
PRÆSTEN HAR ORDET:

NYE TIDER I LOLLAND ØSTRE PROVSTI
Pr. 1 september 2020 indgår nogle af  vores 
sogne i et tættere samarbejde med et nyt 
pastorat til følge. Majbølle- Vigsnæs pasto-
rat og Radsted- Tårs pastorat bliver til et 
nyt, stort samlet pastorat, Majbølle, Rad-
sted, Tårs Vigsnæs pastorat. Denne nye 
konstellation betyder også, at antallet af  
præster i sognene ændres. Det nye pastorat 
skal i fremtiden betjenes af  en fultidspræst 
og en halvtidspræst, mod de nuværende 2 
fuldtidspræstestillinger.

Menighedsrådene har pr. 1 sep. ansat Mo-
gens Winter Hvidring som kirkebogsføren-
de sognepræst i det nye Pastorat. Mogens 
kommer til at bo i en nyindkøbt præstebo-
lig i Guldborg. Han skal arbejde i et præste-
team sammen med Provst Johannes Olav 
Kruse Kristensen som har 50 % præstestil-
ling og er bosat i Radsted præstegård.

Bendicht Mader som før var sognepræst 
i Radsted, Tårs pastorat bliver pr. 1 sep. 

stiftsvikar i Lolland Falster stift og bliver 
boende i Tårs præstegård.

Menighed og menighedsråd i Radsted Tårs 
vil gerne takke sognepræst Bendicht Ma-
der for hans tjeneste igennem 25 år i Tårs 
ved høst- og afskedsgudstjeneste d. 30. aug. 
kl. 19.00 i Tårs kirke med efterfølgende re-
ception, hvor menighedsrådet er værter.

D. 30. august. kl. 10.30 i Majbølle kirke ta-
ges endvidere afsked med sognepræst Finn 
Dyrhagen som har været konstitueret sog-
nepræst i Majbølle Vigsnæs pastorat i det 
seneste år.

Søndag d. 6 sep. indsættes Sognepræst Mo-
gens Winter Hvidring i Radsted kirke kl. 
10.30 og i Majbølle kirke kl. 13.00. Efter 
gudstjenesten i Majbølle er menighedsrå-
det vært ved efterfølgende reception i Anna 
kapellet. 

Vi takker Bendicht Mader og Finn Dyrha-
gen for deres indsats, og glæder til samar-
bejdet med Mogens Hvidring.

Johannes Kristensen
Provst, Radsted



Mogens Winther Hvidring er ny sogne-
præst i Majbølle, Radsted, Tårs og Vigsnæs

Jeg hedder Mogens Winther Hvidring, og 
jeg glæder mig til at lære jer at kende. Jeg 
har været så heldig, at jeg er blevet jeres 
nye sognepræst. Jeg skal i samarbejde 
med provst Johannes Kristensen virke i 
alle fire sogne fra 1. september. 
Jeg er 55 år gammel og er gift med Mia, 
og vi har tre piger, Laura, Julie og Ca-
roline på hhv. 21, 17 og 12 år. Laura er 
flyttet hjemmefra, så vi er fire – plus to 

hunde – der glæder os til at flytte ind i den nye præstebolig og blive 
en del af fællesskabet. Min kones familie stammer fra Lolland og 
Falster, så det vil for os være lidt som at komme hjem.
Jeg har været præst i 26 år, de sidste 8 år i Nyvangskirken i Ka-
lundborg. Dette har lært mig, at man som præst altid skal kunne 
tilpasse sig og være fornyende, ligesom man altid skal holde sig for 
øje, at kristendom – og gudstjenesten – handler om liv, om glæde, 
om fest. Om det, som vi i kirken kalder frelse. 
Jeg kan lide at synge og spille guitar, gå tur med mine hunde og 
hygge mig med at spille spil og se film. Det kunne også være værd 
at trække en hornfisk eller to i land… Det er et rigt og spændende 
område at komme til, og jeg og min familie glæder os meget til at 
møde jer! På gensyn!  Mogens Winther Hvidring 

Mogens bliver indsat af provst Johannes Kristensen ved gudstje-
nesten i Majbølle Kirke søndag d. 6/9 kl. 13.00 - kom og byd 
ham velkommen! Menighedsrådet byder på bobler :-)

