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Johannes Døberen er den sidste af 
Det gl.Test.s profeter. Han når således 
at møde den Frelser, som profeterne 
forkyndte, Gud engang vil sende.

Med Jesus er Det gl.Test.s tid, el-
ler Lovens tid, til ende – og Det nye 
Test.s, eller evangeliets tid, tager 
over. Det er ”tidens fylde”, som ti-
meglasset under Johannes Døberen 
siger. Da Johannes Døberen møder 
Jesus, udtrykker han evangeliet, det 
glædelige budskab, med disse ord på 
skriftbåndet: CHRISTUS  ER  DET  
SANDE  GUDS  LAM  SOM  BÆR  
VERDENS  SYNDER (Johs. 1,29)

I midten af nederste felt vises hvor-
dan Guds Søn blev sendt til verden. 
Englen forkynder for Maria, at hun 
skal undfange og føde den Højestes 
Søn. Med Guds Søn skænkes nyt liv 
til den faldne menneskehed – sagt 
med dette Bibel-ord: LIGESOM  VI  
ALLE  DØE  I  DEN  FØRSTE  ADAM,  
BLIVE  VI  ALLE  LEVENDEGIORDE  
I  DEN  SIDSTE  ADAM:  CHRISTUS,  
I COR (1.Kor.15,22).

På øverste felt ser vi underet på-
skemorgen. Da Jesus var lagt i graven 
langfredag, bad de jødiske autorite-
ter Pontius Pilatus om at sikre graven 
med vagter, for at disciplene ikke 
skulle stjæle liget og således prøve at 
bevise opstandelsen (Matt.27,62.66). 
Forneden på feltet ses fire vagter, 
som er overvældede og slået om-

I Tårs Kirke er en stor gravsten fra 
ca. 1650 indmuret i våbenhusets 
væg. Den lå tidligere i kirkens gulv, 
og var lagt over sognepræsten i Tårs 
1639-60: H Mathz Hansøn og hans 
to hustruer. Ifølge indskriften døde 
den første hustru: Ellen Bentzdatter 
1648. I indskriften er gjort plads til 
Matz Hansøns og hans anden hu-
stru: Kiersten Henricsdatter’s døds-
datoer, men de er aldrig indføjet.

Omkring indskriften er en stor-
slået reliefudsmykning med bibelske 
motiver; på et langt bugtet skrift-
bånd står fire Bibel-ord. Sådan er de 
dødes endeligt stillet under Bibelens 
og kristendommens budskab. Fra 
stenen lyder en kristen prædiken.

Mennesket, som det er til og står 
over for Gud, vises i nederste felt 
med de to første mennesker. De re-
præsenterer hvert menneske. Kvin-
den har den forbudne frugt i hån-
den, manden spiser, begge forsøger 
at skjule sig bag figenblade. Sådan 
er sagt, at mennesket er ulydigt, og 
er kommet i et skævt forhold til sin 
Gud og Skaber.

Til venstre under en bue påskre-
vet: LOVEN står Moses med de ti bud 
på de to tavler. Med dem kundgjorde 
Gud sin vilje overfor sit udvalgte 
folk.

Men vil et menneske selv vinde 
det sande liv ved at opfylde lovens 
bud, og således blive retfærdig i 
Guds øjne, så bliver det en endeløs 
fortvivlet kamp, som fører længere 
og længere væk fra Gud og ender i 
død og fortabelse. Det forkyndes 
med hovedskallen under Moses. 
Men her overfor tilsiges denne trøst 
på skriftbåndet: CHRISTUS  ER  LO-
VENS  ENDE,  HVO  SOM  TROER  
PAA  HAM  HAN  ER  RETFÆRDIG  R 
X (Rom.10,4).

Med ”lovens ende” peges på skik-
kelsen til højre, under en bue påskre-
vet: EVANGELIUM. Det er Johannes 
Døberen, som holder et lam på ar-
men.

Dette er ”Guds lam”, d.v.s. Guds 
Søn, Frelseren, der som et offerlam 
giver sit liv hen i lydighed mod Gud.

kuld – nemlig af underet, at eng-
len, som ses blandt vagterne, ”steg 
ned fra himlen og væltede stenen 
fra”(Matt.28,2)

Selve opstandelsen beskrives ikke i 
Bibelen; men midt i feltet ses englens 
budskab: ”Jesus den korsfæstede, han 
er ikke her, han er opstanden”. Om-
givet af en sky, som er Guds nærvær, 
viser den opstandne Jesus Kristus sig 
med glorie og hænderne hævet til at 
velsigne menigheden. 

Med det er sagt, at Jesus har over-
vundet døden. Så er dødens magt 
brudt; og i troen på Jesus er et men-
neske da ikke prisgivet døden, men 
kan leve i håbet om livets genopret-
telse. Det er budskabet i dette ord af 
Jesus på skriftbåndet:

IEG  ER  OPSTANDELSEN  OC  LI-
VET, HVO  SOM  TROER  PAA  MIG  
HAN  SKAL  LEVE  OM  HAN  END  
DØER. OC  HVO  SOM  LEVER  OC  
TROER  PAA  MIG,  HAN  SKAL  AL-
DRIG  DØ (Johs.11,25).

B.M.

gravstenen i Tårs kirke – og påskens budskab

Kirkebladet for  
Sakskøbing-egnen 
udgives af menighedsrådene i de 
ni sogne.

Redaktør  
Lisbeth Lumby 
Enebærvej 6, 4990 Sakskøbing  
E-mail: lrkr@km.dk

Kirkebladet trykkes i 5000 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 
sognepræs ten.

Deadline næste gang:  
torsdag den 12. april 2018

Redaktionens medlemmer
- Bendicht Mader, Tårs
- Esbern Gaur Vernersen,  

Majbølle-Vigsnæs
- Lisbeth Lumby, Sakskøbing
- Knud-Erik Rasmussen,  

Våbensted
- Kenneth Bjørnholt Jacobsen, 

Slemminge

Gravstenen fra ca. 1650 i Tårs Kirke.
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radsted og Tårs Sogne

Konfirmation i Radsted 2018
Ved gudstjenesten i Radsted Kirke 
søndag den 8. april kl. 10.30:
- Laura Møller Andersen
- Kia Christiansen
- Camilla Christine Hansen
- Emil Haupt Pedersen
- Christer Flindt Sidor
- Jonas Kristian Steinmejer
- Sabine Bonke Trap

Konfirmation i Tårs 2018
Ved gudstjenesten i Tårs Kirke søn-
dag den 29. april kl. 10.30:
- Mathilde Berg Nielsen
- Clara Wissing

Saxe-Koret i Tårs Kirke  
søndag d. 22. april kl. 19.00
Ved aftengudstjenesten i Tårs Kirke 
søndag d. 22. april kl. 19.00 medvir-
ker Saxe-Koret. Koret ledes af Mona 
Watt-Boolsen fra Nysted. Ved guds-
tjenesten vil koret støtte sangen og 
fremføre en række sange til årstiden.

