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Arbejderne i Vingården
Mattæusevangeliet kap. 20,1-16
Historien
Billedet nedenfor er malet af en af reformationstidens store malere Lucas
Cranach i 1569. Og det forestiller lignelsen om arbejderne i vingården fra
Mattæusevangeliet. Pointen i lignelsen er jo som bekendt at arbejderne,
til deres store skuffelse, får lige løn
for ulige arbejde. Og det er jo også
uretfærdigt efter vores logik. Men
lignelsen fortæller os altså samtidigt,
at i forhold til Gud, kan vi ikke sammenligne os med hinanden og anvende vores egen retfærdighedssans,
for Guds retfærdighed er af en anden
kaliber. I forhold til Gud får vi det
som Gud vil vi skal have.
Billedet
Maleriet forestiller nogle arbejdere i
en vingård på et bjerg. Til højre ser vi,
hvordan der hos protestanterne er arbejdsomhed og frodig vækst i vingården. Det er Luther, der går rundt med
riven i forgrunden. Til venstre ser
man katolikkerne. Her er jorden gold
og ufrugtbar. Katolikkerne skildres
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som værende grådige og i gang med
at ødelægge jorden. I forgrunden mødes paven med Jesus. I hånden har paven en denar. Måske er det nu paven
selv, der beklager sig til Jesus over at
have arbejdet så mange århundreder,
for kun at få en sølle denar ud af det!
Men også han får den løn han fortjener hos Gud. Og i denne detalje ligger
kunstnerens kommentar til katolicismen: at selv paven er et menneske der
er omfattet af lignelsens budskab om
lige løn for ulige arbejde. Vi kan kun
sige ’Gud i vold’.
Budskabet
Maleriet er et billede på opgøret mellem protestantisme og katolicisme.
Det er et billede på den nye kirke
som, med en ny selvforståelse, et
nyt syn på forholdet mellem Gud og
menneske. Og her forkynder maleriet, at vi der er døbte og lever her midt
i livet, er vingårdens arbejdere. Og
lignelsen og maleriet siger til os alle,
at som arbejdere i Guds vingård får
vi i troen på Kristus del i den samme
løn - dvs. at vi med Jesus Kristus kan
tro på, at vi får del i Guds rige – ikke

efter fortjeneste og flid, men efter
Guds gavmilde og frie beslutning.
Esbern Gaur Vernersen
Kirkebladet for
Sakskøbing-egnen
udgives af menighedsrådene i
vore ni sogne.
Redaktør: Tommy Jørgensen,
Drosselvej 10, 4990 Sakskøbing
Kirkebladet trykkes i 5000 eksem
plarer og udkommer 4 gange om
året: 1. marts, 1. juni, 1. septem
ber og 1. december.
Ved manglende levering bedes
man henvende sig til kirke
kontoret i Sakskøbing eller
sognepræsten.
Deadline næste gang:
29. januar 2012
Redaktionens medlemmer
- Bendicht Mader, Tårs
- Esbern Gaur Vernersen,
Majbølle-Vigsnæs
- Anne Birgitte Villadsen, Radsted
- Henning Due-Hansen,
Sakskøbing
- Knud-Erik Rasmussen,
Våbensted

Radsted og Tårs Sogne
Adventsgudstjeneste
for børn og voksne
Lørdag den 3. december er der adventsgudstjeneste for børn og voksne
i Radsted kirke kl. 13.00. Gudstjenesten er kommet i stand på foranledning af den lokale ingeniørforening
– men alle er velkomne til at komme
og være med til at tænde alle lysene i
kirkeårets farvestrålende krans, synge advents- og julesange og høre alle
tiders bedste historie.
Vi synger julen ind
Torsdag den 15. december kl. 19.00
synger vi julen ind i Radsted kirke.
Nysted Kirkes Ungdomskor synger
for os og med os af julens salmer og
sange, og ind imellem lytter vi til
tekster om jul.
Det er efterhånden blevet tradition, at konfirmanderne bager luciabrød til våbenhuskirkekaffen bagefter - og det gør de også i år.
Velkommen til en hyggelig indunder-jul-aften!
Konfirmand Aktion
Konfirmanderne deltager i projekt
Konfirmand Aktion 2012 og får i
den anledning besøg af Marina Bassem Samy, 22 år, universitetsstuderende og freelance fotograf fra Cairo.
Hun vil fortælle om at være ung og
kristen i Egypten ved en ekstra kon-

firmandtime onsdag den 22. februar
kl. 16.00. ”Gamle” konfirmander er
velkomne! Og kl. 18.00 er der egyptisk mad til alle, inden dagen sluttes af med en aftengudstjeneste kl.
19.00 i Radsted kirke. Konfirmanderne sælger kage efter gudstjenesten
for at samle penge ind til ”Bekæmp
Børnearbejde”.
Eftermiddagsmøder i Radsted
Tirsdag den 17. januar vil sognepræst
Bendicht Mader fortælle og vise lysbilleder fra byerne Wittenberg og
Weimar i Tyskland, i det tidligere
Øst-tyskland. I disse byer havde henholdsvis Martin Luther og Johann
Wolfgang Goethe deres virke.
Tirsdag den 21. februar fortæller
Ruth Jensen om livet i Radsted, især
om Idalund Teglværk.
Eftermiddagsmøderne begynder
kl. 14.00. Alle er velkomne, og kirkebilen kan bestilles.
Kyndelmisse
Søndag den 5. februar har vi lige
rundet den gamle kyndelmissedag,
og kyndelmisse-temaet om lyset der
er stærkere end mørket vil præge
guds
tje
nes
ten kl. 19.00 i Radsted
kirke. Gudstjenesten slutter med
tændte fakler og varm kakao i præs
tegårdshaven.

