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Kirke- og
kirkegårdskontor
Sognegården
Vestergade 2,
4990 Sakskøbing
Tlf.: 54 70 44 09
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Mandag-fredag
kl. 9.00-12.30
Torsdag tillige
kl. 16.00-18.00
Kordegn
Helle Huysdens

Vinter 2020
for Sakskøbing Sogn

Sogneeftermiddage
For alle interesserede arrangerer Sakskøbing menighedsråd
jævnlige møder med et alsidigt
program i præstegårdens 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 velkomne! Vi serverer
kaffe á 20 kroner.
Tirsdag den 11. februar 2020
kl. 14.00 Levende billeder
Tag en ven under armen! Berit
tager sin ven Ove med. Kom og
mød ham på levende billeder.
Måske kender du ham i forvejen? Husk TV-brillerne…

Sognepræst
Hanne Margrethe Tougaard
(HMT)
Vestergade 6,
4990 Sakskøbing
Tlf.: 54 70 42 02
Træffes bedst kl. 11.00-12.00
hmt@km.dk.
Tirsdag den 10. marts 2020
Mandag er fridag
kl. 13.00 Turen går til Gedser
Første stop på turen er Gedser
Sognepræst
Kirke, som blev tegnet af arkiLisbeth Lumby (LL)
Enebærvej 6,
tekt P.V. Jensen-Klint, som se4990 Sakskøbing
nere tegnede Grundtvigskirken
Tlf.: 54 77 28 82
i København. Kirken blev bygget
Vestergade 2 for privat indsamlede midler og
kl. 10.00-11.00
blev indviet den 23. marts 1915.
lrkr@km.dk.
Kaffe og kage står klar i ”ToldFredag er fridag
caféen”, som er en arbejds- og
uddannelsesplads for unge med
Sognepræst
Bendicht Mader (BM)
særlige behov. Vi møder forstanTræffes hver anden torsdag
deren, der fortæller om caféen,
ved andagterne i
som også bærer præg af, at Olfællesrummet på Æblevang. sen Banden er kommet til byen.
Se under Tårs - særligt
Inden bussen kører hjem runder
tilknyttet Saxenhøj
vi Sydstenen.
Afg. med bus fra Vestergade
Sakskøbing Kirkegård
6 kl.13.00, vi er hjemme igen
Maribovej 1,
4990 Sakskøbing
ca. kl. 17.30. Turen koster kr.
100.-Tilmelding er bindende og
Kirkegårdsleder:
nødvendig, da der er begrænset
Vakant
deltagerantal. Tilmelding til Ellis
Tlf. 61 22 18 93
Bilslev-Jensen på tlf. 54 70 56 48
Sakskoebingkirkegaard@
senest den 1. marts 2020.
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.
menighedsrådsformand
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

Spis-Drik-Vær glad
AFLYSNING: vi bliver desværre
nødt til at aflyse fællesspisningen søndag d. 2. februar. Men
vi vender stærkt tilbage søndag
d. 1. marts.
EFTERLYSNING: Kunne du
tænke dig at være med til at arrangere fællesspisningerne? Have indflydelse på menuen og på
aktiviteterne? Vi holder et åbent
møde for alle interesserede
tirsdag d. 18. februar kl. 10 i
Sakskøbing Sognegård, hvor
fællesspisningerne jo også finder sted.
Det er 6. sæson vi er i gang med
og det er skønt at være med til at
lave en succes. Det, der begyndte som et forsøg er blevet en fast
tradition og det er jo fantastisk.
Men der er brug for nye kræfter hvis vi skal kunne fortsætte

Gudstjenester
Februar

Pianisten hedder Jonathan Powell, og ved koncerten i Sakskøbing
spiller han Tournemires utrolig smukke “12 préludes-poèmes” (12 digtpræludier), som varer en times tid.
med søndagsmiddagen mange
år fremover. Så vi håber at så
mange som muligt vil møde op
og melde sig under fanerne.

kl. 14.00. Sakskøbing Kirkes
Børnekor medvirker med sange
om Maria, englen og barnet. Allerede fra kl. 12.30 er der engleværksted i Sognegården – alle
uanset alder er velkommen! Vi
begynder med lidt mad og så
laver vi engle, som vi tager med
over i kirken.