Efter gudstjenesten er der et lille 
traktement i våbenhuset. Vel mødt.

Eftermiddagsmøde  
i Tårs Præstegård
Tirsdag d. 6. marts kl. 14.00. Her får 
vi besøg af Jette Birk, som har været 
sognepræst i Væggerløse, og nu bor i 
Guldborg. Jette Birk vil fortælle om, 

hvordan det gik til, da vi fik kvinde-
lige præster – og særligt vil Johanne 
Andersen blive omtalt, som havde sit 
første embede i Falsters Valgmenig-
hed. Det er i år 70 år siden hun og to 
andre kvinder blev ordinerede. Alle 
er velkomne.

Kirkemusikskolens  
Forårskoncert i Radsted Kirke
Mandag d. 14. maj kl. 19.00. Sjæl-
lands Kirkemusikskoles afdeling i 
Toreby slutter forårets undervisning 
med en koncert i Radsted Kirke.

Også Kirkemusikskolens kor – kal-
det ”Toreby-koret” – synger. Kormed-
lemmerne er nuværende og tidligere 
elever, hvoraf flere er organister og 
kirkesangere på Lolland og Falster. 
Dirigent er Toreby-afdelingens leder: 
Bente Hogrefe Nielsen. Der er gratis 
adgang. Bagefter er der en forfrisk-
ning til alle. 

Koncert med Marie Frank
Radsted Kirke tirsdag d. 13. marts kl. 
19.00. Marie Frank er en anerkendt og 
succesfuld sangerinde, som også flere 

gange har vundet titlen som årets 
sangerinde ved Danish Music Awards. 

I efteråret 2017 udgav Marie Frank 
sit første dansksprogede album, og 
nu kommer hun til Radsted med et 
akustisk set-up. Billet: 75 kr. + gebyr 
købes på www.sj-billetten.dk

Adresser Radsted / Tårs

Sognepræst
Provst: Vakant
Sognepræst
Bendicht Mader
Tårsvej 16
4990 Sakskøbing
Tlf. 54 77 20 39
Træffes bedst kl. 11-12
Mandag er fridag.

Menighedsrådsformand
Sidsel Vadsholt Jønck
Ottevej 2
4990 Sakskøbing
Mobil 51 76 40 69

Kirkeværge
Rosemarie Jørgensen
Nykøbingvej 233
4990 Sakskøbing
Tlf. 23 24 89 61 (kl.16.00-20.00)

Graver
Flemming Rasmussen
Tlf. 21 25 15 96
E-mail: trgraver@os.dk

Kirkegårdskontor
Alleen 8, Radsted

Menighedsrådets e-mail
7595@sogn.dk

Hjemmeside / Facebook
www.radstedsogn.dk
https://www.facebook.com/ 
radstedtaars

Konfirmandholdet i Radsted og Tårs 
2017-18.

Marie Frank.

Øverste felt på gravstenen i Tårs Kirke: 
Jesu opstandelse. Se i øvrigt teksten s. 2.

Nederste felt på gravstenen i Tårs Kirke: 
Englen og Maria imellem Adam og Eva.
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Sogneeftermiddag
For alle interesserede arrangerer 
Sakskøbing menighedsråd jævnlige 
møder med et alsidigt program Der 
er mulighed for gratis kirkebil, som 
kan bestilles på tlf. 54 85 43 44. Alle 
er velkomne!  

Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 
13.00 ”Turen går til Corselitze”, hvor 
godsforvalter Poul Schreiner Hansen 
viser os rundt.  

Derefter kører vi til det smukt be-
liggende traktørsted Pomle Nakke, 
som venter med kaffe og kage.

Afg. med bus fra Torvet kl. 13.00, 
vi er hjemme igen ca. kl. 17.00. Tu-
ren koster kr. 75,-

Tilmelding er bindende og nød-
vendig, da der er begrænset deltager-
antal. 

Tilmelding til Ellis Bilslev-Jensen 
på tlf. 54 70 56 48 senest den 1. 
marts 2018.

Danmission stiftsårsmøde
Søndag d. 22. april 2018 holder Dan-
mission Lolland-Falster stiftsårsmø-
de i Sakskøbing.

Der er gudstjeneste kl. 10.30 i 
Sakskøbing Kirke ved sognepræst 
Lisbeth Lumby. Tidligere missionær 
i Tanzania Else Højvang prædiker. 
Efter gudstjenesten er der frokost 

i Sakskøbing præstegårds konfir-
mandstue.

Bagefter holder Else Højvang 
foredrag. Hun har været udsendt 
for Danmission til kirken i Tanza-
nia i sammenlagt knap 28 år, først 
i 14 år som sylærer på Ntoma hus-
holdningsskole, og siden efter nogle 
år tilbage i Danmark, med start af 
et udviklingsprojekt omkring land-
brug og sundhed, og de senere år 
med søndagsskole, kvindearbejde og 
økonomi, inden hun i 2017 gik på 
efterløn. Så hun har lang erfaring 
med Afrika og kan fortælle mange 
spændende historier fra sit mange-
årige virke og møde med mennesker 
i Karagwe Stift i det nordvestlige 
Tanzania.

Efter kaffe og kage er der general-
forsamling med beretning mm.

Frokosten koster 50 kr. og tilmel-
ding er ikke nødvendig.

Strikkegruppe
Vi mødes flg. tirsdage i sognegården, 
Torvet 10, kl. 14-16: 6. marts, 3. april, 
1.maj, 5. juni.

Spis-Drik-Vær Glad
Der er fællesspisning i konfirmand-
stuen på flg. datoer her i foråret: Søn-
dag d. 4. marts, søndag d. 15. april, 
søndag d. 6. maj. Husk at der er til-
melding senest ugen før til Ældresa-
gen på tlf. 54 77 90 08.

