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Vel mødt under sky på kirkesti,
på sne ved midnatstide!
Udbære vor jul ej nænner I,
derpå tør nok vi lide;
o, ganger dog ej vor dør forbi,
os volder ej den kvide!
DDS 99, vers 3

Tårs Kirke set fra syd i snedragt og
smuk vintersol.

Vinter 2018
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Julens glæde for HELE folket - og dens TEGN
I denne verden er der utallige glæder,
og mange er endda gratis. Til de gratis glæder hører samværet med vore
nærmeste, og det vi får herigennem.
Et godt helbred og et godt hjem, og
et lyst syn på livet og fremtiden er
også glæder for os. Og hver især kan
vi nævne en mængde andre glæder.
Der er også glæder, som gives som
tilbud. Disse glæder kan fås efter
ønske eller valg, og ofte også mod et
passende vederlag.
Dog rækker ingen glæder i denne
verden så vidt, at de kan komme
absolut alle til gode. Af forskellige
grunde må nogen se langt efter familielivets glæder; og det gode helbred kan mistes.
Men kan end ikke de gratis glæder være for alle mennesker, så langt
mindre dem, der må ydes et bestemt
vederlag for.
»God jul«, eller »glædelig jul« hedder det alle steder, hvor vi i tiden op
mod jul fristes med herlige ting og
sager. Men hvis der ikke er midler til
at erhverve dem for, må der holdes
jul uden dem.
Og alligevel forkyndes i forbindelse med julen en glæde for alle mennesker, en GLÆDE FOR HELE FOLKET. Men denne glæde må så være af
en anden verden end denne.
Men da vi i denne verden ikke
selv kan få øje på denne GLÆDE
FOR HELE FOLKET, må et sendebud
fra den anden verden bringe bud om
den.
Det fortælles der om i JULEEVANGELIET i Det nye Testamente
(Lukas-ev. kap. 2 v. 1-14): På den tid,
hvor kejseren over det mægtige Romerrige hed Augustus, viste en Herrens engel sig for nogle hyrder ved
Betlehem og udråbte for dem: »Se,
jeg forkynder jer en stor glæde, som
SKAL VÆRE FOR HELE FOLKET«. Og
anledningen til denne glæde er: »I
dag er der født jer en Frelser i Davids
by; han er Kristus, Herren«.
’Frelser’ er en, som med rette kan
siges at opfylde menneskers håb og
længsler efter redning, befrielse fra
al nød, uret og ondskab, og forny-

else af livet. Men som født i Davids
by Betlehem er Frelseren, som netop
er kommet til verden, den efterkommer af Kong David, som profeterne i
Det gamle Testamente har forudsagt,
at Gud engang vil sende. Og ligesom
kongerne i det gamle Israel skal han
være salvet af Gud selv, og således
være udrustet med Guds ånd, for at
føre Guds vilje og plan ud i livet i
verden - som Messias / Kristus, Guds
Søn, Herren.
Men den netop fødte ’Frelser’, er
han hvad vi i denne verden forstår
ved en frelser?
I al fald får hyrderne af englen
kun et TEGN at støtte sig til: »Og
dette er TEGNet, I får: I skal finde
et barn, som er svøbt og ligger i en
krybbe«. Et TEGN sigter ikke mod at
slå en sag endeligt fast; men indbyder til at blive tydet og forstået - og
retter sig altså mod eftertanken og
hjertets afgørelse.
Igen og igen sker det, at nye frelserskikkelser træder frem i verden,
og at mennesker knytter deres forhåbninger til dem. Og mange finder
grund til at glæde sig over hvad de
kan udrette; men altid bliver nogen
også skuffede. Sådan er det hver gang
det forsøges med menneskelig magt
at gennemføre en frelse i denne verden: Den bringer kun glæde for en
del af folket.
Men hvordan så med Frelseren fra
Davids by Betlehem? Ja, han fødtes
under betingelser, der ikke ser ud af
noget i denne verden; og siden, da
han bragte frelsen til mennesker,
han mødte, var det ikke ved storslåede og mægtige handlinger, men ved
at tage sig af nødlidende af enhver
slags og vise dem barmhjertighed, så
de fattede nyt håb til livet og fremtiden. Og dette liv i tjeneste for andre
mennesker holdt han fast ved til det
sidste, hvor han gav sit liv fuldstændig. Han stod selv al nød og uret og
ondskab, som mennesker kan rammes af, igennem. Men ikke et øjeblik
lod han sig friste til at tænke på sig
selv, eller at gå ind på urettens og
ondskabens betingelser; og således

har han brudt nødens, urettens og
ondskabens magt. Sådan er Jesus vores Frelser, eller befrier, fordi han har
befriet verden og os mennesker fra at
være i nødens, urettens og det ondes
fuldstændige vold.
På den baggrund ser vi, hvad
krybben som TEGN vil sige: Frelseren blev født i den største menneskelige ydmyghed, og siden var han
Frelser ved ydmygt at stille sig ved
medmenneskets side. Tegnet, og det
det er tegn på, er således et og det
samme.
At Jesus som Guds Søn førte Guds
vilje ud i livet på denne ydmyge
måde, det er en glæde for alle mennesker, FOR HELE FOLKET. Ingen er
udelukket fra at tage imod den, og
lade sit sind og hjerte fyldes af den.
Det, som skete dengang, bliver
derfor ved med at være en STOR
GLÆDE til hver en tid, så det også er
sandt for os, at
Glæden er jordens gæst i dag
med himmelkongen den lille.
Du fattige spurv, flyv ned fra tag
med duen til julegilde !
Dans, lille barn, på moders skød !
En dejlig dag er oprunden:
I dag blev vor kære Frelser fød
og Paradis-vejen funden.
(DDS nr. 119 v. 2)
B.M.
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Majbølle og Vigsnæs Sogne
Advent i kirkerne
Første søndag i advent holder vi
aftengudstjeneste i Majbølle kirke kl.
19. Ugen efter er der højmesse og julefrokost i Vigsnæs kl. 10.30. Tredje
søndag i advent er der morgengudstjeneste kl. 9 i Majbølle, og 4. søndag
i advent, lillejuleaften, er det særligt
for børn og deres familier i Majbølle
kl. 10.30. Så der skulle være noget for
enhver smag. Velkommen i kirkerne!
Vi synger julen ind
Den 5. december kl. 10-12 synger vi
julen ind med sange og salmer fra
højskolesangbogen. Der bliver serveret en lille julefrokost. Stedet er
Fælleshuset i Guldborghave. Alle er
velkomne.