Adresser Tårs
Sognepræst Bendicht Mader
Tårsvej 16
4990 Sakskøbing
Tlf. 54 77 20 39
Træffes bedst kl. 11-12
Mandag er fridag.
Formand Sidsel Vasholt Jønck
Ottevej 2
4990 Sakskøbing
Tlf. 54 77 21 99
Mobil 22 40 64 72
Kirkeværge Ib Lyck Hansen
Tårsvej 8
4990 Sakskøbing
Tlf. 54 77 20 84

Fastelavn
Fastelavns søndag den 19. februar
fejres med familiegudstjeneste i RadAdresser 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

Kirkedøren i Wittenberg m. Luthers teser.
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sted kirke kl. 14.00 og tøndeslagning
og fastelavnsboller bagefter i præstegården. Gudstjenestens overskrift er
“Hemmelighed”, så derfor og fordi
det er fastelavn må børn (og voksne)
gerne komme udklædt. Og der er
også mere, der er udklædt eller hemmeligt den dag!
Saxe-Koret i Tårs Kirke
søndag den 11. dec. kl. 19.00
Ved aftengudstjenesten 3. søndag i advent i Tårs Kirke medvirker
Saxe-Koret. Koret ledes af Mona
Watt-Boolsen fra Nysted. Ved gudstjenesten vil koret synge en række
advents- og julesalmer.
Derefter indbydes alle til sammenkomst i Præstegårdens konfirmandstue. Vel mødt!

Eftermiddagsmøder
i Tårs præstegård
I lighed med de foregående år indbydes atter til et særligt adventseftermiddagsmøde. Det finder sted
tirsdag den 6. december kl. 14.00 i
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.
Første eftermiddagsmøde i 2012
finder sted tirsdag den 7. februar –
ligeledes kl. 14.00 i præstegårdens
konfirmandstue.
Her vil Margrethe og Harry Kristiansen fortælle og vise billeder fra
Bornholm og øens historiske monumenter og seværdigheder. Alle er
velkomne.

Lys i kirken
I advents- og juletiden vil lyset være
tændt i Tårs Kirke i aftentimerne
Besøg af sognepræsten
Hvis det ønskes, kommer sognepræsten gerne på besøg på Nykøbing F
Sygehus. Men i så fald er det nødvendigt at give besked. Sygehuset
har nemlig ikke længere pligt til at
oplyse præsterne om indlæggelser
fra sognet.

Slemminge Fjelde Våbensted Engestofte Sogne
Advent i de fire kirker
I år holder de fire kirker adventskalender med julesang, gæster og risengrød.
Lørdag 26. november kl. 16.00 åbner vi kalenderen i Fjelde, hvor viceborgmester Flemming Jantzen vælger
julesalmer. Efter adventskalenderen
er der risengrød i våbenhuset.
Lørdag 3. december kl. 16.00 vælger klassisk sanger Karina Strømberg
julesalmer i Våbensted kirke. Efterfølgende gløgg, kage og julebasar i
Våbensted præstegård.
Lørdag 10. december kl. 16.00
vælger formand for børne- og undervisningsudvalget i Guldborgsund,
halinspektør Janne Hansen julesalmer. Efter adventskalenderen er der
risengrød i præstegården.
Lørdag 17. december kl. 16.00
vælger forhenværende formand for
menighedsrådet Ejvind Larsen julesalmer i Engestofte kirke. Efter adventskalenderen er der risengrød i
jagtstuen på Engestofte gods.
Jul i de fire kirker
Der er familievenlige juleaftensgudstjenester 24. december i Våbensted
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kirke kl. 14.00 og i Slemminge kirke
kl. 16.00.
Juledag 25 december er der stemningsfulde gudstjenester i Engestofte
kirke kl. 10.00 og i Fjelde kirke kl.
11.00.
Godt Nytår!
Vi holder nytårsgudstjenester på
ven
lige tidspunkter nytårsdag kl.
14.00 i Fjelde kirke og kl. 16.00 i Engestofte kirke. Efter gudstjenesterne
ønsker vi hinanden godt nytår med
kransekage og champagne.
Nytårsmødet
Velkommen til nytårsmøde søndag
den 22. januar kl. 14.00. Vi begynder
med gudstjeneste i Slemminge kirke.
Gudstjenesten vil blive forkælet med
et særligt orgelprogram på kirkens
digitale orgel.
Efterfølgende inviterer menighedsrådet på kaffe og lagkage i præstegården. Formanden for menighedsrådet aflægger beretning og så
byder vi velkommen til den ny sognepræst i Majbølle Vigsnæs: Esbern
Gaur Vernersen, som vil præsentere
sig selv.

”Jeg savner dig”
samtalegruppe for
mennesker som har mistet
Et tab er altid så slemt som det opleves! 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.
Der er mulighed for at mødes i
vores samtalegruppe og dele det,
der tynger, efter et dødsfald. Her må
man tale om sin sorg, uden at nogen
straks foreslår at man skal skynde
sig at komme videre. Der lægges stor
vægt på at sorggruppen er et trygt og
omsorgsfuldt sted, hvor vi støtter og
lytter til hinanden.
Vi mødes fem gange i løbet af foråret; nemlig hver tredje onsdag kl.
14-16: 11. januar, 1. februar, 22. februar, 14. marts, 11. april.
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

Kirkesang i de fire kirker
Kirkernes dygtige sanger Birgitte
Czuba har valgt at stoppe som kirkesanger. Vi har været meget glade
for Birgittes sang, hvortil kommer, at
hun med sit venlige og imødekommende væsen har sat sit positive
aftryk på kirkerne. Vi siger Birgitte
Czuba tak for den store indsats hun
har ydet.

