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Jul og gaver - Julens gave
En gave - til den hører en giver og
en modtager. Mens vi lever, kommer
igen og igen lejligheder, vi tager som
god anledning til at give en gave,
som fødselsdag, jubilæum, andre
mærkedage – og jul. Gavens art, størrelse og værdi kan være meget forskellig; men i enhver gave ligger den
mening, at et menneske får skænket
noget kvit og frit af et andet menneske.
En gave er dermed begrundet i et
forhold mellem to mennesker. Forholdet kan være tæt eller fjernt, fast
eller løst; men gennem gaven bekræftes forholdet og det holdes ved
lige.
Ofte kan gavens nytte og anvendelighed være yderst beskeden; men
det betyder i reglen intet, da det jo
er ”tanken, der tæller”, som vi siger.
Hvis der da er en tanke.
At give en gave vil helt grundlæggende sige at give af sit eget til et
andet menneske, at glæde et andet
menneske ved at skænke det noget
af ens eget - ja, dybest set give sig
selv til det andet menneske. Men da
dette ikke er muligt, finder forbundetheden med det andet menneske
udtryk i en ydre, synlig ting, som ofres af ens eget.
For en gave gælder det også, at ingen har ret til den; giveren giver den
i fuld frihed. Derfor kan modtageren
heller ikke sige, at giveren skylder en
gave. Og det betyder igen, at gaver
kan der ikke holdes regnskab med.
Og dog går det til på den måde
blandt os mennesker.
Af et andet menneske kan det på
forhånd forventes, at det vil give én
en gave. Den forventede gave kan
udeblive, eller den bliver givet for
at ”få fred”. Men en gave, der gives
p.g.a. en fordring eller en ret, så giveren ikke står frit, er i grunden ingen gave, snarere en ”ydelse” eller en
”overførsel”.
Det kan også ske, at giveren skænker noget andet som gave end modtageren ønsker sig eller forventer.
Hvis giveren ikke bare har taget fejl
af modtagerens ønske, ligger der en
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tanke bag. Den, som giver noget bestemt til et andet menneske, ønsker
herved, at forholdet til det menneske
skal finde udtryk i netop denne gave.
Herved skifter den stærkere position fra giveren til modtageren. Det
ligger i en gaves væsen, at den modtages med glæde, og følges af tak og
taknemmelighed hos modtageren.
Men ligesom giveren har også modtageren frihed. Derfor kan glæden
og taknemmeligheden udeblive hos
modtageren; ja, modtagelsen kan
endda afvises. Det betyder, at giveren er i en udsat position: En sand
gave kan aldrig påtvinges; og sand
glæde og taknemmelighed kan ikke
fremtvinges. Så finder tanken bag
gaven heller ikke modtagelse.
Gaver er efter deres væsen til for
at glæde; og gaver er udtryk for samhørighed mellem mennesker; og
dermed er gaver tegn på det sande
menneskelige fællesskab, som det fra
begyndelsen var bestemt det skulle
være efter vor Guds og Skabers vilje.
Men gaver kan herved også bringe det misforhold frem i lyset, som
findes mellem mennesker, uoprigtigheden og den manglende samhørighed, selvtilstrækkeligheden og
egenkærligheden.
I kristendommen hører vi i julen
det budskab, at vor Gud og Skaber
på et bestemt tidspunkt i menneskehedens historie gav sin Søn til vores
verden - som den gave, der skænker
det sande menneskelige fællesskab
til hvert menneske til alle tider.
Gud, vor Fader, gav i nåde
julenat
os en skat,
herlig overmåde;
for at frelse os af nøden
steg herned
kærlighed,
stærkere end døden.
(DDS nr.114 v.2)

Gud skænkede sin Søn til verden i
skikkelse af mennesket Jesus. Han
blev givet til verden som et udsat og
hjælpeløst barn helt udleveret til an-

dre menneskers omsorg; og i sin gerning sidenhen satte han hele sit liv
ind på at hjælpe og tjene medmennesket – og opfyldte således Guds oprindelige vilje med det menneskelige
liv. Og til sidst gav han sit liv fuldstændig i døden på korset.
Gud har dermed gennem sin Søns
liv og gerning frelst hvert menneske
fra den nød, det er at måtte savne
sandt fællesskab og ægte samhørighed; for i Guds Søns liv som menneske er intet menneske stillet udenfor
sandt menneskeligt fællesskab.
Så gå vi da så hjerteglad
med hyrderne til Davids stad
og se den julegave skøn,
Guds egen elskelige Søn.
(DDS nr.95 v.4)

B.M.
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Slemminge Fjelde Våbensted Engestofte Sogne
Den smukke kirke i Våbensted
I løbet af efteråret er der opstået en
skade på Våbensted kirkes loft. Skaden opstod som en uskyldigt udseende revne, desværre viste det sig at
store dele af loftet sad så løst, at det
faldt ned.
Menighedsrådet arbejder intensivt på at få reparationsarbejdet sat
i gang. Alligevel må vi regne med, at
kirken først er klar til foråret.
Gudstjenester og kirkelige handlinger, vil blive flyttet til Engestofte
kirke, eller eventuelt Slemminge eller Fjelde.

På døren til Våbensted kirke står der:
»Kirken er midlertidigt lukket.«
Gud og risengrød –
en adventskalender
Der er adventskalender i Engestofte,
Slemminge og Fjelde kirker. Adventskalenderen er let at gå til, også for
børn. Vi synger julesalmer, hører om
Gud, åbner adventskalender og spiser risengrød.
- Adventskalender i Slemminge kirke.
Lørdag 8. december kl. 16.00
- Adventskalender i Engestofte kirke.
Lørdag 15. december kl. 16.00
- Adventskalender i Fjelde kirke.
Lørdag 22. december kl. 16.00.

