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En brandmand fra Blokhus
ligger og kigger
venter på vandet
drømmer om strømmen
ser ud som en sol
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Sommertid
Sommeren er for de fleste af os tid
til at komme lidt ned i gear: at holde
ferie, at nyde de lange lyse aftener i
fri luft, høre børnenes leg i haverne,
spise friske bær, og i det hele taget ryste vinter og gråhed af os.
For landmanden er sommeren en
travl tid, hvor han (eller hun) høster,
hvad han har sået. Det vil sige, nogle
gange griber vejret ind og får enten
høsten til at tørre ud eller drukne
og får høstmaskinerne til sidde fast,
som vi så mange steder sidste år. Det
er ikke altid, vi får lov at høste det,
vi sår.
Sommersolen kaster et andet skær
over vores liv, og mens vi ligger på
stranden, eller når vi sidder i skumringen og mærker naturen langsomt
gå til ro, tænker mange nok på hvor,
de er i livet og i verden. Er vi sandkorn på stranden, er vi fuglen, som
løfter sig mod himlen med sin sang,
eller er vi et sted derimellem?
Den tid vi lever i stiller store krav
til os om at være noget særligt, at
være originale og have X-faktor: som
om vi ikke lever, med mindre vi er
kendt i det halve land. Og mange af
vores børn og unge tror, de har tabt
på forhånd, fordi de måske ikke har
det, der skal til for at stille sig op på
en scene og give den gas eller blive
optaget i et reality-show og udstille
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sine konflikter og sit sex-liv. De tror,
de har tabt på forhånd!
Det er jo ikke det, vi vil for dem. Vi
vil netop gøre dem til stærke og hele
mennesker med mod på livet. Vise
dem, at den smed og den kontormedarbejder, som passer sit arbejde dag
efter dag, år efter år, er langt mere
værd for samfundet, for fællesskabet,
end det menneske, der får en kort
berømmelse ved at udstille sin ungdommelige uvidenhed i medierne.
Vi kan fortælle dem, at da de blev
døbt, kaldte Gud dem ved navn. Det
var lige præcis dét lille menneske,
Gud omfavnede den dag. Så uanset
om det bliver berømt eller berygtet
eller får et liv som del af det store
fællesskab af os ikke-berømtheder, så
ser Gud det som det menneske, det
er, og elsker det.
Vi kan give vores børn og børnebørn de ord med på vejen, Fadervor,
som kan hjælpe dem til at tale med
Gud på både gode og onde dage og i
alle de helt almindelige dage. Og vi
kan lære dem, at vi alle som landmanden kan lægge frø i jorden, som
vi ikke selv kommer til at høste – at
det ikke er alle, der vinder den halve
million ved programmets afslutning. Men at der måske venter en
større løn i tilfredsheden ved et liv,
der er levet godt, som en del af den
store helhed.
Så er det muligt, at nogle skal
svinge sig som fuglen, højere og videre og (for os at se) friere. Og andre
vil følge den med øjnene og længes.
Men også fuglen har en mage og en
flok, et sted, den hører til.
Vi har alle behov for at vide, at vi
hører til, og at der er brug for os i den

sammenhæng, vi nu er i. Vi har brug
for at føle os som en del af det lille
fællesskab, familien og vennerne,
det større, lokalområdet, og af det
store, fællesskabet med Gud.
Så når vi går med sand mellem
tæerne og skoene i hånden og hører
bølgerne slå ind mod stranden, som
de har gjort i millioner af år og forhåbentlig vil gøre i millioner af år
endnu, så kan vi vide, at det er i orden at være en del af skaberværket.
Vi behøver ikke at skabe os selv forfra hver dag eller hvert andet år, for
vi har steder og mennesker, vi hører
til. Og Gud ser os og kender os.
Tag børnene og de unge ved hånden, og fortæl dem det. Og lad det
være nok denne sommer.
Birgitte Saltorp

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:
Søndag den 22. juli 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
Ny kirkesanger i Radsted
Anne Lund Kristensen fra Nykøbing er pr. 1. maj blevet ansat som
kirkesanger ved Radsted Kirke. Anne
er bankuddannet, men starter til
august med at læse til lærer. Hun
holder af at synge og er med i Gospelkoret Emmaus i Lindeskovkirken. Velkommen til Anne!
Gudstjeneste i Fuglsang Have
Nu har jeg lært det! At det hedder
”have” og ikke ”park”. Og dér er der
altså igen i år fælles friluftsgudstjeneste for hele provstiet søndag den
10. juni kl. 11.00. Der arrangeres kirkebil eller samkørsel ved henvendelse til præstegården, tlf. 5470 5408. Se
også s. 10.
Nyt konfirmandhold
Forberedelsen til næste års konfirmation, som i Radsted helt efter
traditionen bliver 1. søndag efter
påske, den 7. april 2013, begynder i
september. Alle børn i 6. kl. får i juni
et brev med hjem om hvordan man