er naturligvis frivilligt, om man vil
deltage i afslutningen i kirken.
Gruppen varetages af præst Ulla
Skou Rasmussen. Ønsker du at være
med, eller vil du høre om samtalegruppen måske er noget for dig –
kontakt da venligst præst Ulla Skou
Rasmussen 54779399 – mobil/sms:
30548230 – mail usr@km.dk.
Kyndelmisse –
fest for lysets tilbagevenden
Torsdag 2. februar kl 19.00 oplyses
Engestofte kirke af levende lys. Tekster og salmer har håbet som omdrejningspunkt og lysets tilbagevenden
som tema. Saxekoret deltager med
en buket forårsbebudende sange.
Vi slutter i våbenhuset med en kop
varm kakao og en opmuntrende
pandekage.
Hverdagsgudstjenester
Der er enkle hverdagsgudstjenester
med mulighed for dåb i Engestofte
kirke lørdag 21. januar kl. 16.30 og
i Våbensted kirke lørdag 3 marts kl.
11.00

Klatregudstjeneste
i Slemminge
Der er himmelspræt med rappellinginstruktør Morten Rahbek og hans
dygtige team i Slemminge lørdag 10.
marts kl. 14.00.
Vi begynder med gudstjeneste
særligt tilrettelagt for konfirmander
og unge. Derefter kan alle, der vil og
tør, prøve at klatre.
Sko til indendørs idræt er nødvendigt, af hensyn til kirkemuren.
Kom glad!

Aftensang i Fjelde
Torsdag 16. februar kl. 19.00 er der
aftensang i Fjelde kirke. Vi synger aften- og årstidssange fra salmebogen
og højskolesangbogen. Der læses en
tekst fra Bibelselskabets 3. tekstrække
og aftenen indrammes af orgelmusik
ved organist Ranko Kozuh. Efter aftensangen bydes der på en lille forfriskning i våbenhuset.
Fastelavn for børn
I samarbejde med beboerforeningen
arrangerer menighedsrådet fastelavnsfest med tøndeslagning, fastelavnsboller og præmier til de finest
udklædte. Vi begynder med gudstjeneste for børn i Våbensted kirke søndag 19. februar kl. 14.00.

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

Strikkecaféen og Julebasaren
Velkommen til cafémøder med strik.
Vi mødes mandag 16. januar i Slemminge præstegård, og mandag 13
februar i Våbensted præstegård. Alle
dage mødes vi fra 13.30 til 15.30. Du
kan bestille kirkebilen ved at ringe
dagen før på 54779049.
Bemærk strikkecafeens julebasar lørdag 3. december i Våbensted
præstegård. Der sælges blandt andet
lækre retrotæpper til særdeles rimelige priser. (Dét var en julegaveidé!)
Overskud fra basar går til Folkekirkens Nødhjælp.

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 54706598 mobil
20746385
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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Majbølle og Vigsnæs sogne
»Så er jeg tilbage igen«, og jeg vil
gerne sige alle tak for den hjertelige
modtagelse. Jeg glæder mig til at
være jeres præst og deltage i livet i
sognene. Sammen skal vi skabe livet
i og omkring kirkerne i Majbølle og
Vigsnæs, og derfor vil jeg gerne opfordre alle til at komme med forslag,
tanker og idéer, som kan bidrage til
udviklingen af kirkelivet. Vi ses i kirkerne.
Esbern Gaur Vernersen
Luciaoptog
4. december i Vigsnæs kl. 19.00 og
den 11. december i Majbølle Kirke
kl.19.00 er der Luciaoptog. Alle børn
i Majbølle og Vigsnæs inviteres til at
være med ved begge gudstjenester.
Efter gudstjenesterne er der luciaboller og kaffe til alle. Kirkesanger AnnLisa øver sangene og optoget fredag
den 2. december kl. 16.30 og fredag
den 9. december kl. 16.30, begge
gange i kirken. Øvningen tager ca.
en times tid.
Fastelavn
Den 19. februar er det fastelavn,
og i år holdes der familie- og børnegudstjeneste med efterfølgende
tøndeslagning i præstegårdshaven.
Traditionen er i år flyttet til præstegårdshaven i Majbølle for at tage
de nye lokaler og omgivelser i brug.
Vi glæder os til at se jer udklædte –
børn og voksne.
Pejsefortællinger
Den 1. december kl. 19.00 i Majbølle
præstegård byder Menighedsrådet
velkommen til en aften med ’Marianne Christensens fortællinger’.
Denne aften får vi besøg af ’fortællerinde’ Marianne Christensen, der
med sit store og varme hjerte og
smittende humør, vil fortælle os om
alle de kloge, skæve og snurrige eksistenser her fra Lolland samt forskellige andre sagn og julefortællinger.
Hun er selv fra Lolland i mange generationer. Der vil være juletræ, adventskrans, salmesang og kaffe og te.
Vi glæder os til en hyggelig aften, og
6

Adresser Majbølle-Vigsnæs
Sognepræst
Esbern Gaur Vernersen
Præstestræde 45
4862 Guldborg
Tel. 21 90 34 58 /
54 77 02 35
Graver
Jesper Nielsen
Spurvestræde 15
4862 Guldborg
Tlf. 40 86 20 69

Marianne Christensen.
håber ilden vil fænge, når vi tænder
op i pejsen i den gamle præstegårds
havestue.
Fællesskabet
I fællesskab går vi mod lysere tider
med flere dejlige eftermiddage, hvor
vi fortsat samles omkring foredrag,
højtlæsning, gymnastik, kaffen og
den hjemmelavede kage og - ikke
mindst, hinandens gode selskab.
Alle er velkomne!
Litteraturkredsen
Litteraturkredsen mødes næste gang
den 11. januar 2012 i sognehuset i
Vigsnæs kl. 19.00. Denne aften mødes vi for at tale om Jette A. Kaarsbøls ’Din næstes hus’ og Jeannette
Walls ’Glasslottet’. Det er ingen forudsætning at man har læst begge
bøger. Man er også velkommen til
bare at møde op og lytte og give sit
besyv med.

