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»Tro, håb og kærlighed« - et blom-
stermotiv fra Majbølle kirkegård ved 
graver Jesper Nielsen. 

Du gav os de blomster, som lyste imod os,

med alfelet skønhed, dengang vi var små,

de brogede enge var gode imod os,

vi løb efter røde og standsed ved blå,

og åkandens hellige hvidhed forstod os

og åbned sin løndom, imedens vi så.

Du gav os de marker så bølgende brede,

hvor kornakset modnes og gyldnes af sol,

hvor kløveren dufter af sommer og hede

så sundt som vort brød og så sødt som viol,

hvor lærken ved morgen går fra sin rede

og melder til skyen, at gårdhanen gol.

Helge Rode, 1921
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med støtte fra Dansk Armeniermis-
sion, som støtter armeniere også i 
Libanon. Selskabet blev stiftet i 1922 
– i kølvandet på de voldsomme over-
greb, som den armenske befolkning 
blev udsat for i Tyrkiet. Det armen-
ske folkedrab var det første af det 20. 
århundredes folkedrab, og sendte 
en hel befolkningsgruppe på flugt 
til nabolandene. Mange armeniere 
flygtede til Libanon, hvor deres ef-
terkommere stadig bor. 

Da vi var i Libanon, besøgte vi 
blandt andet børnehjemmet Birds 
Nest (fuglereden), som den danske 
missionær og sygeplejerske Maria Ja-
cobsen stiftede for at tage sig af de 
mange forældreløse armenske børn. 
Børnehjemmet i Byblos er nu muse-
um og mindested for børnene og det, 
de var udsat for – og for den kvinde, 
der handlede over for den nød, hun 
så for sine øjne. Sammen med den li-
gesindede Karen Jeppe reddede hun 
mange menneskeliv.

Den dybe taknemmelighed hos 
armenierne er let at mærke. Mange 
overlevede, fordi nogle ikke så dem 
som fjenden, men som mennesker 
i nød. På vores tur mødte vi flere 
gange, hvad en sådan katastrofe kan 
føre med sig også af godt: I dag driver 
armenierne for eksempel skoler og 
sundhedsklinikker, som ikke er for-
beholdt armeniere eller for den sags 
skyld andre kristne. Det armenske 
universitet har flere muslimske end 
kristne studerende, selvom det er en 
åbenlys kristen institution. Den ar-
menske sundhedsklinik, som vi også 
besøgte, havde tydeligvis et flertal af 
muslimske kvinder og børn i vente-
værelset. 

Armenierne husker, hvordan de 
blev taget imod for godt hundrede 
år siden, da de selv var på flugt – og 
nu er det dem naturligt at tage imod 
ikke mindst de mange flygtninge 
fra Syrien, som i øjeblikket udgør 
en tredjedel af Libanons nuværen-
de befolkning! At huse 2 millioner 
flygtninge udgør en meget stor ud-
fordring for et så lille og skrøbeligt et 
land som Libanon. Gennem samta-

Engang imellem kan det være sundt 
at komme bag om den virkelighed, 
vi præsenteres for gennem medier-
ne. For at vi skal kunne bære avisen 
hjem fra kiosken, er journalisterne 
nødt til at give et forenklet billede af 
den verden, vi lever i. Desværre bli-
ver de involverede mennesker som 
oftest reduceret til citat og foto. 

Som ung rejste jeg på egen hånd 
i Mellemøsten. Dengang var Syrien 
et prægtigt land at besøge, trods de 
også dengang forfærdelige politiske 
forhold. Syrien havde utroligt meget 
godt at byde på: en stor gæstfrihed, 
fantastisk mad, en kultur der em-
mede af af årtusinders civilisation 
og historie. Jeg tænker et øjeblik på 
byer som Damascus, Aleppo, Tartus, 
Palmyra – hvor mennesker har boet 
siden oldtiden – og hvor mennesker 

stadig bor, men nu under forhold, vi 
dårligt kan sætte os ind i. Dengang 
var nabolandet Libanon lukket for 
sådan nogle som mig. Der var bor-
gerkrig i Libanon, sådan som det nu 
er tilfældet i Syrien. Nu er forholde-
ne altså skiftet. Der er fred i Libanon, 
mens naboen går op i flammer. 

I maj var en gruppe præster fra 
vores stift på studietur i Libanon. 
Lindeskovkirken i Nykøbing har 
gennem en del år været venskabs-
menighed med den evangeliske ar-
menske menighed i Beirut. Christi-
an Bandak besøgte i sine unge dage 
Libanon og skabte kontakten, som 
altså stadig består. Turen fandt sted 

ler med vores værter fik vi et indblik 
i, hvilket pres, det libanesiske sam-
fund er udsat for. Det kan på ingen 
måder sammenlignes med, hvad 
Europa oplever.

Det er svært ikke at blive fortrøst-
ningsfuld, når man møder sådanne 
mennesker, som vi gjorde i Libanon. 
Gæstfriheden er stor. Trods næsten 
uoverskuelige problemer og meget 
knappe ressourcer formår menne-
sker at gøre godt, hvor der er brug 
for det.  I Libanon lever folk med til-
værelsen på spil, og ind i det spiller 
kristen tro en meget væsentlig rolle, 
som det, der holder modet oppe, og 
giver kræfter og motivation til at 
hjælpe ens næste.

Kenneth Bjørnholt Jacobsen

På besøg i en anden virkelighed

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 12. oktober 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

Sognemøder i Fælleshuset i 
Guldborghave:
Den 18. september kl. 14-16: Syge-
huspræst Birthe Gunhild Friis for-
tæller om det særlige ved at være 
præst på et sygehus.

Den 9. oktober kl. 14-16: Suppe, 
Sang og Snak.

Den 6. november kl. 14-16: Bi-
skop Marianne Gaarden fortæller  
om hvad det vil sige at prædike og 
forkynde evangeliet i det moderne 
samfund.

Den 5. december kl. 10-12: Vi syn-
ger julen ind fra Højskolesangbogen.

Konfirmander
Undervisningen begynder tirsdag 
den 18. september i Majbølle Præ-
stegårds konfirmationslokale kl. 8. 
Efter undervisningen køres konfir-
manderne med bus til Sakskøbing 
Skole.

 
Mindeord over KC
Her i høstsalmernes tid mindes vores 
organist KC. Den 14. marts 2018 blev 
han bisat fra Majbølle kirke efter at 
have fungeret som kirkens organist 
i en lang årrække, siden han gik på 
pension som lærer ved Rørbæk skole. 
KC var trofast i sit virke, og selvom 
han de sidste år måtte kæmpe med 
sygdom spillede han i kirken lige til 
det sidste. Ved Majbølle og Vigsnæs 
kirker vil han fortsat være savnet og 
vore tanker går til Alis og Charlotte, 
hans hustru og datter. Æret være 
KC’s minde.