Babysalmesang – kom og vær
med!
Fra marts til juni 2020 er der
babysalmesang med rytmikpædagog Kirsten Pedersen og sognepræst Hanne Margrethe Tougaard. Vi mødes i præstegårdens
konfirmandstue, Vestergade 6.
Det er gratis at deltage. Første
gang er onsdag den 25. marts kl.
11.30. Babysalmesang er et tilbud om musik og rytmik kombineret med salmesang, dans,
rim og remser og meget mere.
Alle familier med et barn under
et år modtager en invitation med
posten. Hvis du er nysgerrig efter at vide, hvad babysalmesang
er, så er du velkommen til at
kigge ind og synge med! Forløbet afsluttes søndag den 7. juni kl.
10.30 i Sakskøbing Kirke, hvor
vi holder gudstjeneste for børnefamilier, med masser af fagter
og rytmik. Efter gudstjenesten er
der hygge og lidt at spise.

Koncerter m.v.
Søndag d. 23. februar kl. 16 afslutter Sakskøbing Kirkes Pigekor
en korweekend med at synge til
eftermiddagsgudstjeneste. Korsangene er forskellige spirituals i
flotte arrangementer for firstemmigt pigekor, bl.a. “Joshua fit de
battle ob Jericho” og “Down to
the river to pray”. Vokalensemblet cantAnima synger også et
nummer ved gudstjenesten.

Engleværksted
Søndag den 29. marts er det Mariæ bebudelses dag og vi holder
børnevenlig gudstjeneste i kirken

Fredag d. 28. februar kl. 20 er der
elektronisk musik og lysshow i
kirken, når Thorzager spiller sit
eget 80 min. lange værk “12 byer
- 12 drømme”. H.C.Andersen,
Jurij Gagarin og Nelson Mandela er nogle af de verdensberømte personer, der dukker op,
når en 800 år lang historie om
mennesker, heltemod, politik og
kunst fortælles gennem musik og
tekster. En fortælling om begivenheder, der har gjort verden
bedre at leve i, set gennem nogle
få menneskeskæbner. Kom i god
tid til denne koncert - dørene
åbnes kl. 19.30.

2.: sidste s.e.h. 3 k. Kl. 10.30 HMT
Diakoniens Dag
9.: Septuagesima kl. 10.30 HMT
Kirkekaffe
16.: Seksagesima kl. 19.00 HMT
23.: Fastelavn kl. 16.00 LL Sakskøbing
Kirkes Pigekor medvirker

Marts
1.: 1. s. i fasten kl. 10.30 HMT
Sakskøbing Kammerkor medvirker
8.: 2.s. i fasten kl. 10.30 LL
15.: 3. s. i fasten kl. 10.30 HMT
22.: Midfaste kl. 10.30 LL
29.: Mariæ bebudelses dag kl. 14.00
HMT Sakskøbing Kirkes
Børnekor medvirker

