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Juni måned står i mælkeærternes 
tegn: Små nye kartofler og spæde 
gulerødder skrabes, de nyplukkede 
ærter bælges umiddelbart førend 
de skal i gryden. Kartoflerne koges 
op i mælk, det koger ca. 5 minutter, 
hvorefter gulerødderne tilsættes, det 
koger sammen i ca. 10 minutter og 
til sidst kommes ærterne i. Retten 
jævnes med en smørbolle, smages 
til med lidt sukker, salt og peber 
og overdrysses med hakket persille. 
Hertil spises flæsk eller røget spæk 
der er stegt helt tørt og sprødt.
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 I kirken planter Jesus de små 
grimme, runkne ærter i os. Det er 
troen og den er som de små frø, gan-
ske ukuelig og stærk. Den vil frem og 
skal frem, ligegyldig hvor usandsyn-
ligt det så end må se ud, så skal den 
nok finde vejen frem til lyset. Og 
når den kommer frem så leder den 
efter noget at holde fast i. Det kan 
være gudstjenestens ritualer, det kan 
være en praksis vi selv finder på, det 
vigtigste er at den gentages. I genta-
gelsen ligger genkendeligheden og i 
den ligger forankringen. 

Når tiden er moden så afsløres det 
for os hvad vi bar på, hvad vi bærer 
på. Det er ikke min tro, det er vores 
tro. Ærten bor ikke i bælgen alene, 
og vi bor ikke i Gud alene. Vi er en 
hel perlerække af mennesker, og 
nogle er lidt indtørrede mens andre 
er revnet af bar overflod, nogle er 
ramt af sygdom mens andre strutter 
af sundhed.  

Det er det som sommertiden i kir-
ken handler om. Sommertid er fæl-
lesskabets tid. Det er den tid hvor 
vi i kirken lærer hvad det vil sige 
af være en frelst synder. Hvad det 
betyder alt det der sker i jul, påske 
og pinse. Selvom julen varer helt til 
påske, så bliver vi lidt trætte af det i 
længden og længes efter hverdagen i 
gen. Og det er også i hverdagen at vi 
lever og skal leve. Det er den daglige 

Sommeren er lige om hjørnet og der 
er ikke noget, der markerer det bedre 
end den lollandske specialitet, Mæl-
keærter. De første ærter, de første 
gulerødder de første kartofler. Ind-
rømmet, det er ikke alle der er vilde 
med den ret, men for andre er den 
en favorit. Men hvorom alting er så 
er den lig med sommer og frodighed 
og saftighed.

Sommer er også lig med en lang 
periode i kirken hvor vi befinder os 
imellem de store mærkedage. Påske 
og  pinse er overstået og der er lang, 
lang tid til jul. Konfirmationerne er 
også et overstået kapitel, så vi ved 
af erfaring, at det tynder lidt ud på 
kirkebænkene på denne tid af året. 
Måske tænker mange at det er lidt 
kedeligt at gå i kirke sådan uden for 
nummer. Når det ikke handler om et 
barn er født i Betlehem eller tag det 
sorte kors fra graven, hvad handler 
det så om? 

Det handler om ærter. Det hand-
ler om frø, der bliver sået og spirer. 
Ærter er uroligt hårdføre. Og stærke. 
Når man ryster dem ud af posen for 
at så dem, så er de godt nok grimme. 
Runkne og blegt gulgrønne. Det ser 
ikke ud til, at der er meget sagt og 
kraft i dem. Når de er sået vender og 
vrider de sig og kæmper sig op selv 
gennem den mest ufremkommelige 
og stenede jord, op vil de og op kom-
mer de. Det vil nok være en overdri-
velse at sige, at ærten har stor vilje-
styrke, men den rummer i hvert fald 
en masse kræfter. Når den er kommet 
op, ja så leder den efter noget at hol-
de fast i, noget at gribe til, noget at 
forankre sig ved. Det kan være hvad 
som helst, ærten er ikke kræsen, et 
hegn, et gitter, eller en anden plante 
i nærheden. Stædigt og vedholdende 
vokser den og en dag så er de der, 
de der uimodståelige grønne bælge. 
Glatte og sprøde, åbnes med et smæld 
og afslører en hel perlerække af ær-
ter. Lækre, saftige, søde, dejlige. Der 
kan være en enkelt der er lidt vindtør 
eller måske har fået besøg af en orm. 
Men den sande oveflod af mængden 
kompenserer rigeligt for lidt småtab. 

dont, der skal passes  og der er vi jo 
i samme bælg. Sommerens søndage 
i kirken forsøger netop  at minde os 
om, at hverdagen, det nære, ikke er 
noget at foragte eller jappe sig igen-
nem. Det er faktisk den der er vigtig, 
det er den der er den sande velsignel-
se. Den er ligesom de ærter man altid 
fik til karbonaderne som barn, ufra-
vigelig, til tider anstrengende, men 
i bund og grund ganske udmærket. 

God sommer
Lisbeth Lumby

Nåden er din dagligdag,
hverdagen, det nære.
Mennesker at leve med,
nåden er: at være.
DDS 522

Noget om ærter

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:  
mandag den 16. juli 2018

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

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

Våbensted
- Kenneth Bjørnholt Jacobsen, 

Slemminge
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Majbølle og Vigsnæs Sogne

Sognetur den 10. juni
I anledning af sogneturen begynder 
vi søndagen med at fejre gudstjene-
ste sammen i Strandkirken på Ma-
rielyst kl. 10. Efter gudstjenesten er 
der rundvisning og spisning på Gal-
leri Syd, hvorefter vi kører til Guld-
BoSund Friplejehjem, hvor der lige-
ledes venter os en rundvisning med 
kaffe-kage og lidt sødt til ganen. 