Søndag den 8. april 2018  
kl. 9.00 konfirmeres
- Cecilia Kallestrup Johansen
- Caroline Emma Fergum-Nielsen
-  Jonathan Jacob Nukannguaq  

Sivertsen
- Matilde Høj Gohlke-Klinge
- Emil Ib Düring Hansen Jørsing
- Nicholai Børge Hans Wessel
- Jonas Sidor Kragh Aagaard
- Rasmus Borch Jensen
- Merle Stine Haugstrup Lund

- Benjamin Baf Davidoff
- Simon Laursen
- Ea Michaelsen
-  Viktor-Emil Kofoed Kiszka  

Rasmussen
- Timo Alexander Brandt Tvede
- Magnus Ravn Walther
- Katrine Jessica Thøgersen

Søndag d. 8. april 2018  
kl. 11 konfirmeres
- Benjamin Lyngbak Houmand 
- Cecilie Lohmann Jensen 
- Celina Emma Houbøl Mortensen
- Clara Rasmussen 
- Emil Pihl Mannerup Nielsen
- Frederikke Cecilie Busk Madsen 
- Freya Randi Mikkelsen 
- Kalle Sommer Hansen 
- Kristoffer Just Hansen 
- Lisa Jette Huese Nielsen
- Maja Maria Falk Schilling
- Milo Moumou Meyer 
- Nicholas Patrick Liljeborg
- Simon Lind Bladt 
- Simon Wenzell 

Babysalmesang
Fra marts til juni 2018 bliver der fem 
hold babysalmesang i Lolland Østre 
Provsti med rytmikpædagog Kirsten 
Pedersen og de lokale sognepræster. 
Det ene hold mødes i Sakskøbing 
præstegårds konfirmandstue. Alle 
med et barn under et år vil modta-
ge en invitation med posten. Det er 
gratis at deltage. Første gang er ons-
dag den 21. marts kl. 10.00. Baby-
salmesang er et tilbud om musik og 
rytmik kombineret med salmesang, 
dans, rim og remser og meget mere – 
alt sammen for at stimulere barnets 
evne til at sanse verden. 

Forløbet afsluttes søndag den 17. 
juni kl. 10.30 i Sakskøbing Kirke, 
hvor vi holder gudstjeneste for bør-
nefamilier, med masser af fagter og 
rytmik. Efter gudstjenesten er der 
hygge og lidt at spise.

Sakskøbing Sogn

Else Højvang.
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Årets gang for  
børn og familier
Aktivitetsudvalget ved kirken vil i 
2018 forsøge at markere forskellige 
gamle mærkedage med gudstjeneste 
og aktivitet. Nogle af byens mange 
foreninger har sagt ja til at medvirke 
og bidrage med det, de er bedst til og 
det kommer der noget nyt og ander-
ledes og sjovt ud af. 

Der er lavet et program for hele 
året som ligger tilgængeligt i kirken 
eller kan hentes på kirkekontoret. 
Her i foråret markerer vi først for-
årets komme søndag d. 4. marts kl. 
10.30, hvor Team Elnegaard v/Ca-
mille Mortensen deltager med dans 
inde eller ude efter gudstjenesten 
og Valborgsdag søndag d. 6. maj kl. 
10.30, hvor Sakskøbing Gymnastik 
forening kommer og stiller redska-
ber op på plænen, så vi sammen kan 
boltre os efter gudstjenesten.

Koncerter og   
musikgudstjenester
Solosang og kormusik i påsken: alle 
de fire gudstjenester i påsken bliver 
udsmykket med ekstra musik. 

Skærtorsdag d. 29. marts kl. 19 
medvirker Sakskøbing Kirkes Pige-
kor med nadvermusik, hentet fra en-
gelsk og italiensk romantik.

Langfredag d. 30. marts kl. 16 syn-
ger sognets kirkesanger, Jannie Eke-
lund Andersen, uddrag af Pergolesis 
“Stabat mater” med Flemming Chr. 
Hansen ved Köhne-orglet.

Påskedag d. 1. april kl. 10.30 syn-
ger Sakskøbing Kammerkor ved på-
skehøjmessen - dansk, engelsk og 
georgisk påskemusik samt et enkelt 
gospelnummer.

2. påskedag d. 2. april kl. 16 er kir-
kens vokalensemble Voci fluenti 
med og synger musik af bl.a. Rhein-
berger, Rakhmaninov og Duruflé.

Søndag d. 6. maj kl. 20 får kirken 
besøg af en musiker med helt særlige 
talenter. Mads Granum er uddannet 
jazzpianist fra bl.a. Berkeley i USA, 
men han har også taget organist-
eksamen og bevæger sig derfor helt 

frit mellem den klassiske  og den ryt-
miske musik. For nylig har han udgi-
vet et hæfte fuld af bidrag til ny kir-
kemusik - salmer, korarrangementer 
og orgelkoraler, alt i en stil inspireret 
af jazz og salsa. Det er fra denne sam-
ling han sammen med sangerinden 
Regitze Glenthøj henter det mes te af 
programmet til denne koncert, men 
der vil også være kendte danske sal-
mer i en ny iklædning.

Søndag d. 3. juni kl. 20 er der som-
merkoncert med alle kirkens tre kor: 
kammerkoret, pigekoret og Voci flu-
enti. De synger højdepunkter fra den 
forgangne sæson, krydret med lidt 
nye toner, og til sidst samles alle de 
ca. 55 sangere til et fællesnummer. 

“Alle kan synge!!”
Under denne kampråbsagtige titel 
holder kirkens organist i år nogle ar-
rangementer for folk med interesse 
i at snuse til korsang. Titlen skal ta-
ges helt alvorligt, for Flemming Chr. 
Hansen er overbevist om, at alle kan 
synge, og han vil meget gerne in-
troducere mennesker uden erfaring 
med korsang til den fantastiske ver-
den af lyd og fællesskab, som åbnes 
i det øjeblik, man begynder at synge 
sammen med andre. Første gang er 
lørdag d. 17. marts kl. 13-16 i Sakskø-
bing Kirke. Alle uanset alder og for-
kundskaber er velkomne - om du er 
14 eller 85, om du aldrig har sunget 
før eller har en smule korerfaring: 
kom frisk! Programmet består af op-
varmning incl. lidt om sund stem-
mebrug, nogle kendte fællessange og 
nogle lette, flerstemmige korsange 
af forskellig art. Desuden vil vi lave 
lidt “korsport” - hvad dét indebærer, 
må man møde op for at opleve (men 
det kræver ikke løbesko og svede-
bånd…). Det er naturligvis gratis at 
være med.

Sangformiddag
Sæsonens sidste sangformiddag er 
onsdag d. 28. marts kl. 10-11.30 i 
præstegårdens konfirmandstue. Vi 
synger løs i vores nyindkøbte sæt af 
den nye højskolesangbog og drikker 
en kop kaffe midtvejs. Alle er vel-
komne, og det er gratis.