Søndag d. 1. marts kl. 10.30 medvirker
Sakskøbing Kammerkor ved højmessen.
De synger sange fra kirkefællesskabet i
Taizé samt et par forårssange.
Søndag d. 15. marts kl. 20 fortsætter fejringen af den franske komponist Charles
Tournemires 150-år. Denne aften får kirken besøg af en international klaversolist, som ellers spiller så fine steder som
i Elbphilharmonien i Hamburg eller i
koncertsale i Rusland, Polen og England.
Pianisten hedder Jonathan Powell, og ved
koncerten i Sakskøbing spiller han Tournemires utrolig smukke “12 préludespoèmes” (12 digt-præludier), som varer en
times tid. Musikken minder lidt om både
Debussy og Messiaen, men har alligevel
sin helt egen tone.
Onsdag d. 25. marts kl. 20 er der endnu engang mulighed for at lægge sig på en kirkebænk eller sit eget liggeunderlag og lytte
til stemningsfuld orgel- og klavermusik,
når kirkens egen organist spiller “Slap-afkoncert”. Kirken er næsten udelukkende
oplyst af stearinlys, og musikken er for det
meste langsom og stilfærdig.
Sangformiddage
Sangformiddagene fortsætter onsdagene
26. februar og 25. marts - begge dage kl.
10-11.30 i Sognegården. Vi synger løs i
Højskolesangbogen og holder pause med
en kop kaffe undervejs. Det er gratis at
være med.

Der er elektronisk musik og lysshow i kirken, når Thorzager spiller sit
eget 80 min. lange værk.

Mænd søges
Der er altid plads til flere sangere i Sakskøbing Kammerkor, men for tiden er vi især
ude efter flere mænd. Det er ikke et krav, at
man har sunget i kor før, bare man har en
god stemme. Interesserede kan booke en
optagelsesprøve hos korets dirigent Flemming Chr. Hansen mob. 29 26 56 09.

PRÆSTEN HAR ORDET:

Maria, englen og barnet

Det er snart jul igen. Det første tegn er Mariæ bebudelses dag, ni måneder før jul. I år er det søndag den 29. marts.
Himmeldronning
Maria er en af verdens mest berømte kvinder. Hun optræder ofte som himmeldronning, kronet og prydet. I den
skikkelse har Maria i foreløbig 500 år haft den mest centrale plads i Sakskøbing sogn. Det er nemlig himmeldronnin-

Maria lagde krop til lovsangen og til barnet.
Maria lod Skaberens melodi klinge i sin krop.

Det har nu ikke noget bibelsk belæg, at Maria skulle være
optaget til himlen og kronet af Kristus selv. Men det er en
tradition, der står stærkt i den katolske kirke og i kirkekunsten.

Og så takker hun for, at hun er et nummer i rækken.
Det er umoderne at være et nummer i rækken – det er jo
næsten som at blive overset.

Vor Frue
Udenforstående kunne nok få den tanke, at den treenige
Gud består af Vor Herre, Vor Frue og Jesus, far, mor og
barn. Men Maria er ikke guddommelig, hun er et menneske.
Hun er noget af det mest naturlige, menneskeligt set: hun
er en ung, fødedygtig kvinde.
Det er det barn, hun føder, der er guddommeligt.
Marias lovsang
I Sakskøbing Kirke er Maria omgivet af søjler, hvor musikalske engle står og spiller. Det er nok ikke uden grund,
at det er engle, der omgiver hende, og heller ikke, at de er
musikalske.
Maria blev ikke noget ved musikken, men musikken kom
op i hende, da englen havde bebudet, at hun skulle føde
Guds søn. Maria brød ud i sang.

Det er en umoderne salme, hun synger. Den handler ikke
om hende selv eller hendes situation. Den handler om Gud
og hans gerninger.

Men Marias lovsang handler ikke om at tage til takke med
at være et nummer i rækken – derimod takker hun Gud, for
han har gjort store ting mod hende og mange i rækken før
hende, helt tilbage til Abraham.
Guds historie med verden
Maria har en fortid og en fremtid, som hun har fælles med
hele sin slægt. Hun har en plads i sammenhængen. Hun
ser sig selv og barnet i en meget stor sammenhæng: i Guds
historie med verden.
Den historie varer fra evighed til evighed. Lige som Jesus
var Guds søn og var søn hos Gud før han blev menneske,
sådan var vi også Guds børn og børn hos Gud før vi blev
mennesker.
Gud sendte sin søn til verden som menneske for en tid og
tog ham tilbage igen – som vi bekender: ”..på tredje dag
opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved
Gud Faders, den almægtiges højre hånd.”