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 trans
porten.
Sognenes hjemmeside
www.majboelle-vigsnes.dk

Sakskøbing Sogn

Den nye præst
Mens Lisbeth Lumby er på barselsorlov, fungerer Birgitte Saltorp som
Sakskøbings anden sognepræst. Birgitte har været præst i Tømmerup
ved Kalundborg i ti år og siden lærer
på Højskolen Marielyst. Hun træffes
på telefon 54 70 45 17.

møder med et alsidigt program i
præstegårdens konfirmandstue, Ves
tergade 6. Der er mulighed for gratis
kirkebil, som kan bestilles på tlf. 54
85 43 44. Alle er velkomne! Vi serverer kaffe á 10 kroner.
Jul på Perronen
Den 13. december 2011 kl. 14.00 begynder vi med en kort gudstjeneste
i kirken, hvorefter kaffen står klar i
præstegårdens konfirmandstue. For
mand for Perronen i Nykøbing Klavs
Lauritzen fortæller om, hvordan
det er at holde jul for socialt udsatte
mennesker: Hvad er julen hvis ikke
man har sit sociale netværk med sig?
Argentina tur/retur
Den 10. januar 2012 kl. 14.00 fortæller de tre menighedsrådsmedlemmer
i Sakskøbing Ellis Bilslev-Jensen,
Jonna Hartmann og Henning DueHansen om et besøg hos de fire danske menigheder i Argentina og om
oplevelser i Andesbjergene.

Birgitte Saltorp.

Strikkeklubben
Der er strikkeklub følgende tirsdage
kl. 14-16 Sakskøbing sognegård:
6/12, 3/1, 7/2 og 6/3.

Polske stemmer
Den 14. februar 2012 kl. 14.00 fortæller forfatter, tidligere gymnasielærer
Søren Kolstrup, Maribo, om den polske udvandring til Danmark, specielt
Lolland-Falster. Han vil fortælle om
de polske familier og deres hårde levevilkår, og han trækker linier op til
senere indvandringsbølger.

Lucia og Julebasar
Søndag den 11. december står Sakskøbing på den anden ende. Ved
gudstjenesten kl. 10.30 er der Luciaoptog med børn fra Ellekildeskolen, og om eftermiddagen er der
julebasar i Sognegården fra kl.13.00
til 16.00, så det i forbindelse med
handelsstandsforeningens juleoptog
vil være muligt at købe af de flittige
strikkedamers produktion.

Tur til Tågerup
Den 13. marts 2012 kl. 14.00 går turen til Tågerup Kirke og derefter til
rundvisning på museet Polakkasernen, som fortæller den lokale historie
om polakkerne. Der er afgang med
bus fra Torvet kl. 14.00. Vi er hjemme
igen ca. kl. 17. Turen koster 60 kr.
Tilmelding er bindende og nødvendig, da der er begrænset deltagerantal. Tilmelding til Ellis Bilslev-Jensen på tlf. 54 70 56 48 senest torsdag
den 1. marts 2012.

4 sogneeftermiddage
For alle interesserede arrangerer
Saks
købing menighedsråd jævnlige

Tal om tro
Hvordan hænger et 2.000 år gammelt budskab sammen med vores liv

og hverdag? Er der snydt med Bibel
en? Hvordan kan man være kristen,
når man kender til korstogene?
Mange spørgsmål trænger sig på
og i en række samtaler vil vi denne
vinter tage det, som er vigtigt for deltagerne i og omkring den kristne tro
op – sognepræst Birgitte Saltorp lægger ud med et tema, og alt efter diskussionslysten og forundrings-paratheden hos deltagerne vil vi komme
langt omkring i løbet af aftenerne,
som finder sted i Sognegården, Torvet 10, følgende onsdage fra kl. 19.00
til senest kl. 21.00: 4., 11., 18. og 25.
januar samt 1. og 8. februar.
En folder om aftenerne fås i kirken og på kirkekontoret.
Du du’r
Diakoniens Dag fejres søndag den 5.
februar ved gudstjenesten kl. 10.30,
hvor vi beder for de udsatte og for
dem, som giver en hånd. Diakoni betyder at man på et kristent grundlag
tjener mennesker i sygdom, alderdom og nød.
Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en frokost i præstegårdens konfirmandstue – tilmelding
senest tirsdag den 31. januar til kir
kekontoret på 54 70 44 09. Efter frokosten fortæller menighedsrådet ved
menighedsmødet om arbejdet i og
omkring kirken. Efter kaffe og kage
fortæller Birgitte Saltorp om kirkens
sociale arbejde.