skal forholde sig, men ellers er man
selvfølgelig velkommen til at ringe
til præstegården og spørge.
Eftermiddagsudflugt
Tårs Sogns eftermiddagsmøde i juni
måned gennemføres som udflugt i
bus. Udflugten finder sted
onsdag den 6. juni (denne dag er
valgt af praktiske grunde) – og alle er
velkomne til at deltage.
Programmet er således, at vi kl.
13.00 samles ved Tårs Præstegårds
indkørsel, hvorfra vi kører mod Vestlolland. Det er også muligt at stige på
i Sakskøbing.
I Nakskov besøger vi ”Danmarks
Sukkermuseum” på Løjtoftevej.
Dette museum blev indviet år
2000, efter at en interessegruppe
havde arbejdet med etableringen
siden 1997. Driften af museet blev
gjort mulig takket være manges frivillige arbejdskraft og økonomisk
tilskud fra forskellige fonde.
Museet viser roesukkerindustriens udvikling gennem 135 år. Det

sker gennem udstillede effekter – såsom bl.a. gamle markredskaber, tekniske hjælpemidler og laboratorieudstyr. Hertil kommer sukkertyper og
-toppe, billeder og erindringsbeskrivelser. Desuden råder museet over
mange gamle film om roedyrkning
og sukkerfabrikation. Museet får løbende overdraget flere effekter til sin
samling. Se evt.: www.sukkermuseet.dk.
Vi vil få en rundvisning med
guide. Der vil under turen blive budt
på en forfriskning.
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

Som optakt til udflugten til Sukkermuseet i Nakskov: Min farfar var fyrbøder på et af
de små tog, der kørte roer til Nakskov Sukkerfabrik. Da jeg efter min sidste fasters død
ryddede op i kælderrummet, der hørte til lejligheden i den ejendom, hvor mine farforældre og fastre havde boet, fandt jeg dette maleri. Jeg ved ikke, hvem de to jubilarer er.
Min farfar og lokomotivet? Måske finder jeg ud af historien engang. Men ellers er der
mange andre gode historier, som Sukkermuseet ved om. (ABV)

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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Eftermiddagskaffen nyder vi i Restaurant ”Fjorden” på ’Hestehovedet’ med udsigt over Nakskov Fjord.
Vi regner med at være tilbage senest kl. 18.00. Af hensyn til udflugtens praktiske gennemførelse bedes
man tilmelde sig til Inger Kristensen, tlf. 54 70 01 64, eller til Præstegården, tlf. 54 77 20 39. Vel mødt.
Gudstjeneste i det fri
den 15. juli kl. 14.00
Da Tårs Kirke for fire år siden var lukket hen over sommeren i forbindelse
med den indvendige istandsættelse,
holdt vi en gudstjeneste under åben
himmel i Præstegårdens have.
Der viste sig at være interesse for
at holde en gudstjeneste af den art
hvert år, og således har der været en
gudstjeneste i det fri hver sommer
siden da.
I år fører vi derfor traditionen videre, og holder gudstjeneste i haven
bag Tårs Præstegård søndag den 15.
juli kl. 14.00.
Hvis vejret ikke tillader det, holdes
gudstjenesten i konfirmandstuen.

Under alle omstændigheder er der
kirkekaffe og hjemmebag bagefter
- og sodavand til børnene. Der vil
også være forskellige legeting og spil
til børnene. Vel mødt.

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 lov til at oplyse
præsterne om indlæggelser fra sognet.

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

Dronning Margrethes ege.

Slemminge Fjelde Våbensted Engestofte Sogne
Cykelgudstjeneste
Vi cykler mellem de fire kirker søndag 3. juni til et anderledes gudstjenesteforløb, hvor kirkernes særpræg
og landskabets skønhed indrammes
af søndagens tekster.
I Folketidende kaldes de fire kirker
for ”smukke kulturperler”. Vær med
til at opleve de smukke kulturperler ved en afvekslende gudstjeneste,
der begynder med morgenkaffe og
morgensang i Fjelde kl. 9.00, derefter
kort gudstjeneste med forfriskning

i Slemminge kirke kl. 10 og i Engestofte kirke kl. 11. Turen slutter i
Våbensted kirke kl. 12, hvorefter der
er lækre sandwich fra ”Landsbyen”
– serveret under et skyggefuldt træ i
præstegårdshaven.
(Mangler du kræfter til at deltage
i hele arrangementet, er du velkommen til at slutte dig til undervejs).
Velkommen til Fuglsang
Alle sogne i Lolland Østre Provsti
holder fælles sommergudstjeneste
i den smukke park ved Fuglsang.
Tag gerne madkurv og kaffe med.
Vi ses på Fuglsang søndag 10 juni
kl. 11.00.
Lørdagsgudstjeneste med dåb
Der er enkel gudstjeneste med dåb
i Engestofte kirke lørdag 16. juni kl.
13.00. Det vil samtidig være dagen,
hvor kirken genåbnes efter etablering af nyt varmeanlæg.
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Friluftsgudstjeneste
Søndag 8. juli kl. 14.00 holder vi
friluftsgudstjeneste ved det smukke
Agerup kapel. Vi begynder med sang
og velkomst i Våbensted kirke kl.
14.00. Derefter cykler vi den naturskønne vej til Agerup, hvor Mona

hedsrådet serverer kaffe og kage efter
friluftsgudstjenesten.