Menighedsrådet.
 

Nye tiltag - to søndagshøjmesser 
i Fælleshuset i Guldborghave
Søndag den 30. september og søndag 
den 25. november afholdes højmes-
sen i Fælleshuset i Guldborghave kl. 
10.30. Ved begge gudstjenester vil 
der være en kop kaffe efterfølgende.

 
Mød Herrekvartetten »Guld-
fireren« ved Julekoncerten i 
Vigsnæs Kirke
Kvartetten mødtes første gang i april 
2010 i Majbølle præstegård, og den 

første optræden i Majbølle kirke 
samme år var en stor succes.

Kvartetten består af 2 tenorer og 
2 basser og har en forkærlighed for 
musikken fra den danske Guldalder i 
sidste halvdel af 1800-tallet. Vigsnæs 
kirke søndag d 18. november kl. 19. 
Gratis adgang for alle samt efterføl-
gende kaffe i beboerhuset.

 
Høstgudstjenester
Den 23. september (17.s.e.trin). kl. 
10.30 i Majbølle, kl. 19.00. Vigsnæs.

 
Gudstjeneste, gåtur 
og de gule ærter:
Søndag den 21. oktober vil der være 
en kortere andagt i Majbølle kirke kl. 
10. Herefter går vi en tur i Majbølle 
og spiser frokost når vi kommer til 
Præstegården ca. kl. 12.

 
Allehelgen:
Den 4. november kl. 17 og 19 i Vigs-
næs og Majbølle kirker. Som altid 
mindes vi dem der er gået bort i årets 
løb. Ved gudstjenesten er der mulig-
hed for at tænde et lys, og navnene 
på dem der er gået bort siden sidste 
Allehelgen vil blive læst op.

 
Mød Kirkesanger Dorthe 
Trabjerg ved julekoncerten i 
Majbølle Kirke
Kirkesanger ved Majbølle og Vigsnæs 
kirker Dorthe Trabjerg vil sammen 
med sin faste musikalske ledsager, 
Søren, synge julen ind ved dette års 
julekoncert i Majbølle Kirke. Sam-
men er de kendt fra flere musikal-
ske sammenhænge både lokalt på 
Lolland-Falster og fra Dansktoppen. 
Alle er velkommen og der er Gratis 
Adgang i Majbølle Kirke den 6. de-
cember. Kl. 19.00.

Julefrokost
Efter højmessen i Vigsnæs kirke den 
9. december (2.s. i advent) er der jule-
frokost i Beboerhuset i Vigsnæs. 

 
Juleaften i præstegården
Traditionen tro er der fælles juleaften 
med julemenu i Majbølle præstegård 
efter julegudstjenesterne. Tilmel-
ding til Kenneth Nielsen. 50404398 
Arrangementet er gratis.

 
Menighedsrådets møder 
Vi mødes den tredje torsdag i måne-
den kl. 17-19.

 
Edith Fogeds mindefond
har sidste ansøgningsfrist den 12. 
november 2018.

Ansøgninger kan sendes til for-
mand for menighedsrådet, Kenneth 
Nielsen, på e-mailadressen: 
kenneth.larsen.darmer@gmail.com

Julekoncert
Torsdag d. 6. december kl 19 vil kir-
kesanger ved Majbølle og Vigsnæs 
kirker Dorthe Trabjerg synge julen 
ind sammen med sin faste musikal-
ske ledsager, Søren.

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
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Alle helgens dag 
Søndag den 4. november 2018 er det 
Alle helgens dag, hvor vi mindes de 
døde. Ved gudstjenesten i Sakskø-
bing Kirke kl. 10.30 synger Sakskø-
bing Kirkes Pigekor uddrag af Jakob 
Lorentzens kantate »I kor med alle 
engle«. Under kirkebønnen vil nav-
nene blive nævnt på dem, der er 
døde i det forløbne år i Sakskøbing 
sogn. Efter gudstjenesten spiller kir-
kens organist en halv times medita-
tiv musik i kapellet på kirkegården. 
De familier, der i årets løb har mistet 
en af deres nærmeste, vil få en særlig 
invitation til gudstjenesten, som na-
turligvis er åben for alle.

Folkekirkens Ungdomskor 
50 års jubilæum
Søndag den 11. november har Fol-
kekirkens Ungdomskor 50 års jubi-
læum. Folkekirkens Ungdomskor er 
Danmarks største kororganisation 
med sine ca. 12.000 sangere i folke-
kirkens korarbejde for børn, unge. 
Jubilæet i 2018 bliver fejret ved 
landsstævnet i København den 13.-
17. oktober, hvor jubilæumskantaten 
»I kor med alle engle« opføres den 
16. oktober kl. 16.00 i Københavns 
Domkirke, og hvor også Niels Johan-
sen og Phillip Fabers sang til jubilæet 

indgår. Begge dele vil også indgå i vo-
res lokale fejring på selve jubilæums-
dagen den 11. november, hvor vi har 
højmesse kl. 10.30 med efterfølgende 
kirkekaffe i tårnrummet.

Musikandagt
Tirsdag den 27. november kl. 11.00 
er der musikandagt i kirken. Pro-
grammet består af musik, salmer og 
tekster – og varer en lille halv time. 

Babysalmesang
Fra september til november 2018 
bliver der fem hold babysalmesang 
i Lolland Østre Provsti med rytmik-
pædagog Kirsten Pedersen og lokale 
kræfter. Det ene hold mødes i Saks-
købing præstegårds konfirmandstue 
og begynder onsdag den 12. septem-
ber 2018 kl. 10.00. Alle med et barn 
under et år vil modtage en invitation 
med posten. Det er gratis at deltage. 
Kontakt sognepræst Hanne Margre-
the Tougaard, hvis du vil vide mere.

Når mørket falder på
Søndag d. 28. oktober begynder den 
mørke tid. Vi inviterer børn og unge 
ind i den dunkle kirke, hvor vi går 
på opdagelse med lommelygter. Men 
pas på, for ROG (Rollespilsforeningen 
Guldborgsund) medvirker og laver 
sælsomme og mærkelige sager både 
inden og udenfor kirken. Det begyn-
der kl. 17 og vi sørger for lidt mad og 
drikke undervejs og slutter med en 
kort andagt i kirken ca. kl. 18.30.

Sogneeftermiddage
Der kan rekvireres gratis kirkebil til 
arrangementerne på tlf. 54 85 43 44. 
Alle er velkomne! Vi serverer kaffe á 
20 kroner.