neste julegaver til familie, venner og
måske lidt til dig selv. Strikkecafeen
sælger originalt håndstrik, trendy
hæklede tæpper, ponchoer, sjaler og
finurligt børnestrik.
Alt til rimelige priser, hvor overskuddet går til Folkekirkens Nødhjælp. Desuden sælges dekorationer
til hjem og kirkegård, samt flere andre sager.
Hjertestarter et klippekursus
Der er klippe- og flettekursus med
Connie Hæstrup i Slemminge præstegårds konfirmandstue, lørdag 8.
december kl. 16.30 - umiddelbart efter adventskalenderen.
Connie Hæstrup klipper og fletter julehjerter, både de enkle og de
avancerede. Der er inspiration at
hente for både begyndere og øvede.
Medbring din egen saks.
Juleaften – juledag - nytårsdag
Der er enkle og børnevenlige juleaftensgudstjenester kl. 13.00 og 14.30
i Engestofte kirke og kl. 16.00 i Slemminge kirke. Juledag er der stemningsfuld ”dagen-derpå” gudstjeneste i Fjelde kirke kl. 10.30.
Nytårsdag mødes vi på et menneskeligt tidspunkt: Kl. 14.00 i Engestofte kirke og kl. 16.00 i Fjelde
kirke. Vi byder det ny år velkommen
og hilser på hinanden med vin og
kransekage.
Julebasar i Våbensted
Lørdag 1. december er der julebasar
i Våbensted præstegård fra 11.00 –
16.00. Du kan hygge dig med gløgg
og æbleskiver og samtidig finde de fi-

Adresser mm
Slemminge Fjelde
Våbensted Engestofte Sogne
Sognepræst
Ulla Skou Rasmussen
Engestoftevej 47
4990 Sakskøbing
Tlf. 54 77 93 99
E-mail: USR@km.dk.
Send en SMS: 30 54 82 30
Fri fredag. På telefonsvarer
54 77 93 99 henvises til
tjenestegørende præst.
Formand Slemminge-Fjelde
Helle Pedersen
Hejredevej 7
4990 Sakskøbing
hejip@mail.dk
Tlf. 54 77 94 17
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
Tlf. 54 70 65 98
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
gudstjenester og arrangementer.
Ring venligst inden kl. 12 dagen
før til vognmand Bo Hemming
sen på tlf. 54 77 90 49
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”Jeg savner dig”
Samtalegruppe for mennesker som
har mistet.
Mange efterladte oplever at andre
ikke ved hvordan de har det, hvis de
ikke selv har prøvet at miste.
Derfor kan der være trøst i at mødes og tale med nogen, som har erfaring af tab i nær erindring.
Samtalegruppen er for mennesker
som har haft tab tæt inde på livet.
Det drejer sig ofte om dødsfald, men
det kan også handle om sygdom.
Gruppen varetages af præst Ulla
Skou Rasmussen.
Hvor mødes vi?
Mødestedet er Fjelde kirkes hyggelige våbenhus, hvor der hver gang
vil stå en kop kaffe eller te klar til os.
Efter mødet er det muligt at gå ind
i kirken og høre en håbefuld tekst,
synge en salme og tænde et lys. Det
er naturligvis frivilligt, om man vil
deltage i afslutningen i kirken.
Hvornår mødes vi?
Vi mødes hver anden torsdag kl. 1416: 17. januar 2013, 31. januar 2013,

14. februar 2013, 28. februar 2013 og
14. marts 2013
Ønsker du at være med, eller vil
du høre om samtalegruppen måske
er noget for dig – kontakt da venligst
præst Ulla Skou Rasmussen 54 77 93
99 – mobil/sms: 30 54 82 30 – mail
usr@km.dk.
Jubilæumskoncert
13. januar kl. 14.00
I anledning af organist Jesper Bay
Jensens 25-års-jubilæum ved vore
kirker, vil han ved gudstjenesten i
Engestofte kirke, 13. januar kl. 14.00
spille et lille koncertrepertoire af
klassiske værker. Efterfølgende reception i våbenhuset, med mulighed
for at hilse på Jesper Bay Jensen.
Nytårsmøde
Det traditionsrige nytårsmøde finder
sted 20. januar kl. 14.00 i Slemminge
kirke. Maria Kerkling synger viser og
sange der rimer på hjerte og smerte.
Derefter inviterer menighedsrådene
til prøvesmagning af deres kagekunst: Konfirmandstuen er dækket
op med lagkager!

Kyndelmissse –
lys og korsang i Engestofte
Lørdag 2 februar kl. 19.00: Klassisk
kyndelmissegudstjeneste med masser af levende lys, korsang ved Saxekoret, pandekager og varm kakao.
Aftensang
Aftensang er små, enkle arrangementer med salmer og sange fra
højskolesangbogen og smuk musik
til at falde ned på. Efterfølgende en
lille forfriskning i våbenhuset til at
gå hjem på.
Torsdag 7. februar kl. 19.00 Fjelde.
Strikkecafé
Er du en kvinde med pinde kan du
få meget glæde af at deltage i vores
strikkecafé. Vi strikker tøj og tæpper
til nødhjælp, til basaren, til menighedsplejen og til os selv. Du kan også
lære at strikke af erfarne strikkere.
Vi mødes i Våbensted præstegård
mandag 7. januar kl. 14.00 og mandag 4. marts kl. 14.00 og i Slemminge præstegård mandag 4. februar kl.
14.00.

Radsted og Tårs Sogne
1. søndag i advent
Det første lys i adventskransen tændes, det er kirkens nytårsdag, og i år
dagen hvor det nye menighedsråd
træder i funktion. Alle tre ting markeres ved gudstjenesten i Radsted
Kirke kl. 10.30, hvor der efter gudstjenesten er kaffe i tårnrummet med
en adventssmåkage til.
De Ni Læsninger
i Radsted Kirke
Søndag 16. december kl. 16.00 synger og læser vi advents- og juletidens
salmer og fortællinger ved en gudstjeneste, der bygges op som De Ni
Læsninger. Konfirmander, menighedsrådsmedlemmer, kirkebetjening
og andre medvirker.
Helligtrekonger
Julen slutter efter gammel skik Helligtrekongers dag, 6. januar. Der er
4

gudstjeneste kl. 14.00 i Radsted Kirke, og bagefter er der kirkekaffe i præstegården, hvor vi også tænder juletræet for sidste gang og hører en god
historie, mens lysene brænder ned.
Især for konfirmander
og deres familie
Torsdag 17. januar kl. 17.00 er der
fyraftensgudstjeneste i Radsted kirke.
Konfirmanderne er med til at tilrettelægge og gennemføre guds
tje
nes
ten. Efter gudstjenesten er der pasta
og kødsauce i præstegården og et lille
midtvejs-i-konfirmationsforberedelsen-program for både konfirmander
og deres familie. Der kommer en særlig indbydelse med tilmelding.
Fastelavn
Fastelavns søndag 10. februar indbydes alle børn til fastelavnsgudstjeneste kl. 14.00 i Radsted Kirke og

derefter til tøndeslagning og fastelavnsboller i præstegården. Man må
gerne komme udklædt, og man må
også gerne tage sine forældre med.
Nedrivning
Radsted menighedsråd besluttede i
oktober 2011 at søge om tilladelse
til at nedrive præstegårdsforpagtningens bygningssæt. Denne løsning
var blevet accepteret på et offentligt
møde i september 2011. Bygningssættet havde da stået til salg i længere tid uden at det var lykkedes at
sælge det på grund af situationen på
ejendomsmarkedet.
Tilladelse blev givet af Guldborgsund Kommune i august 2012 efter
at sagen havde været gennem alle
de instanser og høringer, som loven
kræver.
Menighedsrådet indhentede derefter tilbud på nedrivningen. Og

Præstegårdens konfirmandstue.
Ved dette møde bliver der oplæsning og fællessang, samt et traktement svarende til gammel skik op
imod julen.
Alle er velkomne til et par hyggelige timer ved de jule-pyntede borde.

