
Sogneeftermiddage
For alle interesserede arrangerer Sakskø-
bing menighedsråd jævnlige møder med 
et alsidigt program i præstegårdens kon-
firmandstue, Vestergade 6, hvor der også 
er teleslynge. Der er mulighed for gratis 
kirkebil, som kan bestilles på tlf. 54 85 
43 44. Alle er velkomne! Vi serverer kaffe 
á 20 kroner. 

Den Store Peter
Tirsdag 12. februar 2019 kl. 14.00
Otto Paludan, kaptajn på Postbåden i 
Nakskov Fjord, fortæller om den ver-
densberømte polarforsker, forfatter, re-
daktør og rapporter Peter Freuchen. Vi 
følger ham fra vugge til grav og mest i 
Danmark, i Nykøbing F og på Enehøje.

Turen går til Globen 
Tirsdag 12. marts 2019 kl. 13.00
Første stop på turen er Rødbyhavn Kir-
ke, hvor sognepræst Marianne Eilskov 
Hansen fortæller om kirken og sognet. 
Vi kører forbi byggeriet ved tunnelen un-
der Femern Bælt og kommer til Globen i 
Holeby, hvor kaffe og kage står klar. Her-
efter får vi en rundvisning på Danmarks 
eneste globe, som med avanceret teknik 
kan visualisere billeder af atmosfæren, 
oceanerne, kontinenterne, månen og 
solsystemet. Den enestående præsenta-
tion giver os samtidig en forståelse for, 
hvordan klimaforandringerne påvirker 
vores verden. Afg. med bus fra Vester-
gade 6  kl.13.00, vi er hjemme igen ca. 
kl. 17.30. Turen koster kr. 100.- Tilmel-
ding er bindende og nødvendig, da der 
er begrænset deltagerantal. Tilmelding til 
Ellis Bilslev-Jensen på tlf. 54 70 56 48 
senest1. marts 2019.

Koncerter og musikgudstjenester
Søndag 24. februar kl. 19: Ensemble Stor-
strøm spiller en koncert med temaet 
Vinter. Musikken er af bl.a. Brahms og 
Dvorak.

Søndag 3. marts kl. 19: Sakskøbing Kir-
kes Pigekor har besøg af Sorø Akademis 
Pigekor. De to kor synger sammen hele 
søndagen, og opfører det, de har øvet på, 
ved en aftengudstjeneste.

Søndag 17. marts kl. 20 og søndag 31. 
marts kl. 20: de to første af fire koncerter 
med nationale orgelmusikprogrammer. 
Ved den første spiller Giorgio Parolini 
italiensk orgelmusik fra renæssancen til 
det 20. århundrede, og ved den anden 
spiller Martin Schmeding en tilsvarende 
koncert med tysk musik. Begge solister 
er højt profilerede internationale orgel-
stjerner, og der venter publikum en stor 
oplevelse.

Søndag 24. marts kl. 20: Slap-af-koncert 
med kirkens egen organist, Flemming 
Chr. Hansen. Stilfærdig og rolig orgel-
musik med levende lys og muligheden 
for at lægge sig på kirkebænkene eller 
egne liggeunderlag.

Der er gratis adgang til alle disse arran-
gementer.

Sangformiddage
Onsdagene 27. februar og 27. marts kl. 
10-11.30 er der sangformiddage i sog-
negården med hyggelig fællessang fra 
Højskolesangbogen og kaffe ind imellem. 
Gratis adgang.

Spis-Drik-Vær Glad
Der er hyggelig fællesspisning i Sogne-
gården søndag 3. februar (se mere neden-
for) og søndag 3. marts, hvor man skal 
tilmelde sig på vanlig vis til enten Doris 
Hartmeyer fra Ældresagen eller Sogne-
præst Lisbeth Lumby senest 1 uge før. 

Diakoniens dag
Søndag  3. februar er det Diakoniens dag, 
dagen hvor vi markerer kirkens sociale 
arbejde. Vi begynder med en gudstjene-
ste kl. 10.30 og bagefter er menighedsrå-
det vært ved en kirkefrokost i Sognegår-
den. Spisningen indgår også i rækken af 
Spis-Drik-Vær Glad arrangementer. Dog 
er denne særlige spisning ganske gratis!
Efter frokosten vil menighedsrådet beret-
te 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 27. januar.

Radiogudstjeneste
Søndag 10. marts er der gudstjeneste kl. 
10, bemærk det ændrede tidspunkt i 
forhold til hvad vi plejer. Det skyldes, at 
gudstjenesten denne dag transmitteres 
direkte i radioen og derfor skal passe ind 
i radioens sendeplan. Gudstjenesten vil 
være en almindelig højmesse uden sær-
lige foranstaltninger udover at det altså 
også sendes i radioen. Det er altså derfor 
ikke nødvendigt at klæde sig fint på, men 
smør gerne stemmebåndet så hele landet 
kan høre hvor godt vi synger i Sakskø-
bing Kirke!

Gudstjenester 
Februar:
 3.:  4.s.e.h.3.k.:  10.30 
  HMT – Diakoniens dag
10.: Sidste s.e.h.3.k.:  10.30 
  LL
17.: Septuagesima:   19.00  
  HMT
24.: Sexagesima:   10.30 
  LL

Marts:
 3.:  Fastelavn:   19.00
  HMT - Sakskøbing Kirkes Pigekor 
  og Sorø Akademis Pigekor medvirker
10.: 1.s.i fasten:   10.00 
  LL - Radiogudstjeneste
17.: 2.s.i fasten:   14.00
  LL
24.: 3.s.i fasten:   10.30 
  LL
31.: Midfaste:   10.30 
  LL

Danmissions Stiftsårsmøde
Sæt allerede nu kryds i kalenderen 
søndag d. 7. april, hvor Danmission holder 
stiftsårsmøde med gudstjeneste kl. 10,30 
og efterfølgende frokost og foredrag i 
præstegårdens konfirmandstue.
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Kirke- og kirkegå rdskontor 
Vestergade 2, 4990 Sakskøbing
Tlf.: 54 70 44 09 
sakskoebing.sogn@km.dk
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 kl. 11.00-12.00 
hmt@km.dk.  Mandag er fridag 
Sognepræst 
Lisbeth Lumby (LL)
Enebærvej 6, 4990 Sakskøbing 
Tlf.: 54 77 28 82
Vestergade 2 - kl. 10.00-11.00 
lrkr@km.dk.  Fredag er fridag 
Sognepræst 
Bendicht Mader (BM) 
Træffes hver anden torsdag ved 
andagterne i fællesrummet på  
Æblevang. 
Se under Tårs – særligt tilknyttet 
Saxenhøj.
Sakskøbing Kirkegå rd 
Maribovej 1, 4990 Sakskøbing 
Kirkegå rdsleder: Vakant
Tlf. 61 22 18 93
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 
Menighedsrå dsformand 
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 tlf. 54 85 43 44 
eller 70 25 25 25 
Sognets hjemmeside 
www.sakskobing-sogn.dk 

Aktiviteter