Der er mulighed for fælles kørsel 
eller kørsel i egen bil. 

Tilmelding senest den 5. juni til 
Kenneth Nielsen 

’Open air’  
i Majbølle præstegårdshave
Den 19. juli er der filmaften i Maj-
bølle præstegårdshave. Vi møde til 
spisning kl. 18.30 og filmen begyn-
der kl. 20. Vi tænder op i grillen og 
sørger for drikkevarer. Man med-
bringer selv service, kød til grillen og 
tilbehør og tæpper og andre fornø-
denheder. Der vil være drikkevarer 
og popcorn ad libitum. 

Filmens titel offentliggøres på 
hjemmesiden så snart den haves. 

Friluftgudstjeneste ved Noret
Søndag den 26. august fejrer traditio-
nen tro gudstjeneste på stranden ved 
Noret i Majbølle. Efter gudstjenesten 
er grillen klar og der er picnic i det 
grønne. Menighedsrådet sørger for 
pølser og brød til grillen. Man med-
bringer selv drikkevarer. 

Velkommen til  
Karin Andersen
Under min forældreorlov fra den 23. 
juni til den 25. oktober vil sogne-

præst Karin Andersen vikariere hos 
os i Majbølle-Vigsnæs pastorat. Tag 
godt imod hende og hav det godt 
indtil vi ses til efteråret.

Esbern

Jubilæum i Vigsnæs
Vigsnæs Kirke fylder 150 år i 2019. 
Vigsnæs præstegård fylder 100 sam-
me år. Det vil vi gerne fejre pomp og 
pragt. Derfor modtager vi gerne gode 
idéer og forslag til fejringen. 

Gensyn med Kalle
En søndag eftermiddag i april var 
Majbølle kirke fuld af glade børn og 
forældre. Kalle fra Ramasjang kom 
på besøg med sin ven Frederik. Sam-
men ville de finde ud af om der er 
musik i kirken. Frederik spillede på 
orgelet og blæste piberne fulde af 
luft. Kalle trommede sig vej gennem 
kirken i vanligt højt tempo. Både 
bænke, den gamle kirkeklokke og 
et par forældre fik én på hatten. Og 
konklusionen blev, at der er musik 
i kirken både i piberne, de mange 
glade børn, i kirkesangeren og selv i 
præsten på prædikestolen. Alt sam-

men kulminerede det i at nogle af 
børnene selv blev ’maestro for en 
dag’ og dirigerede hele molevitten til 
stor morskab for alle.  

Kirkebil nedlagt
Det er desværre ikke længere muligt 
at bestille kirkebil til gudstjenesterne 
i Majbølle og Vigsnæs kirker.

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

Sognenes hjemmeside
www.majboellevigsnaes.dk

Karin Andersen, vikar for Esbern Gaur 
Vernersen.

Kalle fra Ramasjang gav den gas i Maj-
bølle Kirke.

Gudstjeneste ved Noret.
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Salmedans for hele familien
Søndag den 17. juni 2018 kl. 10.30 er 
alle familier velkomne til en mu-
sikgudstjeneste i kirken med salme-
dans for hele familien. Det er også 
afslutningen på forårets babysalme-
sang, så der er masser af fagter og 
rytmik. Gudstjenesten er for alle, 
men på børnenes præmisser. Vores 
faste musikpædagog Kirsten medvir-
ker også. Efter gudstjenesten er der 
hygge og lidt at spise i det fri uden 
for kirken. Der er nok til alle, både 
babyer, forældre, søskende og bed-
steforældre. Det er gratis at deltage.

 

Strikkegruppe
Der bliver sommerstrik på flg. datoer 
i Sognegården, Torvet 10:

Tirsdag d. 5. juni, tirsdag d. 7. 
august, tirsdag d. 4. september. (juli 
holder vi ferie!)

Koncerter mv.
Søndag d. 3. juni kl. 20 er der som-
merkoncert med alle kirkens tre kor: 
Sakskøbing Kammerkor, Sakskøbing 
Kirkes Pigekor og vokalensemblet 
Voci fluenti. De synger hver for sig 
og sammen, og publikum får også 
mulighed for at synge med. På pro-
grammet står der gospel, nye danske 
salmer, engelsk kormusik med orgel, 
solosang af Pergolesi og motetter af 
Duruflé - en blandet buket af alt det, 
sognets egne musikalske ressourcer 
kan byde på.

Søndag d. 17. juni kl. 20 er det før-
ste gang, man kan komme til kon-

cert med det helt nye improvisati-
onsensemble Breakable, bestående af 
sangerinden Helle Thun og Sakskø-
bing Kirkes organist Flemming Chr. 
Hansen. Breakables debutkoncert vil 
rumme både helt frie improvisatio-
ner og improvisationer over nordiske 
folkemelodier. Mosgrøn fjeldside, 
luftig minimalisme og dramatisk 
ekspressionisme. Helle Thun er ud-
dannet i både folkesang og klassisk 
sang og bevæger sig lige ubesværet 
i barok, avantgarde og folkemusik. 
Hun afholder mesterkurser både in-
denlands og udenlands og har for 
nylig medvirket i en film om det ver-
densberømte kor Wienersängerkna-
ben, som repræsentant for nordisk 
folkesangtradition. Det bliver en helt 
særlig debutkoncert!