Guds store sammenhæng, historien fra evighed til evighed,
betyder for os, at Gud tager os ud af sin evighed, giver os
krop og ånd og melodi for en tid, og en dag kalder han os
tilbage til sig igen.
Livet spørger ikke om lov
Maria stiller sig til rådighed som den, der vil bære Guds liv
i verden. Hun overvældes af livet, som kommer til hende,
griber hende og fylder hende, hvad enten hun vil det eller
ej. Sådan er det med livet. Det spørger ikke om lov, før det
melder sin ankomst.
Livet er ikke vores – vi modtager det, synger med på det
og bliver brugt af det.
Måske skulle vi bekymre os lidt mindre om, hvad vi skal
bruge livet til – og så i stedet glæde os som Maria, der ikke
brød ud i suk, men i sang.
Og glæden er, at Gud overhovedet gør brug af os, at livet
kommer til os og kræver os og fylder os.
Og glæden er, at Gud slår tonen an og vi føres gennem det
hele: fra det første mørke moderskød til gravens mørke hule – og videre frem til opstandelsen og livet.
Marias lovsang kan læses i Lukasevangeliet kapitel 1.
Hanne Margrethe Tougaard,
sognepræst

Kirkeblad
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

Februar - Marts 2020
for Radsted-Tårs Sogn

Eftermiddagsmøde Fastelavnsgudsi Tårs Præstegård
tjeneste i Radsted
Tirsdag d. 3. marts
Kirke
I dette møde deltager
Margrethe Horstmann,
som har hjemme i Tårs.
Margrethe vil fortælle
om den svenske forfatter
Selma Lagerlöf’s liv og
værk (1858-1940).
Margrethe har givet denne
overskrift til det hun fortæller: ”Sverige er for tiden
mest kendt for at stå i en
folkelig identitetskrise. Vi
vil gå bag om denne, og
se på en forfatter, som var
en ledende figur i svensk
kultur – og som stadig
læses”. Der vil blive oplæst
afsnit fra Selma Sagerlöf’s
fortællinger.

Søndag d. 23. februar
holder vi en festlig og folkelig fastelavnsgudstjeneste
i Radsted Kirke kl. 10.30.
Efter gudstjenesten går vi i
præstegården til tøndeslagning og fastelavnsboller.
Der vil være en tønde både
til store børn og en til små
børn. I år vil der som noget nyt også være en tønde
til mødrene!
Alle er velkomne, både
udklædte og ikke udklædte…
Det er naturligvis ganske
gratis.

Familiegudstjeneste i Radsted kirke

Søndag d. 15. marts
holder vi familiegudstjeneste i Radsted kirke som
afslutning på konfirmandlejren.
Årets konfirmander deltager i planlægningen og
udførelsen af gudstjenesten
og provst Johs. Kristensen
prædiker.
Efter gudstjenesten er
menighedsrådet vært ved
et lille traktement i våbenhuset.
Alle er velkomne og det er
naturligvis gratis.

Gudstjenester
Februar:

2.: Sidste s. e. Helligtrekonger
Radsted JK
10.30
9.: Septuagesima s.
Radsted BM
Tårs BM

14.00
10.30

16.: Seksagesima s.
Tårs BM

14.00

23.: Fastelavns s.
Radsted JK

10.30

Marts:

1.: 1. s. i fasten
Radsted BM
9.00
Tårs BM Våbenhuskaffe 10.30
8.: 2. s. i fasten
Radsted BM
Tårs BM

10.30
9.00

15.: 3. s. i fasten
Radsted JK

10.30

Mødet begynder kl. 14.00
og holdes i Tårs Præstegårds konfirmandstue.

22.: Midfaste s.
Tårs BM

10.30

Alle er velkomne.