Fra sidste års skolejul: Lone som postmand med brevet fra Bolchemanden.
nu er bygningerne væk. Der er udarbejdet en plan for beplantning af
området efterfølgende. Det er hensigten, at der skal ryddes op i hegnet ud mod Langsvej og plantes ny
læplantning mod nord og vest med
udsigtskig ned over eng og å. Pladsen omkring det store gamle lindetræ foran præstegården udvides, og
der skabes bedre oversigtsforhold i
svinget Alleen-Langsvej.
Menighedsrådet håber på den
måde at tilgodese ønsket om landskabsmæssigt at bevare præget af
landsbymiljø, samtidig med at området fremtræder smukt og attraktivt
i helheden, og at det vil opveje den
tunge beslutning som det er at medvirke til så stor en forandring.
Advents- og jule-korsang
i Tårs Kirke
Højreby-koret under ledelse af Ulla
Schwartz synger i Tårs Kirke tirsdag
den 11. dec. kl. 19.00.
Koret synger en række advents- og
julesalmer; og de tekster i Bibelen
læses, som bringer julens budskab til
orde; og vi synger et par af adventsog julesalmerne i Salmebogen.
Derefter bydes på en forfriskning i
våbenhuset. Vel mødt!
Eftermiddagsmøder
i Tårs Præstegård
I lighed med de foregående år indbydes atter til et særligt adventseftermiddagsmøde. Det finder sted
tirsdag den 11. december kl. 14.00 i

Eftermiddagsmøde
Første eftermiddagsmøde i 2013 finder sted tirsdag den 5. februar – ligeledes kl. 14.00 i Præstegårdens konfirmandstue.
Her knyttes til ved to eftermiddagsmøder i det forgangne år, hvor
emnet var USA. Ann-Birgit og Erling
Olsen fra Nykøbing, som begge har
familiemæssige rødder i Tårs Sogn,
giver os den anden del af deres beretning fra rejser i USA. Denne gang fra
rejsen i 2011 til staterne Wisconsin
og Californien. I Californien gik turen gennem de store Redwood-Skove
ved Stillehavskysten, og der var besøg i Lassens Volcanic National Park.
Peter Lassen udvandrede fra Danmark til USA i 1831. En mindesten er
sat for ham på hans danske hjemsted
Farum. Alle er velkomne.
Salme- og Kirkestafet – i Tårs
Kirke d. 23. januar kl. 19.00
Onsdag den 23. januar når Salme- og
Kirkestafetten i Lolland Østre Provsti til Tårs Kirke. Stafetten begyndte
sin vej gennem kirkerne i Provstiet
i sept. 2012. Tårs Kirke er ottende
kirke på dens vej. I hver kirke synges en række af salmerne indenfor et

Adresser Tårs
Sognepræst Bendicht Mader
Tårsvej 16
4990 Sakskøbing
Tlf. 54 77 20 39
Træffes bedst kl. 11-12
Mandag er fridag.
Formand Sidsel Vadsholt Jønck
Ottevej 2
4990 Sakskøbing
Tlf. 54 77 21 99
Mobil 51 76 40 69
Kirkeværge Ib Lyck Hansen
Tårsvej 8
4990 Sakskøbing
Tlf. 54 77 20 84

bestemt afsnit af Den danske Salmebog. I Tårs er det afsnittene: Syndernes forladelse, Kristenlivet.
Først fortælles lidt om kirkens historie; derefter synges salmer med
korte indledninger i to afdelinger
med en pause imellem.
Der kan læses mere om stafettens
forløb og program i folderen, som
ligger i kirkerne – og her i Kirkebladet s. 10. Vel mødt!
Første søndag i advent i Tårs
Ved gudstj. på kirkeårets første søndag d. 2. dec. kl. 19.00 vil organist
Jesper B. Jensen spille et orgelstykke
til at skabe den rette adventsstemning. Vel mødt!
Adresser Radsted
Sognepræst
Provst Anne Birgitte Villadsen
Radsted præstegård
Alleen 11, 4990 Sakskøbing
Tlf. 54 70 54 08
E-mail: abv@km.dk
Træffes bedst hverdage kl. 12-13
eller efter aftale.
Graver
Flemming Rasmussen
Tlf. 21 25 15 96 eller 54 70 71 07
Kirkegårdskontor
Alleen 8, Radsted
Menighedsrådsformand
Hjørdis Høegh-Andersen
Fjordvej 8
4990 Sakskøbing
Tlf. 54 70 54 54
Kirkeværge
Rosemarie Jørgensen
Nykøbingvej 233
4990 Sakskøbing
Tlf. 51 94 66 23
Menighedsrådets e-mail
7595@sogn.dk
Kirkebil
kan bestilles til alle gudstjene
ster og møder i Radsted kirke
og præstegård. Ring venligst til
Dantaxi, tlf. 70 25 25 25, senest
kl. 16 dagen før. Sig at kørslen
skal på Radsted kirkes konto menighedsrådet betaler nemlig
transporten.
Hjemmeside
www.radstedsogn.dk
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Majbølle og Vigsnæs Sogne
Nyt kirkeskib
indvies ved gudstjenesten første
søndag i advent den 2. december kl.
19.00 i Majbølle Kirke. Efterfølgende
er der kirkekaffe.
Julekoncert med Guldkoret
som består af elever fra Guldborgsund Musikskole. Sammen vil vi
denne aften synge julen ind. Koret
synger julesalmer og – sange og der
vil være fællessang og soloindslag
med MGK-elever fra Guldborgsund
Musikskole. Koret ledes af Åse Sløgedal. Koncerten finder sted tirsdag
den 4. december i Majbølle Kirke kl.
19.00. Der er gratis adgang.
Luciaoptog i Vigsnæs Kirke
den 16. december kl. 16.00 med efterflg. arrangement i Sognehuset.
Tilmelding til kirkesanger Ann-Lisa
Niclasen, som øver sange og optog
med børnene på telefon 30 25 13 04.
Skoleafslutning
med klasser fra Ellekilde Skole den
21. december 2012 kl. 9.00 i Majbølle Kirke. Bedsteforældre og anden
familie er velkommen.
Egnsretter i praksis
Den 14. januar 2013 indbyder litteraturklubben til smagsprøver på nogle
af vore egnsretter, bl.a. grønlangkål.
Samtidig vil der være mulighed for
at se på gamle køkkenredskaber - kogebøger og lokalhistoriske billeder
fra Vigsnæs. Der er kun 25 pladser
og tilmelding er derfor nødvendig
senest 7. januar 2013 til Kirsten Vilstrup-Møller på telefon 54 77 23 33,

