
Gudstjeneste på dansk 
tegnsprog
Søndag d. 15. december 2019 
kl. 11.00 er der højmesse på 
dansk tegnsprog med døvepræst 
Marie-Louise Bork Winther. 
Alle er velkomne!

Sogneeftermiddage
For alle interesserede arrange-
rer Sakskøbing menighedsråd 
jævnlige møder med et alsidigt 
program i præstegårdens konfir-
mandstue, Vestergade 6. Der er 
mulighed for gratis kirkebil, som 
kan bestilles på tlf. 54 85 43 44. 
Alle er velkomne! 
Vi serverer kaffe med hjemme-
bag á 20 kroner. 

Tirsdag den 10. december 
2019 kl. 14.00
Jul på Grønland
Vi begynder med en kort guds-
tjeneste i kirken, hvorefter jule-
kaffen står klar i præstegårdens 
konfirmandstue. Her vil vi nyde 
grønlandsk julebag, som Vivi Fa-
bricius har bagt og præsenterer. 
Bitha Metelmann fortæller om 
sin barndoms jul på Grønland i 
50erne. Vi vil høre om den grøn-
landske kultur og de særlige tra-
ditioner, som hun er vokset op 
med. 

Tirsdag den 14. januar 
2020 kl. 14.00
Lisbet Keis ser på mad i 
Østen 
Lisbet Keis fra Keisergårdens 
Gæstgiveri har været ulandsfri-
villig på Fiji og Filippinerne med 
fokus på ernæring. Ifølge WHO 
(World Health Organisation) er 
voksne mennesker i Stillehavsre-
gionen den gruppe i verden med 
den største forekomst af sukker-
syge og hjertekarsygdomme.
Lisbet Keis vil byde på smags-
prøver mens hun fortæller om og 
viser billeder fra sin rejse.

Spis-Drik-Vær glad
Der er fællesspisning i sognegår-
den søndag d. 5. januar og søn-
dag d. 2. februar kl. 12-14,30. 
Tilmelding skal ske senest en 
uge før til Lisbeth Lumby, 54 77 
2882, eller Doris Hartmeyer, 54 
779008.

Koncerter og 
musikgudstjenester
Søndag d. 1. december kl. 16 mø-
des det grønlandske kor Aqis-
seq og Saxkjøbing Mandskor 
med Sakskøbing Kirkes Pigekor, 
Sakskøbing Kammerkor og vo-
kalensemblerne Voci fluenti og 
cantAnima til den store julekon-
cert. Der tages entré på 30 kr., 
som går ubeskåret til uddeling 
af julehjælp, og dørene åbnes kl. 
15.30.
 
Tirsdag d. 10. december kl. 20 kan 
man tage en pause fra julestres-
sen og gå til slap-af-koncert med 
kirkens organist Flemming Chr. 
Hansen. Musikken er stilfærdig 
og til tider meditativ, og publi-
kum er velkomne til at lægge sig 
på kirkebænkene eller på med-
bragte liggeunderlag. Koncerten 
varer ca. 45 min. og involverer 
denne gang både kirkens digitale 
orgel og det 100 år gamle flygel. 
Komponisterne på programmet 
er Bach, Boëllmann og Tour-
nemire, og til sidst improviserer 
organisten på flyglet.
 
Søndag d. 15. december kl. 16 er 
der De ni læsninger med alle 
sognets unge sangere: Sakskø-
bing Kirkes Børnekor, Sakskø-
bing Kirkes Pigekor og vokalen-
semblet cantAnima. Medlemmer 
af menigheden læser de udvalgte 
ni læsninger fra Biblen, som 
strækker sig fra skabelsen over 
profetier om Jesu fødsel, den 
første jul og frem til den evige 
lovsang. Korene synger hver for 
sig og sammen, og musikken er 
advents- og julemusik af bl.a. 
John Rutter. Der er naturligvis 
gratis adgang, og dørene åbnes 
kl. 15.30.
 