Konfirmationer i Majbølle og Vigsnæs
Forårets konfirmationer måtte udskydes, men nu skal det være! 
Følgende skal konfirmeres:
- i Majbølle Kirke lørdag d. 8/8 kl. 10.30: Annabelle Huelle-
Green, Johanne Saxe Mikkelsen & Mikkel Gohlke-Klinge
- i Vigsnæs Kirke lørdag d. 8/8 kl. 12.30: Lucas Jacobsen
- i Vigsnæs Kirke lørdag d. 22/8 kl. 10.30: Cecilie Risager Lorent-
zen, Niklas Grøn, Sebastian Rørbye Strand & Kristian Brandt Kamper
Stort tillykke med dagen!

Friluftsgudstjeneste i Guldborg - søndag 23/8
Vi vil fejre eftersommeren med en friluftsgudstjeneste på Aktivi-
tetspladsen (Bevægelseslegepladsen) i Guldborg søndag d. 23/8 
kl. 10.30. Her bliver der mulighed for at opleve en anderledes 
måde at være kirke på, især for børnefamilier. Medbring gerne 
kaffekande og madkurv og nyd det smukke sted og hinandens 
nærvær (trods corona-afstand)!

Sogneudflugt til Møn - søndag d. 13/9
Trods COVID-19 vil menighedsrådet igen i år arrangere en sog-
neudflugt, denne gang til Møn. Bussen kører fra Majbølle Kirke 
kl. 8.30 og stopper ved Guldborg Brugs kl. 8.40. Vi forventer at 
være hjemme kl. 17.15.  Vi skal besøge Thorsvang Samlermuseum 
og Nyord. Endeligt program: se kirkens hjemmeside. Vi sørger 
for formiddagskaffe, frokost samt eftermiddagskaffe. Øl/vand til 
frokost betaler man selv.
Tilmelding efter ”først til mølle”-princippet, men senest 23/8 til 
graver Jesper Nielsen - mobil 40862069. Turen koster 130 kr. 
som betales enten på MobilePay 40862069 eller kontant ved til-
melding. 

Menighedsrådsvalget - 15/9
foregår denne gang ved en valgforsamling, som afholdes tirsdag 
d. 15. september kl. 19.00 i Annakapellet i Majbølle Kirke. På 
dette møde vælges de personer, der skal sidde i menighedsrådet de 
kommende fire år. Der skal vælges 5 fra Majbølle + 2 fra Vigsnæs 
samt et antal suppleanter. Kom og gør din indflydelse gældende, 
enten ved at stille op eller ved at stemme på dem, du foretrækker.     

TirsdagsTræf - 29/9
Vi tager fat på en ny sæson med tirsdagsmøder i Guldborghave 
Fælleshus kl. 14-16. Denne gang vil Tove Niclasen fortælle om 
grevinde Danners liv som danserinde og kongens hustru samt 
hendes forbindelse til Vigsnæs.

Høstgudstjeneste og Befrielsesjubilæum
fejrer vi søndag d. 4/10. Mere herom i næste udgave af kirkebladet.

Tak for denne gang
Med udgangen af august er det år gået, som biskoppen bad mig 
om at fungere som præst i disse skønne sogne. Jeg har nydt hver 
en oplevelse og glæder mig over at kunne overdrage stafetten til 
Mogens. Guds fred og alt godt! Vikarpræst Finn Dyrhagen

Majbølle-Vigsnæs ønsker at sige tak og pænt farvel til Finn Dyrha-
gen. Derfor indbydes alle i sognet til at deltage i et lille afskedsar-
rangement søndag d. 30/8 efter gudstjenesten kl. 10.30.
Menighedsrådet.

Gudstjenester 
i Majbølle-Vigsnæs

August:
  2:   8. s. e. trinitatis  kl.   9.00 

Majbølle - Kenneth Bjørnholt 
Jacobsen

  8:  Kon! rmation - Majbølle  kl. 10.30 
Kon! rmation - Vigsnæs  kl. 12.30 
Finn Dyrhagen

  9:   9. s. e. trinitatis  kl. 10.30 
Majbølle - Finn Dyrhagen

16:  10. s. e. trinitatis  kl. 19.00
Vigsnæs - Finn Dyrhagen

22:  Kon! rmation  kl. 10.30 
Vigsnæs - Finn Dyrhagen

23:  11. s. e. trinitatis  kl. 10.30 
Friluftsgudstjeneste i Guldborg - 
Finn Dyrhagen