Julekoncert med Dorthe og
Søren
Årets julekoncert i Majbølle kirke
er med et kendt ansigt: Vores kirkesanger, Dorthe Trabjerg, vil sammen
med sin faste musikalske ledsager,
Søren Poulsen, Øer Sound, sætte
gang i julestemningen. Sammen er
de kendt fra flere musikalske sammenhænge både lokalt på LollandFalster og fra Dansktoppen. Det er
torsdag den 6. december kl. 19.00 i
Majbølle Kirke. Gratis adgang.
Julefrokost i Vigsnæs
Søndag den 9. december er der højmesse i Vigsnæs kirke kl. 10.30. Efter

højmessen er alle velkomne til sognets julefrokost i Beboerhuset i Vigsnæs. Tilmelding ikke nødvendig.
Fælles spisning juleaften
En god tradition tåler gentagelse:
Derfor inviterer menighedsrådet
også i år til fælles juleaften med julemenu efter gudstjenesten juleaften.
Det foregår i fælleshuset i Guldborghave, den 24. december fra kl. 17
(ca.). Tilmelding til Kenneth Nielsen
på tlf. 50 40 43 98, herunder også
evt. tilmelding til kørsel til og fra
gudstjenesten i Majbølle kl. 16. Arrangementet er gratis.
Socialt samvær
Tirsdag den 15. januar kl. 14-16 er
der sogneeftermiddag i fælleshuset
i Guldborghave med socialt samvær
og måske en sang eller to fra Højskolesangbogen.

Birthe Friis og Sankt Birgitta
Sygehuspræst Birthe Friis har et stort
kendskab til den Hellige Birgitta af
Vadstena - en usædvanlig kvinde
fra Middelalderen som satte sig et
varigt minde på Lolland med Birgitta-klostret og Domkirke i Maribo.
Birthe Friis vil fortælle om Birgittas
visioner og hendes helgenkåring. Og
føre historien helt op til vore dages
pilgrimshus. Det foregår i Fælleshuset i Guldborghave tirsdag den 12.
februar kl. 10-12.
Menighedsrådet
Menighedsrådet mødes normalt den
3. torsdag i måneden kl. 17-19.

Forlængelse af forældreorlov
Kære menighed
At få barn nummer tre er en stor
gave. Derfor har jeg søgt og fået forældreorlov frem til den 28. februar
2019. Under min orlov vil det fortsat være sognepræst Karin Andersen, der afløser mig. Herefter er der
aftalt fire ugers ferie, hvor Kenneth
Bjørnholt Jacobsen afløser mig. Jeg
ser frem til at være tilbage igen, og
ønsker alle en god advent.
Mange hilsner
Esbern Gaur Vernersen
Nyt om kirkerne
Kirken i Majbølle er under forandring. De faste kirkebænke i sideskibet, Anna Kapel, er fjernet. Snart vil
gulvet blive repareret. Hvad der skal
ind i stedet, ligger endnu ikke fast.
Alle gode idéer modtages gerne af
menighedsrådet.
Også i Vigsnæs er der sket ændringer: Der er plantet ny hæk om kirkegården, og lagt nye sten foran kirken. Og menighedsrådet er begyndt
at tale om, hvordan kirkegården skal
udvikles i fremtiden.

Adresser Majbølle-Vigsnæs
Sognepræst
Esbern Gaur Vernersen holder orlov.
Embedet passes af
Karin Andersen
Præstestræde 45, 4862 Guldborg
Tlf. 29 42 76 49. Mail kaa@km.dk
Træffes efter aftale.
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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Sakskøbing Sogn
Mellem julegodterne vil der også
være »gæt-en-julesang« ved organist
Flemming Chr. Hansen.

Gudstjeneste på dansk tegnsprog
Søndag d. 16. december 2018 kl. 11.00
er der højmesse på dansk tegnsprog
med døvepræst Marie-Louise Bork
Winther. Alle er velkomne!
Lillejuleaften
I år forsøger vi med et nyt tilbud i
julen. Vi holder en lillejuleaftensgudstjeneste søndag d. 23. december
kl. 16. Her tager vi en lille smule forskud på juleaften og gudstjenesten
er ment som et tilbud til alle og måske især til de som i julen ikke kan
komme i kirke fordi man fx er på
besøg hos familie, har børn der skal
holde jul hos den anden forælder, eller man bare vil have god tid d. 24.
december til at kokkere mv.

Sogneeftermiddage
For alle interesserede arrangerer
Saks
købing menighedsråd jævnlige møder med et alsidigt program
i præstegårdens konfirmandstue,
Vestergade 6. Der er mulighed for
gratis kirkebil, som kan bestilles på
tlf. 54 85 43 44. Alle er velkomne! Vi
serverer kaffe med hjemmebag á 20
kroner.
Tirsdag den 11. december 2018
kl. 14.00
Julehygge
Vi begynder med en kort gudstjeneste i kirken, hvorefter julekaffen står
klar i præstegårdens konfirmandstue. Her vil sognepræst Hanne Margrethe Tougaard læse en julehistorie
fra »Når lampen tændes« - skrevet af
Karl Lindqvist, som var præst i Sakskøbing fra 1937 til 1969.