29.: Mariæ Bebudelsesdag
Radsted JK

10.30

Kirkeblad
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

Vinter 2020
for Slemminge-Fjelde- Våbensted-Engestofte Sogne

KYNDELMISSE
Kyndelmisse er lysets fest midt i vinterens mørke. Det fejrer vi i Engestofte
kirke søndag 2/2 kl 19 med ekstra
mange levende lys og mindst ligeså
levende musik. Det bliver smukt.
DÅBSGUDSTJENESTER
En del af dem, der vil have deres barn
døbt, efterspørger dåbsgudstjenester
om lørdagen. Sådan har skikken forandret sig, måske i takt med at dåb
nu markeres med familiefest bagefter.
Ved lørdagsdåb får vi også muligheder for at tage større hensyn til de ofte
mange andre børn, som er inviteret
med. Kom og vær med! I denne gudstjenesteperiode fejrer vi dåbsgudstjeneste i Slemminge 2/2, i Våbensted
15/2 og Engestofte 4/4. Se listen for
tidspunkter.
Vi skal også have døbt en af vore konfirmander. Det finder sted i Slemminge Kirke lørdag d. 7/3.
Se listen for tidspunkter.
KONFIRMANDER
Vi fortsætter frem mod konfirmationerne i maj med at vores konfirmander både forbereder og medvirker
ved højmesser en gang om måneden.
Hvad der først var næsten for stort,
er nu ved at være tilvant. Kom selv
og se og bak de unge mennesker op!
I denne periode er det i Slemminge
16/2 og Våbensted 22/3.
FASTELAVN
Fastelavn fejrer vi i år næsten som vi
plejer. Vi mødes 23/2 ved Våbensteds
gamle skole kl 10 og kører derfra ud i

sognet til forskellige gårde, som i dagens anledning åbner deres bygninger
for besøg og byder på kage og varmt
at drikke. Men i år bliver det ikke med
hestevogne, for Brandmuseet stiller op
med både brandbil og veteranbiler!
Efter køreturen er der børnegudstjeneste i Våbensted kirke kl 14, hvorpå
vi slår på tønder og spiser fastelavnsboller tilbage i den gamle skole.
SANGGUDSTJENESTE
Vi har før haft glæde af gudstjenester,
som er en smule løse i planlægningen,
sådan at vi omtrent kunne kalde dem
ønskegudstjenester – forstået på den
måde at de fremmødte her har kunnet ønske, hvad vi skulle synge. Ved
gudstjenesten følger vi et vist mønster
og har også forberedt et antal salmer,
men giver undervejs plads til at synge
f.eks. fra Højskolesangbogen. Det finder
sted i Fjelde kirke 19/3. Kridt skoene og
smør stemmen – og lad os høre, hvad du
kunne tænke dig at synge!
INDSAMLING
Også i år samler vi ind til fordel for
Folkekirkens Nødhjælps arbejde
blandt de svageste. Det er jo en af
kirkens opgaver at hjælpe, hvor der
er nød. Da vi desværre ikke har en
menighedspleje her hos os, som
f.eks. kunne hjælpe med julehjælp,
må vi gøre noget andet, selvom det
er lidt. Derfor holder vi gudstjeneste
i Våbensted 8/3 kl 9 og samler ind i
timerne derefter. Man vælger selv sin
rute, og om man vil have mere end
en. Ved middagstid tæller vi høsten op
tilbage i præstegården, hvorpå vi giver