Søndag d. 22. juli kl. 19  er der 
aftengudstjeneste i orgelmusikkens 
tegn. Her spiller Flemming Chr. 
Hansen en af den franske senro-
mantiker Charles Tournemires suiter 
fra det 16 timer lange kæmpeværk  
“L’orgue mystique”. Denne aften er 
det dog kun ca. 20 minutters skøn 
og mystisk klingende orgelmusik, 
der, fordelt på 5 satser, spilles rundt 
omkring i gudstjenesten.

Søndag d. 19. august kl. 20 får kir-
ken besøg af fløjtenisten Henrik 
Wenzel Andreassen og organist ved 

Stefanskirken i København, Kevin 
Borbye Edelvang. Sammen vil de 
spille musik for fløjte og orgel fra 
både barok og romantik samt styk-
ket “natblomst” for altfløjte og orgel 
af kirkens organist Flemming Chr. 
Hansen.

»Alle kan synge!!«
I marts afholdtes det første arran-
gement under denne opråbsagtige 
titel, og nu følges succesen op med 
endnu et arrangement. Lørdag d. 9. 
juni kl. 13-16 kan alle interesserede 
komme og snuse lidt til, hvordan 
det er at synge i kor. Vi varmer op og 
synger fællessange i Sognegården på 
torvet, og efter en kop kaffe/te/vand 
går vi i kirken og synger nogle enkle 
korsange af forskellig art, Taizésange, 
gospel, let klassisk osv. Til sidst kan 
de, der har lyst synge for Flemming 
Chr. Hansen og få anbefalet et kor i 
nærheden.

Ledige pladser i korene
Der er altid plads til flere sangere i 
Sakskøbing Kammerkor og ofte også 
i Sakskøbing Kirkes Pigekor. Fælles 
for begge kor er, at man ikke behøver 
at kunne noder eller have mange års 
korerfaring (selv om det naturligvis 
er en fordel) - det vigtigste er at man 
har en god stemme og kan synge 

Sakskøbing Sogn

Breakable er uforudsigelige. Det nye improvisationsensemble med rødder i Sakskøbing.
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rent. Interesserede kan henvende sig 
til organist Flemming Chr. Hansen 
på 29 26 56 09.

Mindeord
Det er med sorg, at vi har modtaget 
besked om, at kirkegårdsleder Kim 
Gram Jakobsen er gået bort efter 
længere tids sygdom. 

Kim interesserede sig for moderne 
kirkegårdsdrift og kirkekultur og var 
meget optaget af, at de nye projekter 
på Sakskøbing kirkegård blev ført ud 
i livet. Desværre kom han ikke til at 
opleve skovkirkegård, sanseafdelin-
gen på kirkegården, renoveringen af 
kirkegårdsmuren og den nye indkør-
sel til kirkegården. 

Han satte gennem hele sit liv pris 
på veludført arbejde og var altid fo-
kuseret på at få det bedste ud af de 
midler, der var til rådighed.

Kim var gift med Helle og havde 
2 børn og 2 børnebørn. Familien be-
tød meget for ham, og det var også 
med dem, han brugte det meste af 
sin fritid. Udover familien havde na-
turen en ganske særlig prioritet, og 
man mødte tit Kim med sin kikkert, 
når han var ude og studere fugle.

I den sidste svære tid stod famili-
en sammen om ham og vore tanker 
og dybeste medfølelse går til Helle, 
børn og børnebørn, som har mistet 
familiens midtpunkt. Æret være 
Kim Gram Jakobsens minde.

Sakskøbing sogns menighedsråd 
og personale.  Ebbe Bressing.

Nyt sognehus
Som det sikkert vil være mange be-
kendt har Sakskøbing Menighedsråd 
erhvervet sig ejendommen Vestergade 
2, ved siden af præstegården. Huset 
der vil fremover huse kirkekontoret, 
præstekontor, mødelokaler og prov-
stikontor. Overtagelsen vil finde sted 
i sensommeren 2018. Sognegården på 
Torvet 10 vil derfor ikke længere være 
i brug, men overgå til udlejer igen. Vi 
håber vi  som I vil få stor glæde og 
gavn af de nye faciliteter i Vestergade.

Og Gud sang
Gud, jeg tror, du sang af lykke,
da du så din grønne jord,
og de stjerneblå galakser
sang halleluja i kor.
Ordet skabte jord og himmel, 
men den første solopgang
tændte du i vintermørket, 
da du sang din morgensang.

Ja, du kaldte sol og måne
ud af mørket med din sang,
og da solen kyssed lærken,
fik dens sang sit vingefang. 
Kaskelotter sang i havet, 
drosler sang skærsommer ind. 
Adam spillede for Eva 
svalt i skyggen af en lind. 

Skønt vi lever øst for haven,
drømmer vi om paradis,
og når hjertets strenge stemmes,
synger vi igen din pris. 
Åbner ører, mund og hjerte,
byder dagen op med sang,
synger solen ud af mørket
som den første solopgang. 
                   
Og når solen går sin bane,
følger sangen lysfyldt med.
Stiger op som katedraler. 
Synker ned som aftenfred.  
Krydser hav og landegrænser.
Bærer små som store ord,
og de stjerneblå galakser
synger med i samme kor.