Tirsdag den 8. januar 2019 kl.
14.00
Sønderskovhjemmet - et hjem
for hjemløse
Kim Eriksen, som arbejder på Sønderskovhjemmet, vil fortælle om
forsorgshjemmet, der blev stiftet i
1918 af fru Bodil Neergaard på Fuglsang. Sønderskovhjemmet har altid
taget sig af mennesker, der er havnet
på samfundets kant. På Sønderskovhjemmet bliver mennesker mødt af
en åben dør og som dem, de er, uanset hvor skævt livet er gået.
Tirsdag den 12. februar 2019
kl. 14.00
Den Store Peter
Otto Paludan, kaptajn på Postbåden
i Nakskov Fjord, fortæller om den
verdensberømte polarforsker, forfatter, redaktør og rapporter
Peter Freuchen. Vi følger ham fra
vugge til grav og mest i Danmark, i
Nykøbing F og på Enehøje.
Tirsdag den 12. marts 2019 kl.
13.00
Turen går til Globen
Første stop på turen er Rødbyhavn
Kirke, hvor sognepræst Marianne
Eilskov Hansen fortæller om kirken
og sognet. Vi kører forbi byggeriet
ved tunnelen under Femern Bælt og
kommer til Globen i Holeby, hvor
kaffe og kage står klar. Herefter får
vi en rundvisning og præsentation,
som vil gøre os mere forståelige på
vejr og vind og klimaforandringerne
i verden. Afg. med bus fra Vestergade
6 kl. 13.00, vi er hjemme igen ca. kl.
17.30. Turen koster kr. 100,-. Tilmelding er bindende og nødvendig, da
der er begrænset deltagerantal. Tilmelding til Ellis Bilslev-Jensen på tlf.
54 70 56 48 senest den 1. marts 2019.

Spis-Drik-Vær glad
Der er fællesspisning i Sognegården
på den nedennævnte datoer, kl. 1214.30. Det koster 75 kr. at deltage og
prisen inkluderer varm mad, en øl/
vand, kaffe og kage + en eller anden
form for underholdning. Man skal
dog huske at tilmelde sig senest ugen
før til enten Ældresagen eller sognepræst Lisbeth Lumby.
Søndag d. 9/12, søndag d. 6/1,
søndag d. 3/2 (denne gang er gratis
og en del af menighedsrådets årlige
menighedsmøde).
Diakoniens dag/menighedsmøde søndag d. 3. februar 2019
Søndag d. 3. februar er det Diakoniens dag, dagen hvor vi markerer
kirkens sociale arbejde. Vi begynder med en gudstjeneste kl. 10.30
og bagefter er Menighedsrådet vært
ved en kirkefrokost i Sognegården.
Spisningen indgår også i rækken af
Spis-Drik-Vær Glad arrangementer.
Dog er denne særlige spisning ganske gratis!
Efter frokosten vil menighedsrådet berette om deres arbejde og
der er mulighed for at komme med
spørgsmål og gode forslag. Tilmelding til kirkefrokosten kan ske som
til Spis-Drik-Vær glad eller ved henvendelse til Sakskøbing Kirkekontor
senest d. 27. januar.
Strikkegruppen sat på køl
Menighedsplejens strikkegruppe har
gennem de senere år oplevet et fald
i deltagere. Samtidig er interessen for
køb af det der produceres også faldet.
Resultater fra dette års Frugtfestival
var langt fra tilfredsstillende i forhold til det store arbejde der er gået
forud. En svær beslutning er truffet
og betyder, at der ikke bliver mere
strik på programmet foreløbigt.
Der skal lyde en kæmpe stor tak til
alle der har været med i årenes løb,
for jeres flid, jeres kunnen og jeres
gode selskab.
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Koncerter, musikgudstjenester:
Søndag d. 2. december kl. 16 mødes
alle byens 6 kor til en fælles julekoncert i Sakskøbing Kirke. Sådan
har det været i mange år, og det er
altid et af decembers højdepunkter. I
år er de medvirkende kor: Det grønlandske Kor, Saxekoret, Sakskøbing
Mandskor, Sakskøbing Kammerkor,
Sakskøbing Kirkes Pigekor og Voci
fluenti. OBS: der tages entré på 30 kr,
som går ubeskåret til uddeling af julehjælp fra sognets legat.
Tirsdag d. 11. december kl. 20 kan
man lægge julestressen væk og komme til »Slap-af-koncert«. Her tilbydes
koncertgængerne at lægge sig på en
kirkebænk eller et medbragt liggeunderlag, kigge op i hvælvingerne
og lytte til de smukke orgeltoner.
Kirken er næsten kun oplyst med
stearinlys, og orgelmusikken er af
den stilfærdige slags, så det bliver en
stemningsfuld aften.
Søndag d. 16. december kl. 16 løber
endnu en af adventstidens traditioner af stabelen: musikgudstjenesten
De Ni Læsninger efter engelsk forbillede. I år er det kirkens pigekor
og vokalensemblet Voci fluenti, der
synger advents- og julemusik mellem de udvalgte 9 bibellæsninger.
Lørdag d. 5. januar kl. 15 byder Sakskøbing Tambourkorps på flot og festlig vis det nye år velkommen med
deres traditionelle nytårskoncert i
kirken. De 50 blæsere spiller en farverig buket af numre fra orkestrets
repertoire og slutter traditionen tro
af med Champagnegaloppen.
Søndag d. 13. januar kl. 16 er det tid til
den første koncert med kirkens nye,
gamle orgel: Ramus-orglet fra ca.
1850, som stod i Engestofte Kirke fra
1940-81. Det er nu blevet restaureret
og vil lejlighedsvis blive brugt ved
gudstjenester og koncerter.