30:  12. s. e. trinitatis  kl. 10.30 
Majbølle - Finn Dyrhagen

September:
  6:  13. s. e. trinitatis  kl. 13.00 

Majbølle - indsættelse af Mogens 
Winther Hvidring

13:  14. s. e. trinitatis - 
Sogneud" ugt til Møn - afg.  kl.   8.30 

20:  15. s. e. trinitatis  kl.   9.00 
Majbølle - Johannes Kristensen

27:  16. s. e. trinitatis  kl. 10.30 
Majbølle - Mogens Winther 
Hvidring

Kirkeblad for Majbølle og Vigsnæs sogne
August-September 2020

Sognepræst
fra 1/9: Mogens Winther 
Hvidring - mowh@km.dk 
indtil 31/8: 
Finn Dyrhagen - fabd@km.dk 
Kirkekontor: 
Majbølle Byvej 64
4862 Guldborg
Tlf. 53 77 02 35

Graver
Jesper Nielsen
Graverhuset: 
Majbølle Byvej 53,
4862 Guldborg
Tlf. 40 86 20 69

Menighedsrådet
Oplysning om formand og 
referater fra afholdte møder 
kan findes på 
www.majbøllevigsnæs.dk  

Sognene på nettet:
Facebook: 
Majbølle-Vigsnæs Kirker
www.majbøllevigsnæs.dk 
www.sogn.dk

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



Høstgudstjeneste 
i Radsted kirke
Søndag d. 20. sep. Kl. 10.30

Efter en forhåbentlig veloverstået høst, hol-
der vi høstgudstjeneste i Radsted kirke søn-
dag d. 20. sept. kl. 10.30, med efterfølgende 
traktement  i Radsted præstegård.

Det bliver festlig oplevelse både for børn og 
voksne. Arrangementet er gratis og alle er 
meget velkomne.

Konfirmander ved konfirmationen 
lørdag d. 1. aug. Kl. 1030 i Radsted Kirke
Arthur Reventlow-Grinling

Konfirmander ved konfirmationen 
lørdag d. 8. aug. Kl. 10.30 i Radsted kirke
Mathilde Lindhardt
Mikkel Jensen
Nikolaj Sanden-Larsen
Sarah Skovløwe
Freja Thorup Christensen
Rosa Holm Jeppesen
Filippa Viktoria Kruse Kristensen

Konfirmationen i Tårs 2020
afholdes ved gudstjeneste i Tårs Kirke
lørdag den 15. august kl. 10.30
Liv Troels Glibstrup 
Sebastian Kaare Schmidt

Høst- og 
afskedsgudstjeneste
Mange ting har været anderledes i 2020, 
men i Tårs holder vi fast i traditionen om 

høstgudstjenesten. Den afholdes 30.august 
som aftengudstjeneste kl 19.00. Vi serverer 
bagværk med årstidens frugter, te og kaffe 
og denne gang også et lille glas vin.

Vi skal nemlig også tage afsked med Bendicht 
Mader som kirkebogsførende sognepræst og 
Tårs Kirke som primært arbejdssted.

Bendicht skifter til at være præst under 
stiftet uden sognegrænser – og bor stadig i 
Tårs Præstegård.

Bendicht har været i Tårs siden oktober 
1990 og har dermed tjent sognet mere end 
en generation.

Kirkeblad for Radsted-Tårs Sogn
August - September 2020

Sognepræst 
Provst 
Johannes Olav Kruse Kristensen
Vestergade 2
4990 Sakskøbing 
Tlf: 23 61 61 54 
E-Mail: jokk@km.dk 

Sognepræst 
Bendicht Mader 
Tå rsvej 16
4990 Sakskøbing
Tlf. 54 77 20 39 
Træffes bedst kl. 11-12 
Mandag er fridag. 