Adresser Sakskøbing Sogn

Kirke- og kirkegårdskontor
Torvet 10, 4990 Sakskøbing
Tlf. 54 70 44 09
sakskoebing.sogn@km.dk 
Åbent mandag-fredag kl. 9.00-12.30
Torsdag tillige kl. 16.00-18.00

Kordegn
Helle Huysdens Poulsen

Sognepræst
Hanne Margrethe Tougaard (HMT)
Vestergade 6, 4990 Sakskøbing
Tlf 54 70 42 02
Træffes bedst 11.00-12.00
e-mail: hmt@km.dk
Mandag er fridag

Sognepræst
Lisbeth Lumby (LL)
Enebærvej 6, 4990 Sakskøbing
Tlf. 54 77 28 82
Træffetid Torvet 10 kl. 10.00-11.00
Tlf. 54 70 45 17
e-mail: lrkr@km.dk
Fredag er fridag

Sognepræst
Bendicht Mader (BM)
se under Tårs. 
Særligt tilknyttet Saxenhøj og 
træffes hver anden torsdag ved 
andagterne i fællesrummet på 
Æblevang.

Sakskøbing Kirkegård 
Maribovej 1, 4990 Sakskøbing
Kirkegårdsleder:  
Kim Gram Jakobsen
Tlf. 61 22 18 93
Mail:Sakskoebingkirkegaard@mail.dk

Organist
Flemming Chr. Hansen
Hvedevænget 6, 4880 Nysted
Kontor Torvet 10
Tlf. 29 26 56 09
www.giflerne.dk

Kirketjener
Bibi Hansen Beske, tlf. 21 25 30 93
Tina Flindt Sidor, tlf. 23 37 31 39

Menighedsrådsformand
Ebbe Bressing
Nystedvej 33, 4990 Sakskøbing
Tlf. 24 21 10 88

Kirkeværge
Conny Krogh, 
Toldboderne 9, st. th,  
4990 Sakskøbing
Tlf. 21 62 81 91

Kirkebil
DanTaxi telefon 54 85 43 44 
eller 70 25 25 25

Sognets hjemmeside
www.sakskobing-sogn.dk
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Sakskøbing gudstjenester
Søndag d. 4. marts (3.s. i fasten) kl. 10.30 · LL · Team Elnegaard v/ Camille Mortensen deltager
Søndag d. 11. marts (Midfaste) kl. 9 · HMT · Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Søndag d. 18. marts (Mariæ bebudelses dag) kl. 10.30 · HMT
Søndag d. 25. marts (Palmesøndag) kl. 10.30 · LL · Kirkekaffe
Torsdag d. 29. marts (Skærtorsdag) kl. 19.00 · LL · Sakskøbing Kirkes Pigekor medvirker
Fredag d. 30. marts (Langfredag) kl. 16.00 · LL · Musikgudstjeneste med kirkesanger Jannie Ekelund
Søndag d. 1. april (Påskedag) kl. 10.30 · HMT · Sakskøbing Kammerkor medvirker
Mandag d. 2. april (Anden påskedag) kl. 16.00 · HMT · Vokalensemblet Voci fluenti medvirker
Søndag d. 8. april (1.s.e. påske) kl. 9 · HMT · Konfirmation
Søndag d. 8. april (1.s.e. påske) kl. 11 · LL · Konfirmation
Søndag d. 15. april (2.s.e.påske) kl. 10.30 · LL · Kirkekaffe
Søndag d. 22. april (3.s.e. påske) kl. 10.30 · LL · Danmissions stiftsårsmøde, Else Højvang er prædikant
Fredag d. 27. april (Bededag) kl. 19.00 · HMT
Søndag d. 29. april (4.s.e. påske) kl. 10.30 · HMT
Søndag d. 6. maj (5.s.e. påske) kl. 10.30 · LL · Valborgsfejring med gymnastikforeningen på plænen 
Torsdag d. 10. maj (Kristi himmelfarts dag) kl. 10.30 · LL
Søndag d. 13. maj (6.s.e. påske) kl. 10.30 · LL · Konfirmation
Søndag d. 20. maj (Pinsedag) kl. 10.30 · LL · Kirkekaffe
Mandag d. 21. maj (Anden pinsedag) kl. 11 · Fuglsang Have · Friluftsgudstjeneste
Søndag d. 27. maj (Trinitatis søndag) kl. 10.30 · HMT
Søndag d. 3. juni (1.s.e. trin) kl. 10.30 · HMT

Slemminge Fjelde Våbensted engestofte gudstjenester
Søndag d. 4. marts (3.s. i fasten) kl. 10.30 · Fjelde · KBJ
Søndag d. 11. marts (Midfaste) kl. 10.30 · Våbensted · KBJ
Søndag d. 18. marts (Mariæ bebudelses dag) kl. 17 · Fjelde · EGV
Onsdag d. 21. marts Stillegudstjeneste kl. 19 · Fjelde · KBJ
Søndag d. 25. marts (Palmesøndag) kl. 10.30 · Slemminge · KBJ · Med spisning
Torsdag d. 29. marts (Skærtorsdag) kl. 17 Våbensted · KBJ · Med spisning
Fredag d. 30. marts (Langfredag) kl. 10.30 Engestofte · KBJ
Søndag d. 1. april (Påskedag) kl. 10.30 Slemminge · KBJ
Søndag d. 1. april (påskedag) kl. 19 Engestofte · KBJ
Mandag d. 2. april (Anden påskedag) kl. 10.30 Fjelde · KBJ
Søndag d. 8. april (1.s.e. påske) kl. 9 Våbensted · EGV
Søndag d. 15. april (2.s.e.påske) kl. 9 Slemminge · KBJ
Søndag d. 22. april (3.s.e. påske) kl. 10.30 Engestofte · KBJ · Konfirmation
Fredag d. 27. april (Bededag) kl. 14 Slemminge · EGV
Søndag d. 29. april (4.s.e. påske) kl. 10.30 Våbensted · KBJ
Søndag d.6. maj (5.s.e. påske) kl. 10.30 Konfirmation Fjelde · KBJ
Torsdag d. 10. maj (Kristi himmelfarts dag) kl. 10.30 Engestofte · KBJ
Søndag d. 13. maj (6.s.e. påske) kl. 9 Slemminge · EGV
Søndag d. 20. maj (Pinsedag) kl. 10.30 Slemminge · KBJ
Søndag d. 20. maj (Pinsedag) kl. 19 Våbensted · KBJ
Mandag d. 21. maj (Anden pinsedag) kl. 11 · Fuglsang Have · Friluftsgudstjeneste
Søndag d. 27. maj (Trinitatis søndag) kl. 10.30 Engestofte · KBJ
Søndag d. 3. juni (1.s.e. trin) kl. 10.30 Fjelde med kirkegårdsvandring · KBJ
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Majbølle Vigsnæs gudstjenester
Søndag d. 4. marts (3.s. i fasten) kl. 10.30 · Majbølle · EGV
Søndag d. 11. marts (Midfaste) kl. 19 · Majbølle · KBJ · Kirkekaffe
Søndag d. 18. marts (Mariæ bebudelses dag) kl. 19 · Majbølle · EGV · Konfirmandgudstjeneste med kirkekaffe
Søndag d. 25. marts (Palmesøndag) kl. 10.30 · Majbølle · EGV · Børne og familiegudstj. med børnepåskefrokost bagefter
Torsdag d. 29. marts (Skærtorsdag) kl. 14 · Vigsnæs · EGV
Fredag d. 30. marts (Langfredag) kl. 10.30 · Majbølle · EGV
Søndag d. 1. april (Påskedag) kl. 10.30 · Majbølle · EGV
Mandag d. 2. april (Anden påskedag) kl. 10.30 · Vigsnæs · EGV
Søndag d. 8. april (1.s.e. påske) kl. 10.30 · Majbølle · EGV
Søndag d. 15. april (2.s.e.påske) kl. 9 · Majbølle · KBJ
Søndag d. 22. april (3.s.e. påske) kl. 10.30 · Majbølle · EGV · Børne og familiegudstjeneste
Fredag d. 27. april (Bededag) kl. 10.30 · Majbølle · EGV · Konfirmation
Søndag d. 29. april (4.s.e. påske) kl. 10.30 · Vigsnæs · EGV · Konfirmation
Søndag d. 6. maj (5.s.e. påske) kl. 19 · Majbølle · KBJ · Kirkekaffe
Torsdag d. 10. maj (Kristi himmelfarts dag) kl. 9 · Majbølle · KBJ
Søndag d. 13. maj (6.s.e. påske) kl. 10.30 · Majbølle · EGV
Søndag d. 20. maj (Pinsedag) kl. 10.30 · Majbølle · EGV · Børne og familiegudstjeneste
Mandag d. 21. maj (Anden pinsedag) kl. 11 · Fuglsang Have · Friluftsgudstjeneste
Søndag d. 27. maj (Trinitatis søndag) kl. 10.30 · Vigsnæs · EGV · Morgenmad i graverhuset kl. 9.00
Søndag d. 3. juni (1.s.e. trin) kl. 9 · Majbølle · KBJ