Tirsdag den 11. september 2018 kl. 14.00 
Alle kan synge!
Vi indleder sæsonen med en kort 
gudstjeneste i kirken og derefter går 
vi over i præstegårdens konfirmand-
stue og drikker kaffe med hjemme-
bag. Her vil organist Flemming Chr. 
Hansen og sognepræst Hanne Mar-
grethe Tougaard lede fællessang fra 
Højskolesangbogen og korsang med 
lette korsatser, så enhver kan være 
med - for udgangspunktet er, at alle 
kan synge!

Tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 14.00 
Præst i fængslende omgivelser
Fængselspræst Susanne Bjerregaard 
fortæller om sit arbejde som præst i 
det nye Storstrøm Fængsel ved Nørre 
Alslev.

Tirsdag den 13. november 2018 kl. 14.00
Dansk præst i Vancouver på Canadas 
vilde vestkyst 
Birgitte Saltorp, som i 2011-12 var 
konstitueret sognepræst i Sakskø-
bing og straks fortsatte som dansk 
præst i Vancouver, vil fortælle om 
sine år i Canada.

Spis-Drik-Vær Glad
I samarbejde med Ældresagen fort-
sætter Sakskøbing Menighedspleje 
fællespisningerne 1 gang om måne-
den. Det kommer fremadrettet til at 
foregå i de nye dejlige lokaler på Ve-
stergade 2. Der er elevator til gangbe-
sværede og trapper til de raske og rø-
rige, for mødelokalet ligger på 1. sal. 

Der er mad og munterhed flg. 
datoer kl. 12-14,30: Søndag d. 7/10, 
søndag d. 4/11, søndag d. 9/12.

Tilmelding skal ske senest 1 uge 
før, program kan fås hos Ældresagen 
eller på Kirkekontoret. 

Strikkegruppe
Vi strikker stadig, men nu i nye lo-
kaler på Vestergade 2. Vi mødes flg. 
datoer kl. 14-16: 

Tirsdag d. 4/9, tirsdag d. 2/10, (no-
vember springer vi over), tirsdag d. 
4/12. 

Sakskøbing Sogn

Legat
Sakskøbing sogns legat uddeles 
hvert år til jul til værdigt trængen-
de familier. Modtagerne af legatet 
skal have bopæl i den tidligere 
Sakskøbing kommune. Ønsker 
man at komme i betragtning til 
legatet, kan man sende en kort be-
skrivelse af sin situation til legat-
bestyrelsen v. sognepræst Hanne 
Margrethe Tougaard, Vestergade 
6, Sakskøbing inden mandag den 
19. november 2018.
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Frugtfestival
Årets frugtfestival finder sted lørdag 
d. 15. - søndag d. 16. september. Me-
nighedsplejen holder vanen tro deres 
strikbasar i de dage, men i år vil man 
kunne finde deres stand i vindfanget 
på Torvet 1A, hvor Kirkens Korshærs 
Genbrug ligger. De har venligst givet 
os husly, så vi kan få solgt de mange 
fine sager og samle penge ind til me-
nighedsplejens aktiviteter som bla. 
omfatter fællesspisningerne med 
Ældresagen. Vi holder åbent lørdag 
kl.10-16, søndag kl. 10-15.

I kirken vil der om søndagen blive 
udstillet billeder fra Foto-Kartellets 
konkurrence om lørdagen. Disse kan 
ses efter søndagsgudstjenesten ca. kl. 
12-15.

Koncerter og musik-
gudstjenester:
Søndag d. 9. september kl. 20 kan man 
prøve noget nyt og afslappende: at 
ligge ned på en kirkebænk, mens 
man hører dejlig orgelmusik. Kirkens 
organist, Flemming Chr. Hansen, 
spiller den svenske senromantiker 
Emil Sjögrens værk »24 legender«, og 
publikum opfordres til at lægge sig 
ned, kigge op i hvælvingerne og bare 
nyde musikken. Koncerten varer ca. 
45 minutter, og belysningen i kirken 
bliver dæmpet.

Søndag d. 23. september kl. 10.30 med-
virker Sakskøbing Kirkes Pigekor ved 
højmessen. De synger smuk, rytmisk 
kirkemusik af Janne Mark og Per 
Harling.

Søndag d. 30. september kl. 16 har vi 
en helt særlig eftermiddagsgudstje-
neste med musik fra Georgien og 
USA. Sakskøbing Kammerkor syn-
ger georgiske folkesange og sange 
fra den amerikanske Sacred Harp-
tradition. Den georgiske ambassadør 
i Danmark kommer på besøg, forhå-
bentlig sammen med en del andre 
herboende georgiere, og byder efter 
gudstjenesten på lidt vin og mad fra 
Georgien.

Søndag d. 7. oktober kl. 14 kan man 
høre den sidste koncert med kirkens 
vokalensemble Voci fluenti, inden 
de 10 sangere tager til konkurrence 

i Barcelona. Sidste gang Voci fluenti 
var til konkurrence vandt de sølv, og 
ved denne sidste koncert inden af-
rejsen kan man få et indtryk af, om 
det kan blive til endnu mere denne 
gang. Musikken byder på alt fra Pur-
cell til Pentatonix, fra Rakhmaninov 
til Rammstein.

Søndag d. 4. november kl. 10.30 er der 
gudstjeneste i anledning af Alle Hel-
gens Dag. Sakskøbing Kirkes Pigekor 
medvirker og synger uddrag af Jakob 
Lorentzens nye værk »I kor med alle 
engle«. 

Søndag d. 18. november kl. 14 afslutter 
Landskoret en øveweekend i Sakskø-
bing med en koncert, hvor man kan 
høre noget af det bedste på lands-
plan, når det gælder pigekor. Koret 
dirigeres af Asbjørn Faleide Fristad.

Der er gratis adgang til alle kon-
certer og musikgudstjenester.

Sangformiddage:
Den nye sæson med sangformiddage 
begynder onsdag d. 26. september 
og fortsætter med onsdagene 17. ok-
tober og 28. november. Tidspunktet 
er som altid kl. 10-11.30, men som 
noget nyt foregår sangformiddagene 
i den store sal, Vestergade 2. Vi syn-
ger fra salmebog og højskolesangbog 
og drikker en kop kaffe undervejs. 
Alle er velkomne.

»Alle kan synge!!«:
Lørdag d. 22. september kl. 12-15 
mødes alle interesserede i præste-
gårdens konfirmandstue, Vestergade 
6 baghuset, til opvarmning, lidt in-
formation om sund stemmebrug og 
nogle herlige fællessange af forskel-
lig art. Efter en kop kaffe/te går vi i 
kirken og forsøger os med nogle gan-
ske enkle korsange, så alle kan være 
med. Smid komplekserne og begynd 
at synge - du kan godt!