Ved denne første indvielseskoncert
vises det lille orgel frem som kammermusikinstrument. Kirkens organist Flemming Chr. Hansen spiller
sammen med Lene Langballe på på
zink og Kjeld Lybecker Steffensen på
barokcello et program med både barokmusik og nyere toner.
Søndag d. 20. januar kl. 16 vises Ramus-orglet frem i helt nyskreven
musik. De fire komponister Mikkel
Andreassen, Peter Navarro-Alonso,
Jesper Topp og Flemming Chr. Hansen har hver skrevet et stykke på ca.
15 minutter, specielt med henblik
på Ramus-orglets muligheder, og
ved denne koncert uropfører de hver
deres eget stykke - en ægte Autografkoncert!
Søndag d. 27. januar kl. 16 spiller kirkens organist et rent soloprogram
med musik for lille orgel af bl.a.
Bach, Brahms, Frescobaldi og Weyse.
Her kan man høre alle det fine gamle instruments nuancer.
Sangformiddage:
I den kolde tid kan man synge sig
varm, fx. til sangformiddag i sognegården. Det er kl. 10-11.30 onsdagene d. 19. december, 23. januar
og 27. februar. Vi synger løs fra højskolesangbogen, og undervejs er der
en kop kaffe med småkager til. Det
er gratis at være med, og alle er velkomne.
»Alle kan synge!«:
Lørdag d. 26. januar kl. 13-16 er der
igen mulighed for at prøve at synge
i kor, selv om man aldrig har prøvet det før. Vi varmer op sammen,
synger fællessange, synger kanon,
gospel, meditative sange osv., og alle
er velkomne - især dem, der tror, de
ikke kan synge. Det kan de nemlig
godt! Flemming Chr. Hansen står
for instruktioner og korledelse, og
dagen begynder i konfirmandstuen,
Vestergade 6, og fortsætter i kirken
efter en kop te/kaffe. Det er gratis
at være med, og man behøver ikke
melde sig til.

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. december (1.s.i advent) kl. 10.30 • LL med indvielse af Ramus-orglet
Søndag d. 9. december (2.s.i advent) kl. 10.30 • LL Kirkekaffe
Tirsdag den 11. december kl. 14.00 • LL i forbindelse med sogneeftermiddag
Søndag d. 16. december (3.s.i advent) kl. 11.00 • Marie-Louise Bork Winther, gudstjeneste på dansk tegnsprog
Søndag d. 16. december (3.s.i advent) kl. 16.00 • HMT De Ni Læsninger.
Sakskøbing Kirkes Pigekor og vokalensemblet Voci fluenti medvirker
Søndag d.23. december (4.s.i advent) kl. 16.00 • LL »lillejuleaftensgudstjeneste«
Mandag d. 24. december (juleaften) kl. 13.30 og 14.45 og 16.00 HMT
Tirsdag d. 25. december (juledag) kl. 10.30 • LL
Onsdag d. 26. december (2. juledag) kl. 10.30 • HMT
Søndag d. 30. december (julesøndag) kl. 10.30 • LL
Tirsdag d. 1. januar (Nytårsdag) kl. 14.00 • LL
Søndag d. 6. januar (Helligtrekongers søndag) kl. 10.30 • HMT
Søndag d. 13. januar (1.s.e.h. 3 k.) kl. 10.30 • HMT
Søndag d. 20. januar (2.s.e.h. 3 k.) kl. 10.30 • LL
Søndag d. 27. januar ( 3.s.e.h. 3 k.) kl. 10.30 • LL
Søndag d. 3. februar (4.s.e.h. 3 k.) kl. 10.30 • HMT Diakoniens Dag og menighedsmøde
Søndag d. 10. februar ( sidste s.e.h. 3 k.) kl. 10.30 • LL
Søndag d. 17. februar (Septuagesima) kl. 19 • HMT
Søndag d. 24. februar (Sexagesima) kl. 10.30 • LL
Søndag d. 3. marts (Fastelavn) kl. 10.30 • HMT
Søndag d. 3. marts kl. 19 • HMT Sorø Akademis Pigekor og Sakskøbing Kirkes Pigekor medvirker

Slemminge Fjelde Våbensted Engestofte gudstjenester
Søndag d. 2. december (1.s. i advent) kl. 10.30 • Engestofte KEBJ
Søndag d. 9. december Konfirmandgudstjeneste kl. 10.30 • KEBJ
Onsdag d. 12. december Ældrejulegudstjeneste kl. 13.30 • Våbensted KEBJ
Søndag d. 16. december (3.s. i advent) kl. 10.30 • Fjelde KEBJ
Torsdag d. 20. december skolejulegudstjenste kl 10 • Slemminge KEBJ
Søndag d. 23. december Lillejuleaften kl. 15 • KEBJ
Mandag d. 24. december (juleaften) kl. 13 • Våbensted KEBJ
Mandag d. 24. december (juleaften) kl. 16 • Slemminge KEBJ
Tirsdag d. 25. december (juledag) kl. 10.30 • Engestofte KEBJ
Onsdag d. 26. december (2.juledag) kl. 10.30 • Fjelde KEBJ
Søndag d. 30. december (julesøndag) kl. 9 • Fjelde KA
Tirsdag d. 1. januar (Nytårsdag) kl. 14 • Fjelde KEBJ
Tirsdag d. 1. januar (Nytårsdag) kl. 16 • Engestofte KEBJ
Søndag d. 6. januar Nytårshygge kl. 14 • Slemminge KEBJ
Søndag d. 13. januar (1.s.e.h.3 k) kl. 10.30 • Våbensted KEBJ
Søndag d. 20. januar (2.s.e.h.3 k) kl. 9 • Fjelde KA
Søndag d. 27. januar Konfirmandgudstjeneste kl. 10.30 • Slemminge KEBJ
Søndag d. 3. februar Kyndelmisse kl. 19 • Engestofte KEBJ
Torsdag d. 7. februar Skibsindvielsesgudstjeneste kl. 17 • Engestofte KEBJ
Søndag d. 10. februar (sidste s.e.h. 3 k.) kl. 10.30 • Fjelde KEBJ
Søndag d. 17. februar (Septuagesima) kl. 9 • Slemminge KEBJ
Søndag d. 24. februar Konfirmandgudstjeneste kl. 10.30 • Våbensted KEBJ
Søndag d. 3. marts (Fastelavn) kl. 14 • Våbensted KEBJ
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Majbølle Vigsnæs gudstjenester
Søndag d. 2. december (1.s.i advent) kl. 19.00 • Majbølle - KA - Kirkekaffe
Søndag d. 9. december (2.s.i advent) kl. 10.30 • Vigsnæs - KA - Julefrokost
Søndag d. 16. december (3.s.i advent) kl. 9.00 • Majbølle - KEBJ
Søndag d. 23. december (4.s.i advent) kl. 10.30 • Majbølle - KA - Børne-familiegudstjeneste
Mandag d. 24. december (Juleaften) kl. 14.00 • Vigsnæs - KA
Mandag d. 24. december (Juleaften) kl. 16.00 • Majbølle - KA
Tirsdag d. 25. december (juledag) kl. 10.30 • Majbølle - KA
Onsdag d. 26. december (2.juledag) kl. 9.00 • Vigsnæs - KEBJ
Søndag d. 30. december (Julesøndag) kl. 10.30 • Majbølle - KA
Tirsdag d. 1. januar (Nytårsdag) kl. 15.00 • Majbølle - KA - Bobler og kransekage
Søndag d. 6. januar (Helligtrekongers søndag) kl. 10.30 • Majbølle - KA
Søndag d. 13. januar (1.s.e.h. 3 k.) kl. 9.00 • Majbølle - KEBJ
Søndag d. 20. januar (2.s.e.h. 3 k.) kl. 10.30 • Majbølle - KA
Søndag d. 27. januar (3.s.e.h. 3 k.) kl. 10.30 • Vigsnæs - KA
Søndag d. 3. februar (4.s.e.h. 3 k.) kl. 19.00 • Majbølle - KA - Kirkekaffe og pandekager
Søndag d. 10. februar (Sidste s.e.h. 3 k.) Kl. 10.30 • Majbølle - KA - Familiegudstjeneste, frokost
Søndag d. 17. februar (Septuagesima) kl. 10.30 • Majbølle - KA
Søndag d. 24. februar (Sexagesima) kl. 19.00 • Vigsnæs - KEBJ
Søndag d. 3. marts (Fastelavn) kl. 8.30 • Majbølle - KEBJ