Watt-Boolsen vil akkompagnere salmerne med tværfløjte. Det er muligt
for gangbesværede at køre i bil til
Agerup og menighedsrådet sørger
for at der bliver siddepladser. Menig-

Aftensang
Der er enkel og stemningsfuld aftensang torsdag 25 maj kl. 19.00 i
Fjelde kirke og torsdag 23 august kl.
19.00 i Engestofte kirke. Vi synger
aften- og årstidssange fra salmebogen og højskolesangbogen. Der
læses en tekst fra Bibelselskabets 3.
tekstrække og aftenen indrammes
af let orgelmusik. Efter aftensangen
bydes der på en lille forfriskning i
våbenhuset.

Konfirmander
Inden sommerferien får alle elever i
sjette klasse et brev med oplysning
om tilmelding til konfirmationsforberedelse. Elever fra de fire sogne
kan komme til konfirmandlokalet
med bus, der kører til og fra Sakskøbing skole.
Dato for konfirmation 2013: 21.
april kl. 9.00 i Våbensted og 11.00
i Engestofte. 5. maj kl. 9.00 i Slemminge og 11.00 i Fjelde.

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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Sakskøbing Sogn

Birgitte Saltorp siger farvel
Siden oktober sidste år har Birgitte
Saltorp været en engageret og dygtig
vikar under Lisbeth Lumbys barselsorlov. Menighedsrådet vil derfor gerne give mulighed for at sige farvel til
Birgitte Saltorp over en kop kirkekaffe i tårnrummet efter højmessen søndag den 12. august. Det er den sidste
søndag, Birgitte Saltorp har gudstjeneste i Sakskøbing Kirke. Mange har
mødt Birgitte Saltorp i de forløbne
måneder og vi håber at mange også
gerne vil sende hende godt videre fra
Sakskøbing.
Sognepræst Lisbeth Lumbys barselsorlov udløber fredag den 17.
august og forlænges af ferie indtil
den 1. oktober 2012. Sognepræst
Hanne Margrethe Tougaard varetager embedet i ferieperioden.
Det har været godt!
I midten af august udløber Lisbeth
Lumbys barselsvikariat og dermed
min tid som vikar ved Sakskøbing
Kirke. Det har været en god tid i et
spændende lokalområde med mange
dejlige mennesker, og jeg har hver
dag nydt at ”høre til” i Sakskøbing.
Derfor er det med vemod, jeg siger
farvel, men jeg véd også, at det betyder, at hverdagen på bedste måde
vender tilbage til kirke og sogn. Det
har betydet meget, at alle har taget
så godt imod mig, og det vil jeg bære
med mig videre.
Birgitte Saltorp

Strik for din by i efteråret
I sognegården på Torvet 10 mødes en
eftermiddag om måneden en masse,
som har lyst til at strikke, hækle og
hygge. De ting, alle de flittige hæn6

der laver, kan købes bl.a. på basaren
ved Frugtfestivalen. De penge, som
kommer ind, går til menighedsplejen, og de bruges til at hjælpe mennesker, som på en eller anden måde
er kommet i klemme i livet.
Alle, som har lyst til at bidrage, er
velkomne. I efteråret mødes Strikkeklubben på følgende tirsdage fra kl.
14.00 til ca. 16.00: 4. september, 2.
oktober, 6. november og 4. december.

Babysalmesang
Babysalmesangen er godt i gang
og der er plads til at hoppe ind på
holdet de sidste gange i juni: torsdag den 14. juni og onsdag den 27.
juni kl. 13.00 i præstegårdens konfirmandstue, Vestergade 6. Det er gratis
at deltage.

Solhvervskoncert
Torsdag d. 21/6 kl. 21.30 spiller kirkens organist solhvervskoncert.
Det foregår med åbne kirkedøre, så
publikum kan følge solnedgangen
på årets længste aften. Musikken
byder på romantiske og nyere toner
- Charles Tournemires dramatiske
“Triple choral”, Niels la Cours virtuose “Vesper organi” og til de sidste
solstråler, Naji Hakims himmelske
“Salve Regina”. Kl. 21 er der pre-concert-talk i kirken for dem, der gerne
vil vide lidt mere om aftenens program. Gratis adgang.
Orgelfestival
I august arrangerer Sakskøbing Kirke
sammen med domkirken i Maribo en
lille orgelfestival. I Maribo er der koncerter 2., 9., 14., 19. og 26. august, og i
Sakskøbing er der følgende 4 koncerter:

-
Søndag d. 5. august kl. 20 med
Christopher Wrench, Australien
-
Søndag d. 12. august kl. 20 med
Andrzej Szadejko, Polen
-
Torsdag d. 16. august kl. 20 med
Mikael Wahlin, Sverige
-
Torsdag d. 23. august kl. 20 med
kirkens egen organist, Flemming
Chr. Hansen
Ved koncerterne med de tre udenlandske solister vil man udover det
digitale Allen-orgel sandsynligvis
også få det historiske Köhne-orgel at
høre. Repertoiret ligger ikke fast endnu, men rummer givetvis både klassiske og romantiske toner, og mon ikke
de hver især har medbragt lidt musik
fra deres respektive hjemlande?
Ved koncerten d. 23. august består hele programmet af danske værker, som aldrig er opført før. Mindre
kendte, men spændende, komponister som Mikkel Andreassen, Jan
Thor Callesen og René Mogensen
får denne aften uropført nye værker,
og kirkens organist uropfører også
musik af sig selv. En koncert for folk
med nysgerrige ører!
Der er gratis adgang til disse koncerter.
Orlov
I september og oktober måned holder organist Flemming Chr. Hansen
orlov fra sin stilling. I forbindelse
med forårets uddeling af midler fra
Den folkekirkelige Udviklingsfond,
har han fået tildelt et beløb svarende til to måneders løn til et projekt
vedr. orgelmusik til meditative gudstjenester. I de to måneder varetages
tjenester og øvrige aktiviteter i Sakskøbing Sogn derfor af Jesper Bay Jensen, som til daglig er organist i Radsted, Fjelde, Slemminge, Våbensted
og Engestofte.
Nye medlemmer
i to af kirkens kor
Der er plads til nye medlemmer i
både Sakskøbing Kirkes Pigekor og
Sakskøbing Kammerkor efter sommerferien. Uanset om man er inte-

resseret i det ene eller det andet kor
er de grundlæggende krav en god
stemme og evnen til at synge rent.
Skulle man så ovenikøbet også være
i stand til at læse noder eller have
erfaring med at synge i kor, er det
bare en ekstra fordel. Pigekoret henvender sig til piger i alderen 11-20
år, mens kammerkoret er for voksne
i alle aldre. Henvendelse til organist
Flemming Chr. Hansen på 29 26 56
09 eller fch@giflerne.dk - gerne inden sommerferien.

Trinitatis
Trinitatis er navnet på den første
søndag efter pinse og ordet betyder
”treenighed”.
Trinitatis er den søndag, hvor vi
husker på, at Gud er én sand Gud
og dog samtidig tre, fordi Jesus og
Helligånden også fuldt og helt er
Gud - og fordi Gud handler i verden
som Gud Fader og Gud Søn og Gud
Helligånd. Det klinger af teologisk
matematik, så et billede fra Efraim
Syreren kan hjælpe os på vej til en
forståelse.
Efraim Syreren fandt et fantastisk
billede for treenigheden og digtede
en salme:
Gud Fader er solen,
og Sønnen er lyset,
og varmen Den hellige Ånd…
Sol, lys og varme – det er et billede på
Guds enhed i treheden eller trehed i
enheden.
Den treenige Gud er ligesom sol,
lys og varme – tre sider af samme
sag. Ingen af de tre kan tænkes uden
de to andre. De hænger sammen –
dynamiske og uløselige, forskellige i
den samme enhed.
Sol, lys og varme - sådan møder vi
den treenige Gud.
Solen for alt det skabte, Lyset for
vores møde med Kristus og varmen
for det, der er levende mellem os.
Hanne Margrethe Tougaard

Gud Fader er solen
Adresser

Gud Fader er solen,
og Sønnen er lyset,
og varmen Den hellige Ånd,
- de fandt os i kulden
og mørket og tog os
med kærlighedsdåben i hånd.
Lad solen stå højt på
sin himmel – dens lys og
dens varme er her hvor vi bor,
- Guds Søn midt iblandt os,
Guds Ånd i vort hjerte
har sat sig velsignede spor.
Gud Fader er solen,
og Sønnen dens stråler,
som oplyser os og vor jord,
- Guds Ånd skaber grøde
og liv, så vi griber
det nådige budskab og tror.
Efraim Syreren, død år 378 e. Kr.
Oversættelse: Jørgen Michaelsen 2002
Melodi: Trods længselens smerte

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)
Træffes bedst kl. 11.00-12.00
Tlf 54 70 45 17
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
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Majbølle og Vigsnæs sogne
Sommertur 2012
– Grundtvigs mindestuer og
Andelslandsbyen ved Holbæk
Lørdag den 9. juni mødes vi kl. 8.00
ved Majbølle Kirke. Vi kører i bus til
Grundtvigs mindestuer ved Udby,
hvor vi skal høre om Grundtvigs liv
og levned. Her vil der være kaffe og
kage, the og boller inden bussen kører videre til Andelslandsbyen NYVANG ved Holbæk. Her er der bestilt
frokost hos ’Madam Blå’. Efterflg. er
der mulighed for at gå rundt og se de
mange spændende ting. Mejeriet er
i drift og man kan opleve en keltisk
festival med ’Holbæk Pipe Band’. Turen koster 300 kr. per person, inkl.
alle entrébilletter og buffet. Drikkevarer betaler man selv. Bus betales af
menighedsrådet. Tilmelding senest
4. juni efter først til mølle princippet
til Marianne Toppenberg på til 20 85
02 47 eller email 48@privat.dk eller
til graver Jesper Nielsen