Tekst af Niels Johansen 2017
Melodi af Phillip Faber 2018

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: Vakant
Tlf. 61 22 18 93
Mail:Sakskoebingkirkegaard@mail.dk

Organist
Flemming Chr. Hansen
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

Kirkegårdsleder Kim Gram Jakobsen, 
som vi husker ham.
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Sakskøbing gudstjenester
Søndag d. 3. juni (1.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · HMT

Lørdag d. 9. juni kl. 11.30 · HMT · Andagt for pilgrimme og alle andre

Søndag d. 10. juni (2.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · LL 

Søndag d. 17. juni (3.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · HMT · Gudstjeneste for familier, afslutning for Babysalmesang 

Søndag d. 24. juni (4.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · LL

Søndag d. 1. juli (5.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · HMT

Søndag d. 8. juli (6.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · HMT

Søndag d. 15. juli (7.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · HMT

Søndag d. 22. juli (8.s.e.trinitatis) kl. 19.00 · HMT · Gudstjeneste med orgelmusik af Charles Tournemire

Søndag d. 29. juli (9.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · LL

Søndag d. 5. august (10.s.e.trinitatis) kl. 9.00 · LL · Kirkekaffe 

Søndag d. 12. august (11.s.e.trinitatis) kl. 19.00 · LL 

Søndag d. 19. august (12.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · HMT

Søndag d. 26. august (13.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · HMT

Søndag d. 2. september (14.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · LL · Høstgudstjeneste, kirkekaffe

Slemminge Fjelde Våbensted Engestofte gudstjenester
Søndag d. 3. juni (1.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Fjelde · KBJ

Lørdag d. 9. juni dåbsgudstjeneste kl. 10 · Våbensted · KBJ

Søndag d. 10. juni (2.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Våbensted · KBJ

Lørdag d. 16. juni dåbsgudstjeneste kl. 12.00 · Fjelde · KBJ

Søndag d. 17. juni (3.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Slemminge · KBJ

Lørdag d. 23. juni dåbsgudstjeneste kl. 14.00 · Våbensted · KBJ

Søndag d. 24. juni (4.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Engestofte · KBJ

Søndag d. 1. juli (5.s.e.trinitatis) kl. 14.00 · Agerup kapel · KBJ

Søndag d. 8. juli (6.s.e.trinitatis) kl. 9.00 · Fjelde · EGV

Søndag d. 15. juli (7.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Våbensted · EGV

Lørdag d. 21. juli dåbsgudstjeneste kl. 11.00 · Våbensted · EGV

Søndag d. 22. juli (8.s.e.trinitatis) kl. 9.00 · Slemminge · EGV

Søndag d. 29. juli (9.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Engestofte · KBJ

Søndag d. 5. august (10.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Fjelde · KBJ

Søndag d. 12. august (11.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Våbensted · KBJ

Søndag d. 19. august (12.s.e.trinitatis) kl. 9.00-12.00 · KBJ · Cykelgudstjenester

Søndag d. 26. august (13.s.e.trinitatis) kl. 9.30 · Slemminge · KBJ

Søndag d. 2. september (14.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Engestofte · KBJ
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Majbølle Vigsnæs gudstjenester
Søndag d. 3. juni (1.s.e.trinitatis) kl. 9.00 · Majbølle · KEBJ

Søndag d. 10. juni (2.s.e.trinitatis) kl. 10.00 · Strandkirken Marielyst · EGV

Søndag d. 17. juni (3.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Majbølle · EGV 

Søndag d. 24. juni (4.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Vigsnæs · EGV

Søndag d. 1. juli (5.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Majbølle · EGV

søndag d. 8. juli (6.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Majbølle · EGV

søndag d. 15. juli (7.s.e.trinitatis) kl. 9.00 · Vigsnæs · EGV

Søndag d. 22. juli (8.s.e.trinitatis) · Der henvises til nabokirkerne

Søndag d. 29. juli (9.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Majbølle · Indsættelse af Karin Andersen og kirkekaffe · KA

Søndag d. 5. august (10.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Vigsnæs · KA

Søndag d. 12. august (11.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Majbølle · NN 

Søndag d. 19. august (12.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Majbølle · NN

Søndag d. 26. august (13.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Strandgudstjeneste Noret i Majbølle m. picnic · KA

Søndag d. 2. september (14.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Majbølle · KA

Radsted og Tårs gudstjenester
Søndag d. 3. juni (1.s.e.trinitatis) kl. 10.00 · Tårs · BM · Derefter udflugt

Søndag d. 10. juni (2.s.e.trinitatis) kl. 9.00 · Radsted · BM

Søndag d. 10. juni (2.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Tårs · BM

Søndag d. 17. juni (3.s.e.trinitatis) kl. 14.00 · Radsted · JK

Søndag d. 24. juni (4.s.e.trinitatis) kl. 9.00 · Radsted · BM

Søndag d. 24. juni (4.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Tårs · BM · Våbenhuskaffe

Søndag d. 1. juli (5.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Radsted · BM

Søndag d. 8. juli (6.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Radsted · JK

Søndag d. 8. juli (6.s.e.trinitatis) kl. 9.00 · Tårs · JK

Søndag d. 15. juli (7.s.e.trinitatis) kl. 14.00 · Tårs Præstegårds Have · BM

Søndag d. 22. juli (8.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Radsted · BM