Radsted og Tårs gudstjenester
Søndag d. 2. december (1.s. i Advent) kl. 10.30 • Radsted • BM
Søndag d. 2. december (1.s. i Advent) kl. 19.00 • Tårs • BM • med solosang og våbenhuskaffe
Søndag d. 9. december (2.s. i Advent) kl. 10.30 • Tårs • BM
Søndag d. 16. december (3. s. i Advent) kl. 19.00 • Radsted • JK
Søndag d. 23. december (4. s. i Advent) kl. 10.30 • Tårs • BM
Mandag d. 24. december (Juleaften) kl. 16.00 • Radsted • JK
Mandag d. 24. december (Juleaften) kl. 14.30 • Tårs • BM
Tirsdag d. 25. december (Juledag) kl. 10.30 • Radsted • JK
Tirsdag d. 25. december (Juledag) kl. 14.00 • Tårs • Margrethe Horstmann
Onsdag d. 26. december (Anden juledag) kl. 10.30 • Radsted • JK
Søndag d. 30. december (Julesøndag) kl. 10.30 • Radsted • BM
Tirsdag d. 1. januar (Nytårsdag) kl. 16.00 • Tårs • BM • Kransekage og champagne i våbenhuset
Søndag d. 6. januar (Helligtrekongers søndag) kl. 10.30 • Radsted • JK • Våbenhuskaffe
Søndag d. 6. januar (Helligtrekongers søndag) kl. 9.00 • Tårs • JK
Søndag d. 13. januar (1.s.e.h.3.k.) kl. 9.00 • Radsted • BM
Søndag d. 13. januar (1.s.e.h.3.k.) kl. 10.30 • Tårs • BM
Søndag d. 20. januar (2.s.e.h.3.k.) kl. 10.30 • Radsted • JK
Søndag d. 27. januar (3.s.e.h.3.k.) kl. 10.30 • Tårs • BM • Våbenhuskaffe
Søndag d. 3. februar (4.s.e.h.3.k.) 10.30 • Radsted • BM
Søndag d. 3. februar (4.s.e.h.3.k.) 14.00 • Tårs • BM
Søndag d. 10. februar (Sidste s.e.h.3 k.) kl. 14.00 • Radsted • JK • Våbenhuskaffe
Søndag d. 17. februar (Septuagesima) kl. 10.30 • Tårs • BM
Søndag d. 24. februar (Sexagesima) kl. 10.30 • Radsted • BM
Søndag d. 24. februar (Sexagesima) kl. 9.00 • Tårs • BM
Søndag d. 3. marts (Fastelavn) kl. 10.30 • Radsted • JK
Søndag d. 3. marts (Fastelavn) kl. 14.00 • Tårs • BM
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Radsted og Tårs Sogne
»De 9 læsninger« i Radsted
d. 16. dec. 3. søndag i advent
kl. 19.00 i Radsted kirke
I år vil Konfirmanderne i Radsted i
fællesskab med præst og kirkebetjening lave en stemningsfuld aftengudstjeneste inspireret af den engelske juletradition »De 9 Læsninger«.
Gudstjenesten er bygget op omkring ni tekster fra Bibelen, der alle
fortæller om eller varsler Jesu fødsel.
Efter gudstjenesten er der gløgg,
saftevand og æbleskiver, og mulighed for at klippe julehjerter i Radsted
præstegård.
Arrangementet er naturligvis gratis
og alle er meget hjerteligt velkomne.
Julehjælp til trængende børnefamilier i Radsted-Tårs pastorat
I forbindelse med høstgudstjenesten
på Krenkerup gods 25. aug., blev der
ved auktion af høstofferet indsamlet
i alt: 10.800,- kr.
Dette meget flotte resultat, som vi
er meget taknemlige for, går ubeskåret til julehjælp til trængende familier i Radsted-Tårs pastorat.
Ansøgninger sendes til provst Johannes Kristensen senest 5. dec. email: jokk@km.dk eller afleveres på
adressen Alleen 11, Radsted.
Børne og familiegudstjeneste,
tirsdag 22. jan. kl. 17.00 i
Radsted kirke
En festlig og folkelig børne og familiegudstjeneste med efterfølgende
spisning i Radsted præstegård.
Arrangementet er naturligvis gratis,
kræver ingen tilmelding og alle er meget
hjerteligt velkomne.
Fastelavnsgudstjeneste og
tøndeslagning Radsted kirke
3. marts kl. 10.30
Fastelavns søndag d. 3. marts markerer i år også afslutningen på årets
konfirmandlejr for konfirmanderne i
Radsted sogn.
Konfirmanderne arrangerer i samarbejde med præst og kirkebetjening
en festlig fastelavnsgudstjeneste for
alle som har tid og lyst til at delta-