Hvad ser du på din vej i skoven
- Naturvandring i Odden skov
De fleste kender oplevelsen af ikke at
kunne se skoven for bare træer. Efter højmessen den 17. juni kl. 9.30
i Vigsnæs Kirke vil Naturvejleder
Johnny Madsen tage os med på en
forunderlig rejse gennem en verden
af træer og skovbund. En skov er hele
tiden i forandring. Johnny Madsen
vil løfte sløret for skovens hemmeligheder, så vi ser mere end vi plejer.
Herefter er der frokost i sognehuset.
Pris for frokost: 25 kr. Tilmelding til
præsten senest 10. juni.
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Husk ! NB ! NB !
- Majbølle og Vigsnæs Kirker har fået ny hjemmeside.
Se den på www.majboellevigsnaes.dk
- Præstens træffetid er fremover tirsdag 10-12 og torsdag 15-17
i Majbølle Præstegård.
- Friluftsgudstjeneste på Fuglsang den 10. juni kl. 11.00
- ’Salmesang-½-maraton’, en musikalsk rundrejse i provstiets kirker
- og i salmebogen. Start til september 2012.
- L itteraturkredsen starter igen den 5. september kl. 19.00 i Vigsnæs Sognehus

Hvad du ikke vidste om Vigsnæs
Kom og hør de sorte og mindre kendte sider af Vigsnæs’ historie. Vi mødes ved Vigsnæs Kirke den 25. juli kl.
13.00. Her vil Tove Niclasen vise rundt
og fortælle historier fra Vigsnæs, og
som antydet vil hun også løfte sløret
for nogle af fortidens grumme gerninger. Vi slutter med eftermiddagskaffe
og kringle i Sognehuset.
Strikkeklub
Strik af huer til for tidligt fødte
børn. Connie Rosenkilde har foreslået at vi i Majbølle og Vigsnæs
starter en strikkeklub med det formål at strikke huer til for tidligt
fødte børn, og andre der har ekstra brug for at holde på varmen. Vi
starter i begyndelsen af september
og mødes i præstegården i Majbølle.
Tidspunkt aftales af deltagerne. Tilmelding til Connie Rosenkilde på
tel. 29 26 55 89 eller til præsten på
telefon 54 77 02 35
»Fællesskabet«
mødes første gang den 11. september
2012 kl. 14-16. Afgang med bus fra
Brugsen i Guldborg 13.30. Vi mødes
den 2. og 4. tirsdag i måneden. Nærmere program er på vej.
Børne- og familie-gudstjeneste
Der er børne- og familie-gudstjeneste den 26. august med efterfølgende
frokost i præstegården, samt leg og
aktiviteter i præstegårdshaven.

Sommerfest i præstegårdshaven
I forbindelse med børne- og familiegudstjenesten den 26.august kl.
10.30 vil der efterfølgende være grill
og frokost i præstegårdshaven. Ellerhammerspejderne som holder til i
Grisoteket medvirker og der vil være
sækkeløb og mælkekasseklatring for
de modige samt andre aktiviteter i
præstegårdshaven. Alle er meget velkomne til denne festlige dag i sognet.

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.
Sognenes hjemmeside
www.majboellevigsnaes.dk

Interview med Keld Nielsen
Keld Nielsen (KN) og jeg, Esbern
Gaur Vernersen (EGV), har sat hinanden stævne en tidlig forårsdag i de
lyse stuer i Majbølle Præstegård. Anledningen er at der snart er valg til
menighedsrådet, og at KN ved denne
lejlighed forlader rådet. I den forbindelse kunne det være spændende at
give ordet til Keld Nielsen, som har
været med i det kirkelige arbejde i
næsten fire årtier.
EGV: ’Hvordan kom du med i Menighedsrådet’:
KN: ’Jeg kom med i menighedsrådet i 1973, dengang var det også et
politisk valg, og jeg kom med fra Socialdemokratiet. Det var den gamle
borgmester Alfred Andersen som
foreslog mig. Det var den gang præsten i Majbølle hed Melsom Hansen.
Han var af den gamle skole. Jeg kan
huske hvordan vi fik tildelt en plads
og så sad han ved bordenden og fortalte hvordan han ville ha’ det’.
EGV: ’Hvad har været den største glæde
ved arbejdet i menighedsrådet’:
KN: ’arbejdet med grisoteket’. ’Der
var stor opbakning, og jeg kan huske
jeg var med til at tegne indretningen
af huset sammen med Lars Graff.
Ungdomsarbejdet fyldte meget dengang og kunne virkelig samle sognet. Vi var på weekendture og hele
familien var med’.
EGV: ’Jeg har indtryk af at du holder
meget af at kirken fyldes af musik?’
KN: - ’Ja, der har været meget gennem årene: ’Lis og Per’ og ’Michaela
Petri’ og flere andre af de kendte og
så var der også ’Jazzonklerne’ som
var med nede i kirken. ’Jeg kan godt
lide når det bliver folkeligt, som for
eksempel da Anette Svåbæk var i
Vigsnæs for nylig’. Men Majbølle
Kirke har i det hele taget været omdrejningspunkt for mit liv.
EGV: ’Det lyder som om der er mange
højdepunkter at tænke tilbage på?’
KN: ’Ja, et andet var, da Holger
Juul fra Matador, kom herned og for-

på tværs. Senere kom jeg også med i
hovedbestyrelsen.’