Bamsegudstjeneste
Tag dit yndlingstøjdyr med i kirke
tirsdag den 7. februar kl. 17.00-18.30.
Vi skal synge salmer og høre om en
pige, der blev bange for en bamse,
og be til Gud. Bagefter er der boller
i karry i præstegårdens konfirmandstue. Børn er velkomne til at tage
venner og forældre eller bedsteforældre med. Det hele er gratis.
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Julekoncert
Søndag d. 4. december kl. 16 er det
tid til den traditionelle julekoncert,
hvor alle Sakskøbings kor er inviteret
i kirke til at synge, både hver for sig
og sammen. I år medvirker Saxekoret, Sakskøbing Mandskor, Saxingers,
Sakskøbing Kirkes Pigekor, Sakskøbing Kammerkor og vokalensemblet
Voci fluenti. Entré 25 kr., som går
ubeskåret til Sakskøbing Sogns legat,
hvorfra der hvert år uddeles julelegater, især til børnefamilier.
De Ni Læsninger
Søndag d. 18. december kl. 16 byder
kirken indenfor til De Ni Læsninger.
Det er en liturgisk gudstjeneste, hvor
ni udvalgte bibellæsninger fører fra
skabelsen over den første jul frem til
det evige liv. Imellem læsningerne
synger Sakskøbing Kammerkor musik til advents- og juletiden.
Sangformiddage
Vi mødes fortsat til sangformiddage
henover vintermånederne, dog bliver decemberudgaven til en sangeftermiddag p.gr. af skolernes julegudstjenester. De 3 arrangementer
bliver derfor: onsdagene d. 21/12 kl.
13.30-15, og d. 25/1 og 22/2 kl. 1011.30. Alle med lyst til at synge årstidens salmer og sange er velkomne.
Nytårskoncert
Søndag den 8. januar kl. 15 spiller
Sakskøbing Tambourkorps nytårskoncert under ledelse af Michael
Borchersen Madsen. Koncertens
program udgør en blandet buket af
populære klassiske toner, nyere filmeller musicalmusik og selvfølgelig
Champagnegaloppen til at slutte af
på. Gratis adgang.
Nyt orgel i kapellet
I november stod et nyt orgel klar i
Sakskøbings kirkegårdskapel. Det
er et digitalt orgel af mærket Allen
Organs - det samme firma, som har
bygget det digitale orgel i Sakskøbing Kirke. Det nye orgel, som dog
8

er købt brugt, erstatter det lille Jensen & Thomsen-orgel, som har stået
her siden kapellet blev bygget. Det er
nu blevet solgt til Aggersborg Kirke
i Nordjylland. Det nye orgel er finansieret dels ved salg af det gamle,
dels ved en gavmild donation fra
»A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.«
Håbet er, at det nye orgel med sine
3 manualer og 39 stemmer kan blive
et mere farverigt og fyldestgørende
instrument til de mange tjenester,
der hvert år finder sted i kapellet.
Orglet indvies ved en koncert søndag d. 22. januar kl. 20, hvor organis
ten fra Sct. Mortens Kirke i Randers,
Christian Præstholm, spiller et program, der viser alle instrumentets
facetter frem. Forud for koncerten
er der aftengudstjeneste kl. 19.00 i
kirken med efterfølgende kirkekaffe,
hvorefter man sammen kan begive
sig ud til kapellet og den spændende
koncert. Gratis adgang.
Præsentationskoncert
Lørdag den 28. januar kl. 16 præsenteres to nye cd’er i kirken. Organisten ved Mølholm Kirke i Vejle,
Vibeke Astner, har som den første
nogensinde indspillet musik på kirkens Köhne-orgel, og kirkens egen
organist Flemming Chr. Hansen har
indspillet to større værker af sig selv
på det digitale Allen-orgel.
Ved koncerten kan man høre
smagsprøver på musikken fra de to
cd’er, som også kan købes.
Orgelkoncert i mørke
Søndag d. 12. februar kl. 20 er der
orgelkoncert i mørke! I hvert fald
næsten, for der er jo altid lys i orglets nodepult, og der vil også være
nogle få levende lys. Kirkens organist, Flemming Chr. Hansen, spiller
hele samlingen “24 legender” af den
svenske, senromantiske komponist
Emil Sjögren (1853-1918) - duftende
smuk og meditativ musik, som nydes
bedst i dunkel belysning.

Adresser
Kirke- og kirkegårdskontor
Torvet 10, 4990 Sakskøbing
Tlf 5470 4409
Åbent alle hverdage kl 9.00-12.30
Torsdag tillige 15.30-18.00
Kordegn
Susanne Lohse
træffes på kontoret
e-mail: sus@km.dk
Sognepræst
Hanne Margrethe Tougaard
(HMT)
Vestergade 6, 4990 Sakskøbing
Tlf 5470 4202
Træffes bedst 11.00-12.00
e-mail: hmt@km.dk
Mandag er fridag
Sognepræst
Lisbeth Lumby (pt. på barsel)
Konstitueret sognepræst
Birgitte Saltorp (BS)
Træffetid Torvet 10 kl.10.00-11.00
Tlf 54 70 45 17 / 35 83 58 56
e-mail: bis@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 2926 5609
www.giflerne.dk
Kirketjenere
Bibi Hansen Beske, tlf. 2125 3093
Lene Thun Madsen, tlf. 6122
1809
Menighedsrådsformand
Ebbe Bressing
Nystedvej 33, 4990 Sakskøbing
Tlf 5470 7324
Kirkeværge
Jonna Møller
Fjordvej 26, 4990 Sakskøbing
Kirkebil
DanTaxi telefon 5485 4344
eller 7025 2525
Sognets hjemmeside
www.sakskobing-sogn.dk