Guldkoret, som giver koncert i Majbølle Kirke.
eller til Jane Nymand på 54 77 23 07.
Arrangementet finder sted i Vigsnæs
Sognehus kl. 18.00. Deltagelse koster
50 kr. og man medbringer selv drikkevarer.
Den nordiske tone II
’Ruotanen og Bech’
Kan musik fortælle en historie? Kan
musik tænde lys, skabe varme og
nærvær en mørk aften i januar? Det
får vi svaret på når den lollandskfinske folkemusik-duo som består
af Benjamin Bech, klarinet, og Aino
Ruotanen på kantele gæster Majbølle Kirke. Kantelen er et af Finlands
ældste instrumenter og vi kan glæde
os til en spændende aften med de
to unge musikere, der vil give deres
bud på, hvordan ’den nordiske tone’
lyder den dag i dag anno 2013. Koncerten finder sted tirsdag den 29. januar 2013 kl. 19.00 i Majbølle Kirke.

Fastelavnsgudstjeneste
den 10. februar kl. 14.00 i Vigsnæs
Kirke med efterfølgende tøndeslagning og fastelavnsboller i Sognehuset.

Adresser Majbølle-Vigsnæs
Sognepræst
Esbern Gaur Vernersen
Præstestræde 45, 4862 Guldborg
Tlf. 54 77 02 35
Mandag er fridag.
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.

Egnsretter i Vigsnæs Sognehus.
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Sognenes hjemmeside
www.majboellevigsnaes.dk

Sakskøbing Sogn

Kirkekaffe
Kirkens nytår på første søndag i advent markeres med kirkekaffe i tårnrummet efter højmessen kl. 10.30.
Der er også mulighed for at få en kop
kaffe efter højmesserne den 20. januar og 10. februar. Menighedsrådet
er vært.

Mindeord ved kordegn
Susanne Stryhn Lohses død
Lørdag eftermiddag den 28. juli modtog Sakskøbing menighedsråd budskabet om Susanne Stryhn Lohses alt
for tidlige død. Endnu engang blev vi
mindet om livets sårbarhed og forgængelighed. Med Susannes pludselige bortgang står der en enorm stor
plads tom i Sognegården i Sakskøbing
– en plads, der også får vore tanker til
at gå til hendes familie, hendes mand
og deres børn og hendes forældre.
Det er vort håb og ønske, at de mange
gode minder om Susanne vil bringe
dem og os videre i livet.
For Susanne var det først og fremmest gudstjenesten og de øvrige kirkelige handlinger, der var den væsentligste del af jobbet som kordegn.
Hun var særdeles afholdt af sine kolleger og respekteret for sine holdninger. Susanne var altid loyal over for
kolleger og havde derfor i udstrakt
grad alles fortrolighed. Hun havde
altid et lunt smil i øjet og fik tit smilet frem i hverdagen. Vi vil huske
hende for hendes meningers mod
og for, at hun ikke holdt sig tilbage
for at ytre sig. Af natur var Susanne
pligtopfyldende og beskeden.
Æret være Susanne Stryhn Lohses
minde.
Sakskøbing menighedsråd og personale

Sogneeftermiddage
For alle interesserede arrangerer
Sakskøbing menighedsråd jævnlige
møder med et alsidigt program i
præstegårdens konfirmandstue, Vestergade 6. Der er mulighed for gratis
kirkebil, som kan bestilles på tlf. 54
85 43 44. Alle er velkomne! Vi serverer kaffe á 10 kroner.
Tirsdag den 11. december 2012
kl. 14.00: Vi begynder med en kort
gudstjeneste i kirken, hvorefter julehyggen og julekaffen står klar i
præstegårdens
konfirmandstue.
Undervejs fortæller menighedsrådsmedlem Ellis Bilslev-Jensen om at
holde jul i Australien.
Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 14.00:
Bondeknøsen fortæller. Jens Hovmand fortæller om sine oplevelser
som rejsende ingeniør for De Danske
Sukkerfabrikker over det meste af
verden, efter han var blevet udlært
på sukkerfabrikken i Maribo.
Tirsdag den 12. februar 2013
kl. 14.00: Ib Walbum fra Langø fortæller og viser billeder om Den sidste offentlige henrettelse i Danmark.
Henrettelsen foregik på Sølvbjerghøj syd for Nakskov i 1882. Den offentlige henrettelse medførte stor
skandale, så regeringen vedtog, at
fremtidige henrettelser skulle foregå
i lukkede rum. Kom og hør den dramatiske historie!
Tirsdag den 12. marts 2013
kl. 14.00: Turen går til Nakskov med
rundvisning på Nakskovs seværdige
kirkegård og i Skt. Nikolai Kirke. Der
er kaffe undervejs på turen. Afg. med
bus fra Torvet kl.14.00, vi er hjemme
igen ca. kl. 18.00.
Turen koster kr. 75.- Tilmelding
er bindende og nødvendig, da der er
begrænset deltagerantal.Tilmelding
til Ellis Bilslev-Jensen på tlf. 54 70 56
48 eller Birthe Larsen på tlf. 54 70 69
60 senest den 26. februar 2013.