Menighedsrå dsformand 
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 

Kirkegå rdskontor 
Alleen 8, Radsted 

Menighedsrå dets e-mail 
7595@sogn.dk 

Hjemmeside / Facebook 
https://www.facebook.com/ 
radstedtaars

Gudstjenester 
August:
  2.:  8. s. e.Trin. Radsted  JK  10.30

  8.: aug. 
        Radsted JK KONFIRMATION  10.30

  9.:  9. s. e. Trin. Tårs  BM  14.00 

15.: aug. 
        Tårs BM KONFIRMATION  10.30

16.: 10. s. e. Trin. Radsted  JK  10.30 

23.: 11. s. e. Trin. Radsted BM  14.00 
        Tårs BM  9.00 

30.: 12. s. e. Trin. 
        Tårs  BM   HØSTGUDSTJ  19.00 

September:
  6.: 13. s. e. Trin. 
Radsted JK & MW Indsættelse  10.30               
Majbølle JK & MW Indsættelse  13.00

13.:  14. s. e. Trin.
Tårs MW  10.30 
Vigsnæs MW  14.00

20.: 15. s. e. Trin. 
Majbølle JK  9.00 
Radsted JK Høst  10.30

27.:  16. s. e. Trin.
Radsted MW  9.00
Majbølle MW  10.30 

BM Bendicht Mader
MW Mogens Winther
JK Johannes Kristensen



Gudstjenester 
August-september 
2020

August
  2:  8. s. e. trinitatis  kl. 10.30 LL
  9:  9. s. e. trinitatis  kl. 10.30 LL
15: Kon! rmation  kl. 10.30 HMT
16: 10. s. e. trinitatis  kl. 10.30 HMT
22: Kon! rmation  kl. 9.00 og 11.00 HMT
23: 11. s. e. trinitatis  kl. 10.30 HMT
29: Kon! rmation  kl. 9.30 og 11.30 LL
30: 12. s. e. trinitatis  kl. 10.30 LL

September
  6: 13. s. e. trinitatis  kl. 10.30 HMT
  8:  Gudstjeneste  kl. 14.00 HMT 

i forbindelse med sogneeftermiddag
13: 14. s. e. trinitatis  kl. 19.00 LL
20:  15. s. e. trinitatis  kl. 10.30 HMT   

Høstgudstjeneste
27: 16. s. e. trinitatis  kl. 10.30 LL

Kirkeblad for Sakskøbing Sogn
August-September 2020

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 

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 

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

Kom i kirke!
Vi har håndsprit og af-
stand, masser af sang og 
nadver (næsten) som nor-
malt, så tøv ikke med at 
gå i kirke. Vi må leve med 
afstand, men vi må også 
samles med afstand!

Sogneeftermiddag
For alle interesserede 
arrangerer Sakskøbing 
menighedsråd jævnlige 
møder med et alsidigt 
program i præstegårdens 
konfirmandstue, Vester-
gade 6, hvor der også er 
teleslynge. Der er mu-
lighed 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. septem-
ber 2020 kl. 14.00 indle-
der sæsonen med en kort 
gudstjeneste i kirken og 
derefter går vi over i præ-
stegårdens konfirmand-
stue og drikker kaffe med 
hjemmebag. Overskrifter 
for eftermiddagen er Hen-
rykas harmonika. Vores 
gæst er denne gang Hen-
ryka Strømberg, Sakskø-
bing, som medbringer sin 
harmonika til fællessang 
og måske også et par pol-
ske sange?

Minikonfirmander
Minikonfirmand er et fæl-
les tilbud fra alle sogne i 
gl. Sakskøbing kommu-
ne til børn i 3. klasse. Af 
praktiske årsager foregår 
undervisningen i Saks-
købing Sognegård. Un-
dervisningen begynder 
onsdag den 2. september 
2020 og slutter med en 
gudstjeneste i Sakskøbing 
Kirke søndag den 6. okto-
ber kl. 14.00, hvor Saks-
købing Kirkes Børnekor 
også medvirker. 

Høstgudstjeneste
Vi holder høstgudstjene-
ste søndag den 20. sep-
tember kl. 10.30.

Babysalmesang
Fra september til decem-
ber 2020 bliver der fire 
hold babysalmesang i Lol-
land Østre Provsti med 
rytmikpædagog Kirsten 
Pedersen og lokale kræf-
ter. Det ene hold mødes 
i Sakskøbing præstegårds 
konfirmandstue og be-
gynder onsdag den 30. 
september 2020 kl. 11.30. 
Alle med et barn under et 
år vil modtage en invita-
tion med posten. 

Det er gratis at deltage. 
Babysalmesang er et til-
bud med salmesang, dans, 
rim og remser og meget 
mere. Kontakt sogne-
præst Hanne Margrethe 
Tougaard, hvis du vil vide 
mere.