Nye medlemmer til pigekoret:
Der er ledige pladser i koret til piger 
i alderen 11-19 år med gode stem-
mer. For at komme med i koret skal 
man til en kort optagelsesprøve hos 
korlederen, Flemming Chr. Hansen - 
skriv eller ring på 29 26 56 09.

Adresser Sakskøbing Sogn

Kirke- og kirkegårdskontor
Vestergade 2, 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: 
Vestergade 2 - 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: Vestergade 2
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. 2. september (14.s.e.trinitatis) kl. 10.30 • LL • Høstgudstjeneste

Søndag d. 9. september (15.s.e.trinitatis) kl. 10.30 • LL

Tirsdag d. 11. september kl. 14.00 • HMT • i forbindelse med sogneeftermiddag

Søndag d. 16. september (16.s.e.trinitatis) kl. 10.30 • HMT

Søndag d. 23. september (17.s.e.trinitatis) kl. 10.30 • LL • Sakskøbing Kirkes Pigekor medvirker

Søndag d. 30. september (18.s.e.trinitatis) kl. 16.00 • HMT • Sakskøbing Kammerkor medvirker • Kirkekaffe

Søndag d. 7. oktober (19.s.e.trinitatis) kl. 10.30 • HMT

Søndag d. 14. oktober (20.s.e.trinitatis) kl. 14.00 • KEBJ & KA • Gudstjeneste med afslutning for minikonfirmanderne

Søndag d. 21. oktober (21.s.e.trinitatis) kl. 10.30 • LL

Søndag d. 28. oktober (22.s.e.trinitatis) kl. 17.00 • LL • for børnefamilier, i samarbejde med ROG

Søndag d. 4. november (Alle helgens dag) kl. 10,30 • LL og HMT • Sakskøbing Kirkes Pigekor medvirker

Søndag d. 11. november (24.s.e.trinitatis) kl. 10.30 • HMT • Folkekirkens Ungdomskor 50 års jubilæum • Kirkekaffe

Søndag d. 18. november (25.s.e.trinitatis) kl. 19.00 • LL

Søndag d. 25. november (Sidste søndag i kirkeåret) kl. 10.30 • HMT

Tirsdag d. 27. november kl. 11.00 • HMT • Musikandagt

Søndag d. 2. december (1.s.i advent) kl. 10.30 • LL

Slemminge Fjelde Våbensted Engestofte gudstjenester
Søndag d. 2. september (14.s.e.trinitatis) kl. 10.30 Engestofte • KEBJ

Søndag d. 9. september (15.s.e.trinitatis) kl. 9 Fjelde • KA

Lørdag d. 15. september Økumenisk andagt kl. 12.30 Engestofte • KEBJ

Søndag d. 16. september (16.s.e.trinitatis) kl. 10.30 Våbensted • KEBJ

Onsdag d. 19. september Opstartsgudstjeneste kl. 19 Våbensted • KEBJ

Søndag d. 23. september Høstgudstjeneste kl. 14 Engestofte • KEBJ

Søndag d. 30. september Høstgudstjeneste kl. 14 Slemminge • KEBJ

Søndag d. 7. oktober  (19.s.e.trinitatis) kl. 10.30 Engestofte • KEBJ

Søndag d. 14. oktober (20.s.e.trinitatis) kl. 10.30 Fjelde • KEBJ

Søndag d. 21. oktober Aftenmusikgudstjeneste kl. 19 Slemminge • KEBJ

Søndag d. 28. oktober Konfirmandgudstjeneste kl. 10.30 Våbensted • KEBJ

Søndag d. 4. november (Alle helgens dag) kl. 17 Slemminge • KEBJ

Søndag d. 4. november (Alle helgens dag) kl. 19 Våbensted • KEBJ

Torsdag d. 8. november Lillemortensaften kl 17 Slemminge • KEBJ

Søndag d. 11. november (24.s.e.trinitatis) kl. 9 Fjelde • KEBJ

Søndag d. 18. november Konfirmandgudstjeneste kl. 10.30 Slemminge • KEBJ 

Søndag d. 25. november (Sidste søndag i kirkeåret) kl. 9 Fjelde • EGV

Onsdag d. 28. november Jagtgudstjeneste kl. 19 Slemminge • KEBJ

Lørdag d. 1. december Dåbsgudstjeneste kl. 10 Slemminge • KEBJ

Søndag d. 2. december (1.s.i advent) kl. 10.30 Engestofte • KEBJ
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Majbølle Vigsnæs gudstjenester
Søndag d. 2. september (14.s.e.trinitatis) kl. 10.30 Majbølle • KA

Søndag d. 9. september (15.s.e.trinitatis) kl. 10.30 Majbølle • KA

Søndag d. 16. september (16.s.e.trinitatis) kl. 10.30 Majbølle • KA • Børne-familiegudstjeneste med dåb

Søndag d. 23. september (17.s.e.trinitatis) kl. 10.30 Majbølle • KA • Høstgudstjeneste

Søndag d. 23. september (17.s.e.trinitatis) kl. 19 Vigsnæs • KA • Høstgudstjeneste

Søndag d. 30. september (18.s.e.trinitatis) kl. 10.30 Fælleshuset i Guldborghave • KEBJ

Søndag d. 7. oktober (19.s.e.trinitatis) kl. 10.30 Majbølle • KA

Søndag d. 14. oktober (20.s.e.trinitatis) kl. 10.30 Vigsnæs • KA 

Søndag d. 21. oktober (21.s.e.trinitatis) kl.10.00 Majbølle • KA • Andagt-Gåtur-Gule ærter 

Søndag d. 28. oktober (22.s.e.trinitatis) kl. 19.00 Majbølle • KEBJ • Kirkekaffe

Søndag d. 4. november (Alle helgens dag) kl. 17.00 Vigsnæs • sp. emer. Kirsten Kramhoft

Søndag d. 4. november (Alle helgens dag)  kl. 19 Majbølle • sp. Emer. Kirsten Kramhoft

Søndag d. 11. november (24.s.e.trinitatis) kl. 10.30 Majbølle • KEBJ

Søndag d. 18. november (25.s.e.trinitatis) kl. 19.00 Majbølle • KEBJ • Kirkekaffe

Søndag d. 25. november (Sidste søndag i kirkeåret) kl. 10.30 Fælleshuset i Guldborghave • EGV

Søndag d. 2. december (1.s.i advent) kl. 19.00 Majbølle • EGV • Kirkekaffe 

Radsted og Tårs gudstjenester
Søndag d. 2. september (14.s.e.trinitatis) kl. 10.30 • Radsted • BM