Kirkegårdshegn
Når man læser middelalderlige skrifter er der en klage, der går igen og
igen: løsgående hunde og grise (!),
der render rundt på kirkegårdene.
Hvis der er nogen, der undrer sig
over det med grisene, må man lige
gøre opmærksom på, at de fleste
mennesker her til lands dengang boede på landet.
Kirkegårdsjorden var blevet afgivet af en landmand, der mente stadig at have brugsretten! I øvrigt var
livet dengang så hårdt, at man syntes, det var nemmere at lade grisene
sørge for sig selv, så man ikke skulle
have besvær med dels at lukke dem
inde, og dels at finde foder til dem.
For grisene er det jo herligt at rode
rundt i nyvendt jord efter orme, og
hvad de nu ellers kan finde. For hundene gælder det samme. Er det mon
derfor kisten skal tre alen – ca 180cm
– ned? Nu om stunder er der nok ingen fare for at finde grise på kirkegården, men vi har vel alle set opslaget
ved indgangen: ingen løse hunde
En løsning måtte findes. I stedet
for at lukke hunde og grise inde,
fandt man ud af at lukke dem ude.
Og Danmark gik i gang med at bygge
kirkegårdshegn. Det nemmeste, og
bliver det gjort ordentligt også det
kønneste, er jo at stable marksten op.
I Majbølle er der et pænt opstablet
hegn, et uden dikkedarer. Desværre
er det ved at gro til, og det er vel kun
et spørgsmål om tid inden frost får

Kirkegårdshegn ved Majbølle kirke.

Kirkegårdshegn ved Slemminge kirke.
det til at skride ud. På den anden side
af vejen, over mod kirkegården har
man ofret en murstensmur, men den
er ret ordinær!
I Slemminge har man kompromisset, og lavet en murstensmur ud
mod vejen, og en markstensmur vinkelret på vejen. Denne er også godt
tilgroet, men så bred, at den kan holde i mange år endnu, så længe, der
ikke gror træer i den
Hegnet ved Engestofte kirke er
kun en hæk, og man undres lidt, til
man kommer i tanke om at i middelalderen var kirken privat, underlagt

godset, så dels har der ikke været noget fritløbende fæ, og dels har man
vel haft en skytte til at tage sig af
forefaldende arbejde !!!
Andre steder er der tilhuggede
sten lagt i cement. Cementen kom
først til i midten af 1800-tallet, så
hvad der har været før da, vil jeg ikke
engang begynde at gisne om.
Men cement er ikke uendeligt
holdbart, hvad Sakskøbing kirkemur
vidner om. Sidste år blev den repareret, og det var ikke billigt.

Kirkegårdshegn ved Engestofte kirke.

Tilhuggede sten i cement.

Tommy Jørgensen
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Søg, og du
skal finde
Hvis man er interesseret i den lokale
kirkes historie, vil vide noget om altersølvet, kirkeskibet, den mærkelige
sten i murværket eller personerne
på epitafiet, er der stor sandsynlighed for, at man kan finde svaret
i Nationalmuseets store bogværk
”Danmarks Kirker”, som indeholder
omfattende beskrivelser af kirkebygningerne, deres kalkmalerier, inventar og gravminder.
”Danmarks Kirker” har været under udgivelse siden 1933 og fylder nu
57 bind på mere end 37.000 sider. Så
de færreste har lige det bogværk stående på reolen!
Men det er der råd for nu. 2 klik,
og man har beskrivelsen af en kirke
på computerskærmen. ”Danmarks
Kirker” er nemlig ved at blive digitaliseret, og på nuværende tidspunkt
er 14.000 sider om kirker i de tidligere Ringkøbing, Århus, Vejle, Odense,
Svendborg, Maribo og Bornholms
amter blevet indscannet og lagt på
internettet.
Bogudgivelsen følger den amts
ind
deling, der var gældende ved
værkets begyndelse, og tager ikke
hensyn til senere kommunal-, amtsog regionsreformer. På nettet er det
lidt enklere, hvis man ikke lige kan
huske, at f. eks. Radsted engang lå i
Maribo Amt. Man søger bare på kirkens navn.
Beskrivelserne af kirkerne i Maribo Amt er udgivet i 1948-1951, så
hvad der er sket siden af restaureringer og anskaffelse af nyt inventar er
ikke med.
Gennem årene er der også sket visse forandringer i opfattelsen af hvad
der skal med. Orgler og kirkegårde
er f.eks. først med i de senere udkomne beskrivelser. Men se selv på:
www.danmarkskirker.natmus.dk.
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Hvad sker der?
December
Lørdag 26/11 Fjelde Kirke kl. 16.00: Julekalenderen åbnes v. Flemming Jantzen
Lørdag 3/12 Våbensted Kirke kl. 16.00: Julekalender v. Karina Strømberg
Radsted Kirke kl. 13: Adventsgudstjeneste for børn og voksne.
Søndag 4/12 Sakskøbing Kirke kl. 16.00: Julekoncert med
mange medvirkende kor
Tirsdag 6/12 Tårs præstegårds konfirmandstue kl. 14.00 Adventsmøde
Sakskøbing sognegård kl. 14-16: Strikkeklub
Lørdag 10/12 Slemminge Kirke kl. 16.00 Julekalender v. Janne Hansen
Søndag 11/12 Sakskøbing Kirke kl. 10.30 Luciaoptog og senere 13-16.00
julebasar i sognegården
Majbølle Kirke kl. 19.00 Luciaoptog
Tirsdag 13/12 Sakskøbing Kirke kl. 14.00 Efter en kort gudstjeneste fortæller
Klavs Lauritzen om jul med ensomme i ”Perronen” i Nykøbing
Torsdag 15/12 Radsted Kirke kl. 19.00: Julen synges ind med
Nysted Kirkes ungdomskor
Lørdag 17/12 Engestofte Kirke kl. 16.00 Julekalender v. Ejvind Larsen
Onsdag 21/12 Sakskøbing sognegård kl. 13.30-15.00 Sangeftermiddag
Januar
Tirsdag 3/1
Onsdag 4/1
Søndag 8/1
Tirsdag 10/1