Søndag d. 29. juli (9.s.e.trinitatis) kl. 9.00 · Radsted · BM

 Søndag d. 29. juli (9.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Tårs · BM

Søndag d. 5. august (10.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Radsted · BM

Søndag d. 12. august (11.s.e.trinitatis) kl. 9.00 · Radsted · JK

Søndag d. 12. august (11.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Tårs · JK

Søndag d. 19. august (12.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Radsted · JK · Våbenhuskaffe

Lørdag d. 25. august kl. 11.00 · JK · Høstgudstjeneste på Krenkerup Gods

Søndag d. 26. august (13.s.e.trinitatis) kl. 9.00 · Radsted · BM

Søndag d. 26. august (13.s.e.trinitatis) 10.30 · Tårs · BM

Søndag d. 2. september (14.s.e.trinitatis) kl. 10.30 · Radsted · BM
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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. Vi tænker at tage hver 
kirkegård efter tur, og er nu nået 
til Fjelde kirkegård søndag 3/6 efter 
gudstjenesten kl 10.30. Vi sætter ha-
veborde og stole/bænke op i det gode 
vejr, og der bydes på kaffe og hjem-
mebagte boller. Graverne vil bidrage, 
men alle indbydes til at fortælle om 
de mennesker og det liv, der er levet 
samme sted, vi bor, men i andre ti-
der. Der vil også være mulighed for 
en tur i tårnet.

Agerup kapel
Dybt inde i skoven ligger Agerup ka-
pel som et lille slot – og dér holder 
vi gudstjeneste søndag 1/7 kl 14. Der 
vil være stillet bænke op – og til at 

akkompagnere salmesangen har vi 
levende musik. Efter gudstjenesten 
bydes på kaffe og kage. Vejen ind i 
skoven og frem til kapellet vil være 
tydeligt markeret, så ingen farer vild 
og bliver væk i skovens dybe, stille 
ro. Kør eller gå ind ad Agerupvej 
forbi Agerup Avlsgård mod skoven. 
I tilfælde af dårligt vejr rykkes guds-
tjenesten til Våbensted kirke.

Cykelgudstjeneste
Søndag 19/8 er det tid til den tradi-
tionelle cykelgudstjeneste. Vi mødes 
kl 9 i Fjelde kirke til morgenmad og 
kaffe. Efter en kort andagt kører vi – 
samlet eller spredt, men i hvert fald 
i eget tempo – de 3 km ned af En-
gestoftevej til Slemminge kirke, hvor 
dagens anden andagt efter lidt juice 
og frugt vil finde sted kl 10. De næ-
ste 3 km kører vi til Engestofte kirke, 
hvor der vil være lidt sødt til tanden 
og dagens sidste andagt kl 11. Ved 
middagstid når vi efter endnu en 
distance på 3 km frem til Våbensted 
kirke, hvor der er gudstjeneste. Der-
på serveres sandwich og drikkevarer 
i præstegårdshaven.

Strikkeklub
Strikkeklubben i Våbensted præs-
tegård mødes den anden mandag 
i hver måned kl 14-16 til hyggeligt 
samvær over en kop kaffe. Alle er 

velkomne. Klubben holder sommer-
ferie i juli, men ellers er datoerne 
11/6, 13/8 og 10/9.

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

Så tager vi cyklerne frem...

Agerup kapels sarkofager med de jordiske rester af forne tiders adelige af Rewentlowslægten.
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Radsted og Tårs Sogne

Udflugt til Vestlolland  
søndag d. 3. juni
Radsted og Tårs Sognes sommerud-
flugt går i år til Vestlollands flade 
vider; vi vil her møde herremænd, 
bønder og kunstnere.

Vi begynder med en kort gudstje-
neste i Tårs Kirke kl. 10.00.

Derpå kører vi i bus til Peder-
strup, hvor Reventlow-museet har til 
huse. Vi får en omvisning og hører 
om C.D.F. Reventlow og hans virke 
i forbindelse med landboreformerne 
omkr. 1800.

På egen hånd kan man se udstil-
lingen om herskabskøkkenet anno 
1918; samt parken med skulpturpro-
jektet ”Lysthuse og Luftkasteller”.

Frokost får vi i Den gamle Mølle-
gård i Horslunde. Der tilberedes tre 
små retter til os, samt en valgfri drik.

Herefter besøger vi kunstneren Ri-
chardt Winthers hus i Vindeby. (Bil-
lede)Richardt Winther er født 1926 
i Maribo, og døde 2007 i Vindeby. 
1975-86 var han professor ved Det 
kongelige danske Kunstakademi. 
1993 erhvervede han det nedlagte 
alderdomshjem i Vindeby. Her ar-
bejdede han videre med maleri og 
skulpturer i sin særegne vilde og 

stærkt ekspressive stil. I huset, hvor 
han har dekoreret væggene og lofter-
ne, vises i dag eksempler af hans om-
fattende kunstneriske produktion.

Vi slutter besøget med kaffe og 
kage.

Deltagelse i udflugten koster kr. 
150, som omfatter: bus, frokost, mu-
seumsentré, rundvisning to gange, 
kaffe m.m.

Betaling kan ske på selve dagen 
kontant eller MobilePay.