hinanden high fives – og sammen spiser noget varmt og godt.
SORGGRUPPER VÆK
Som tidligere omtalt starter sorggrupper op i Lollands Østre Provsti
– og det er nærværende sognepræst
i samarbejde med Jim Christiansen
fra Kettinge kirke, som kommer til at
stå for det. Detaljerne er på skrivende
tidspunkt endnu ikke ganske fastlagt,
men annonceres her i avisen om ikke
så længe. Hold øje med det. Og overvej om det ikke er et tilbud du eller
en af dine bekendte kunne have gavn
og glæde af. Sorggruppe er et fortroligt rum, hvor man kan mødes med
mennesker, som også har personlige
erfaringer med tab af deres nærmeste.
Det kan være et godt frirum.
STRIKKEKLUB
Anden mandag i hver måned kl 14-16
strikkes der på livet løs i Våbensted præstegård, mens der hygges og snakkes!
I løbet af disse vintermåneder er det
mandagene 10/2, 9/3 og 6/4 (1. mandag
pga. 2. påskedag). Alle er velkommen!
MENIGHEDSRÅDSMØDER
Indtil videre er planlagt møde i Slemminge 5/2 kl 19, mens det kommende
møde i Våbensted først aftales efter
deadline på nærværende kirkeblad.
Alle møder er offentlige, og alle er
velkommen. Med det kommende
menighedsrådsvalg i sigte kunne man
måske lidt snuse uforpligtende lidt til
atmosfæren og arbejdet?

Gudstjenester
Februar:
2.
2.
9.
9.
15.
16.
23.

Dåbsgudstjeneste KJ
Kyndelmisse KJ
Septuagesima KJ
Septuagesima KJ
Dåbsgudstjeneste KJ
Seksagesima KJ
Fastelavn KJ

Slemminge
Engestofte
Engestofte
Fjelde
Våbensted
Slemminge
Våbensted

12.00
19.00
9.00
10.30
12.00
10.30
14.00

Fjelde
Slemminge

10.30
11.30

Våbensted
Slemminge
Fjelde
Våbensted

9.00
10.30
19.00
10.30

Engestofte

9.00

Engestofte
Slemminge

11.00
10.30

Marts:
1. 1. søndag i fasten FD
7. Dåbsgudstjeneste KJ
8. 2. søndag
i fasten/indsamling KJ
15. 3. søndag i fasten KJ
19. Sanggudstjeneste KJ
22. Midfaste KJ
29. Mariæ bebudelse FD –
husk sommertid!

April:
4. Dåbsgudstjeneste KJ
5. Palmesøndag KJ

Kirkeblad
Sognepræst (konstitueret)
Finn Dyrhagen
Majbølle Byvej 64
4862 Guldborg
Tlf. 53 77 02 35
Mail: fabd@km.dk
Fredag er fridag
Præsten holder fri 6-15/3
Graver
Jesper Nielsen
Graverhuset, Majbølle Byvej 53,
4862 Guldborg
Tlf. 40 86 20 69
Menighedsrådet
Sognepræst
Finn Dyrhagen er formand.
Menighedsrådet holder møde: 20/2
og 19/3 kl. 19 i Majbølle Kirke.
Enhver er velkommen.
Dagsorden og referater kan fås hos
formanden.
Sognene på nettet:
Facebook: Majbølle-Vigsnæs Kirker
www.sogn.dk
www.majboellevigsnaes.dk

Vinter 2020
for Majbølle og Vigsnæs sogne

AKTIVITETER: FEBRUAR - MARTS
Kyndelmisse - 2/2

En gammel tradition er vendt
tilbage: på vinterens midterste
dag mødes vi for at tænde lys også i hjerterne - og for at spise
pandekager efter gudstjenesten,
som finder sted i Majbølle Kirke
søndag d. 2. februar kl. 19.00

Børnegudstjeneste
Fastelavn - 23/2

Der hænger en tønde klar i sidekapellet til Majbølle Kirke,
og derfor indbyder vi alle børn
og barnlige sjæle til at fejre fastelavn ved børnegudstjenesten
søndag d. 23. februar kl. 10.30.
Der vil bagefter være tøndeslagning med præmier til de bedst
udklædte, ligesom vi skal have
udpeget en kattedronning og en
kattekonge - og naturligvis har
alle fortjent en fastelavnsbolle,
inden vi går hjem - eller ud for
at slå til søren …

TirsdagsTræf i Guldborghave - 25/2 & 31/3

Se, nu stiger solen af havets skød
- også i Majbølle!