Søndag d. 9. september (15.s.e.trinitatis) kl. 19.00 • Tårs • BM • Høstgudstjeneste med våbenhuskaffe

Søndag d. 16. september (16.s.e.trinitatis) kl. 9.00 • Tårs • JK

Søndag d. 16. september (16.s.e.trinitatis) kl. 10.30 • Radsted • JK

Søndag d. 23. september (17.s.e.trinitatis) kl. 9.00 • Radsted • BM

Søndag d. 23. september (17.s.e.trinitatis) kl. 10.30 • Tårs • BM

Søndag d. 30. september (18.s.e.trinitatis) kl. 9.00 • Tårs • Stine R. Sylvest

Søndag d. 7. oktober (19.s.e.trinitatis) kl. 9.00 • Tårs • JK

Søndag d. 7. oktober (19.s.e.trinitatis) kl. 10.30 • Radsted • JK • Våbenhuskaffe

Søndag d. 14. oktober (20.s.e.trinitatis) kl. 9.00 • Radsted • BM

Søndag d. 21. oktober (21.s.e.trinitatis) kl. 9.00 • Tårs • JK

Søndag d. 21. oktober (21.s.e.trinitatis) kl. 10.30 • Radsted • JK

Søndag d. 28. oktober (22.s.e.trinitatis) kl. 9.00 • Tårs • BM

Søndag d. 4. november (Alle helgens dag) kl. 19.00 • Radsted • JK

Søndag d. 4. november (Alle helgens dag) kl. 19.00 • Tårs • BM

Søndag d. 11. november (24.s.e.trinitatis) kl. 9.00 • Radsted • BM

Søndag d. 18. november (25.s.e.trinitatis) kl. 10.30 • Radsted • JK • Våbenhuskaffe

Søndag d. 25. november (Sidste søndag i kirkeåret) kl. 9.00 • Radsted • BM

Søndag d. 25. november (Sidste søndag i kirkeåret) kl. 10.30 • Tårs • BM

Søndag d. 2. december (1.s.i advent) kl. 10.30 • Radsted • BM

Søndag d. 2. december (1.s.i advent) kl. 16.00 • Tårs • BM • Våbenhuskaffe
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Radsted og Tårs Sogne

Høstgudstjenesten i Tårs
afholdes søndag den 9. sept. kl. 19.00.

Bagefter bydes der i våbenhuset 
på kaffe og kage med årstidens frug-
ter. Her vil også det årlige MENIG-
HEDSMØDE finde sted. Radsted-Tårs 
Menighedsråd orienterer om kirke-
kassens regnskab og budget, og om 
rådets virke i øvrigt i det forløbne år. 
Vel mødt !

Høstgudstjenesten i Radsted…
Kommer godt nok til at foregår i sog-
net, men ikke i kirken. Den vil nem-
lig blive fejret på Krenkerup i forbin-
delse med den store Høstfest, lørdag 
d. 25. august kl. 11.

Efter gudstjenesten vil der være 
auktion over høstofre skænket af høst-
festens deltagere. Overskuddet går til 
julehjælp i Radsted-Tårs pastorat sogn.

Alle Helgen - Halloween - for 
børn
Som vi gjorde for nogle år siden - 
indbyder vi i år igen børn med deres 
forældre til en oplevelse i Tårs Kirke i 
forbindelse med Alle Helgen.

Onsdag d. 31. oktober kl. 17.00 sam-
les man foran kirken medbringende 
en roe-lygte. Når alle roe-lygterne 
er tændt, går vi i optog gennem kir-
kegården. Kl. ca. 17.30 går vi ind i 
kirken, hvor sognepræsten fortæller 
en Bibelhistorie fuld af spænding og 
dramatik. 

Som afslutning byder Menigheds-
rådet på et lille traktement med bl.a. 
pølsehorn.

Et par dage inden vil der være mu-
lighed for i fællesskab og med hjælp 
at lave en roe-lygte i konfirmandstu-
en i Tårs Præstegård. Nærmere be-
sked uddeles og kan ses på kirkernes 
facebookside. Vel mødt !

Eftermiddagsmøde i Tårs Præ-
stegård tirsdag d. 2. oktober
Ved efterårets eftermiddagsmøde får 
vi besøg af Adam Wagner fra Nr. Al-
slev. Adam Wagner er historiker og 
skribent, og kom til Nr. Alslev sidste 
år, da hans ægtefælle blev sogne-
præst efter en periode i Norge.

Adam Wagner vil fortælle og vise 
billeder fra det nordlige Norge, især 
fra Helgelandskysten, hvor han med 
sin familie har haft hjemme i fem år. 
Adam går ud fra egne oplevelser fra 
tiden i Norge, og kommer også ind 
på landets historie.

Mødet begynder kl. 14.00 og hol-
des i Tårs Præstegårds konfirmand-
stue.

Alle er velkomne. 

Granpynt, adventskranse m.m. 
i egen fin udførelse.
Torsdag d. 29. nov. kl. 18.00
indbyder Menighedsrådet til hygge-
ligt samvær i Tårs Præstegårds konfir-
mandstue som optakt til advent.

Her vil Lone Holm, som står for 
den fine udsmykning af Radsted og 
Tårs Kirke ved særlige lejligheder, 
vejlede i at lave flotte dekorationer af 
naturens materialer med egne hæn-
der. Man kan medbringe materialer 
fra egen have eller indsamling; men 
menighedsrådet sørger for at mate-
rialer er for hånden. Også pynt til 
gravsteder kan laves.

Menighedsrådet byder på gløgg 
og æbleskiver.

Af hensyn til aftenens praktiske 
gennemførelse bedes man tilmelde 
sig senest d. 26. nov. til Kirstine Lar-
sen, tlf. 22 45 37 27.

Vel mødt!

Koncert
Tirsdag d. 16. oktober kl. 20 er der 
koncert i Radsted kirken med Per-
nille Rosendahl.

Omkranset af vores fortryllende 

Adresser Radsted / Tårs

Sognepræst
Provst Johannes Olav Kruse 
Kristensen
Vestergade 2
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

Pastoratets sommerudflugt d. 3. juni i 
år gik til Vestlolland, hvor der bl.a. var 
besøg i kunstneren Richardt Winthers 
hus i Vindeby. Vi ser her deltagere i 
udflugten, mens der lyttes til, at husets 
leder Birthe Hvarre (t.v.) fortæller om 
kunstnerens liv og værk.
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Babysalmesang 
Også for de helt små står kirkens dør 
åben. Babysalmesang er for børn un-
der 1 år og deres forældre. Gengange-
re er altid velkomne. Under ledelse af 
musikpædagog Kirsten leger, synger 
og hygger vi sammen med de små. 
Bagefter bydes på kaffe, kage og saf-
tevand. Det er gratis at deltage. Man 
tilmelder sig hos sognepræsten. Det 
foregår følgende onsdage kl 11.30 i 
Våbensted præstegård: 12/9, 26/9, 
10/10, 31/10, 14/11 og 28/11.