Af hensyn til udflugtens praktiske 
gennemførelse bedes man senest d. 
21. maj tilmelde sig til Tårs Prgd., tlf. 
54 77 20 39; Johannes Kristensen, 
tlf. 23 61 61 54, eller Kirstine Larsen, 
tlf. 22 45 37 27. Vel mødt!

Gudstjeneste i det fri  
d. 15. juli kl. 14.00
Efter nogle års pause, holder vi igen i 
år en udendørs sommergudstjeneste 
i Tårs. Det sker søndag den 15. juli 
kl. 14.00, hvor der er gudstjeneste 
under åben himmel i haven bag Tårs 
Præstegård.

Hvis vejret ikke tillader det, holdes 
gudstjenesten i konfirmandstuen.

Under alle omstændigheder er der 
kirkekaffe og hjemmebag bagefter – 

og saft eller sodavand til børnene.
Vel mødt

Dåbsklude
I Radsted-Tårs kirker vil man i frem-
tiden ved dåb kunne lægge mærke 
til, når der er dåb, at det lille dåbs-
barn ikke længere bliver tørret med 
en serviet, men derimod med en fin 
lille hjemmestrikket ”dåbsklud”.

Det er ikke en ide, vi selv har fået. 
Den kommer fra en kirke oppe på 
Djursland, men bliver efterhånden 
brugt i mange af landets kirker. 

Adresser Radsted / Tårs

Sognepræst
Provst Johannes Olav Kruse 
Kristensen
Alléen 11, Radsted
4990 Sakskøbing
Tlf: 23 61 61 54
E-Mail: jokk@km.dk

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

Dørskiltet til Richard Winthers hus.
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Vi syntes i menighedsrådet, at det 
er en sød tanke, at dåbsbarnet på 
denne måde får en lille gave til sin 
dåb af menigheden i sognet og derfor 
indfører vi nu ”dåbskluden” hos os.

Selv ”dåbskluden” er strikket af fri-
villige hænder i sognet og navnet på 
kirken, man bliver døbt i er strikket 
ind i kluden. Vi glæder os til at tage 
”dåbskludene” i brug, og glæder os, 
hver gang vi har lejlighed til at dele 
dåbens sakramente med mennesker.

Menighedsrådet byder velkommen
Endelig lykkedes det! Radsted Præ-
stegård har fået nye beboere efter 8 
måneders vakance. 

Det er med glæde vi har taget 
imod Johannes Kristensen som vores 
nye sognepræst og samarbejdspart-
ner i Radsted-Tårs pastorat.

Johannes kommer fra et fire-
sognspastorat ved Stigs Bjergby/Mør-
køv i Holbæk Provsti. Med sig har 
han sin hustru Maria og deres 3 børn 
samt et hold hunde og heste.

Vi ser frem til samarbejdet og nye 
tanker og udfordringer og en helt ny 
type liv i præstegården.

Høstgudstjeneste på 
Krenkerup gods
25.08.2018 kl. 11.00 
Igen i år lukker Krenkerup gods por-
tene op til det årlige høstmarked den 
sidste lørdag i August. 

Det plejer at være en dejlig og fest-
lig dag, hvor man i de smukke omgi-
velser kan opleve mange spændende 
gamle hånd værk og købe alskens 
varer og lækkerier i de mange boder.

I år har godsejer Patrick Revent-
low spurgt om ikke Radsted kirke 
ville deltage i årets høstmarked med 
en høstgudstjeneste. 

Det tilbud kun  ne vi naturligvis 
ikke lade gå fra os, hvorfor vi vil 

glæde os til at 
fejre en festlig 
og folkelig høst-
gudstjeneste i 
Guds frie natur 
på Krenkerup 
gods i forbin-
delse med årets 
høstmarked.

Gudstjenesten afholdes i parken 
ved godset kl. 11.00 ved provst Jo-
hannes Olav Kruse Kristensen

Efter gudstjenesten vil der blive 
afholdt auktion over hvad der med-
bringes af ”høstoffer”. Alt hvad ak-
tionen indbringer går ubeskåret til 

julehjælp til værdigt trængende i 
Radsted sogn. 

Vi glæder os til at se jer alle til 
høstmarked og høstgudstjeneste

Ny vin i Kalken
Når der fejres altergang i Radsted og 
Tårs kirker vil det i fremtiden være 
med druesaft i stedet for portvin og 
friskbagt brød i stedet for oblater.

Det er en beslutning vi i menig-
hedsrådet har truffet, som et forsøg 
på at være mere inkluderende i vores 
gudstjenestefejring.

Vi er meget opmærksomme på, at 
vi ændrer på en mangeårig tradition, 
men nogen gange trænger traditio-
ner til at blive fornyet.

Altergangen er sammen med då-
ben de absolut vigtigste ritualer, vi 
har i folkekirken. 

Som Præster-menighedsråd og 
menighed er det afgørende, at vi ik-
ke fraholder nogen fra at være gæster 
ved det glædesmåtid, som nadveren 
er. 

Børn- unge og mennesker som af 
den ene eller den anden grund ikke 
kan tåle alkohol skal også i vores kir-
ker kunne føle sig velkomne, også 
ved nadverbordet. Derfor forsøger vi 
os nu med friskbagt brød og druesaft.

Vi håber, at I vil tage imod denne 
fornyelse og vi glæder os til at fejre 
gudstjeneste sammen med jer.

Smukt håndarbejde til menighedens nyeste medlemmer.