talte - præstegården var helt fyldt af
mennesker, vi sad overalt, helt op ad
trappen. - Og så var der den forrige
biskop, Jeg kunne godt lide Thorkild
Græsholt. Han havde været i Sydafrika og talt med Nelson Mandela. Efterfølgende kom han og holdt et foredrag med titlen ’Jeg bærer ikke nag’
EGV: ’Hvordan finder du energien til
menighedsrådsarbejdet, hvad er det der
driver værket for dig?
KN: ’Jeg føler jeg er med til at
holde sammen på det’. ’Jeg vil gerne
skabe mere interesse, og så er der
sammenholdet, og det at gøre noget
for andre – de svage og enlige’. ’Man
har forsøgt at lave en ordning med
besøgsvenner, men der var allerede
mange om buddet.’
EGV: ’Hvad har været de største udfordringer i menighedsrådsarbejdet?’.
KN: ’Det var en stor opgave at restaurere kirken fra 1997-2000. Jeg
var formand dengang og jeg gik meget til byggemøder, vi arbejdede på
kirken i tre år… og vi måtte have et
teglværk til at brænde specielle mursten til kirken. Jeg husker også de
mange ture og udflugter. Efter 4 år
i menighedsrådet begyndte jeg så i
Landsforeningen af Menighedsråd’.
EGV: ’hvad fik dig til det?’
KN: ’Det er dejligt at tale med ligesindede. Vi er mange når vi samles

EGV: ’Hvordan ser du på fremtiden for
Majbølle og Vigsnæs sogne, er du bekymret?’
KN: ’Jeg håber der kommer nogle ildsjæle. Engang gik børnene fra
Guldborgfalster i skole i Guldborg.
Jeg tror nok at Guldborg skal klare
sig, men Majbølle og Hjelm bliver
nok affolket. Det bliver nok Guldborg og Sakskøbing for fremtiden,
som folk vil flytte til og bosætte sig
i med børn og familie. Men her har
menighedsrådet også en stor opgave,
for det er jo det sidste folkevalgte organ i lokalmiljøet.’
EGV: ’Hvordan ser du på kirkens fremtid?’
KN: ’Jeg tror der bliver sammenlægninger af menighedsråd og større
enheder generelt! Mange kommer
i menighedsrådet, for at lave kaffe
og stå for hyggen. Men det handler også om økonomi og mursten –
nogle gange for meget. Jeg mener at
menighedsrådet skal være coach for
præsten, både ved at bakke op, og
fortælle hvad de mener. Ellers er der
fare for at præst og menighed kommer på afstand. Det skulle man sige
til nye medlemmer ved næste valg.’
EGV: ’Hvad ønsker du for menighedsrådets fremtid?’
KN: ’At man vil skrue op for fællesskabet og sammenholdet og ned
for mursten og økonomi. Det kan
provstiet stå for.’
EGV: ’Hvad skal du så lave fremover?’
KN: ’Jeg vil kaste mig over arbejdet for landsbykulturen i ’Blomstrende Landsby’ og håber at kunne
blive ved at påvirke det lokale ad den
vej.’
Redaktionen siger tak for indsatsen og
ønsker et godt og velfortjent otium til
Keld Nielsen.
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Landemode
Onsdag den 13. juni er der landemode, dvs. møde for alle i stiftet.
Der er først gudstjeneste kl. 13.00 i
Maribo Domkirke, hvor domprovst
Ole Opstrup prædiker. Der fortsættes kl. 14.15 i Bangs Have med kaffebord. Biskop Steen Skovsgaard aflægger beretning om årets gang i stiftet
og kirken, og kl. 16.00 holder folketingsmedlem og tidl. minister Per
Stig Møller foredrag om Kaj Munk.
Der er en deltagerpris på 85 kr.,
som kan betales ved indgangen. Af
hensyn til serveringen er det bedst
med tilmelding, som kan ske via
www.lfstift.dk eller på tlf. 54 84 07
11, senest den 6. juni.