Sakskøbing sognegård kl. 14-16: Strikkeklub
Sakskøbing sognegård Torvet 10 kl. 19 - ca 21: Om tro v. BS
Sakskøbing Kirke kl. 15.00: Tambourkorpset spiller nytårskkoncert
Sakskøbing præstegårds konfirmandstue kl. 14.00 Medlemmer
af Sakskøbings menighedsråd fortæller om en Argentinatur.
Onsdag 11/1 Fjelde Kirke kl. 14 -16.00 Sorggruppen mødes i våbenhuset
Sognehuset i Vigsnæs kl. 19.00 Litteraturkredsen samles
Sakskøbing sognegård Torvet 10 kl. 19 - ca 21: Om tro v. BS
Mandag 16/1 Slemminge præstegård 13.30-15.30 Strikkecafé
Onsdag 18/1 Sakskøbing sognegård Torvet 10 kl. 19 - ca 21: Om tro v. BS
Tirsdag 17/1 Radsted præstegård kl. 14.00: B. Mader fortæller og viser
lysbilleder
Lørdag 21/1 Engestofte Kirke kl. 16.30 Gudstjeneste m. dåb
Søndag 22/1 Sakskøbing kirkegårdskapel kl. 20.00: Det nye orgel indvies
med en koncert
Onsdag 25/1 Sakskøbing sognegård Torvet 10 kl. 10-11.30 Sangformiddag
Sakskøbing sognegård Torvet 10 kl. 19 - ca 21: Om tro v. BS
Lørdag 28/1 Sakskøbing Kirke kl. 16.00: Koncert med Vibeke Astner
Februar
Onsdag 1/2

Fjelde Kirke kl. 14 -16.00 Sorggruppen mødes i våbenhuset
Sakskøbing sognegård Torvet 10 kl. 19 - ca 21: Om tro v. BS
Torsdag 2/2
Engestofte Kirke kl. 19.00 Kyndelmisse
Søndag 5/2
Sakskøbing Kirke kl. 10.30: Diakoniens dag og menigheds
møde med frokost
Tirsdag 7/2
Tårs konfirmandstue kl. 14.00:
Margrethe og Harry kommer og fortæller om Bornholm
Sakskøbing sognegård kl. 14-16: Strikkeklub
Saksk øbing Kirke kl. 17-18.30: Bamsegudstjeneste
Onsdag 8/2
Sakskøbing sognegård Torvet 10 kl. 19 - ca 21: Om tro v. BS
Søndag 12/2 Sakskøbing Kirke kl. 20.00 Orgelkoncert i mørke
Mandag 13/2 Våbensted præstegård kl. 13.30-15.30 Strikkecafé
Tirsdag 14/2 Sakskøbing præstegårds konfirmandstue kl. 14.00
Søren Kolstrup fortæller om polakker i Danmark
Torsdag 16/2 Fjelde Kirke kl. 19.00 Aftensang, Ranko Kozuh spiller
Tirsdag 21/2 Radsted præstegård kl. 14.00 Ruth Jensen kommer og fortæller
Onsdag 22/2 Sakskøbing sognegård Torvet 10 kl. 10-11.30 Sangformiddag
Fjelde Kirke kl. 14 -16.00 Sorggruppen mødes i våbenhuset
Radsted Kirke kl. 19.00: Aftensgudstjeneste
Marts
Lørdag 3/3
Tirsdag 6/3
Lørdag 10/3
Tirsdag 13/3
Onsdag 14/3

Våbensted Kirke kl. 11.00 Gudstjeneste med dåb
Sakskøbing sognegård kl. 14-16: Strikkeklub
Slemminge Kirke kl. 14.00 Gudstjeneste m. rappelling
Sakskøbing Kirke kl. 14.00 En tur til Tågerup
Fjelde Kirke kl. 14-16.00: Sorggruppen mødes i våbenhuset

April
Onsdag 11/4

Fjelde Kirke kl. 14-16.00: Sorggruppen mødes i våbenhuset

14.00 Våbensted BS
16.00 Engestofte EGV
14.00 Slemminge
Nytårsmøde
10.30 Våbensted
14.00 Fjelde Dåb

10.30 BS

10.30 HMT

19.00 HMT
Kirkekaffe

10.30 Engestofte

19.00 HMT

11/3

4/3

26/2

19/2

12/2

5/2

29/1

22/1

15/1

14.00

10.30

10.30 + Fastelavn

9.00 BM

10.30

10.30

19.00

9.00 BM

15.00

10.30

16.00

10.30

19.00 + Lucia

Majbølle

10.30

19.00

10.30

14.00

19.00 + Lucia

Vigsnæs

Esben Gaur Vernersen (EGV)

10.30

19.00

10.30

10.30

19.00

14.00

15.00

10.30

10.30

14.45

19.00
Saxe-Koret medvirker

10.30

Tårs

Benedikt Mader (BM)

Lørdag den 3. december kl. 13.00 i Radsted Kirke: Adventsgudstjeneste v. ABV, kl. 16.00 i Våbensted kirke: Adventsgudstjeneste v. USR
Lørdag den 10. december kl. 16.00 i Slemminge kirke: Adventsgudstjeneste v. USR
Tirsdag den 13. december 2011 kl. 14.00: Gudstjeneste i Sakskøbing Kirke v. BS i forbindelse med sogneeftermiddag
Lørdag den 17. december kl. 16.00 Engestofte kirke: Adventsgudstjeneste v. USR
Onsdag den 21. december 2011 kl. 8.20 og 9.10 og 10.00: Skolernes juleafslutning i Sakskøbing Kirke v. HMT
Lørdag den 21. januar kl. 16.30: Engestofte kirke. Hverdagsgudstjeneste med dåb v. USR
Torsdag den 2. februar kl. 19.00: Engestofte kirke. Kyndelmissegudstjeneste v. USR
Tirsdag den 7. februar kl. 17.00: Sakskøbing Kirke bamsegudstjeneste v. BS
Torsdag den 16. februar kl. 19.00: Fjelde kirke. Aftensang v. USR
Lørdag den 3. marts kl. 11.00: Våbensted kirke. Hverdagsgudstjeneste med dåb v. USR
Lørdag den 10. marts kl. 14.00: Slemminge kirke. Klatregudstjeneste v. USR