Spis-Drik-Vær Glad
Vores fællesspisninger be-
gynder igen i oktober men 
på en lidt anderledes må-
de. Ifølge retningslinjerne 
må der nemlig ikke være 
mere end 24 personer i 
Sognegårdens sal og der-
for kan vi desværre ikke 
have alle til spisning hver 
gang. Man skal derfor 
melde sig til hver gang og 
kan ikke blive skrevet op 
til næste gang. 

Er der fyldt op, kommer 
man på venteliste og står 
først på listen til den ef-
terfølgende fællesspisning.  
Mere information kom-
mer i næste udgave af kir-
kebladet. 

Konfirmation 2020
Forårets konfirmationer 
blev jo som bekendt ud-
skudt men nu kan vi glæ-
de os og tælle dage til at vi 
endelig kan få lov at fejre 

årets konfirmander. 

Lørdag den 15. august kl. 10.30 
ved HMT:
Isabella Lyngbak Houmand.

Lørdag den 22. august kl. 9.00 
ved HMT:
Magnus Toftdal Petersen.
Marcus Bohn-Mathiesen.
Martin Johenas Eriksen.
Marvin Rossing Fever-Eriksen.
Nicklas Sejer Sandager.
Sebastian Wendel Schmidt Marke.

Lørdag den 22. august 
kl. 11.00 ved HMT:
Amalie Frimann.
Bolette Kuld Petersen.
Emilie Freja Sogaard.
Freja Funke Hansen
Leah Sidor Madsen

Lørdag den 29. august 
kl. 9,30 ved LL:
Lucas Madsen.
Kristoffer Jørgensen Lise.
Magnus Steen Mortensen.
Daniel Dannemann Budek.
Noah Peter Rishøj Larsen.
Nicki Pommer Jørgensen.
Oscar Bjørnskov Rasmussen.
Marcus Klamer
 
Lørdag den 29. august 
kl. 11,30 v. LL
Mette Thun Madsen.
Tanja Benedikte Petersen Munk.
Signe Juul Rasmussen.
Kaya Ringsing Jørgensen.
Sofie Beske Olsen.
Clara Marie Munk.
Frederikke Rasmussen.
Cecilie Bruun Jensen.
Thea Hasfeldt Holm-Eriksen.Høstpynt i kirken, Frugtfestival 2012



Cykelgudstjeneste
Søndag 16/8 er det tid til den traditio-
nelle cykelgudstjeneste. Vi mødes kl 9 
i Fjelde kirke til morgenmad og kaffe. 
Efter en kort andagt kører vi – samlet 
eller spredt, men i hvert fald i eget 
tempo – de 3 km ned ad Engestoftevej 
til Slemminge kirke, hvor dagens an-
den andagt efter lidt juice og frugt vil 
finde sted kl 10. De næste 3 km kører 
vi til Engestofte kirke, hvor der vil væ-
re lidt sødt til tanden og dagens sidste 
andagt kl 11. Ved middagstid når vi 
efter endnu en distance på 3 km frem 
til Våbensted kirke, hvor der er guds-
tjeneste. Derpå serveres sandwich og 
drikkevarer i præstegårdshaven.

Konfirmationer
Som bekendt har nedlukningen 
af landet i foråret betydet, at ikke 
mindst konfirmationerne er blevet 
udskudt. Derfor har vi for en gangs 
skyld konfirmationer i august. I skri-
vende stund gælder stadig begræns-
ninger af antallet af indbudt familie, 
så derfor har vi udvidet med en kon-
firrmation mere.

Våbensted lørdag 22/8 kl. 11
Johanna Ingemannsson Krag Hansen
Josefine Poulsen
Patrik Jim Møllnitz Forup

Fjelde søndag 22/8 kl 10
Emma Forup Nicolaisen
Lærke Dahm Nielsen

Slemminge 23/8 kl. 12
Mathias Ditlevsen Madsen
Andreas Johansen

Høstgudstjenester
Bonden ved måske bedre end de fleste, 
at ikke alting kan tages for givet. Hvor-
dan vejret bliver, er noget bonden må 
tage som det kommer, selvom det gør 
hele forskellen. Vi er i større magters 
hænder end blot vore egne. Men når 
alt kommer til alt, har vi meget at takke 
for. Det er det, vi gør hver søndag, men 
særligt for høsten ved høstgudstjenesten. 
I år er høstgudstjenesterne i Engestofte 
30/8 kl 10.30 med grillet mad i Våben-
sted præstegårdshave til frokost bagef-
ter. Og i Slemminge 6/9 kl 14, hvor vi 
traditionen tro skal nyde hjemmebagte 
høstklejner og ditto æblekage til kaffen. 