Ser man nøje på murstenene på nordsi-
den af Tårs Kirke, opdager man en ræk-
ke indridsede mærker som de her viste.
Iflg. bogen ”Tårs sogn i Musse herred 
Lolland” af N.V. Steenstrup (Forl. Guld-
borgland 1989) s. 68 er der her tale 
om bomærker for forskellige slægter i 
Tårs Sogn. De er indridset ved siden af 
den tidligere kvindeindgang af faddere, 
mens man ventede på at blive kaldt ind 
til barnedåb
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Fælles for alle sogne

Kære Provst Johannes Olav 
Kruse Kristensen
Du og Din familie ønskes herved 
hjertelig velkommen til Lolland 
østre provsti. 

Vi glæder os alle til at lære dig/jer 
alle nærmere at kende, og glæder os 
rigtig meget til det fremtidige sam-
arbejde, hvor vi sammen skal løse 
de mange krævende opgaver vi har 
i provstiet.

Vi håber også at de mange gode 
ideer du har, vil komme til at præge 
hele vores provsti, og ikke mindst til 
stor glæde for præster og menighed. 

Det du og vi alle glæder os til – er, 
at vi efter 1. august kan få nyt Prov-
stikontor i det nye menighedshus i 
Sakskøbing, hvor der bliver gode ar-
bejdspladser til dig og sekretæren.

HJERELIG Velkommen med øn-
sket om at i alle får en rigtig GOD 
fremtid her hos os i LOLLAND 
ØSTRE PROVSTI.

På Provstiudvalgets Vegne
Knud Erik Rasmussen

Tag med til Berlin til efter-
året!
Lolland-Falsters stiftsbestyrelse for 
DSUK arrangerer en bustur til Ber-
lin i dagene 6. - 9. september 2018. 
Berlin er altid et besøg værd, og alle 
skal være velkomne til at deltage. Ud 
over de kendte attraktioner vil den 
danske kirke i Berlin også indgå i 
programmet, som bl. a. omfatter et 
besøg på den danske ambassade, et 
besøg i rigsdagens kuppel, en bus-
tur i Berlins omegn og meget mere. 
Turen koster 3550 kr. (tillæg for ene-
værelse 525 kr.), og man tilmelder 
sig ved indbetaling af et depositum 
1000 kr. til Skørringe Rejser på reg. 
nr. 2485 kontonr.: 6275870690 Rest-
beløbet betales senest 15. juni. Anfør 
venligst navne og kontaktoplysnin-
ger ved indbetalingen og giv også be-
sked til undertegnede om tilmeldin-
gen, tlf. 24968565 eller mail ncr@

mail.dk. Udførligt program sendes 
gerne.

Med venlig hilsen Nils Roland
Formand for stiftsbestyrelsen for DSUK

Landemode
Landemodet afholdes onsdag den 
13. juni 2018 med gudstjeneste kl. 
13.00 i Maribo Domkirke og møde i 
Bangs Have kl. 14.30 - 17.00.

Biskop Marianne Gaarden og 
stiftsrådsformand Susanne Møller 
vil fortælle om året, der gik og tan-
ker om fremtiden i Lolland-Falsters 
Stift. 

Sognepræst Mette Marie Trankjær, 
som er formand for det nye Gudstje-
nesteudvalg, der er nedsat i Lolland-
Falsters Stift, vil orientere om hvad 
dette udvalg vil have fokus på i en 
gudstjenestereformproces.

Kunne vi mon finde nye måder at 
bruge kirkerne på, så de blev mere end 
kirke? Det spørgsmål stiller teologisk 
konsulent Karen Marie Leth Nissen. 
Foredraget tager udgangspunkt i, at 
der overalt i Danmark sker der en be-
vægelse, hvor folk flytter fra land til 

by med affolkning i landdistrikterne 
til følge. I nye byområder bygges nye 
kirker, men vi lukker ikke kirker, de 
steder hvorfra folk er flyttet. 

Alle er velkomne til at deltage i 
Landemodegudstjenesten, men det 
er nødvendigt med tilmelding til det 
efterfølgende møde i Bangs Have.

Tilmelding bedes sendt til stifts-
administrationen senest den 4. juni 
2018 på email: LFSTIFT@km.dk. Be-
taling kan ske via MobilePay til tlf.
nr.: 20 41 42 02. Fremvisning af kvit-
tering for indbetaling fungerer som 
indgangsbillet på dagen. Beløbet re-
funderes ikke.

Der modtages ikke kontanter ved 
indgangen

Eventliste Sommer 2018
Juni
Søndag d. 3/6 kl. 10 Tårs kirke: Sogneudflugt (se mere på lokalsiden)
Søndag d. 3/6 kl. 10.30 Fjelde Kirke: Kirkegårdsvandring
Søndag d. 3/6 kl. 20 Sakskøbing Kirke: Sommerkoncert med kirkens kor
Tirsdag d. 5/6 kl. 14 Sakskøbing Sognegård: Strikkegruppe
Lørdag d. 9/6 kl. 13 Sakskøbing Kirke: Alle kan synge!
Søndag d. 10/6 kl. 10 Marielyst Strandkirke: Sogneudflugt for Majbølle- 
 Vigsnæs (se mere på lokalsiden)
Mandag d. 11/6 kl. 14 Våbensted præstegård: Strikkeklub
Søndag d. 17/6 kl. 20 Sakskøbing Kirke: Impro-koncert med Breakable