Hvad sker der?
Juni
Søndag 3/6
Onsdag 6/6
Lørdag 9/6
Søndag 10/6
Torsdag 14/6
Søndag 17/6
Torsdag 21/6
Onsdag 27/6
Juli
Søndag 8/7
Søndag 15/7
Lørdag 16/7
Onsdag 25/7

Fjelde Slemminge Engestofte Våbensted kl 9.00
Cykelgudstjeneste
Tårs præstegård kl 13.00 Udflugt til Nakskov
Majbølle Kirke kl 8.00 Sommertur m tilmelding (se lokalsiden)
Fuglsang Have kl 11.00 Fællesgudstjenest for provstiet.
Der kan arrangeres kørsel.
Sakskøbing præstegårds konfirmandstue kl 13.00
Babysalmesang
Vigsnæs Kirke kl 9.30 Højmesse med efterfølgende vandring i
Odden skov
Sakskøbing Kirke kl 21.30 Solhvervskoncert
Sakskøbing præstegårds konfirmandstue kl 13.00
Babysalmesang

Våbensted Kirke kl 14.00 Derfra til Friluftsgudstjeneste
ved Agerup kapel
Tårs præstegårdshave kl 14.00 Friluftsgudstjeneste
Engestofte Kirke kl 13.00 Gudstjeneste m. dåb
Vigsnæs Kirke kl 13.00 Tove Niclasen fortæller om
stedets historie

August
Søndag 5/8

Sakskøbing Kirke kl 20.00 Orgelfestival med Christopher
Wrench (se lokalsiden)
Søndag 12/8 Sakskøbing Kirke kl 10.30 Afsked med Birgitte Saltorp
Sakskøbing Kirke kl 20.00 Orgelfestival m. Andrzej Szadejko
(se lokalsiden)
Torsdag 16/8 Sakskøbing Kirke kl 20.00 Orgelfestival m Mikael Wahlin
(se lokalsiden)
Torsdag 23/8 Engestofte kirke kl 19.00 Aftensang
Sakskøbing Kirke kl 20.00 Orgelfestival m Fl.Chr.hansen
(se lokalsiden)
September
Tirsdag 4/9

Sakskøbing sognegård 14.00-16.00 Strikkeklub

Friluftsgudstjeneste i Fuglsang Have
I år holdes den fælles friluftsgudstjeneste for alle Lolland Østre Provstis kirker søndag den 10. juni kl.
11.00 i Fuglsang Have.
Alle provstiets præster medvirker
og har fordelt opgaverne imellem
sig, med sognepræst Stine Rugaard
Sylvest,
Døllefjelde-Musse-Herritslev, som den der holder prædikenen. Organist Flemming Chr.
Hansen, Sakskøbing Kirke, spiller
til salmerne, og Søndagskoret, også
fra Sakskøbing Kirke, synger for.
Gravermedhjælper Kirsten Bruhn
Knudsen, Slemminge-Fjelde kirker,
sørger for blomsterpyntning ud over
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hvad parken byder på, og Elin Friis
fra Vester Ulslev bager brød til altergangen. Sådan er mange fra sognene
aktive i såvel praktiske forberedelser
som gennemførelse af gudstjenesten.
Der er sørget for bænke i begrænset omfang til at sidde på. Men ellers
er det en god idé selv at medbringe
stol eller tæppe - og tage madkurven med og nyde den i parken efter
gudstjenesten!
Selvfølgelig håbes der på godt
vejr. Men skulle det regne og storme
kraftigt, flyttes gudstjenesten ind i
salen på Herregården Fuglsang.

Hvis man ikke selv har mulighed
for at transportere sig til Fuglsang,
henvender man sig til sin lokale
præst eller på kirkekontoret, så vil
der blive sørget for det.
Under alle omstændigheder er
der lagt op til en festlig gudstjeneste denne junisøndag, hvor alle naturligvis er velkomne i den skønne
park.
Og da det samtidig er den søndag
hvor Sønderskovhjemmet holder
sin traditionsrige sommerfest, som
begynder kl. 14.00, kan man nå
begge dele – og få en god, lang søndag ud af det!

Cykelgudstjeneste: 9.00 Fjelde,
10.00 Slemminge,
11.00 Engestofte, 12.00 Våbensted

11.00 Fuglsang Park
Fælles for provstiet

10.30 Fjelde EGV
9.00 Engestofte

10.30 HMT

11.00 Fuglsang Park
fælles for provstiet

10.30 HMT

9.00 HMT

10.30 BS

9.00 BS

10.30 BS

9.00 BS

10.30 BS

10.30 HMT

10.30 BS
Kirkekaffe og afsked
med Birgitte Saltorp

10.30 HMT

10.30 HMT

10.30 HMT

Søndag d. 3. juni
Trinitatis

Søndag d. 10. juni
1. s. e. trinitatis

Søndag d. 17. juni
2. s. e. trinitatis

Søndag d. 24. juni
3. s. e. trinitatis

Søndag d. 1. juli
4. s. e. trinitatis

Søndag d. 8. juli
5. s. e. trinitatis

Søndag d. 15. juli
6. s. e. trinitatis

Søndag d. 22. juli
7. s. e. trinitatis

Søndag d. 29. juli
8. s. e. trinitatis

Søndag d. 5. august
9. s. e. trinitatis

Søndag d. 12. august
10. s. e. trinitatis

Søndag d. 19. august
11. s. e. trinitatis

Søndag d. 26. august
12. s. e. trinitatis

Søndag d. 2. sept.
13. s. e. trinitatis

Lørdag den 16. juni 13.00 Engestofte: Lørdagsgudstjeneste med dåb
Torsdag den 28. juni kl. 19.00 Fjelde: Aftensang
Torsdag den 23. august kl. 19.00 Engestofte: Aftensang