Sangformiddage
Sangformiddagene fortsætter som
vanligt onsdagene d. 19. december,
23. januar og 27. februar kl. 10.0011.30. De foregår i Sognegården på
torvet og består af hyggelig fællessang fra salmebogen og højskolesangbogen samt en kop kaffe. Alle
er velkomne, og der er gratis adgang.
Strikkegruppen
Strikkegruppen mødes i Sognegården, Torvet 10, 1 gang om måneden
kl. 14-16. Vi strikker og hækler til vores basar, som giver penge til sognets
menighedspleje. Alle er velkomne:
- Tirsdag d. 4. december 2012
- Tirsdag d. 15. januar 2013
- Tirsdag d. 5. februar 2013
- Tirsdag d. 5. marts 2013
Julemarked
I forbindelse med det store juleoptog
i Sakskøbing holder strikkegruppen
åbent i Sognegården søndag d. 16.
december kl. 12-15. Her er der mulighed for at få købt nogle herlige og
helt unikke julegaver i form af strikkede huer, sjaler , sokker mm. Derudover kan man varme sig med varm
kakao og æbleskiver. Kig endelig ind
og kom i julehumør.
Besøgstjeneste
Menighedsplejen i Sakskøbing og
omegn vil meget gerne oprette en
besøgstjeneste. Kunne du tænke dig
at være besøgsven eller være med til
at planlægge besøgstjenesten er der
møde i Sognegården onsdag d. 16.
januar 2013 kl. 19.
Menighedsmøde/
diakoniens dag
Søndag d. 3. februar 2013 er det diakoniens dag. Derfor vil gudstjenesten
kl. 10.30 handle meget om hvordan
vi hjælper hinanden bedst muligt.
Diakoni betyder at tjene, og som kirke vil vi gerne tjene hinanden.
Efter gudstjenesten inviterer Sakskøbing menighedsråd til kirkefrokost i konfirmandstuen. Samtidig
af holdes også det årlige menigheds7

møde, hvor menighedsrådet fortæller om deres arbejde, om igangværende og kommende projekter og
sognepræst Lisbeth Lumby orienterer om den kommende besøgstjeneste i Sakskøbing.
Ønsker man at deltage i frokosten skal man tilmelde sig til Lisbeth
Lumby, tlf. 54 77 28 82 senest 25. januar 2013.

Advent med Lucia
for børn og familier
Anden søndag i advent, søndag den
9. december 2012 kl. 10.00 er der en
særlig gudstjeneste i kirken. Vi får
besøg af nogle af Ellekildeskolens
børn, der løfter adventsstemningen med deres Luciaoptog og sang.
Derefter er alle børn og voksne velkomne til at følge med over i præstegårdens konfirmandstue, hvor vi
vil hygge os med at bage Luciabrød,
at lave vores egne lys og klippe julepynt. Der er også saft, kaffe og kage
og det er gratis at deltage.
Konfirmander og gudstjeneste
Konfirmander fra Lisbeth Lumbys
tirsdagshold medvirker ved gudstjenesten d. 20. januar 2013.

Koncerter m.m.
Søndag d. 2. december kl. 16 mødes
alle Sakskøbing kor i kirken til fælles julekoncert. En af årets festligste
dage, hvor hvert kor synger 3 sange,
og hvor alle 80-90 sangere mødes i
et fællesnummer til sidst. Dørene åbnes kl. 15.30 og lukkes igen, når der
er 250 i kirken. Entré: 25 kr, som går
til uddeling af julehjælp.
Søndag d. 16. december kl. 16 er
der endnu en stemningsfuld optakt
til julen: gudstjenesten ”De Ni Læsninger”, hvor medlemmer af menigheden læser udvalgte bibelsteder, og
Sakskøbing Kirkes Pigekor synger
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smuk kormusik til advents- og juletiden.
Lørdag d. 5. januar kl. 15 spiller
Sakskøbing Tambourkorps det nye
år ind med en flot og festlig nytårskoncert under ledelse af Michael
Borchersen Madsen. Også her gælder
det, at dørene åbnes, en halv time
før koncerten begynder, og lukkes
når brandmyndighedernes grænse
er nået, så kom i god tid.
Søndag d. 3. februar kl. 20 er der
orgelkoncert i anledning af kyndelmisse dagen før. Kyndelmisse er fra
gammel tid en lysfest, og kirkens organist Flemming Chr. Hansen spiller
derfor bl.a. en suite fra sit nye meditative værk ”In lumine Domini”
(I Herrens lys) samt musik af den
franske senromantiker Charles Tournemire og den danske guldalderkomponist I.P.E. Hartmann.
Begge kirkens orgler kommer i
brug ved denne koncert, og kirken
vil stort set kun være oplyst af levende lys.
Kl. 19.30 er der pre-concert-talk,
hvor solisten fortæller om musikken
og giver eksempler.
Der er gratis adgang til musikarrangementerne - dog ikke 2/12, hvor
entréen går til et velgørende formål.
Sakskøbing Kirkes
Pigekor udvides
Fra nytår 2013 udvides kirkens pigekor fra de nuværende 20 medlemmer til 27.
Det vil fortsat være de 7 fastansatte piger i søndagskoret, der varetager
sangen ved gudstjenesterne, men de
6 gange årligt, hvor hele koret optræder samlet, vil der altså være flere
sangere med.
Piger i alderen 11-19 år, som kunne være interesseret i at komme med
i koret i forbindelse med udvidelsen,
er velkomne til at kontakte korets
dirigent Flemming Chr. Hansen på
mail fch@giflerne.dk eller tlf. 29 26
56 09 snarest i december måned. Efter nytår kan man kun blive optaget
på venteliste til kommende ledige
pladser. For at komme med i koret
skal man have en god stemme og
kunne synge rent, og man skal derfor til en kort uformel optagelsesprøve hos Flemming (10-15 min.).