Søndag d. 29. december kl. 10.30 
tyvstarter vi på fejringen af 
150-året for den franske im-
pressionist Charles Tournemi-
res fødsel i 1870. Det sker med 
en suite fra hans værk “L´orgue 
mystique”, som spilles på fem 
udvalgte steder i gudstjenesten. 
2020 byder på fire koncerter og 
8 gudstjenester i Sakskøbing 
Kirke med musik af denne helt 
særlige skikkelse i musikverde-
nen, som fejres over det meste 
af verden.
 
Lørdag d. 4 januar kl. 15 spiller 
Sakskøbing Tambourkorps nyt-
årskoncert med forskellig musik 
fra deres repertoire, bl.a. tra-
ditionen tro “Vær velkommen, 
Herrens år” og “Champagnega-
loppen”.
 
Søndag d. 19. januar kl. 10.30 
fortsætter Tournemire-fejringen 
ved dagens højmesse med en 
suite fra værket “Petitets fleurs 
musicales”, som knytter sig til 
Helligtrekongertiden.

Sangformiddage
Sangformiddagene fortsætter 
som vanligt med hyggesang fra 
højskolesangbogen. I denne pe-
riode er det onsdagene d. 18. 
december og 22. januar - begge 
dage kl. 10-11.30 i Sognegården, 
Vestergade 2. 
Hver gang indledes med en halv 
times program, valgt af organi-
sten, derefter er der kaffe, og den 
sidste halve time vælges sangene 
af deltagerne i sangformiddagen. 
Det er gratis at være med.

Gudstjenester 
December
1.:    1. s. i advent kl. 10.30 LL, 

efterfølgende kirkekaffe
8.:    2. s. i advent kl. 10.30 LL med 

Luciabørn fra Ellekildeskolen
10.:     kl. 14.00 HMT i forbindelse med 

sogneeftermiddag
15.:     3. s. i advent kl. 11.00 døvepræst 

Marie-Louise Bork Winther, 
gudstjeneste på dansk tegnsprog

15.:     3. s. i advent kl. 16.00 HMT De 
Ni Læsninger med Sakskøbing 
Kirkes Børnekor, Sakskøbing 
Kirkes Pigekor og pigekorets 
vokalensemble cantAnima

19.:     kl. 8.20, 9.10 og 10.00 HMT 
Skolernes juleafslutning

22.:    4. s. i advent kl. 10.30 LL
24.:     Juleaften kl. 13.30, 14.45 og 16.00 

LL
25.:   Juledag kl. 10.30 HMT
26.:   2. juledag kl. 10.30 LL
29.:   Julesøndag kl. 10.30 HMT

Januar:
1.:   Nytårsdag kl. 14.00 HMT
5.:    Helligtrekongers søndag kl. 9.00 

LL 
12.:     1.s.e.h.3k. kl. 10.30 HMT 

Kirkekaffe, medbring julerester
19.:   2.s.e.h. 3k. Kl. 10.30 HMT
26.:   3.s.e.h. 3k. Kl. 10.30 LL

Kirkeblad for Sakskøbing Sogn
Vinter 2019

Kirke- og 
kirkegå rdskontor 
Sognegården
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 15, 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 

Sakskøbing Kirkes Børnekor medvirker ved De Ni Læsninger 
3. s. i advent kl. 16.00.

Ledige korpladser

Der er enkelte ledige pladser i kirkens 
pigekor (alder 11-19 år) og altid plads til 
flere voksne sangere i Sakskøbing Kam-
merkor. I begge sammenhænge kan man 
henvende sig til organist Flemming Chr. 
Hansen og aftale tid til en kort, uformel 
optagelsesprøve. Det er ikke nødvendigt 
at have erfaring med korsang eller at 
kunne noder, men det er naturligvis en 
fordel.

Glædelig bag-jul
Søndag d. 12. januar kl. 10,30 er der høj-
messe med kirkekaffe bagefter. Og denne 
gang bliver det jer, der kommer med god-
terne: Vi har sikkert alle småkager og andre 
søde sager i overskud fra juledagene, så her 
er muligheden for at få ryddet ud i køkken-
skabet. Så kan vi hygge os med resterne og 
ønske hinanden en glædelig bag-jul.


