Kirkeblad
Kirke- og
kirkegårdskontor
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

Sommer 2020
for Sakskøbing Sogn

Dørene vil være åbne ½ time
før gudstjenestens begyndelse.
Kordegn
Vi skal holde afstand til hinanHelle Huysdens
den både når vi kommer og går
Sognepræst
og mens vi er der. Det første
Hanne Margrethe Tougaard man møder er et lille bord med
(HMT)
håndsprit, som skal benyttes.
Vestergade 6,
Dernæst tager man en salme4990 Sakskøbing
bog og finder en af de afmærTlf.: 54 70 42 02
Træffes bedst kl. 11.00-12.00 kede pladser på bænkene.
hmt@km.dk.
Ved gudstjenester med alterMandag er fridag
gang vil præsten fortælle under
Sognepræst
meddelelser hvorledes det foreLisbeth Lumby (LL)
går. Så nogle ting er anderledes
Enebærvej 6,
og andre helt som det plejer og
4990 Sakskøbing
ved fælles hjælp skal vi nok få
Tlf.: 54 77 28 82
det allerbedste ud af det.
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 Kirkegård
Maribovej 1,
4990 Sakskøbing
Kirkegårdsleder:
Vakant
Tlf. 61 22 18 93
Sakskoebingkirkegaard@
mail.dk

Gudstjensteliste
juni -juli 2020

Velkommen i kirke – igen
Nu må vi igen samles i kirken
til gudstjenester, men der er
stadigvæk nolge retningslinjer
vi skal følge. Det betyder for
Sakskøbing Kirke, at der højst
må være 29 kirkegængere ad
gangen.

Menighedsråd
Der afholdes menighedsrådsmøde onsdag d. 10. juni kl. 18,30
i Sognegården.

Juni
7: Trinitatis
kl. 10.30 HMT
14: 1. s. e. trinitatis kl. 10.30 LL
(Tournemire)
21: 2. s. e. trinitatis kl. 10.30 BM
28: 3. s. e. trinitatis kl. 10.30 HMT
Salmedans for hele familien og
afslutning på babysalmesang,
efterfølgende traktement under
egetræet

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig til tlf. 54 70
42 02 eller sakskoebing.sogn@
km.dk.

Salmedans for hele familien
Som afslutning på forårets babysalmesang 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 28. juni 2020
kl. 10.30. Vores faste musikpædagog Kirsten 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.

Spis-Drik-Vær glad
Vi var desværre nødt til at aflyse de to sidste fællesspisninger
i foråret, men vi vender stærkt
tilbage i oktober om alt går vel.
Det er en stor fornøjelse at se
så mange glade mennesker, så
det håber vi kan fortsætte mange år endnu.

Konfirmationer
Som det er de fleste bekendt har
denne corona situation vendt op
og ned på mangt og meget. Også vores forårskonfirmationer.

Orienteringsmøde i forbindelse
med det kommende valg til menighedsrådet er flyttet til tirsdag
d. 18. august kl. 19 i sognegården.

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
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

Babysalmesang
Forårets planlagte babysalmesang kom ikke i gang på grund
af corona-situationen. Nu kan
vi invitere til et nyt forløb inden
sommerferien, og vi håber I har
lyst til at være med. Vi følger naturligvis myndighedernes anvisninger!
Babysalmesang er for forældre
med børn under 1 år og ledes
af rytmikpædagog Kirsten Pedersen og sognepræst Hanne
Margrethe Tougaard. Vi mødes i Sakskøbing præstegård
kl. 11.30-12.30 følgende onsdage:
20.5., 27.5., 3.6., 10.6. og 24.6.

Juli
5:
12:
19:
26:

4. s. e. trinitatis
5. s. e. trinitatis
6. s. e. trinitatis
7. s. e. trinitatis

kl. 9.00 HMT
kl. 10.30 HMT
kl. 10.30 HMT
kl. 10.30 LL

Men bare rolig, de unge mennesker skal
nok blive konfirmeret! Der er planlagt 2
konfirmationsdage i slutningen af august
og det glæder vi os meget til.