Adresser Sakskøbing Sogn
Kirke- og kirkegårdskontor
Torvet 10, 4990 Sakskøbing
Tlf 54 70 44 09
sakskoebing.sogn@km.dk
Åbent mandag-fredag kl 9.3011.30
Torsdag tillige kl. 15.30-17.00
Onsdag lukket
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.
Kirkegårdsleder Jørn Lorenzen
Træffes på kirkekontoret
hverdage kl. 11.00-11.30
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
Jonna Møller
Fjordvej 26, 4990 Sakskøbing
Kirkebil
DanTaxi telefon 5485 4344
eller 7025 2525
Sognets hjemmeside
www.sakskobing-sogn.dk

Velkommen til de nye menighedsråd
Så er menighedsrådsvalget 2012
overstået – næsten.
Når fristen er udløbet for indlevering af kandidatlister til menighedsrådsvalget, og der er kun indleveret
én gyldig kandidatliste, aflyses afstemningen, og de der står på listen
er valgt.
Det gælder for alle sognene her i
Sakskøbingområdet, med én undtagelse, som dog ikke medfører afstemningsvalg, i første omgang i hvert
fald, men omvalg.
Sakskøbing Sogn
Her skulle der vælges 9 medlemmer
til menighedsrådet. De valgte er:
- Ellis Bilslev-Jensen
- Ebbe Bressing
- Henning Due-Hansen
- Annette Larsen Brylle Hansen
- Ilse Brandt Jacobsen
- Conny Agnes Krogh
- Birthe Larsen
- Jonna Margot Møller
- Inge Pilt Nielsen
Majbølle og Vigsnæs sogne
har fælles menighedsråd med 7
medlemmer, 5 fra Majbølle og 2 fra
Vigsnæs. Her er valgt:
Fra Majbølle sogn:
- Lone Rode Kepp
- Marianne Bach Toppenberg
- Connie Margot Rosenkilde
- Kenneth Nielsen
- Karen Johanne Rasmussen
Fra Vigsnæs sogn:
- Jesper Tambour
- Anette Brandt Kamper

Våbensted og Engestofte sogne
har også fælles menighedsråd. Det
består af 8 medlemmer, 6 fra Våbensted og 2 fra Engestofte. De valgte er:
Våbensted:
- Knud-Erik Rasmussen
- Jette Linda Larsen
- Connie Randi Isa Rasmussen
- Kirsten Sørensen
- Karsten Henrik Høj Petersen
- Dorthe Blak Petersen
Engestofte:
- Arne Hanquist Madsen
- Annette Witt Søndergaard
Radsted og Tårs sogne
har hidtil haft hver deres menighedsråd. Nu er sognene lagt sammen
i ét pastorat, og bl.a. derfor blev det
besluttet også at sammenlægge menighedsrådene fra og med den nye
menighedsrådsperiode med 4 medlemmer fra hvert sogn.
Fra Radsted er valgt:
- John Jensen
- Kjeld Jørgensen
- Karin Jeppesen
- Rosemarie Jørgensen
Fra Tårs er valgt:
- Sidsel Jønck
- Peer Bentsen
- Michael Munch
- Anni Løje
Slemminge og Fjelde sogne
har fælles menighedsråd. Imidlertid
er den indleverede kandidatliste erklæret ugyldig på grund af måden,
kandidaterne fra de to sogne er opført på, og der skal derfor være omvalg efter nytår. Som reglerne er,
fortsætter det nuværende menighedsråd, indtil et nyt er valgt.

Tak
til de menighedsrådsmedlemmer,
der har valgt at stoppe nu
En del menighedsrådsmedlemmer fortsætter i de nye menighedsråd, men der er også en del, der nu
holder op efter mange eller ikke helt
så mange års tro tjeneste. Det har tit
krævet sit af tid og kræfter at være
med i menighedsrådsarbejdet. Et menighedsrådsmedlem svarede, da hun
blev spurgt om hvor mange år hun
egentlig havde været med: ”12 år.”
Det næste spørgsmål lød: ”12 år –
i træk?”
”Ja,” var svaret, ”og somme tider
også i modvind!”
Men det har også givet glæder,
nyttige erfaringer og fællesskabsfølelse af at være med på et hold, der
sammen gjorde en indsats for kirken
netop på deres sted.
Så tak for indsatsen i såvel modvind som medvind!
- og god vind til de nye!
Inden 1. søndag i advent, altså inden
2. december, skal de nyvalgte menighedsråd have holdt konstituerende møde, hvor der vælges formand,
næstformand, kasserer, kontaktperson, kirkeværge og andre. Og så går
arbejdet i gang med alle de opgaver,
man skal, og alle de opgaver, man
kan. Der er nok af begge slags.
Gør 1. søndag i advent til en særlig festdag i år, mød op og vær med at byde
velkommen både til et nyt kirkeår og et
nyt menighedsråd!
Anne Birgitte Villadsen

Menighedsrådsarbejde er blandt andet ...

... personale

... gudstjeneste

... istandsættelse
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Salme- og
Kirkestafet
Salme- og Kirkestafetten i Lolland
Østre Provsti 2012-13 fortsætter i
vinter- og forårssæsonen. Stadig er
formålet er at mødes for at synge
vore vidunderlige salmer, og forhåbentligt at lære flere nye salmer at
kende, kombineret med en tur rundt
i de forskellige kirker i provstiet.
Det har været en glæde, at så
mange har bakket op og været med
til at bringe stafetten videre fra kirke
til kirke! Ens program – og dog så forskelligt.
Programmet for anden halvdel af
kirke- og salmestafetten er:
Tirsdag den 8. januar
Øster Ulslev kirke, Lille Kirkestræde
2, 4894 Øster Ulslev:
Fællesskabet, Ordet, Kærlighed til Gud
og næsten, Nytår, Hellig 3 konger
Onsdag den 23. januar
Tårs kirke, Tårsvej 16,
4990 Sakskøbing:
Syndernes forladelse, Kristenlivet
Torsdag den 7. februar
Herritslev kirke, Sakskøbingvej 51,
4880 Nysted:
Kristi efterfølgelse, Morgen II
Tirsdag den 19. februar
Bregninge kirke, Grønnegadevej 45,
4892 Kettinge:
Forsagelse og kamp, Trøst og fred, Aften II
Torsdag den 7. marts
Slemminge kirke, Engestoftevej 47,
4990 Sakskøbing:
Jesu lidelse og død, Døden
Torsdag den 21. marts
Vigsnæs kirke, Vigsnæs Byvej 19,
4862 Guldborg:
Kristi opstandelse, Evighedshåbet
Torsdag den 4. april
Toreby kirke, Torebyvej 56,
4891 Toreby:
Kristi Himmelfart, Kristi herredømme,
10

Hvad sker hvor?
December
Lørdag 1/12	Våbensted præstegård kl 11.00-16.00. Julebasar
Søndag 2/12	Sakskøbing kirke kl. 16.00 Den STORE julekoncert, hvor alle
byens kor medvirker
Tirsdag 4/12
Majbølle Kirke kl. 19.00. Julekoncert
		
Sakskøbing Torvegård kl. 14-16. Strikkegruppen
Lørdag 8/12	Slemminge Kirke kl. 16.00. Adventskalender. Derefter klip
pekursus m. Connie Hæstrup (julehjerter!)
Tirsdag 11/12	Sakskøbings præstegårds konfirmandstue kl. 14.00. Efter
middagsmøde. Se side 7
		