radsted og Tårs gudstjenester
Søndag d. 4. marts (3.s. i fasten) kl. 14.00 · Radsted · (tidspunkt ændret i f.t. forrige kirkeblad)
Søndag d. 11. marts (Midfaste) kl. 10.30 · Radsted
Søndag d. 11. marts (Midfaste) kl. 9.00 · Tårs · BM
Søndag d. 18. marts (Mariæ bebudelses dag) kl. 9.00 · Radsted
Søndag d. 18. marts (Mariæ bebudelses dag) kl. 10.30 · Tårs · BM
Søndag d. 25. marts (Palmesøndag) kl. 10.30 · Radsted · Våbenhuskaffe 
Torsdag d. 29. marts (Skærtorsdag) kl. 10.30 · Radsted
Fredag d. 30. marts (Langfredag) kl. 10.30 · Radsted
Fredag d. 30. marts (Langfredag) kl. 19.00 · Tårs · BM
Søndag d. 1. april (Påskedag) kl. 10.30 · Radsted
Søndag d. 1. april (Påskedag) kl. 10.30 · Tårs · Margrethe Horstmann
Mandag d. 2. april (Anden påskedag) kl. 10.30 · Radsted
Søndag d. 8. april (1.s.e. påske) kl. 10.30 · Radsted · Konfirmation
Søndag d. 15. april (2.s.e.påske) kl. 9.00 · Radsted
Søndag d. 15. april (2.s.e.påske) kl. 10.30 · Tårs · BM 
Søndag d. 22. april (3.s.e. påske) kl. 10.30 · Radsted
Søndag d. 22. april (3.s.e. påske) kl. 19.00 · Tårs · BM · Saxe-koret medvirker 
Fredag d. 27. april (Bededag) kl. 10.30 · Radsted
Søndag d. 29. april (4.s.e. påske) kl. 10.30 · Tårs · BM · Konfirmation
Søndag d. 6. maj (5.s.e. påske) kl. 10.30 · Radsted · Våbenhuskaffe
Søndag d. 6. maj (5.s.e. påske) kl. 9.00 · Tårs · BM
Torsdag d. 10. maj (Kristi himmelfarts dag) kl. 10.30 · Tårs · BM
Søndag d. 13. maj (6.s.e. påske) kl. 10.30 · Radsted
Søndag d. 13. maj (6.s.e. påske) kl. 9.00 · Tårs · BM
Søndag d. 20. maj (Pinsedag) kl. 10.30 · Radsted
Søndag d. 20. maj (Pinsedag) kl. 10.30 · Tårs · BM
Mandag d. 21. maj (Anden pinsedag) kl. 11 · Fuglsang Have · Friluftsgudstjeneste
Søndag d. 27. maj (Trinitatis søndag) kl. 10.30 · Radsted
Søndag d. 3. juni (1.s.e. trin) kl. 10.30 · Tårs · BM



8

Sogneindsamling
Af forskellige årsager, gode som min-
dre gode, afholder vi ikke sogneind-
samling i år. Det forventes at være 
på skinner igen næste år. Indsamlere 
kan melde sig til Sakskøbing kirkes 
indsamling.

Babysalmesang
Babysalmesang er fortrinsvis for 
børn under 1 år, men alle børn er 
velkomne. Vi synger og leger under 
ledelse af musikpædagog Kirsten. 
Man tilmelder sig til sognepræsten. 
Vi mødes følgende onsdage kl. 11.30 
i Våbensted præstegård: 21/3, 11/4, 
25/4, 16/5, 30/5 og 13/6. Efter aktivi-
teterne serveres kaffe og kage.

Stillegudstjeneste 
Op til påskens drama holder vi stil-
legudstjeneste i Fjelde kirke onsdag 
21/3 kl. 19. Kirkens rum er i forve-
jen et sted, hvor travle mennesker 
kan finde ro i livets turbulens – men 
denne onsdag aften vil blive en tak 
mere stille end ellers. Påsken vil være 
det naturlige tema, men alt vil foregå 
stille.

Palmesøndag
Slemminge kirke åbner dørene for 
børn og deres familier 25/3 kl. 10.30 
– og indbyder også til en god frokost 
bagefter. Gudstjenesten er i børne-
højde, men enhver er velkommen. 

Af hensyn til maden bedes man til-
melde sig til sognepræst eller menig-
hedsrådsformænd.

