
Pinse
Traditionen tro vil Pinsedags højmesse 
kl. 10.30 blive efterfulgt af kirkekaffe 
med lagkager lavet af to af menigheds-
rådets medlemmer. 
Anden pinsedag kl. 11.00 er der guds-
tjeneste i det fri i Fuglsang Have, hvor 
hele Lolland Østre Provsti er fælles om 
både gudstjeneste og kaffebord (igen 
med lagkager fra Sakskøbing). Sakskø-
bing Kirkes Pigekor medvirker.

Salmedans for hele familien
Som afslutning på forårets babysalme-
sang holder vi en festlig gudstjeneste i 
Sakskøbing Kirke med masser af fagter 
og rytmik. Gudstjenesten er tilrettelagt 
for alle, men på børnenes præmisser. 
Tag hele familien med! 
Det er søndag den 16. juni 2019 kl. 
10.30. Vores faste musikpædagog Kir-
sten medvirker også. 
Efter gudstjenesten er der hygge og lidt 
at spise i det fri uden for kirken. Der 
er nok til alle, både babyer, forældre, 
søskende og bedsteforældre. 
Det er gratis at deltage. 

25 års jubilæum
Sognepræst Hanne Margrethe Tou-
gaard har pr. 1. juni 2019 været ansat 
25 år i Sakskøbing sogn. Det markeres 
ved gudstjenesten søndag d. 2. juni, 
hvor menighedsrådet er vært ved en 
udvidet kirkekaffe i tårnrummet efter 
gudstjenesten. 

AA møder
Der afholdes AA møder i Sognegården 
hver torsdag kl. 19-20. 

Sommerkoncert
Anden pinsedag mandag d. 10. juni kl. 20 
kan man høre alt, hvad Sakskøbing 
Kirke har at byde på mht. kor. 
Kirkens pigekor, Sakskøbing Kammer-
kor og det prisvindende vokalensemble 
Voci fluenti synger sommerkoncert 
med både rytmisk og klassisk, nyt og 
gammelt, a cappella og med orgelledsa-
gelse. Også det nye pigevokalensemble 
cantAnima synger, og mændene fra 
Voci fluenti optræder som The Niels 
Brothers. Til sidst synger alle de 55 
sangere et fællesnummer. Der er gratis 
adgang og dørene åbnes kl. 19.30.

Solhvervs-slap-af-koncert 
Fredag d. 21. juni kl. 21.30 
med organist Flemming Chr. Hansen. 
Musikken er af Buxtehude, Arvo Pärt 
og Flemming selv. Publikum er velkom-
men til at lægge sig på kirkebænkene 
eller på medbragte liggeunderlag og 
nyde musikken med lukkede øjne. 
Kirken vil kun være oplyst af stearin-
lys, så når solen går ned cirka midvejs 
i koncerten, bliver der den skønneste 
aftenstemning i rummet.

Kor med ledige pladser
Der er ledige pladser i både Sakskøbing 
Kirkes Pigekor og i Sakskøbing Kam-
merkor. Korerfaring og nodelæsning 
er en fordel, men absolut ikke et krav. 
Interesserede kan henvende sig til 
organisten.

Sakskøbing Kirkes Børnekor
Vil du synge i kor? Så er muligheden 
der nu! 
Sakskøbing Kirkes Børnekor er for alle 
børn i 1. – 5. klasse. 
Koret begynder efter sommerferien, 
men du kan tilmelde dig allerede nu. 

Korprøverne er hver torsdag i præste-
gårdens konfirmandstue, Vestergade 6. 
Den første korprøve er torsdag den 5. 
september.
I løbet af året deltager vi i nogle 
gudstjenester, koncerter og hvad vi 
ellers finder på. Så meld dig til, hvis du 
synes det er skønt at synge og kunne 
tænke dig at være med i et musikalsk 
fællesskab. 
I Sakskøbing Kirkes Børnekor vil du 
lære noget om at synge og om at synge 
i kor. 
Det er gratis at være med. Hvis du eller 
dine forældre har spørgsmål, så kontakt 
korleder Jannie Ekelund på 23373906 
eller ekelundsang@gmail.com. Her kan 
du også tilmelde dig. 

Vi glæder os til at se dig!

Gudstjenester 
Juni
 2.:  6. s. e. påske   kl. 10.30
  HMT Kransekage og kaffe
9 .:  Pinsedag  kl. 10.30
  HMT 
10.:  2. pinsedag  kl. 11.00
  Lolland Østre Provsti i Fuglsang Have
16.:  Trinitatis  kl. 10.30
   HMT Salmedans for hele familien 

og afslutning på babysalmesang, 
efterfølgende traktement under 
egetræet          

23.: 1. s. e. trinitatis  kl.   9.00
  BM        
30.:  2. s. e. trinitatis  kl. 10.30
  HMT
Juli:
 7.:  3. s.e. trinitatis  kl. 10.30
  HMT           
14.: 4.s.e.trinitatis  kl. 10.30
  HMT
21.: 5. s. e. trinitatis  kl.  9.00
  HMT
28.: 6. s. e. trinitatis  kl. 10.30 
  LL
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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 

Det dufter lysegrønt af græs 
i grøft og mark og enge. 
Og vinden kysser klit og næs 
og reder urtesenge. 
Guds sol går ind 
i krop og sind, 
forkynder, at nu kommer 
en varm og lys skærsommer. 
 
Hør fugletungers tusindfryd 
fra morgen og til aften! 
De kappes om at give lyd, 
der priser skaberkraften. 
Hvert kim og kryb 
i jordens dyb 
en livsfryd i sig mærker 
så høj som himlens lærker. 
 

Se, blomsterflorets farvepragt 
gør alle ord forlegne. 
Kong Salomon i kroningsdragt 
misundeligt må blegne! 
Alt smukt, vi ved, 
al kærlighed, 
den mindste fugl og lilje 
er, Gud, din skabervilje. 
 
Ja, du gør alting nyt på jord, 
en sommer rig på nåde. 
Men klarest lyser dog dit Ord 
af kærlighedens gåde. 
Alt kød må dø, 
hver blomst blir hø. 
Når vissentørt står floret, 
da blomstrer evigt Ordet. 

”En sommersalme”
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