Opstartsgudstjeneste
Ikke få er i dag fremmede for gudstjene-
sten. Hvorfor er den, som den er? Hvad 
betyder de enkelte led? Det gælder også 
konfirmanderne. Kort efter konfirmatio-
nerne i august begynder næste hold, og 
det bliver igen med en opstartsgudstje-
neste i Slemminge kirke torsdag 17/9 kl 
19. Gudstjenesten stoppes op undervejs 
– de forskellige led bliver kort kommen-
teret – som en indføring i kirkegang for 
konfirmanderne og deres familier. Må-
ske er også andre interesseret i at blive 
opdateret? De skal være hjerteligt vel-
kommen til at møde op. 

Præstepraktikanter
Det forventes, at successen med præ-
stepraktik fortsætter også her lokalt hos 
os. For teologistuderende er det en fan-
tastisk mulighed for at stikke fingeren i 
jorden og opleve, hvordan kirkelivet og 
præstetilværelsen er her ude på landet. 
Og det bør vi støtte, også som menighed. 

Måske husker nogle, at jeg selv kom her-
til på baggrund af præstepraktik i forne 
tider. Årets praktikforløb finder sted 
fredag-søndag 25-27/9, hvor praktikan-
ten eller praktikanterne vil prøve kræfter 
med at prædike ved gudstjenesterne om 
søndagen. Kom og støt op!

Sorggruppe
Det kan være svært at håndtere et tab af 
en af sine kære. Man savner ord, og man 
kan have godt af at møde andre, der har 
gjort lignende erfaringer. I efteråret be-
gynder en sorggruppe her i Slemminge 
præstegård – for efterladte i hele prov-
stiet. Der er produceret en folder med 
de nødvendige informationer, som vil 
ligge i våbenhusene i provstiets kirker, 
men man kan naturligvis også henvende 
sig til en af provstiets præster. 

Strikkeklub
Strikkeklubben i Våbensted præstegård 
mødes den anden mandag i hver må-
ned kl 14-16 til hyggeligt samvær over 
en kop kaffe. Datoerne for det tidlige 
efterår er 10/8, 14/9 og 12/10. Alle er 
velkomne.

MR
Der er menighedsrådsmøder planlagt 
også i denne periode. Temmelig usæd-
vanligt på en fredag 11/9 kl 18.30 i Vå-
bensted – og dertil torsdag 3/9 kl 19 i 
Slemminge. Møderne er offentlige, og 
alle er velkommen.
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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 Vå bensted-Engestofte 
Knud Erik Rasmussen 
Maribovej 129
4990 Sakskøbing 
ker129@anarki.dk 
Tlf. 54 70 50 25 
Mobil 40 50 50 25 

Graver Vå bensted-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 

Gudstjenester 
August:
  2. 8. s.e. trinitatis KJ  Fjelde  10.30
  9. 9. s.e. trinitatis KJ Engestofte  10.30
16. Cykelgudstjeneste KJ alle ! re  9.00-12.00
22. Kon! rmation KJ Våbensted  11.00
23. Kon! rmation KJ Fjelde  10.00
23. Kon! rmation KJ Slemminge 12.00
30. Høstgudstjeneste KJ Engestofte  10.30

September:
  6. 13. s.e. trinitatis KJ Våbensted  10.30
  6. Høstgudstjeneste KJ Slemminge 14.00
13. 14. s.e trinitatis KJ Engestofte  9.00
13. 14.s.e. trinitatis KJ Fjelde  10.30
17. Opstartsgudstjeneste KJ Slemminge 19.00
20. 15. s.e. trinitatis KJ Våbensted  10.30
27. 16. s.e. trinitatis KJ Engestofte 9.00
27. 16. s.e.trinitatis KJ Slemminge 10.30

Oktober:
  4. 17. s.e trinitatis Fjelde  9.00