Skærtorsdag 
Efter aftengudstjenesten i Våbensted 
29/3 kl. 17 spiser vi sammen. Menu-
en er naturligvis lam med flødekar-
tofler. Her er tilmelding ligesom ved 
palmesøndags-frokosten.

Langfredag 
Langfredag 30/3 kl. 10.30 er der li-
turgisk gudstjeneste i Engestofte 
kirke. Vi lytter til teksterne, og siger 
ikke så meget mere end dem.

Påskedagene 
I år fejrer vi opstandelsen både mor-
gen og aften. Først søndag 1/4 er det 
i Slemminge kl. 10.30 – siden ved en 
aftengudstjeneste kl. 19 i Engestofte 
kirke. Anden påskedag finder sted 
2/4 i Fjelde kl. 10.30.

Konfirmationer
I år skal følgende unge mennesker 
konfirmeres i vore kirker:

Engestofte kirke søndag 22/4 kl. 10.30:
- Cecilie Hansen
- Clara Vagner Petersen
- Emily Helle Rasmussen
- Mads Brandt Høj Petersen
- Magnus Peder Bjørn Hansen

Fjelde kirke søndag 6/5 kl. 10.30:
- Julia Neo Steengaard-Pietersen
- Laurits Luther Sørensen
- Magnus Hasling Pommer
-  Mike Strack Vestergaard  

Christiansen

Forårskoncert
Gennem en årrække har vores lokale 
kvindekor Saxekoret medvirket til 
kyndelmisse-gudstjenester. I år har 

Slemminge Fjelde Våbensted engestofte Sogne

Adresser mm
Slemminge-Fjelde
Våbensted Engestofte Sogne

Sognepræst
Kenneth Bjørnholt Jacobsen
Engestoftevej 47
4990 Sakskøbing
Tlf: 54 77 93 99
E-mail: KEBJ@KM.DK
Mandag er fridag
Træffetid kl. 10-12

Formand Slemminge-Fjelde
Anette Watz
Fjelde Bygade 15
4990 Sakskøbing
anette.watz@gmail.com
Tlf. 51 70 53 58

Formand Våbensted-Engestofte
Knud Erik Rasmussen
Maribovej 129
4990 Sakskøbing
ker129@anarki.dk
Tlf. 54 70 50 25
Mobil 40 50 50 25

Graver Våbensted-Engestofte
Johnna Bjørn
Tlf. 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 gudstjenester 
ved henvendelse til Anette Watz 
på 51 70 53 58 eller Knud Erik 
Rasmussen på 40 50 50 25.

Pastoratets hjemmeside
www.slemmingekirke.dk

Pastoratets facebookside
de fire sogne

Konfirmander i Slemminge, Fjelde, Våbensted og Engestofte.
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koret valgt at holde en forårskoncert 
i stedet. Den finder sted i Våbensted 
kirke tirsdag 10/4 kl. 19, hvor koret 
vil synge en lang række kendte og 
dejlige forårssange. Der er gratis ad-
gang, og alle er velkommen!

Pinsedagene
Pinsedag fejres kirkens fødselsdag. 
Vi har gudstjeneste søndag 20/5 i 
Slemminge kl. 10.30 og om aftenen 
kl. 19 i Våbensted. Anden pinsedag 
er der fælles gudstjeneste i Fuglsang 
have kl. 11.

Kirkegårdsvandring
Sidste år havde vi en meget fornø-
jelig og interessant kirkegårdsvan-
dring i Våbensted. Der kom mange 
gode historier og minder frem, mens 
snakken gik. Det fortsætter vi med 
på Fjelde kirkegård søndag 3/6 efter 
gudstjenesten kl. 10.30 – og en kop 

kaffe. Graverne vil bidrage, men alle 
indbydes til at fortælle om de men-
nesker og det liv, der er levet samme 
sted, vi bor, men i andre tider.

Strikkeklub 
Som vanligt er der strikkeklub i Vå-
bensted præstegård anden mandag i 
hver måned. I denne periode er det 
på datoerne 12/3, 9/4, 14/5 og 11/6. 
Enhver er velkommen!

Majbølle og Vigsnæs Sogne

Konfirmation i  
Majbølle Kirke den 27. april
- Emil Karlis Sulcs
- Josefine Sønderup Jørgensen
- Celine Nielsen
- Cecilie Sophie Skovby 
- Oskar Christian Saxe Mikkelsen
- Oliver Heiberg Beske
- Sebastian Grøn
- Louise Juul Andersen

Konfirmation i  
Vigsnæs kirke den 29. april
- Dylan Kamper Richardt
- Lucas Ussingkær

Nykøbing Falster Koret
Koncert i Majbølle kirke, tirsdag den 
15. maj kl. 19. Koret fejrer 75-års ju-
bilæum i år og denne koncert er et 
uddrag af jubilæumskoncerten. Ko-
ret synger danske og udenlandske 
salmer og sange og ledes af Aase Rei-
dun Sløgedal, organist ved Stubbe-
købing og Maglebrænde kirker. Der 
er gratis adgang til koncerten.

Edith Fogeds legat
Legatet kan stadig søges af unge fra 
Majbølle sogn, som er værdigt træn-
gende og under uddannelse. Ansøg-

ning sendes til sognepræsten eller 
formand for menighedsrådet. 

Adresser Majbølle-Vigsnæs
Sognepræst
Esbern Gaur Vernersen
Præstestræde 45, 4862 Guldborg
Tlf. 54 77 02 35
Mandag er fridag.
Træffetid tirsdag kl. 12-14  
i præstegården, 
ellers efter aftale. Ring gerne.

Graver
Jesper Nielsen
Spurvestræde 15, 4862 Guldborg
Tlf. 40 86 20 69

Formand for menighedsrådet
Kenneth Nielsen
Bøgevej 5B, 4862 Guldborg
Tlf. 50 40 43 98

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

Konfirmander i Majbølle og Vigsnæs.
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Kalle fra Ramasjang –  
Hvor kommer musikken fra? 
Sammen med Kalle og Frederik vil 
vi gå på opdagelse i kirken for at se, 
hvad dette forunderlige hus rummer 
af toner og fortællinger. ’Hvor kom-
me musikken fra? og ’Er der musik i 
kirken?’. Denne eftermiddag er sær-
ligt for børn og familier. 

Majbølle Kirke søndag den 8. april 
kl. 14. Gratis adgang.

Sogneeftermiddage 
Tirsdag den 20. marts: Kirsten Elme-
gård fortæller om folk der har boet i 
Spurvestræde gennem 53 år. 

Tirsdag den 17. april: Storstrøms-
broens og -overfarternes historie 
i ord og toner, sunget og fortalt af 
fhv. operasangerinde Birgitte Get-
ting, kendt fra Orenæs Saloner, og 
organist Gunnar Brønholt, tidl. Kild-
vældskirken i København. 