Menighedsrådet byder på gløgg
og æbleskiver.
Af hensyn til aftenens praktiske
gennemførelse bedes man tilmelde
sig senest d. 26. nov. til Kirstine Larsen, tlf. 22 45 37 27.
Vel mødt!

ge. Man er meget velkommen til at
komme udklædt…
Efter gudstjenesten vil der være
tøndeslagning og hyggeligt samvær,
med alt hvad dertil hører… for voksne og børn i Radsted præstegård.
Arrangementet er naturligvis gratis
og alle er meget hjerteligt velkomne.
Solo-sang i Tårs Kirke Første
søndag i adv. d. 2. dec.
Ved aftengudstjenesten d. 2. dec.
kl. 19.00 medvirker Jannie Ekelund.
Jannie har et vidtstrakt virke som
kirkesanger i kirkerne her på egnen.
Sammen med organist Jesper Bay
Jensen vil Jannie under gudstjenesten fremføre nogle værker, som hører advents- og juletiden til.
Efter gudstjenesten er der et lille
traktement i våbenhuset. Vel mødt.
Granpynt, adventskranse m.m.
i egen fin udførelse
Torsdag d. 29. nov. kl. 18.00
indbyder Menighedsrådet til hyggeligt samvær i Tårs Præstegårds konfirmandstue som optakt til advent.
Her vil Lone Holm dele ud af sin
kunnen, når det gælder at lave fine
dekorationer af blomster og grangrene, som vi ser det i Radsted og Tårs
Kirker ved særlige lejligheder. Lone
vil vejlede i selv at lave dekorationer af naturens materialer. Man kan
medbringe materialer fra egen have
eller indsamling; men menighedsrådet vil sørge for at materialer er for
hånden. Også pynt til gravsteder
kan laves.

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
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Slemminge Fjelde Våbensted Engestofte Sogne
Jagtgudstjeneste
Sidste onsdag i november 28/11 kl.
19 fejrer vi den traditionelle jagtgudstjeneste i Slemminge kirke.
Også i år med musik på jagthorn.
Årets jagttaler er Patrick Grinling fra
Krenkerup gods. Efter gudstjenesten
er der æbleskiver og glögg i konfirmandstuen.
Julemarked
Der er julemarked på Engestofte
gods søndag 2/12 kl. 10-16. Engestofte kirke ligger lige ved siden af, og vi
fejrer første søndag i advent kl. 10.30
- så kik forbi, hvis turen alligevel går
til julemarked - og få noget af julens
budskab med!
Konfirmandgudstjenester
En gang om måneden holder vi konfirmandgudstjeneste, hvor de unge
deltager aktivt, og har undervisning
efter tjenesten. Kom og bak de unge
mennesker op! I denne gudstjenesteperiode er det disse søndage kl.
10.30: 9/12 i Våbensted, 27/1 i Slemminge og 24/2 i Våbensted. NB disse
gudstjenester er hele menighedens
gudstjeneste.
Ældrejulegudstjeneste
Ligesom sidste år holder vi til gensidig glæde julegudstjeneste i en af
vore kirker for de ældre på Kildebo.
Det er denne gang i Våbensted kirke
onsdag 12/12 kl. 13.30. Alle er meget
velkommen!

og det næste hos far. Søndag 23/12
kl. 15 i Engestofte kirke holder vi en
ekstra juleaften, så børnene kan holde jul med både mor og far i år.
Juledagene
Juleaften bliver ellers som den plejer
med masser af mennesker i kirke kl.
13 i Våbensted og kl. 16 i Slemminge.
Kom og hør, hvad julen handler om
- før den skal fejres derhjemme med
god mad og gaver! Dagene derpå er
det tid til stille eftertanke: første juledag 25/12 kl. 10.30 fejres gudstjeneste i Engestofte, anden juledag kl.
10.30 i Fjelde kirke.
Nytårsdag
Også i kirken fejres det nye kalenderår op ad dagen derpå Fjelde kl. 14 og
Engestofte kl. 16. Efter gudstjenesten
bydes på kransekage og et glas med
bobler, så vi også på den måde kan
ønske hinanden et godt nyt år.
Nytårshygge
Søndag 6/1 kl. 14 er der gudstjeneste i Slemminge med lagkage, kaffe
og godt samvær i præstegården. Det
kalder vi nytårshygge, for det er det.
Kyndelmisse
Kyndelmisse er lysets fest midt i vinterens mørke, som vi fejrer med levende lys og musik ved vores organister Jesper og Ranko og kirkesanger
Jannie. Det bliver smukt. Engestofte
kirke søndag 3/2 kl. 19.

Skolejulegudstjeneste
En busfuld af skolebørn på tredje
klasssetrin går på juleferie efter julegudstjeneste i Slemminge kirke. Alle
er velkomne til julefest med sang og
leg og julefortælling torsdag 20/12
kl. 10.
Lillejuleaften
Som noget nyt, midt i alle de traditionelle julegudstjenester, holder vi
i år lillejuleaftensgudstjeneste. Virkeligheden er, at der er mange familier, som juleaften er nødt til at dele
børnene, så de det ene år er hos mor

Peter Flittner med skroget til Engestoftes
kirkeskib.
Skibsindvielse
15. oktober sidste år fik Slemminge
kirke igen kirkeskib. Peter Flittner fra
Majbølle forærede kirken et meget

flot skib, som vi døbte Gyldenstjerne
efter Karine Gyldenstjerne, som i
1500-tallet residerede på Nørregaard
og bl.a. gav kirken tårn og altertavle.
Nu skal også Engestofte kirke have
kirkeskib. Peter er ved at bygge en
kogge, som tidsmæssigt vil passe
med kirkens berømte altertavle.
Torsdag 7/2 kl. 17 indvies kirkeskibet
ved en særligt 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
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Fastelavn
I samarbejde med Våbensted beboerforening og Lolland-Falsters køreforening kører hestevognene søndag
3/3 kl. 10 afsted fra den gamle skole
i Våbensted til gårde i sognet, som
åbner døren og byder på kage, varm
kakao og andet godt. Våbensted kir-

ke åbner sine døre til børnegudstjeneste kl. 14, hvorpå der er tøndeslagning og fastelavnsboller henne i den
gamle skole.

sted præstegård, mens der hygges og
snakkes! I løbet af denne vinter er
det mandagene 10/12, 14/1, 11/2 og
11/3. Alle er velkommen!