Juli
Torsdag d. 19/7 kl. 18.30 Majbølle Præstegård: Open air film og grillhygge

August
Tirsdag d. 7/8 kl. 14 Sakskøbing Sognegård : Strikkegruppe
Mandag d. 13/8 kl. 14 Våbensted Præstegård: Strikkeklub
Søndag d. 19/8 kl. 20 Sakskøbing Kirke: Orgelkoncert med fløjte

September
Tirsdag d. 4/9 kl. 14 Sakskøbing: Strikkegruppe
Mandag d. 10/9 kl. 14 Våbensted Præstegård: Strikkeklub

Hvad betyder landemode?
Landemodet er det årlige møde i 
stiftet, hvor biskop, provsterne og 
stiftamtmanden deltager, og hvor 
administrative kirkelige sager af-
gøres. Det er et lukket møde, som 
afholdes i landemodesalen i Ma-
ribo Domkirke forud for landemo-
degudstjenesten.
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Da vorde engle vi som de
Engle spiller på harpe. Det kan vi 
f.eks. se på altertavlen i Sakskøbing 
Kirke. Men de fleste engle synger i 
kor. Helt fra kirkens ældste tid har 
der været tale om englenes lovsang 
som en evigt strømmende himmelsk 
musik. Når vi synger salmer i kirken, 
efterligninger vi englenes sang og de-
ler den himmelske glæde med andre. 
Englesangen er klangbund for vores 
sang, og menneskers sang er en ef-
terklang af englenes sang. Grundtvig 
går endda så vidt, at vi bliver engle, 
når Guds engle lærer os at synge 
”halleluja” lige som den himmelske 
hærskare lovpriste Gud og sang i ju-
lenatten: ”Da vorde engle vi som de”. 
Sangen forbinder himmel og jord når 
vi synger i kor med Guds engle. 

Sangen fra evighed til evighed
Foruden menighedens sang indgår 
det også i selve liturgien i gudstjene-
sten, at her mødes den himmelske og 
den jordiske verden i sang. Det sker 
i nadveren, som indledes med: ”Der-
for vil vi med hele din menighed på 
jorden og i himlen, i kor med alle 
engle, synge din herligheds lovsang: 
Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud 
den Almægtige. Himlen og jorden 
er fuld af din herlighed. Hosianna i 
det højeste!” Menigheden i himlen, 
som er vores kære døde, synger i kor 
med alle engle sammen med os. Det 
er sangen fra evighed til evighed, vi 
bliver forbundet med - gennem alle 
tider, fortid som fremtid.

Syng med Guds engleskare
I mange salmer møder vi den tanke, 
at vi synger i kor med englene: 

Syng med Guds engleskare
på Jesu fødselsdag
om fred trods nød og fare,
Gud Faders velbehag. 

Vor julesang bliver englesang, julen får 
englelyd. Men englekoret er ikke for-
beholdt julen. Alt, hvad som fik fug-
levinger og giver ”sanglyd”, lovsynger 
Gud sammen med os mennesker: 

skrevet i et enkelt og mundret sprog 
med billeder, der kan forstås af alle. 

Tanken bag værket er at give børn 
og unge (og alle) ny kirkemusik og 
et poetisk sprog til at tolke død, sorg 
og savn sammen med det lys og håb, 
som kristendommen rummer. Vær-
ket er netop blevet udgivet af Fol-
kekirkens Ungdomskor i anledning 
af organisationens 50 års jubilæum 
og det opføres i sin helhed i Køben-
havns Domkirke i oktober. I tiden 
omkring Allehelgen får vi også lej-
lighed til at høre Sakskøbing Kirkes 
Pigekor synge udvalgte satser. 

Engang skal den komme 
                           den by Gud vil bygge
og lægge hos os som sit jordiske hjem
og glæde og lykke 
skal gro i dens skygge
når tiden er inde så bryder den frem
når Gud kalder ud af mørket 
og ind i et underfuldt lys

Engang skal den komme 
                             - den er allerede
for Jesus vil være hvor mennesker bor
hvor han er tilstede
i sorg og i glæde
kan mennesker istemme englenes kor
når Gud kalder ud af mørket
og ind i et underfuldt lys

Hanne Margrethe Tougaard,  
sognepræst i Sakskøbing

I kor med alle engle

Og sig det til hver fugl på jord,
og sig til alle englekor,
hvis sang livsaligst klinger,
at du med dem i væddestrid
vil prise Gud til evig tid
for ånde, røst og vinger!

Når jeg får engletonen fat
Vi synger i kor med englene med de 
stemmer, vi nu har. Og synes vi det 
kunne blive bedre, så er der håb for-
ude:

Den ringe tak, jeg her kan give,
forsmå dog ej, min sjæleskat!
I Himlen skal det bedre blive,
når jeg får engletonen fat, 
i høje kor jeg synger da
evindelig halleluja.

og

Så skal det ske at vi engang
blandt alle helgens frydesang
i Himlens søde Paradis
skal prise dig på englevis.

I kor med alle engle
”I kor med alle engle” er titlen på 
en ny kantate til Allehelgen. Værket 
er komponeret af Jakob Lorentzen, 
organist ved Holmens Kirke, til bi-
beltekster og tekster af Lisbeth Sme-
degaard Andersen. ”I kor med alle 
engle” er en musikgudstjeneste til 
tiden omkring Alle helgens dag med 
både iørefaldende korsatser og såvel 
nye som kendte salmer. Teksterne er 
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