Tårs præstegård kl.14.00. Adventseftermiddagsmøde
		
Tårs Kirke kl. 19.00. Højreby-koret synger
Lørdag 15/12
Engestofte Kirke kl. 16.00. Adventskalender
Søndag 16/12	Sakskøbing Torvegård kl. 12-15 Basar og varm kakao i forb.
med juleoptoget.
Onsdag 19/12
Sakskøbing Torvegård kl. 10-11.30. Sangformiddag
Fredag 21/12	Majbølle Kirke kl. 9.00 Skoleafslutning med Ellekildeskole
elever. Se side 6
Lørdag 22/12
Fjelde Kirke kl. 16.00.Adventskalender
Mandag 24/12 Se listen her ved siden af. Der er rigtig mange tjenester !
Januar
Lørdag 5/1
Sakskøbing Kirke kl. 15. Sakskøbing Tambourkorps spiller.
Mandag 7/1
Våbensted præstegård kl. 14.00. Strikkecafé
Tirsdag 8/1	Sakskøbings præstegårds konfirmandstue kl. 14.00. Efter
middagsmøde. Se side 7
Tirsdag 15/1
Sakskøbing Torvegård kl. 14-16. Strikkegruppen
Torsdag 14/1
Vigsnæs Sognehus kl.18.00. Egnsretter, tilmelding se side 6
Torsdag 17/1	Radsted Kirke kl 17.00. Fyraftensgudstjeneste m konfirman
der
Søndag 20/1
Slemminge Kirke kl 14.00 Maria Kerkling synger
Onsdag 23/1
Tårs Kirke kl. 19.00 Salmestafetten er kommet ! Se side 5
		
Sakskøbing Torvegård kl. 10-11.30 . Sangformiddag
Tirsdag 29/1
Majbølle Kirke kl. 19.00. Folkemusik-duo spillere
Februar
Lørdag 2/2	Engestofte kl 19.00 Kyndelmissegudstjeneste. Saxekoret
synger
Søndag 3/2
Sakskøbing Kirke kl. 20. Kyndelmissekoncert. Se side 8
Mandag 4/2
Slemminge præstegård kl.14.00. Strikkecafé
Tirsdag5/2
Tårs konfirmandstue kl.14.00. Eftermiddagsmøde, se side 5
		
Sakskøbing Torvegård kl. 14-16. Strikkegruppen
Torsdag 7/2
Fjelde Kirke kl. 19.00. Aftensang
Tirsdag 12/2	Sakskøbings præstegårds konfirmandstue kl. 14.00. Efter
middagsmøde. Se side 7
Onsdag 27/2
Sakskøbing Torvegård kl. 10-11.30 . Sangformiddag
Marts
Mandag 4/3
Våbensted præstegård kl.14.00. Strikkecafé
Tirsdag 5/3
Sakskøbing Torvegård kl. 14-16. Strikkegruppen
Tirsdag 12/3	Sakskøbings præstegårds konfirmandstue kl. 14.00. Efter
middagsmøde. Se side 7

Kristi komme, Nadver, Konfirmation,
Forår
Hver aften følger et bestemt forløb.
Efter en præsentation af den lokale
kirke synges en række salmer som er
valgt på forhånd, passende til årstiden og kirkeåret og salmebogens for-

skellige afsnit. Vi begynder kl. 19.00
og slutter kl. 21.20.
Der vil være fremlagt foldere om
salme- og kirkestafetten i kirkerne og
andre steder.
Velkommen – og god fornøjelse!

Sakskøbing

Kirke

14.00 USR
19.00 med kaffe

27/1
3/2

10.30 USR
9.00

24/2
3/3

Onsdag 28. november kl. 19.00 Slemminge kirke. Jagtgudstjeneste
Lørdag 8. december kl. 16.00 Slemminge kirke. Gud og risengrød
Tirsdag den 11. december kl. 14.00 Sakskøbing Kirke gudstjeneste v. LL i forbindelse med sogneeftermiddag
Lørdag 15. december kl. 16.00 Engestofte kirke. Gud og risengrød
Lørdag 22. december kl. 16.00 Fjelde kirke. Gud og risengrød
Lørdag 19. januar kl. 11.00 Fjelde kirke Dåbsgudstjeneste
Lørdag 2. februar kl. 19.00 Engestofte kirke. Kyndelmissegudstjeneste
Torsdag 7. februar kl. 19.00 Fjelde kirke. Aftensang

10.30

17/2

10/2

10.30

20/1

14.00 Fastelavn

19.00

10.30

9.00

19.00

19.00 BM

10.30

10.30 BM

14.00
Familiegudstjeneste

10.30

19.00

10.30

10.30 BM

10.30

19.00 med kaffe

6/1
10.30

14.00
Kirkekaffe

15.00

15.00

1/1

13/1

16.00

10.30

10.30

10.30

14.00 USR

10.30

10.30

30/12

26/12

25/12

16.00

14.30

10.30
med trompeter

14.00

16.00

24/12

10.30

9.00

10.30

16.00
De Ni Læsninger

10.30 BM

10.30
Tårnrumskaffe

19.00

Radsted

23/12

19.00

Tårs

Anne Birgitte Villadsen
(ABV)

16.00 med Luciaoptog

10.30

9/12

10.30

Vigsnæs

Bendicht Mader (BM)

16/12

19.00 med indvielse
af nyt kirkeskib

Majbølle

Esben Gaur Vernersen (EGV)

2/12

25/11

Våbensted - Engestofte
Dato
Slemminge - Fjelde

Ulla skou Rasmussen
(USR)