Koncerter m. v.
Alle vores koncerter og musikgudstjenester
i perioden 11. marts til 8. juni er blevet aflyst. En del af de planlagte aktiviteter vil
blive gennemført senere på året. Bl.a. vil
noget af den musik, der skulle have været
opført ved påskens gudstjenester, blive
sunget ved gudstjenester og koncerter
i efteråret. Koncerten med den britiske
pianist Jonathan Powell vil også blive forsøgt gennemført til efteråret, og Ensemble
Storstrøm kommer på besøg med et andet program senere. Til gengæld er sommerkoncerten d. 1. juni med alle kirkens
kor desværre aflyst uden udsigt til at blive
gennemført senere. Om alt går vel vil man
dog kunne høre korene hver for sig ved
gudstjenester til efteråret.
Som det ser ud nu, kan et enkelt af de
planlagte musikarrangementer i dette
kirkeblads periode muligvis blive gennemført, afhængigt af retningslinjerne fra
myndighederne:

Sakskøbing Kirke

Søndag d. 14. juni kl. 10.30
Højmesse med musik af Charles Tournemire (1870-1939). Det er i år 150 år
siden Tournemire blev født, og det fejrer
vi efter bedste evne i Sakskøbing med
gudstjenester og koncerter. Denne søndag spiller kirkens organist en suite fra
det kæmpestore, visionære orgelværk
“L´orgue mystique”. Suiten har fem satser, som spilles på velvalgte steder i gudstjenestens forløb.

PRÆSTEN HAR ORDET:

GIV OS GLÆDEN TILBAGE
Alle går vi rundt i vores egen lille verden,
drømmer om guld og grønne skove og den
store kærlighed. Eller sådan noget lignende. Til daglig går vi rundt i vores egen lille
verden. En verden som består af lidt af det
hele; der er både glæder og sorger, stress og
ro, arbejde og ferie, sygdom og fest. Men et
fællestræk ved vor egen lille verden er, at vi
selv bestemmer over den. Vor egen lille verden er kendetegnet af frihed. At vi ikke skal
spørge om lov, at vi selv kan bestemme hvad
vi vil alt efter humør og pengepung. Og det
har vi det rigtigt godt med, og det blev vi nok
for alvor mindet om midt i marts, da alt det
vi tog for givet, vores egen lille verden pludselig måtte vige for den store verden pressede
sig på. Ja den bulldozede os faktisk helt over
ende. En lille bitte virus tvang hele verden i
knæ og Danmark lukkede ned, helt ned, fra
den ene dag til den anden. Børnene skulle ikke i skole, vi voksne skulle ikke på arbejde.
Vi skulle blive hjemme og holde os væk fra
alle andre.
fandt vej ind i vores ordforråd og vi lærte

at se håndsprit som et helt naturligt indslag
hver gang vi skulle ned og handle. I alt det
her skete der noget uendeligt trist. Glæden
forsvandt, den visnede lidt for hvert pressemøde, for hver Coronaopdatering. Vi er blevet tæppebombet med negativitet og pessimisme og så er der ikke noget at sige til at
glæden har trange kår.
Men midt i al det grå, eller coronagrønne, var
glæden alligevel. Vi skulle bare mønstre krehar vist sig at det er vi gode til. Selvfølgelig
er vi det. For vi er skabt som kreative mennesker, vi er på forhånd ”smittet” af Guds ånd,
som ingen håndsprit eller afstand kan udisolation og afstand stadig formår at fungere
nogenlunde normalt i vores lille verden, så er
det netop fordi at vi er mennesker, at vi er
Guds skabninger. Vi er dem der har fået håbet i fødselsgave. Ikke bare et tilfældigt håb
men det største håb af alle, håbet om at livet
sejrer, at kærligheden overvinder alt, at troen
kan bære os gennem ild og vand- og corona.
Så lad os få glæden tilbage. Der er nok at se

sig sur på i disse tider og rigeligt med restriktioner, anbefalinger og hensyn til at kvalmen
sidder i halsen. Men så må vi hjælpe hinander og den er indenfor rækkevidde. Og den er
det værd!
Lisbeth Lumby
Sognepræst, Sakskøbing
Lykken du holder i hænderne nu,
den er vist egentlig min.
Og at du lever og bærer og er,
gør at jeg også kan værne om din;
denne smukkeste disciplin.
Gi’ os glæden tilbag’,
og lad os leve af dét trylleslag:
Kroppene mange, men styrken er en.
Sådan er landet, der står på de viseste sten.
Gi’ os lyset tilbage
(Tekst: Per Krøis Kjærsgaard /
Melodi: Rasmus Skov Borring, 2009)