Økumenisk andagt 
Sankt Birgitta af Vadstena stiftede 
munke- og nonneordenen Birgitti-
nerne, der byggede det kloster, hvis 
kirke nu er Maribo domkirke. Her 
stod oprindeligt den altertavle, som 
Engestofte kirke er så berømt for. 
Derfor er denne kirke det naturlige 
udgangspunkt for en pilgrimsfær-
den lørdag 15/9, som fejrer Birgitta. 
Dagen begynder med en andagt kl. 
12.30, hvorefter ruten går gennem 
skoven til Maribo. Her vil der være 
indlagte pauser til at spise medbragt 
frokost. Kl. 15.30 er der kort andagt 
ved Skt. Birgitta Katolske skole. Kl. 16 
kort andagt i Maribo Domkirke. Kl. 
17 afsluttende messe i Klosterkirken 
hos Birgittasøstrene. Pilgrimsdagen 
afsluttes med fælles måltid i klosteret 
– pris 60 kr., tilmelding til søstrene 
på tlf. 5572 8516.

Høstgudstjeneste 
Er alt godt i livet virkelig vores egen 
fortjeneste? Ved høstgudstjenesterne 
i Engestofte søndag 23/9 kl. 14 og i 
Slemminge søndag 30/9 kl. 14 tak-
ker vi for alt hvad vi gives, »medens 
vi sove«. Efter gudstjenesten i Slem-
minge er der traditionen tro hjem-
mebagte høstklejner og ditto æble-
kage til kaffen, mens der i Engestofte 
bydes på kaffe og kage. 

Opstartsgudstjeneste
Årets konfirmander begynder med 
opstartsgudstjeneste i Våbensted kir-
ke onsdag 19/9 kl. 19. Denne guds-
tjeneste stoppes undervejs, hvorpå 
de forskellige led bliver forklaret - og 
er således tænkt som en indføring i 
kirkegang for konfirmanderne og de-
res familie, men enhver er velkom-
men til at lytte med. 

Konfirmandgudstjenester
Årets konfirmander skal prøve noget 
nyt. En gang om måneden holder 
vi konfirmandgudstjeneste, hvor de 
unge mennesker deltager aktivt, og 
har undervisning efter tjenesten. 
Det erstatter det meste af den nor-
male hverdagsundervisning. Kom og 
bak de unge mennesker op! I denne 
gudstjenesteperiode finder det sted 
søndagene 28/10 kl. 10.30 i Våben-
sted og 18/11 kl. 10.30 i Slemminge. 
Det understreges, at disse gudstjene-
ster er menighedens gudstjeneste.

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

kirkerum, kan Pernille Rosendahl i 
efteråret opleves tæt på til unik in-
timkoncert, hvor hun skærer helt 
ind til benet af sit musikalske uni-
vers. 

Og dét er noget Pernille glæder sig 
til: »I mange år har jeg stået på de 
store scener rundt om i landet, men 
for tiden er det de intime steder der 
interesserer mig mest. Og her er kir-
ken perfekt. Vi føler alle en andæg-
tighed når vi går ind i en kirke. Vi 
sænker, helt automatisk, stemmen i 
respekt for det fine rum. Her er tid 

til eftertænksomhed og ro. Tid til at 
lade tankerne fare. Og det er netop 
det afsæt jeg gerne vil have til mine 
koncerter. Jeg glæder mig utrolig me-
get til at spille nye og gamle sange, 
til at tage favntag med de historiske 
bygninger og sætte lyd til rummet 
over vores hovedet.

Billetter kan kun købes online på  
www.billetten.dk.

Sidsel Jønck er gerne behjælpelig 
med med bestilling at billetter, for 
dem der ikke er så hjemmevante i 
online handel.

Slemminge Fjelde Våbensted Engestofte Sogne

Efterårsklædt Tårs Kirke.
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Praktikant
Søndag 7/10 kl. 10.30 vil prædikan-
ten være en teologistuderende fra 
København eller Århus universitet, 
som er kommet herned til os for at 
snuse til præstelivet. Vores stift invi-
terer på en forlænget weekend - og 
heri indgår den opgave at prædike 
søndag formiddag. Det er sådan, jeg 
selv kom til Lolland, ja endda til det-
te pastorat! Lad os give vores prak-
tikant god støtte og et godt indtryk 
ved at møde op denne søndag. 

Efterårskoncert
Årets efterårskoncert er med kvin-
dekoret Local Vocals, som normalt 
hører hjemme i Nysted kirke. Koret 
skal i september til Ungarn for at 
give koncerter, men vi har fået mu-
lighed for at høre dem i Slemminge 
kirke tirsdag 9/10 kl. 19. Repertoiret 
er en blanding af klassisk, rytmisk, 
dansk og udenlandsk musik. Der er 
gratis adgang, så kom og bliv oplivet 
af fantastisk musik.

Minikonfirmation
I år er turen til at have minikonfir-
mander kommet til mig og Karin, 
som afløser Esbern i hans orlovspe-
riode. Undervisningen sker i Sakskø-
bing, hvor skolerne ligger - og den 
afsluttes med minikonfirmation i 
Sakskøbing kirke 14/10 kl. 14. Kir-
kens fantastiske pigekor deltager.
Alle er velkomne!

Aftenmusikgudstjeneste
Søndag 21/10 kl. 19 har vi aften-
gudstjenste i Slemminge kirke. Her 
vil vi lade vores kirkesanger og orga-
nister få lidt mere albuerum end el-
lers. Det bliver en smuk aften for alle 
der kommer.

Allehelgen
I løbet af året mister mange deres 
kære. Første søndag i november hol-
des landet over Allehelgengudstje-
nester, hvor navnene på dem, der er 

bisat eller begravet lokalt siden sidste 
års Allehelgen-gudstjeneste læses op.  
Hos os får de efterladte dertil mulig-
hed for at tænde lys for deres kære. I 
år er det søndag 4/11 – kl. 17 i Slem-
minge og kl. 19 i Våbensted kirke. 
Alle er velkomne. 

LilleMortensaften
Igen i år snyder vi og går i gang før 
alle andre! Torsdag 8/11 kl. 17 holder 
vi LilleMortensgudstjeneste i Slem-
minge kirke, hvorpå vi spiser and i 
præstegården. Nogle holder ikke selv 
denne tradition i hævd, eller har må-
ske ingen at dele den med - men så er 
chancen her! 
Tilmelding senest 1/11 til Anette 
Watz - se infoboks. Det er gratis at 
spise med.