9.00 Våbensted EGV

10.30 Slemminge

10.30 Fjelde

9.00 Slemminge EGV

10.30 Våbensted EGV

2/9

26/8

19/8

12/8

5/8

29/7

22/7

15/7

8/7

14.00 Våbensted kirke med
cykeltur og friluftsgudstjeneste
ved Agerup kapel

9.00 Slemminge
10.30 Engestofte

1/7

24/6

17/6

10.30 Slemminge

10.30 Engestofte

10.30 Våbensted

10/6

3/6

Våbensted - Engestofte
Dato
Slemminge - Fjelde

Sakskøbing

Kirke

Ulla skou Rasmussen
(USR)

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

Sognepræst

10.30

10.30

10.30 Børne- og familiegt.
med frokost og aktiviteter
i præstegårdshaven

10.30 ABV

10.30

14.00 Præstegårdshaven

9.00

9.00

10.30

11.00 Fuglsang Have
Fælles for provstiet

10.30

Tårs

9.00

10.30 gudstjeneste
med Alanter

19.00

9.30 + skovtur …

Vigsnæs

Benedikt Mader (BM)

9.00 USR

10.30 USR

9.00

9.00

10.30
Kirkekaffe

10.30

9.00 USR

11.00 Fuglsang Park

10.30

Majbølle

Esben Gaur Vernersen (EGV)

10.30 BM

9.00

10.30

9.00

10.30

9.00

10.30 BM

19.00 BM

10.30 BM

9.00 BM

10.30

9.00

11.00 Fuglsang Have
Fælles for provstiet

Radsted

Anne Birgitte Villadsen
(ABV)

Gudstjenester
juni 2012 - august 2012
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Tro dine egne øjne!
Stendød i en evighed
Når man siger ”stendød”, så betyder
det ”død som en sten”. Stenen bevæger sig ikke, og den falder til bunds
uden at gøre modstand, hvis man
kaster den i vandet.
Men når man går og roder i nogle
sten, så ser det alligevel ud som om
der er liv i de stendøde sten: de kan
have ufattelig mange størrelser og
former og farver. Selv om stenene ser
døde ud, så er der en form for liv i
dem.
En sten har et langt liv. Den lever
meget længere end et menneske. Et
menneske bliver måske 80 år, men
en granitblok bliver mange millioner år, nærmest en evighed. På en
måde kan man sige, at en sten har
et evigt liv.
At se noget i en sten
Når man går en tur er det nemt at
finde ”flotte sten”, hvis man ellers
har blik for stenene. Det barnlige
blik ser dem overalt. Hvis man gør
stenene våde, bliver de endnu flottere, for så træder deres mønstre og
farver tydeligere frem. Man kan tage
de flotte sten med hjem og lægge
dem frem på en hylde. Når man går
og kigger på dem, kan det være, man
ser noget i en af dem. Ved at tegne
stenens linier op med en tusch, kan
man også kalde det frem. Måske ser
man et ansigt, et mønster, et dyr eller et uhyre.
Man kan finde sten, der har særlige former. Hjertesten er dem, der
har form som et hjerte. Lollandssten

Mangfoldighed. Den kinesiske kunstner Ai WeiWeis kunstværk ”Sunflower
seeds” består af 100 millioner håndmalede solsikkefrø af porcelæn.

er dem, der har form som omridset
af Lolland.
Der findes også hulsten. Dem kan
man trække på en snor og hænge op
derhjemme. Hulsten kan have store
huller eller bittesmå huller, som
man næsten ikke kan se. Men hvis
man holder hulstenen op i lyset, kan
man se lyset gennem hullet.
Se ind og se ud
En hulsten kan minde os om Jesu
grav påskemorgen. Der var sat en
stor sten for graven, men da Jesus opstod fra de døde, blev stenen væltet
fra. At kigge ind i graven var som at
kigge gennem en hulsten. En engel
strålede i graven, så lyset kunne ses
i hullet. Englen fortalte, at Jesus var
opstået fra de døde. At se lyset gennem en hulsten er som at se lyset fra
den tomme grav.
Og vender vi blikket, kan vi også
se den anden vej. Ud fra graven, ud
på verden. Vi elsker den brogede verden, når vi kaster vores blik rundt.
Vi ser en utrolig mangfoldighed. Vi
forundres og betages. Vi giver plads
til taknemmeligheden.
I denne skønne sommertid og altid: Luk døren op og se! Se verden og
vær parat til forundring - og tro dine

egne øjne, for så vokser verden sig
stor og utrolig!
Høje drømme!
Dybe strømme
gynger i hvert åndedrag,
sangen svinger
vide vinger
over jorden med Guds dag.
Øjets glans er kroppens lys –
føl livets gys!
Jørgen Gustava Brandt
fra Salmebogen nr. 14

Hanne Margrethe Tougaard

