
Sogneeftermiddag
For alle interesserede arrangerer Saks-
købing menighedsråd jævnlige møder 
med et alsidigt program i præstegår-
dens konfirmandstue, Vestergade 6, 
hvor der også er teleslynge. Der er 
mulighed for gratis kirkebil, som kan 
bestilles på tlf. 54 85 43 44. Alle er vel-
komne! Vi serverer kaffe á 20 kroner.

Tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 14.00 
Præst i Kirkens Korshær 
Korshærspræst Kathrine Asklund 
Brorsen vil denne eftermiddag for-
tælle om Kirkens Korshær og give et 
indblik i de overvejelser og udfordrin-
ger der har været i forbindelse med at 
Kirkens Korshær rykkede på landet i 
vores stift.

Tirsdag den 12. november 2019 kl. 14.00
Hvad arbejder Etisk Råd med?
Svaret er: organdonation, kunstig be-
frugtning, omskæring, aktiv dødshjælp 
og mange flere etisk relevante emner. 
Sognepræst i Gloslunde Henrik Gade 
Jensen har været medlem af Etisk Råd 
siden 2007 og fortæller om, hvordan 
Etisk Råd arbejder og om de spørgs-
mål, de har taget stilling til.

Babysalmesang
Vi mødes med rytmikpædagog Kirsten 
Pedersen i Sakskøbing præstegårds 
konfirmandstue den 2.10., 23.10., 
6.11. og 20.11. Babysalmesang er et til-
bud til alle med et barn under et år og 
det er gratis at deltage. Kontakt sog-
nepræst Hanne Margrethe Tougaard, 
hvis du vil vide mere.

Minikonfirmander
Alle er velkomne til minikonfirman-
dernes afslutning søndag den 6. oktober 

kl. 14.00 i kirken. Sakskøbing Kirkes 
Børnekor medvirker for første gang, 
og gudstjenesten afsluttes med by-
ens største børnekor bestående af 
minikonfirmander, søndagskoret og 
børnekoret, i alt ca. 50 sangere. Efter 
gudstjenesten er der kirkekaffe i Sog-
negården, Vestergade 2.
P.S. Der er fortsat ledige pladser i ko-
ret for piger og drenge i 1.- 5. klasse 
- henvendelse til Jannie på tlf. 23 37 
39 06.

Alle helgens dag 
Søndag den 3. november 2019 er det 
Alle helgens dag, hvor vi mindes de 
døde. Gudstjenesten i Sakskøbing 
Kirke kl. 10.30 er derfor noget helt 
specielt. Sakskøbing Kirkes Pigekor 
og pigekorets vokalensemble cantA-
nima medvirker.  I forbindelse med 
kirkebønnen fra prædikestolen nævner 
vi navnene på dem, der er døde i det 
forløbne år i Sakskøbing sogn. Umid-
delbart efter gudstjenesten spiller kir-
kens organist en halv times meditativ 
musik i kapellet på kirkegården som et 
tilbud til de mange, der har tradition 
for at gå på kirkegården med blomster 
eller lys. 

Stiftsgudstjeneste 
for forfulgte kristne
Søndag den 24. november kl. 10.00 er 
der gudstjeneste i Maribo Domkirke 
ved biskop Marianne Gaarden, hvor 
Lolland-Falsters Stift står sammen om 
bøn for forfulgte kristne i verden. 80 
procent af verdens religiøst forfulgte 
er i dag kristne. I Mellemøsten, kri-
stendommens vugge, er kristendom-
men ved helt at forsvinde. Der er kaffe 
efter gudstjenesten og vi samler ind til 
organisationer, der hjælper forfulgte 

kristne. Vi prøver at arrangere fælles 
kørsel fra Sognegårdens parkerings-
plads – tilmelding til kirkekontoret på 
tlf. 54 70 44 09 senest onsdag den 20. 
november. 
 
Spis-drik-vær glad
Vi begynder den nye sæson fællesspis-
ninger i Sognegården søndag d. 13. ok-
tober. Folder over hele sæsonen kan fås 
ved henvendelse på kirkekontoret eller 
til Ældresagen. 

Koncerter og musikgudstjenester
Søndag d. 27. oktober kl. 19 medvirker 
Sakskøbing Kammerkor ved aften-
gudstjenesten. Musikken er en sam-
ling af Gloria´er fra forskellige tider og 
traditioner: et middelalderligt Gloria, 
et Gloria fra Taizé, et amerikansk 
gospel-Gloria og sågar et Gloria på 
swahili! 

Søndag d. 1. december kl. 16 mødes 
Saxekoret, det grønlandske kor Aqis-
seq og Saxkjøbing Mandskor med 
Sakskøbing Kirkes Pigekor, Saks-
købing Kammerkor og vokalensem-
blerne Voci fluenti og cantAnima til 
den store julekoncert. Der tages entré 
på 30 kr., som går ubeskåret til ud-
deling af julehjælp, og dørene åbnes 
kl. 15.30.

Legat
Sakskøbing sogns legat uddeles til jul 
til værdigt trængende familier. Modta-
gerne af legatet skal bo i den tidligere 
Sakskøbing kommune. Ønsker man at 
komme i betragtning til legatet, udfyl-
des et ansøgningsskema inden mandag 
den 18. november 2019. Ansøgnings-
skemaet kan hentes på kirkekontoret 
eller hjemmesiden fra den 1.11.2019. 

Gudstjenester 
Oktober
6.:   16. s. e. trinitatis   kl. 14.00
        HMT og LL. 
  Afslutning for minikon� rmanderne. 
  Sakskøbing Kirkes Børnekor medvirker. 
  Kirkekaffe i Sognegården
13 .: 17. s.e. trinitatis  kl. 10.30 
  HMT
20.:  18. s. e. trinitatis  kl. 10.30 
  LL
27.:  19. s. e. trinitatis  kl. 19.00 
  HMT. 
  Sakskøbing Kammerkor medvirker.
November:
3.:   Allehelgen  kl. 10.30 
  HMT og LL
        
10.:  21. s. e. trinitatis  kl. 10.30 
  LL  Kirkekaffe
 
17.:  22. s.e. trinitatis  kl. 09.00 
  BM
           
24.:  Sidste søndag i kirkeåret  kl. 10 .00
  Stiftsgudstjeneste for forfulgte kristne 
  i Maribo Domkirke 
  v. biskop Marianne Gaarden
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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 
Konst. menighedsrå dsformand 
Ulla Petersen,
Enebærvej 13, Sakskøbing,
Tlf. 29 64 83 31 
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 

  v. biskop Marianne Gaarden