Strikkeklub
Anden mandag i hver måned kl. 14-
16 strikkes der på livet løs i Våben-
sted præstegård, mens der hygges og 

snakkes! I efteråret er det 10/9, 8/10, 
12/11 og 10/12. Alle er velkomne!

Julebazar
Strikkeklubben arbejder med et godt 
formål for øje. Lørdag 17/11 kl .11-16 
er der julebazar i Våbensted præste-
gård, hvor årets »høst« af kvalitetsva-
rer sælges billigt. Her kan man finde 
gode julegaver til familie og venner. 
Overskuddet går til Folkekirkens 
Nødhjælp.

Jagtgudstjeneste
Sidste onsdag i november 29/11 kl. 
19 har vi jagtgudstjeneste i Slem-
minge kirke. Også i år med musik 
fortrinsvis på jagthorn. Årets jagtta-
ler er Patrick Grinling fra Krenkerup 
gods. Efter gudstjenesten er der æb-
leskiver og glögg i konfirmandstuen.

Kvindekoret Local Vocals.
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For høsten her og høsten hist...

- et interview med Mogens Guldborg 
Jensen 
Vi sidder i præstegårdens køkken i 
Majbølle. Det er sommer og tørke. 
På markerne ude omkring er høsten 
allerede i godt i gang mange steder, 
og på bordet foran os ligger en stak 
gamle forpagtningsaftaler. 

Den ældste bærer årstallet 1959, 
og et lille gulnet avisudklip i øverste 
højre hjørne fortæller, at »forpagtnin-
gen af præstegården i Majbølle per første 
marts overgår til gaardbestyrer Guld-
borg Jensen, »Kjærbygaard«.«

M: »Ja, her i køkkenet har vi sid-
det mange gange over en kop kaffe 
og vendt verdenssituation sammen 
med Lars og Rie«. Vi havde jævnald-
rende børn med præsten dengang, 
og er kommet her i præstegården 
utallige gange til forskellige arrange-
menter…

»I gamle dage var der altid folk fra 
hver familie i kirke hver søndag. Kir-
ken var der folk fik oplysningerne, 
og til sommermødet i præstegårds-
haven kunne vi være op mod 100 
mennesker. Det kunne samle folk. 
Men i dag er tiden løbet fra den 
slags. Folk vil hellere tage til Marien-
lyst eller Knuthenborg. De kan bare 
sætte sig ind i bilen og køre.«

E: Lad os se på de gamle høstbille-
der…

M: »Der er flest med køer og heste 
på. Her er et med selvbinderen. Den 
kan jeg huske fra dengang jeg var en 
lille dreng. Vi havde et tærskeværk 
hjemme i laden, nogle havde det 
også ude på marken.«

»Her på billedet kan man se kø-
erne der bliver drevet på græs om 
morgenen og hjem om aftenen. 

Det er min far der går midt på Præ-
stestræde. Der var kun få biler den-
gang. Køerne var bundet sammen i 

et kobbel med en pæl i midten. Op 
ad dagen flyttede man køerne til et 
nyt sted når der ikke var mere græs«.

»Jeg husker, at vi som børn legede 
gemme i stubmarkerne. Ved høsttid 
blev jorden som regel fugtig - så tog 
vi fat i en håndfuld stubbe og rev 
dem op, og lavede en knold af den 
fugtige jord og kastede den efter hin-
anden, som en bold i en strømpe«.

E: Det var i efterkrigstiden…
»Ja, dengang jeg var barn fik vi 

den første lille Ferguson. De kom i 
50’erne, da jeg var 8-10 år. Så kom 
mekanikken sammen med Marshall-
hjælpen og alle kemikalierne... - før 
var der nogle år, hvor der næsten in-
gen høst var, bare fordi der kom en 
omgang lus«. 

»Men tørken den kan vi ikke kla-
re - og så er Lolland-Falster ikke en-
gang det værste sted, det er ligesom 
i 1992, da høstede vi kun med halvt 
udbytte«.

»Problemet er, at landbruget er 
for specialiseret. I gamle dage havde 
man både heste, grise og køer på en 
bondegård. I gamle dage var det ene-
ste der skulle købes i Brugsen snaps 
og kaffe. Alt andet havde man selv«.

»Og da maskinerne kom til blev 
det hele bare større og større. Nu er 
det nærmest amerikanske tilstande. 
Nu er det blevet ensomt at være 
landmand. Man sidder oppe i styre-
huset. I gamle dage kunne man også 
få en snak med naboen. 

E: Hvordan har det været, at være 
forpagter op gennem årene - næste 
år er det jo 60 år... 

M: »Jeg har ryddet meget sne om-
kring præstegården. Under vinterkri-
gen i 1978 var det rigtig slemt. Præ-
sten skulle køres til kirke, hvis det 
var snevejr, og han skulle have en 
gris, nogle æg, en hare og nogle fasa-
ner og noget møg… - og så skulle vi 

også grave det ned i haven. Og så når 
der var et klædeskab der skulle flyt-
tes…, så fik vi en kop kaffe, bagefter«. 

»Vi havde dyr i stalden ved siden 
af præstegården, og når der var prov-
stesyn skulle der både fejes, renses 
og kalkes, og vinduerne vaskes. Det 
skulle se fint ud - og så skulle de ind 
og spise i præstegården bagefter«. 

»Når kontrakten skulle fornys var 
der mange forhandlinger frem og 
tilbage, der var mange kampe indtil 
det endte med et håndtryk og en af-
tale«. 

»Så var der tiden med provst Ve-
stergaard. Han havde været på Grøn-
land og kom hjem og blev provst. 
Min far var med til at rive den gamle 
præstegård ned. Jeg fik to par ski fra 
Grønland af Vestergård - med sæl-
skind på. Hans hustru var læge og 
havde sin praksis i præstegården. 
Han kunne finde på at løbe på ski 
ude på vejen. Der var meget vinter 
dengang i min barndom og der lå 
rigtig meget sne«. 

»Der er sket meget. Men det er 
også godt at det ikke er det samme 
hele tiden. Alting er i forandring, så-
dan vil det altid være«. 

»Dengang løb vi på skøjter rundt 
på gadekæret. Nu tager folk til Lalan-
dia, for at skøjte året rundt. Dengang 
gik vi også til svømning ude i noret, 
der kom en lærer fra København - i 
dag foregår det i svømmehallen. Vi 
svømmede meget rundt i Guldborg-
sund. Nogle gange helt over til Fal-
ster - og så mødte vi marsvinene, 
som skulle den anden vej«.