10.30 Fjelde

9.00 HMT
Folkekirkens Nødhjælp

10.30 HMT

14.00 Våbensted
Fastelavn for børn
9.00 Slemminge
10.30 Våbensted

14.00 Engestofte BS

10.30 BS

10.30 BS

10.30 Slemminge Dåb

10.30 BS
Diakoniens Dag

10.30 HMT

1/1

14.00 Fjelde
16.00 Engestofte

14.00 HMT
8/1

26/12

14.00 Slemminge BS

25/12

24/12

18/12

10.30 Fjelde
14.00 Våbensted
16.00 Slemminge
10.00 Engestofte
11.00 Fjelde

11/12

4/12

10.30 Våbensted

10.30 Slemminge Dåb

Våbensted - Engestofte
Dato
Slemminge - Fjelde

Ulla skou Rasmussen
(USR)

10.30 BS

10.30 HMT

10.30 BS
Luciabørn
16.00 HMT
De Ni Læsninger
13.30 og 14.45 og 16.00
BS

10.30 HMT

Sakskøbing

Kirke

Søndag d 4.dec
2. søndag i advent
Søndag d 11. dec
3. søndag i advent
Søndag d 18.dec
4. søndag i advent
Lørdag d. 24. dec
Juleaften
Søndag d 25. dec
Juledag
Mandag d 26. dec
2. juledag
Søndag d 1. jan
Nytårsdag
Søndag d 8. jan
1.søndag efter H3K
Søndag d 15. jan
2.søndag efter H3K
Søndag d 22. jan
3.søndag efter H3K
Søndag d 29. jan
Sidste søn. eft. H3K
Søndag d 5. februar
Septuagesima
Søndag d 12. februar
Seksagesima
Søndag d 19. februar
Fastelavn
Søndag d 26. februar
1.søn. i fasten
Søndag 4. marts
2.søn. i fasten
Søndag 11. marts
3.søn. i fasten

Hanne Margrethe
Tougaard (HMT) og
Birgitte Saltorp (BS)

Sognepræst

10.30

19.00 BM

10.30

14.00 Fastelavn

10.30 BM

19.00
Kyndelmisse

10.30

19.00

10.30

10.30 BM

16.30

10.30

10.30

16.00

10.30

10.30

19.00

Radsted

Anne Birgitte Villadsen
(ABV)

Gudstjenester
december 2011 - februar 2012
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En gammel nisse
Kristendom og nisser er to forskellige
ting. Men mange pynter op med nisser ved den tid hvor Jesus har fødselsdag.
Nissepynten handler om hygge
og leg. Jesu fødselsdag handler om
Guds gavmildhed: Gud elskede verden så højt, at han gav sin søn, for
at enhver som tror på ham, ikke skal
fortabes, men have evigt liv.
Forfatteren Herman Stilling får
sagt noget om både nisser og gavmildhed i julefortællingen ”Den
gamle nisse”:
En gårdmand havde en nisse som
han var blevet træt af, fordi nissen ikke var til gavn mere: Nissen
var blevet gammel, den kunne ikke
hjælpe så meget til og for det meste
gik den i vejen.
Nissen var dog velsignet med venlighed og et godt humør, men det
var gårdmanden ligeglad med. Gårdmanden besluttede at nissen skulle
smides ud og det skulle være inden
jul, for så var man fri for at dele den
gode julemad med en unyttig gammel nisse.
Lige før det blev juleaften, fangede gårdmanden nissen, bandt ham
og smed ham op på en trillebør. Derefter blev nissen kørt langt ud i skoven, så langt at han ikke selv kunne
gå tilbage.
Dér blev han smidt af trillebøren,
fik besked på at han var uønsket for
fremtiden og så gik gårdmanden
hjem. Nissen sad alene tilbage og
frøs på krop og sjæl, sådan som det
sker for både nisser og mennesker
når man ikke har brug for dem mere.
Men hjemme fortalte gårdmanden alle, hvordan han havde smidt
nissen ud. Alle så ned i jorden af
skam, men de turde ikke sige den
strenge gårdmand imod. Dog rejste
gårdmandens søn sig og gik over i
værkstedet.
Efter nogen tid ville gårdmanden
se hvad der foregik i værkstedet. Han
fandt ud af at sønnen var ved at sætte
den gamle trillebør i stand. ”Det var
godt” sagde gårdmanden. ”Nu kan
den trillebør holde resten af mit liv”.

”Det skal den” svarede drengen.
”Den skal holde indtil du selv bliver
gammel og ikke kan bruges til noget
mere. Så vil jeg køre dig på trillebøren ud i skoven og smide dig i en stor
snedrive”.
Gårdmanden stod længe og vidste
ikke hvad han skulle sige. Men så tog
han trillebøren og gik lige så stille
over mod skoven.
Da han kom tilbage, sad den gam-

le nisse i trillebøren og så meget velfornøjet ud.
Ulla Skou Rasmussen
(Frit efter Hermans Jul)