Strikkeklub
Anden mandag i hver måned kl. 1416 strikkes der på livet løs i Våben-

Den levende gudstjeneste
Gudstjenesten i den danske folkekirke er hele tiden under forandring.
Meningerne om højmessen, søndag
formiddag er mange og delte. Gudstjenesten er stivnet, kedelig og gammeldags, siger nogle, mens andre
mener, at det er kirkens kronjuvel,
som man endelig ikke må røre ved.
Men hvordan er en levende og vedkommende gudstjeneste? Det ønskede biskopperne at undersøge. Derfor
blev der i 2016 nedsat tre faggrupper, der arbejder med en fornyelse af
gudstjenesten.
Den første af tre rapporter er nu
færdig. Den skal kvalificere en debat
om forholdet mellem det i gudstjenesten, der er fælles for alle gudstjenester i folkekirken, og det, der
bestemmes lokalt. Rapporten kan
downloades fra stiftets hjemmeside:
Folkekirkens liturgi mellem frihed og
fasthed. Det er vigtigt, at det ikke
kun er præster, teologer og professorer, der debatterer, hvordan gudstje-

nesten skal være, for det er jo trods
alt for menighedens skyld, at der fejres gudstjeneste.
Så for at hjælpe debatten på vej, er
der udarbejdet et mere overskueligt
temahæfte, der også kan downloades fra stiftets hjemmeside: Hvem
bestemmer? Overvejelser om forholdet
mellem autorisation & frihed i Folkekirkens liturgi. Alle præster i stiftet
får et hæfte til sig selv og to til deres menighedsråd. Intentionen med
hæftet er at understøtte debatten om
fornyelsen af gudstjenesten i menighedsrådet, så alle får mulighed for
at drøfte, hvad der er en levende og
vedkommende gudstjeneste lokalt i
jeres sogn.
Hjælp fra Stiftets
gudstjenesteudvalg
For yderligere at hjælpe debatten på
vej her i Lolland-Falsters Stift har jeg
nedsat et gudstjenesteudvalg, der
består af to præster, kirkemusikkere

og lægfolk. De to præster er Hans
Maaløe fra Østofte og Mette Marie
Trankjær fra Horbelev. Mette Marie
har netop haft studieorlov, hvor hun
har skrevet om gudstjenesten. Hendes rapport kan også downloades fra
stiftets hjemmeside: Gudstjenestelige
detaljer og dimensioner - indsamlet, observeret og studeret sommeren 2018.
Hans Maaløe og Mette Marie Tran
kjær tilbyder, at en af de to vil besøge jer i forbindelse med et menighedsrådsmøde. Her vil indholdet,
problemstillinger og spørgsmål til
rapporten blive ridset op, således at
I har et godt udgangspunkt for en
drøftelse i jeres menighedsråd. Er I
interesseret i at få besøg af en af de
to præster fra gudstjenesteudvalget,
så kontakt en af de to på:
Hans Maaløe: HMAA@KM.DK
Mette Marie Trankjær: MTR@KM.DK
Rigtig god fornøjelse med debatten
om gudstjenesten.
Biskop Marianne Gaarden

10

Ind v2-11 105482_Saks_Kirke_2018_Nr4.indd 10

29/10/18 09.23

Fælles for alle sogne
Farvel til kirkebladet
Dette blad er det sidste kirkeblad i
den nuværende form. Det er lidt vemodigt at skulle sige farvel til det vi
kender så godt, men det er tid til at
prøve noget nyt. I 14 år har de 9 sogne været fælles om at lave kirkeblad,
og det vil vi gerne fortsætte med.
Men på en ny måde. Der har været
mange overvejelser for og imod og
det er ikke en beslutning der er truffet i hast, tværtimod har den været
mange år undervejs.
I redaktion er vi nået frem til, at
der er mange fordele ved at gå over
til den fremtidige løsning, nemlig
at kirkebladet fremover bliver en del
af Saxkjøbing Avis hver 2. måned.
Der vil altså komme 6 kirkeblade i
stedet for 4 om året og derved vil de
9 sogne kunne være mere aktuelle
med arrangementer og aktiviteter. Vi
håber også at dette vil løse de problemer der til tider har været med omdelingen af kirkebladet. Vi får også
et meget større oplag og når meget
længere ud med vores kirkenyheder.
Endelig er vi også med til at støtte
den lokale avis, hvilket vi synes er
både godt og rigtigt.
Så vi håber at I vil tage godt i mod
det nye »kirkeblad«, som udkommer
første gang i uge 5. Det kan findes på
midtersiderne, hvor hvert pastorat
vil have en halv avisside hver. Som
med alt nyt kræver det tilvænning
både for jer som læsere og for os som
redaktion, men vi tror på at det bliver en rigtig fin løsning og at vi hurtigt vænner os til det nye.
Så tak fordi I læste med hidtil, det
har været en fornøjelse og en lærerig
opgave at være redaktør på bladet og
på gensyn i avisen!
På redaktionens vegne:
Lisbeth Lumby

Teamsamarbejde
Sakskøbing sogn er et stort sogn. Et
stort sogn med 2 plejehjem, 2 skoler, og en befolkning der rummer
alle aldersgrupper. Biskop Marianne
Gaarden har kigget lidt på de tørre

Eventliste vinter 2018-19
November 2018
Torsdag 29/11:
Tårs Præstegårds konfirmandstue kl. 18:
Lav din egen granpynt, tilmelding se lokalsiden
December 2018
Søndag d. 2/12:
Onsdag d. 5/12:
Torsdag d. 6/12:
Søndag d. 9/12:
Søndag d. 9/12:

Sakskøbing Kirke kl. 16: Julekoncert
Fælleshuset, Guldborghave kl. 10-12: Vi synger julen ind
Majbølle Kirke kl. 19: Julekoncert
Vigsnæs beboerhus kl. 11,30: Julefrokost
Sakskøbing Sognegård kl. 12: Spis-Drik-Vær glad
(tilmelding nødvendig)
Mandag d. 10/12: Våbensted præstegård kl. 14: Strikkeklub
Tirsdag d. 11/12: Sakskøbing Konfirmandstue kl. 14:
Sogneeftermiddag (indledes med gudstjeneste i kirken)
Tirsdag d. 11/12: Sakskøbing Kirke kl. 20: Slap-af koncert
Onsdag d. 19/12: Sakskøbing Sognegård kl. 10: Sangformiddag
Mandag d. 24/12: Fælleshuset, Guldborghave kl. 17: Fællesspisning juleaften
Januar 2019
Lørdag d. 5/1:
Søndag d. 6/1:
Tirsdag d. 8/1:
Søndag d. 13/1:
Mandag d. 14/1:
Tirsdag d. 15/1:
Søndag d. 20/1:
Onsdag d. 23/1:
Lørdag d. 26/1:
Søndag d. 27/1:
Februar 2019
Søndag d. 3/2:
Mandag d. 11/2
Tirsdag d. 12/2:
Tirsdag d. 12/2:
Onsdag d. 27/2:
Marts 2019
Mandag d. 11/3:
Tirsdag d. 12/3:

Sakskøbing Kirke kl. 15: Tambourkorpsets nytårskoncert
Sakskøbing Sognegård kl. 12:
Spis-Drik-Vær glad (tilmelding nødvendig)
Sakskøbing Konfirmandstue kl. 14: Sogneeftermiddag
Sakskøbing Kirke kl. 16: Koncert på Ramusorgel
Våbensted præstegård kl. 14: Strikkeklub
Fælleshuset, Guldborghave kl. 14: Socialt samvær
Sakskøbing Kirke kl. 16:
Koncert på Ramusorgel med ny musik
Sakskøbing Sognegård kl. 10: Sangformiddag
Sakskøbing Konfirmandstue kl. 10: Alle kan synge!
Sakskøbing Kirke kl. 16: Orgelkoncert
Sakskøbing Sognegård kl. 12:
Spis-Drik-Vær glad/menighedsmøde (tilmelding nødvendig)
Våbensted præstegård kl. 14: Strikkeklub
Fælleshuset, Guldborghave kl. 10: Foredrag om Skt. Birgitta
Sakskøbing Konfirmandstue kl. 14: Sogneeftermiddag
Sakskøbing Sognegård kl. 10: Sangformiddag
Våbensted præstegård kl. 14: Strikkeklub
Vestergade 6 kl. 13:
Sognetur til Globen, tilmelding se lokalsiden

tal og har vurderet, at der faktisk er
arbejde til mere end de 2 præster i
Sakskøbing og at der derfor skal tilføres nogle præstetimer udefra. Der
er derfor lavet et teamsamarbejde
mellem Sakskøbing sogn og RadstedTårs pastorat.
Der er ikke tale om at sognene
skal lægges sammen, men at arbejdsmængden på denne måde kan fordeles mere ligeligt mellem præsterne,
således at vi kan være kirke for så
mange som muligt.
I praksis betyder det, at sp. i Tårs,
Bendicht Mader, vil forestå lidt flere

plejehjemsgudstjenester på Kildebo
og også skal være behjælpelig med et
antal bisættelser/begravelser i Sakskøbing.
Provst og sp. i Radsted, Johannes
Kristensen, vil forstå et antal plejehjemsgudstjenester på Doktorparken.
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Tempus Mutatio Est= Tiden er foranderlig
Tiden er foranderlig, også i folkekirken.
Vi forandrer og fornyer, og sådan
har det altid været. Forandring ikke
for forandringens skyld, men forandring fordi også vi må følge med tiden for ikke at gro fast og forstene.
Vi har på folkekirkens kirkegårde
plads til at begrave ca. 20 mio. mennesker. Det er nok i overkanten af,
hvad behovet er til…
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Vi har igennem mange år oplevet
i vores del af landet, en langsom affolkning fra landet og ind imod de
store byer, og traditionen med at
komme hjem til fødeegnen for at blive begravet er aftagende. Samtidigt
har urnegravsteder og fællesgrave
ændret de behov for plads og indretning, vi har på vores kirkegårde.
Disse forandrede vilkår gør, at vi
bliver nødt til at tænke anderledes.
Vi bliver nødt til at forny, hvis vores
dejlige gamle landsbykirkegårde skal
blive ved med at være smukke steder
at komme og mindes. Og det skal de!
Flemming Rasmussen, som har
været graver på Radsted kirkegård i
26 år, har ved selvsyn oplevet disse
forandringerne ske over tid, og set
hvordan dele af vores kirkegårde efterhånden står ubenyttede hen.

Flemming Rasmussen har derfor
udarbejdet en plan for fornyelse af
Radsted kirkegård.
Denne plan er blevet godkendt af
menighedsråd og provstiudvalg og
nu er graverteamet på Radsted kirkegård i fuld gang med selv at realisere
projektet.
Et område på ca. 1500 m2 er ved at
blive ændret fra de små parcelgravsteder vi kender, til en plæne med 6
store cirkler tilplantet med smukke
stauder, hvori det vil være muligt
at købe et urnegravsted i 5 ud af 6
cirkler.
Den 6 cirkel er tiltænkt vores fælles egnshistorie. Den er bygget op
omkring gamle historiske gravsten
med særlig tilknytning til Krenkerup gods. På denne måde har vi mulighed for at fastholde vores fælles
historie, samtidig med at vi fornyer
kirkegården til de nye vilkår.
Vi glæder os meget til at se projektet færdigt og kan varmt anbefale, at
man går en tur på Radsted kirkegård
og ser arbejdet skride frem.
Provst
Johannes Kristensen

29/10/18 09.23