Vi mødes i Majbølle præstegård 
kl. 13-15. Der serveres kaffe og kage. 

Påskefrokost
Den 17. april inden sogneeftermid-
dagen, er der påskefrokost kl. 11.30 
for alle i menigheden. Tilmelding til 
menighedsrådsformanden. 

Voci Fluenti
Koncert i Majbølle Kirke, torsdag 
den 31. maj kl. 20. Koret synger et 
blandet repertoire »fra Schütz til spi-
rituals, fra Purcell til Pentatonix«. 
Koret ledes af Flemming Chr. Han-
sen, organist ved Sakskøbing kirke. 
Gratis adgang. 

Børne- og familiegudstjenester
Palmesøndag er der gudstjeneste kl. 
10.30 for børn og familier i Majbølle 

Kirke. Efterfølgende er der påskefro-
kost med påskeæggejagt og andre ak-
tiviteter i Præstegårdens have. Hvis 
du ønsker at modtage en e-mail el-
ler sms med invitation til børne-og 
familiegudstjenester så send en mail 
til EGV@KM.dk eller sms 24967330

Se også de øvrige børne-og fami-
liegudstjenester i gudstjenestelisten.

Konfirmandgudstjeneste  
den 18. marts kl. 19  
i Majbølle Kirke
Ved gudstjenesten Marie Bebudelse 
den 18. marts vil konfirmander fra 
Majbølle og Vigsnæs medvirke med 
læsninger, prædiken og bønner og 
salmesang.

Familie og venner er velkomne til 
at deltage i denne ungdomsgudstje-
neste. Der er kirkekaffe bagefter.

Morgenmad i graverhuset
Inden højmessen søndag den 27. 
maj, trinitatis søndag, i Vigsnæs kir-
ke, er der morgenmad i graverhuset 
kl. 9.00.

Kalle fra Ramasjang.

Voci Fluenti.

Nykøbing Falster Koret.
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Fælles for alle sogne

Friluftsgudstjeneste  
på Fuglsang
Solen skinner altid på Fuglsang, har 
Carl Nielsen engang skrevet i et brev 
til Bodil Neergaard. Lad os håbe at 
det holder stik, når vi mødes til fri-
luftsgudstjeneste 2. Pinsedag d. 21. 
Maj kl. 11 i Fuglsang Have. Alle Prov-
stiets præster deltager i gudstjene-
sten og bagefter kan alle nyde godt 
af det overdådige kagebord og kaf-
fen som nydes i det grønne. Mang-
ler man kørelejlighed kan man hen-
vende sig til menighedsrådsformand 
i sit eget sogn, som måske kan være 
behjælpelig.

Sogneindsamling 2018
Sakskøbing menighedsråd holder 
igen i år sogneindsamling sammen 
med Folkekirkens Nødhjælp. Mød 
op søndag 11/3 kl. 10.00 i Sognegår-
den på torvet i Sakskøbing. Efter ind-
samlingen vil menighedsrådet være 
vært med et traktement.

Det er svært at se væk, når klima-
forandringer, krig og ulighed driver 
millioner af mennesker ud i nød, 
sult og flugt. Der findes ingen fast 
formel for, hvordan man bedst hjæl-
per mennesker i nød. Hver ny krise 
kræver, at man tænker i nye baner. 

Pengene fra indsamlingen er med 
til at bekæmpe sult, sygdom, minefa-
re, tørke, oversvømmelser, overgreb, 
frarøvelse af jord og anden ekstrem 
ulighed. Folkekirkens Nødhjælp er i 
2017 blevet udnævnt til den bedste 
organisation som sikrer, at pengene 
havner i de rette lommer. Kom og 
vær med i et par timer og støt sog-
neindsamling 2018. Yderligere infor-
mation kan fås ved henvendelse til  
Sakskøbing menighedsråd.

Øv, kirkebladet kom ikke  
sidste gang
Redaktøren overbringer hermed sin 
dybeste undskyldning og beklagelse 
over at der var store problemer med 
omdelingen af forrige kirkeblad. Af 
uvisse årsager valgte distributøren 
kun at lave ordren til at gælde Saks-
købing sogn til trods for, at vi i no-

get der ligner 10 år har brugt samme 
firma og har gentaget den samme 
ordre hver eneste gang. Desværre gik 
der ret lang tid før jeg blev gjort op-
mærksom på at Slemminge-Fjelde-
Våbensted-Engestofte-Radsted og 
Tårs ikke havde fået bladet og jeg har 
siden forsøgt at opspore de manglen-
de kirkeblade. Trykkeriet har nemlig 
leveret det oplag de plejer at gøre, så 
et eller andet sted har der altså ligget 
1800 blade, som ingen på FK Distri-
bution har undret sig over. Jeg har 
rykket for svar utallige gange, men 
der er utroligt nok ikke nogen mel-
ding derfra. Sandsynligheden for at 
bladene er blevet kasseret er desvær-
re ganske stor, da fristen for reklama-

tion over manglende omdeling er på 
3-4 dage, og jeg først fik nys om det 
3-4 uger efter.

Ønsker man et eksemplar af det 
forrige kirkeblad, kan man henvende 
sig til sin præst eller menighedsråd, 
eller Sakskøbing kirkekontor, hvor vi 
også har en lille stak liggende.

Skulle man opleve at kirkebladet 
ikke omdeles, så må I meget gerne 
kontakte mig så hurtigt som muligt. 
Bladet omdeles som regel i den an-
den sidste uge inden det nye kirke-
blad er aktuelt, dvs. at dette nummer 
som gælder fra marts er omdelt den 
anden sidste uge i februar.