Søndag d. 25. nov
10.30 LL
9.00 Engestofte EGV
Sidste s. i kirkeåret
10.30 HMT
Søndag d. 2. dec
10.30 Fjelde
Kirkekaffe
1. søndag i advent
10.00
LL
med
Lucia-børn
og
Søndag d. 9.dec
10.30 Engestofte
efterfølgende aktiviteter
2. søndag i advent
16.00 HMT De Ni Læsninger
Søndag d. 16.dec
10.30 Slemminge
Sakskøbing Kirkes Pigekor
3.søndag i advent
Søndag d. 23.dec
10.30 Engestofte
10.30 LL
4. søndag i advent
13.00 Engestofte
Mandag d. 24. dec
13.30 + 14.45 + 16.00
14.30 Engestofte
Juleaften
HMT
16.00 Slemminge
Tirsdag d. 25. dec
10.30 Fjelde
10.30 LL
Juledag
Onsdag d. 26.dec
10.30 Engestofte LL
10.30 HMT
2. Juledag
Søndag d. 30. dec
10.30 Slemminge
10.30 LL
Julesøndag
Tirsdag d. 1. jan
14.00 Engestofte
14.00 LL
Nytårsdag
16.00 Fjelde
Søndag d.6. Jan
19.00 HMT
10.30 Engestofte
Helligtrekongers søndag
10.30 Fjelde
Søndag d. 13. jan
14.00 Engestofte Jubilæumskoncert
10.30 HMT
1.søndag efter H3K
v. organist Jesper Bay Jensen
Søndag d. 20. jan
10.30 LL
14.00 Slemminge
Sidste s. efter H3K
Kirkekaffe
Nytårsmøde
Søndag d. 27. jan
10.30 HMT
10.30 Engestofte
Septuagesima
Søndag d. 3. feb
10.30 LL
10.30 Slemminge
Seksagesima
Diakoniens dag
Søndag d. 10. feb
10.30 LL
10.30 Engestofte
Fastelavn
Kirkekaffe
Søndag d. 17. feb
19.00 LL
10.30 Fjelde LL
1. s. i fasten
Søndag d. 24 feb
10.30 HMT
14.00 Slemminge
2. s. i fasten
Søndag d. 3. marts
10.30 LL
10.30 Engestofte EGV
3. s. i fasten

Hanne Margrethe
Tougaard (HMT) og
Lisbeth Lumby (LL)
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Dansk jul i Grimsby
”Bortset fra alle forskellene, så er der
ikke den store forskel”. Det var mit
standardsvar, når jeg i Canada blev
spurgt om forskellen mellem Canada og Danmark. Både her og der slår
folk jo deres græsplæner, køber ind i
supermarkeder, pynter op til jul og
har garagen fyldt med alt muligt andet end bilen/bilerne. Men det hele
ser da lidt anderledes ud…
I skrivende stund (27. oktober
2012) summer det af aktivitet i den
danske, lutherske kirke i Grimsby, for
julebasaren nærmer sig. Mon Ruth
og Joanne får solgt alle deres fine,
strikkede sager i år? Mon den danske
bager i Toronto stadig leverer godt,
dansk wienerbrød til delikatessebordet? Mon Kirsten fra Port Dover igen
fører an i fremstillingen af det lækre
danske smørrebrød, der er kendt i
hele nabolaget? Mon gaveboden har
rigeligt med små, kunstige juletræer
og nisser? Julebasaren den første lørdag i november er vigtig for kirkens
økonomi. Sidste år gav den næsten
$9,000!
Grimsby, der er opkaldt efter den
engelske Nordsø-by af samme navn,
ligger ned til Ontario-søen på den
smalle landtange eller halvø, der
adskiller denne sø fra Erie-søen. Ca.
40 km længere mod øst ligger Niagara-vandfaldene. Fra 2011 til 2012
havde min kone Lajla og jeg den
store glæde at være præstepar i et år
for den danske menighed, der siden
1969 har haft kirke og præstebolig i
en ejendom fra 1878. Nu er det vore
efterfølgere, Lars og Lis Skjødt-Jakobsen, der er i fuldt sving, men ikke
alene, for rigtig mange hænder har
været i gang hele året, og er det særlig nu før basaren.
I et julebrev sidste år skrev jeg: 1.
søndag i advent var en ganske mild
novemberdag med lidt regn i luften, og dér kom de en efter en, først
Aurora, som var dagens hostess, så
Lesya, der var deacon den dag, og så
de andre fra menigheden, alle ind ad
køkkendøren for det er det nemmeste! Til sidst kom også de børn, der
skulle øve sig på Lucia-optoget 11.

december. Klokkerne (et bånd) lød,
organist Phil præluderede på klaveret, og så var vi i gang. Den kommende Luciabrud tændte det første
lys på adventskransen, og lidt senere
kom alle de små op med hver sin figur til julekrybben, for Maria og Jesus og Josef og de vise mænd måtte
være på plads for at vi kunne se, hvor
vi skulle hen, mod jul nemlig! Og vi
havde en dejlig gudstjeneste…
Som i Danmark er det tiden før jul,
der er mest ”julet”, men i Grimsby
får den lige en ekstra tand. Husejerne overgår hinanden i udsmykning
med flotte og farverige lyskæder. Det
kan gøres, så det ser virkelig godt ud,
selv om et par ”juletræer”, der et sted
blinkede i takt til temmelig høje julemelodier, måske var lige i overkanten! I kirken var vi mere beherskede,
dog med lyskæde om et grantræ – og
hjerter i vinduerne.
Kirken var fyldt til gudstjenesten
den dag, der skulle være Lucia-optog. Børnene, som var børne- og oldebørn af de oprindelige indvandrere fra 1950’erne, gjorde det rigtig fint
og delte bagefter Lucia-brød ud til
alle. Så blev kirkerummet lynhurtigt
ommøbleret, og så var der juletræ i
”forsamlingshuset” med juledans,
julemand, godteposer og det hele!
Ugen efter var det 2. generations
tur ved De ni Læsninger. Ni af me-

nighedens yngre medlemmer læste
de stykker fra bibelen, der peger hen
mod Jesu fødsel i Betlehem. Det gjorde de smukt og havde virkelig lagt
noget i det. Bagefter samledes alle til
kaffebord i menighedslokalerne, og
det blev en dejlig aften.
Juleaften og Juledag var mere stille med fremmøde som på almindelige søndage, men der var musikalsk
solo-indslag ved både den danske
gudstjeneste juleaften og den engelske Juledag. Ja, der var ”Christmas”
i tekster og salmer og juleglansen
strålede fra det store træ i kirken, og
fra Hennys lille træ, som vi købte
på julebasaren; det stod oppe hos os
i lejligheden og lyste gennem vores
stilfærdige juleaften, hvor tankerne
gik til dem derhjemme.
Julen betyder meget i de danske
udlandskirker, og sikkert var længselen efter den danske jul en af de
faktorer, der gjorde det naturligt og
rigtig at danne danske menigheder.
Det er så lidt pudsigt, men meget rigtigt nu, at det meste foregår på engelsk, dog på en tydelig dansk måde!
På længere sigt må de danske kirker
smelte sammen med tilsvarende canadiske kirker, for når alt kommer til
alt, er der ikke den store forskel, bortset fra forskellene, naturligvis!
Nils Roland