Vi mødes til kaffe, snak og samvær i Fælleshuset i Guldborghave den sidste tirsdag i måneden kl. 14-16. Tirsdag d. 25/2
vil Finn Dyrhagen fortælle om
børns underfundige tegninger af
Gud - og tirsdag d. 31/3 vil Tove
Niclasen fortælle om grevinde

Danners liv som danserinde og
kongens hustru samt hendes forbindelse til Vigsnæs.

kl. 10.30, fordi det netop er natten til søndag, at man skal huske
at stille urene en time frem.

MeditationsGudstjene- Kirkebil - 16/2 + 29/3
ste - 1/3
Til gudstjenesterne søndag
Sakskøbing Kammerkor vil
medvirke ved denne gudstjeneste med nogle meditative fællessange samt et par sange af Kaj
Munk i anledning af 75-året for
befrielsen. Oplev en voksengudstjeneste med plads til eftertanke
og fortanke i Majbølle Kirke
søndag d. 1. marts kl. 19.00.

GospelGudstjeneste 22/3

Vil du opleve en gudstjeneste
med rigtig gang i den, skal du
slå et vend om Majbølle Kirke
søndag d. 22. marts kl. 19.00.
Her kommer ”Soul Invitation”
fra Nykøbing, som vil synge
spindelvæv væk fra øregangene,
mens præsten vil holde en gulvprædiken. De medrivende rytmer vil sikkert gøre det svært at
sidde stille …

Sommertid - 29/3

Endelig vinder lyset over mørket
- også fordi vi denne nat skifter til
sommertid. Det er især klogt at
huske, hvis man ikke vil gå glip af
månedens gudstjeneste i Vigsnæs

d.
16. februar kl. 10.30 i Majbølle
og søndag d. 29. marts kl. 10.30
i Vigsnæs kan man bestille kirkebil ved at ringe til Nymands
Busser på 54 85 15 98 senest
torsdag middag før den pågældende gudstjeneste. Man bliver
så hentet hjemme og kørt hjem
igen bagefter.

Kirken på nettet

Vi har fået en ny Facebook-side:
”Majbølle-Vigsnæs Kirker”, og
hvis man ”synes godt om” den,
vil man få aktuelle nyheder.
Hvis man har brug for kontaktadresser eller oplysning om,
hvornår der er gudstjeneste på
næste søndag, er den sikreste
måde at gå ind på www.sogn.
dk og slå kirken eller sin egen
adresse op. På forsiden af www.
sogn.dk kan man også finde vejledning til at downloade app’en
”Kirkekalender” til sin telefon.
Med den kan man altid finde
gudstjenestetider i en hvilken
som helst kirke i Danmark. Vores egen hjemmeside hedder
www.majboellevigsnaes.dk

Februar:
2.: sidste s.e.h.3 k. kl. 19.00
Majbølle - kyndelmissefejring og
pandekager
9.: Septuagesima Vigsnæs
16.: Seksagesima Majbølle (kirkebil)

kl. 19.00
kl. 10.30

23.: Fastelavn kl. 10.30
Majbølle - børnegudstjeneste og
tøndeslagning

Marts:
1.: 1. s. i fasten kl. 19.00
Majbølle - MeditationsGudstjeneste
med Sakskøbing Kammerkor
8.: 2.s. i fasten kl. 14.00
Majbølle v. Elin Rasmussen
15.: 3. s. i fasten kl. 9.00
Majbølle v. Kenneth Bjørnholt
Jacobsen
22.: Midfaste kl. 19.00
Majbølle - GospelGudstjeneste med
”Soul Invitation”
29.: Mariæ bebudelses dag kl. 10.30
Vigsnæs (kirkebil - husk sommertid!)