Redaktør Lisbeth Lumby

Eventliste Forår 2018
Marts
Søndag d. 4/3 kl. 12 Sakskøbing Præstegård: Spis-Drik-Vær glad  
 (tilmelding ugen før)
Tirsdag d. 6/3 kl.14 Sakskøbing Sognegård: Strikkegruppe
Mandag d. 12/3 kl. 14 Våbensted Præstegård: Strikkeklub
Tirsdag d. 13/3 kl. 13 Sakskøbing Torv: Udflugt til Corselitze  
 (tilmelding, se lokalsiden)
Tirsdag d. 13/3 kl. 19 Radsted Kirke: Koncert med Marie Frank 
 (billetter, se lokalsiden)
Lørdag d. 17/3 kl. 13 Sakskøbing Kirke: Alle kan synge!
Tirsdag d. 20/3 kl. 13  Majbølle Præstegård: Sogneeftermiddag
Onsdag d. 28/3 kl. 10 Sakskøbing Konfirmandstue: Sangformiddag

April
Tirsdag d. 3/4 kl. 14 Sakskøbing Sognegård: Strikkegruppe
Mandag d. 9/4 kl. 14 Våbensted Præstegård: Strikkeklub
Tirsdag d. 10/4 kl. 19 Våbensted Kirke: Koncert med Saxekoret
Søndag d. 15/4 kl. 12 Sakskøbing Præstegård: Spis-Drik-Vær glad
Tirsdag d. 17/4 kl. 11.30 Majbølle Præstegård: Påskefrokost 
 (tilmelding, se lokalsiden)
Tirsdag d. 17/4 kl. 13 Majbølle Præstegård: Songeeftermiddag
Søndag d. 22/4 kl. 19 Tårs Kirke: Koncert med Saxekoret
Søndag d. 22/4 kl. 12 Sakskøbing konfirmandstue:  
 Danmissions stiftsårsmøde

Maj
Tirsdag d. 1/5 kl. 14 Sakskøbing Sognegård: Strikkegruppe
Søndag d. 6/5 kl. 12 Sakskøbing konfirmandstue: Spis-Drik-Vær Glad
Søndag d. 6/5 kl. 20 Sakskøbing Kirke: Koncert med Mads Granum
Mandag d. 14/5 kl. 14 Våbensted præstegård: Strikkeklub
Tirsdag d. 15/5 kl. 19 Majbølle Kirke: Koncert med Nykøbing Falster koret
Torsdag d. 31/5 kl. 20 Majbølle Kirke: Koncert med Voci Fluenti

Juni
Søndag d. 3/6 kl. 20 Sakskøbing Kirke: Sommerkoncert med kirkens kor
Søndag d. 3/6 kl. 10.30 Fjelde Kirke: Kirkegårdsvandring
Tirsdag d. 5/6 kl. 14 Sakskøbing Sognegård: Strikkegruppe
Mandag d. 11/6 kl. 14 Våbensted Præstegård: Strikkeklub



”Mission er noget vi giver hinan-
den,” kan man sige med en omskriv-
ning af et kendt slogan. Eller måske 
rettere: giver videre til hinanden.

Det er det der er formålet med 
Danmission, Danmarks største og 
ældste missionsorganisation. Dan-
missions arbejde tager afsæt i den 
kristne tro og et ønske om at dele 
denne tro med andre ud fra den 
overbevisning, at ethvert menne-
ske uden forskel har værdi og både 
har åndelige, mentale og materielle 
behov, som skal dækkes for at det 
kan leve et værdigt liv. Ud fra den 
grundholdning arbejder Danmis-
sion med kirkeudvikling, dialog og 
fattigdomsbekæmpelse. 

Kirkeudvikling – det er f.eks. at 
støtte uddannelse af præster og an-
dre, så de bliver dygtigere og bedre 
til at give evangeliet videre. I Tanza-
nia er der liv i de voksende menig-
heder. Men, siger den lokale biskop, 
vi mangler dygtige, veluddannede 
præster. Det vil vi gerne have hjælp 
til at få. Så derfor har Danmission 
udsendt et teologpar til Nyakato Teo-
logiske College i Mwanza i Stiftet Øst 
for Victoriasøen. De har introduceret 
internetbaseret græskundervisning! 
Og hvis nogen tænker, at hvad skal 
en tanzaniansk præst med den luk-
sus at kunne græsk, så er det for (li-
gesom danske præster) at kunne læse 
Det Nye Testamente på originalspro-
get og gøre sig sine egne overvejelser 
om tolkninger og derefter forstå og 
forkynde evangeliet i en tanzaniansk 
sammenhæng, så det giver mening 
for mennesker i Tanzania.

brugsmetoder og bliver oplyst om 
deres rettigheder, f.eks. hvordan de 
undgår at blive udnyttet af mellem-
mænd. I Tanzania, Egypten, Cam-
bodja og andre steder har man gang 
i lignende landbrugsprojekter.

Danmission arbejder i 12 lande i 
Afrika, Asien, Mellemøsten foruden 
i Danmark. Økonomien kommer fra 
private givere, fra de 82 Danmission 
Genbrugsbutikker rundt om i Dan-
mark og fra projektstøtte fra Danida.

Der var engang, hvor opfattelsen 
var, at mission var fra os til dem, og 
at vi satte dagsordenen. Og hvor det 
almindelige billede af en missionær 
var en hvid mand med tropehjelm 
og en bibel i hånden. 

Jeg var for år tilbage med til at ar-
rangere en udstilling om mission. 
Der skulle være billeder af missio-
nærer til at vise, hvad en missionær 
lavede, og hvordan en missionær så 
ud. Vi hængte et spejl op. Når man 
så på billedet af en missionær – så 
man sig selv. Mere mystisk er det 
ikke: Du har noget at give videre, du 
er tømrer, lærer, sygeplejerske, og der 
er nogen der kan bruge dine kompe-
tencer. Og hvis man gerne vil møde 
et levende spejlbillede, kan man 
komme til Sakskøbing d. 22. april (se 
side 4).

Anne Birgitte Villadsen
Fhv. provst, formand for  

Danmission Lolland-Falster

græskundervisning, fred og solsikkeolie

Dialog – det er f.eks. støtte til at 
drive et interreligiøst center i Stone 
Town på Zanzibar. Her og i stigende 
omfang i det østlige Afrika er sam-
fundet præget af politiske og reli-
giøse spændinger mellem kristne og 
muslimer. I centeret er plads til sy-
skole, syværksted, tøjbutik og en di-
plomuddannelse i dialog. Og mange 
aktiviteter udgår derfra – lige fra fod-
bold mellem muslimer og kristne, 
en dramaklub og et radiospørgepro-
gram over uddannelse af koransko-
lelærere til fredskomiteer både lokalt 
og mellem de øverste religiøse ledere. 
I syskolen kan kristne og muslimske 
kvinder lære at sy og på den måde 
få et levebrød, så de kan forsørge sig 
selv og deres familie, men de lærer 
også hinanden at kende på tværs af 
religiøse og kulturelle skel. 

Fattigdomsbekæmpelse – det er 
f.eks. at støtte projektet ”Bekæmp 
Fattigdom i Fællesskab” på Mada-
gaskar. I selvhjælpsgrupper lærer 
fattige landsbyboere bedre land-

Til gudstjeneste i Buyagu sogn i Tanzania. Foto: Danmission.

Religiøse konflikter løses med nål og tråd 
i Upendo syskole. Foto: Danmission.

Projekt med dyrkning af solsikker til 
olie – Anna-Marie har byttet Sundby ud 
med Tanzania. Foto: Danmission.