»Vi sprang også i fra en pæl, de 
rigtig kvikke sprang i fra Guldborg-
broen. Sådan er der meget der er for-
andret, men det skal jo heller ikke 
være det samme altid… »unge men-
nesker, nye tider«. 

E: Ja, men, hvad med høsten den dag 
i dag. Er det stadigvæk en social begi-
venhed på landet?

»Jeg tror stadigvæk at Landbofor-
eningen holder en samlet høstfest i 
Bangs Have. I gamle dage var det et 
slid og man var mere afhængig… i 
dag går konen på arbejde. Og verden 
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er lille, hvis vi har for lidt, så får vi 
noget fra de steder, som har haft en 
rekordhøst, og som har for meget. 
Med en supertanker kan man sejle 
kornet rundt i hele verden. Det er 
ligesom med bananerne, de bliver 
plukket og i løbet af 14 dage er de i 
butikkerne her hos os. Her er så me-
get at vælge imellem, så mange varer 
på hylderne«.

»Der er så mange muligheder. Der 
er ligesom med kirken. Før gik folk i 
kirke for at tale med hinanden. I dag 
kan vi lige så let køre til Marienlyst 
eller til Bakken. I dag er en kop kaffe 
ikke længere noget særligt«. 

E: Mener du, at vi lever i en mere fat-
tig tid åndeligt set?

M: Fjernsynet har ødelagt meget. 
Mine forældre var ude flere gang om 
ugen for at spille kort med andre. Og 
hverdagen er blevet mere stressende. 
Folk ligger og kører til København 
og bruger meget tid på vejen. Det på-
virker folk. 

Der er sket så meget både til det 
gode og til det onde. I gamle dage 
var der høstfest i forsamlingshuset. 
Sikken nogle baller der var. Der var 
gang i det. Folk gik til badminton, til 
skak, til herre- og damegymnastik, 
og i dag danser de unge heller ikke 
længere. De ved ikke hvordan man 
gør. 

E: Hvordan med kirken og høsten. 
Har det ændret sig?

M: Høsten har altid været en stor 
ting i kirken. Som forpagtere skulle 
vi aflevere et neg af byg, hvede, 
havre og rug, så alle kornsorter var 
repræsenteret til gudstjenesten. Det 
har altid været en festdag - det er der 
ikke lavet om på.
Og med disse ord siger vi ’på gensyn’ ved 
de mange 
festlige høstgudstjenester rundt om i kir-
kerne. 
Også selvom det måske ikke bliver en 
rekordhøst i år, 
så er der altid noget at fejre og takke for. 

Mogens Guldborg Jensen 
og Esbern Gaur Vernersen

Majbølle Juli 2018

Eventliste

Minikonfirmander
I år er det sognepræsterne Karin An-
dersen og Kenneth Bjørnholt Jacob-
sen der står for minikonfirmandfor-
løbet. Undervisningen er for børn i 
3. klasse på Ellekilde og Sakskøbing 
skoler og den foregår onsdag efter-
middag efter skole med start den 5. 
september og afslutning med mini-
konfirmationsgudstjeneste den 14. 
oktober i Sakskøbing kirke. Særskilt 
invitation deles ud ved skolestart.

Eventliste Efterår 2018
September
Tirsdag 4/9:  Vestergade 2 kl. 14: Strikkegruppe
Søndag 9/9:  Sakskøbing Kirke kl. 20: Horisontal koncert
Mandag 10/9:  Våbensted Præstegård kl. 14: Strikkeklub
Tirsdag 11/9:  Sakskøbing Konfirmandstue kl. 14: Sogneeftermiddag
Lørdag 15/9:  Torvet 1 A kl.10-16: Sakskøbing Menighedsplejes basar
Søndag 16/9:  Torvet 1 A kl. 10-15: Sakskøbing Menighedsplejes basar
Tirsdag 18/9:  Fælleshuset Guldborghave kl. 14: Sognemøde
Lørdag 22/9:  Vestergade 2 kl. 12: Alle kan synge!
Onsdag 26/9:  Vestergade 2 kl. 10: Sangformiddag

Oktober
Tirsdag 2/10:  Vestergade 2 kl. 14: Strikkegruppe
Tirsdag 2/10:  Tårs Præstegård kl. 14: Eftermiddagsmøde
Søndag 7/10:  Vestergade 2 kl. 12: Spis-Drik-Vær Glad
Søndag 7/10:  Sakskøbing Kirke kl. 14: Koncert med Voci Fluenti
Mandag 8/10:  Våbensted Præstegård kl. 14: Strikkeklub
Tirsdag 9/10:  Sakskøbing Konfirmandstue kl. 14: Sogneeftermiddag
Tirsdag 9/10:  Majbølle Præstegård kl. 10: Sognemøde
Tirsdag 9/10:  Slemminge Kirke kl. 19: Koncert med Local Vocals
Tirsdag 16/10:  Radsted kirke kl. 19: Koncert med Pernille Rosendahl 
   (billetter via www.billetten.dk)
Onsdag 17/10:  Vestergade 2 kl. 10: Sangformiddag
Onsdag 31/10:  Tårs Kirke kl. 17: Roelygte arrangement for børn og voksne

November
Søndag 4/11: Vestergade 2 kl. 12: Spis-Drik-Vær Glad
Tirsdag 6/11: Fælleshuset Guldborghave kl. 14: Sognemøde
Mandag 12/11: Våbensted Præstegård kl. 14: Strikkeklub
Tirsdag 13/11:  Sakskøbing Konfirmandstue kl. 14: Sogneeftermiddag
Lørdag 17/11:  Våbensted Præstegård kl. 11-16: Julebazar
Søndag 18/11:  Sakskøbing Kirke kl. 14: Koncert med Landskoret
Søndag 18/11:  Vigsnæs Kirke kl. 19: Koncert med Herrekoret »Guldfireren«
Onsdag 28/11:  Vestergade 2 kl. 10: Sangformiddag
Torsdag 29/11:  Tårs Præstegårds konfirmandstue kl. 18: 
   Lav din egen granpynt

December
Tirsdag 4/12:  Fælleshuset Guldborghave kl. 10: Sognemøde
Tirsdag 4/12:  Vestergade 2 kl. 14: Strikkegruppe
Søndag 9/12:  Vestergade 2 kl. 12: Spis-Drik-Vær Glad
Søndag 9/12:  Vigsnæs beboerhus kl. 12: julefrokost
Mandag 10/12:  Våbensted Præstegård kl. 14: Strikkeklub

Ind v6 105482_Saks_Kirke_2018_Nr3.indd   12 07/08/18   16.32


