Fælleskabet
Onsdag d. 28/9 kl. 16.30	Våbensted Præstegård: Messychurch for børnefamilier
Oktober
Søndag d. 2/10 kl. 12.00
Sakskøbing Konfirmandstue: Spis-Drik-Vær Glad
Tirsdag d. 4/10 kl. 14.00
Sakskøbing Sognegård: Strikkegruppe
Tirsdag d. 4/10 kl. 14.00	Tårs Præstegårds konfirmandstue: Eftermiddagsmøde
Onsdag d. 5/10 kl. 14.30
Våbensted Præstegård: Skriv dit liv
Mandag d. 10/10 kl. 14.00 Våbensted Præstegård: Strikkeklub
Tirsdag d. 11/10 kl. 14.00 Majbølle præstegård: Fælleskabet
Tirsdag d. 11/10 kl. 14.00 Sakskøbing Konfirmandstue: Sogneftermiddag
Søndag d. 16/10 kl. 20.00 Sakskøbing Kirke: Koncert ”Landscapes”
Tirsdag d. 25/10 kl. 14.00 Majbølle præstegård: Fælleskabet
Tirsdag d. 25/10 kl. 19.00 Majbølle Kirke: Koncert ”Det Hvide Kor”
Tirsdag d. 25/10 kl. 16.30	Slemminge Præstegård: Messychurch for børnefamilier
Onsdag d. 26/10 kl. 10.00 Sakskøbing Sognegård: Sangformiddag
November
Tirsdag d. 1/11 kl. 14.00
Sakskøbing Sognegård: Strikkegruppe
Onsdag d. 2/11 kl. 14.30
Våbensted Præstegård: Skriv dit liv
Torsdag d. 3/11 kl. 19.00
Radsted Præstegård: Syng Dansk
Søndag d. 6/11 kl. 12.00
Sakskøbing Konfirmandstue: Spis-Drik-Vær Glad
Søndag d. 6/11 kl. 20.00
Sakskøbing Kirke: Koncert ”Köhneorglet 150 år”
Tirsdag d. 8/11 kl. 14.00
Sakskøbing Konfirmandstue: Sogneftermiddag
Tirsdag d. 8/11 kl. 14.00
Majbølle præstegård: Fælleskabet
Mandag d. 14/11 kl. 14.00 Våbensted Præstegård: Strikkeklub
Søndag d. 20/11 kl. 20.00 Sakskøbing Kirke: Koncert ” Köhneorglet 150 år”
Tirsdag d. 22/11 kl. 14.00 Majbølle præstegård: Fælleskabet
Onsdag d. 23/11 kl. 10.00 Sakskøbing Sognegård: Sangformiddag
Onsdag d. 23/11 kl. 16.30	Våbensted Præstegård: Messychurch for børnefamilier
December
Søndag d. 4/12 kl. 12.00
Tirsdag d. 6/12 kl. 14.00
Tirsdag d. 6/12 kl. 14.00
Mandag d. 12/12 kl. 14.00
Tirsdag d. 13/12 kl. 14.00
Søndag d. 18/12 kl. 16.00

Sakskøbing Konfirmandstue: Spis-Drik-Vær Glad
Sakskøbing Sognegård: Strikkegruppe
Majbølle præstegård: Fælleskabet
Våbensted Præstegård: Strikkeklub
Sakskøbing Konfirmandstue: Sogneftermiddag
Majbølle Kirke: Julekoncert ”Lise Nees”

11

13. september er der kø ved kirkerne
2. kl. var på kirkebesøg. Vi fandt ud
af, hvor mange skridt der var rundt
om kirken, hvor tykke murene var,
så de særlige mærkelige møbler: døbefont, alter, prædikestol, spillede
”Lille Peter edderkop” på orgelet, og
til sidst sad vi oppe på kirkens loft og
tænkte lidt over tingene.
Jeg spurgte: ”Hvorfor tror I, at man
byggede sådan en kirke engang?”
Dyb tavshed.
Så sagde Boye: ”Det er for at have
et sted til når det regner!”
Det er det nemlig lige præcis.
De står her i regnvejret i kø for
at komme ind. Heldigvis er dørene
ind til kirken åbne. Og det er ikke
den 13. september, men den 3. april
2011, hvor Sigurd fortalte bibelhistorie i Sakskøbing Kirke.
Men det har noget med den 13.
september 2016 at gøre: Da står dørene åbne og alle inviteres indenfor

til møder om valg til menighedsråd.
Det med menighedsråd er nemlig for at der skal være nogen til at
sørge for, at der er et sted, en kirke,
til når det regner. Et sted man kan
komme hen, når det regner og blæser
og er uvejr i ens liv. Et sted også hvor
man kan gøre af sin glæde, når livet
er godt. Et sted hvor man kan høre
gode ord om Gud og livet og døden
og meningen, og synge og bede og
gå med velsignelse, styrket og trøs
tet. Det er for at det skal kunne lade
sig gøre, at man ved kirken vælger
et menighedsråd, der kan holde kirke, kirkegård, sognehus, præstegård
i ordentlig stand. Ansætte folk til at
spille, synge, rive gange og rydde sne.
Sørge for at forvalte kirkeskattemidlerne på bedste vis. Arrangere møder
og koncerter og foredrag, osv. osv.
Tirsdag den 13. september holder
samtlige menighedsråd på Sakskø-

bing-egnen orienteringsmøder, og i
forlængelse af disse opstillingsmøder. Her vil der blive gjort rede for alt
det formelle ved valget, om kandidater, stillere, lister, frister.
Hvis du også synes, at det er godt
at der er et sted til når det regner, så
mød op. Der er brug for engagerede
folk med mange forskellige kompetencer. Og som en af dem, der nu
har været med i to menighedsrådsperioder og stiller op igen, siger: ”Tid?
Indrømmet: Det kan undertiden tage
meget af ens tid. Der er frister, der
skal overholdes, der er ting, der driller. Men mest er det spændende. Man
lærer meget, og man får givet meget.
Altså – når man nu også synes, at
det er vigtigt at kirken ligger dér i
landskabet og lader klokkerne kalde
til gudstjeneste, også i morgen.”
Anne Birgitte Villadsen

Menighedsrådsvalg 2016 · Steder og tidspunkter for orienteringsmøder den 13. september
Majbølle-Vigsnæs: Majbølle præstegård kl. 19.00, Præstestræde 45, 4862 Guldborg
Radsted-Tårs: Radsted præstegård kl. 19.00, Alleen 11, 4990 Sakskøbing
Sakskøbing: Sognegården kl. 19.00, Torvet 10, 4990 Sakskøbing
Slemminge-Fjelde: Slemminge præstegård kl. 19.00, Engestoftevej 47, 4990 Sakskøbing
Våbensted-Engestofte: Våbensted præstegård kl. 18.00, Våbensted Byvej 2, 4990 Sakskøbing

