
Gudstjenester 
Oktober-november 2020
Oktober:
  4. 17. s. e. trin.  Kl. 10.30 BM
11. 18. s. e. trin.  Kl. 10.30 LL
18. 19. s. e. trin.  Kl. 19.00 HMT
25. 20. s. e. trin.  Kl. 10.30 LL

November:
  1.  Alle helgens dag Kl. 15 – 16.30 

på kirkegården, LL og HMT
  8. 22. s. e. trin.  Kl. 10.30 HMT
15. 23. s. e. trin.  Kl. 10.30 BM
22. Sidste søndag i kirkeåret 
   Kl. 10.30 LL
29. 1. s. i advent   Kl. 10.30 HMT 

kirkekaffe

Kirkeblad for Sakskøbing Sogn
Oktober - November 2020

Kirke- og 
kirkegå rdskontor 
Sognegården
Vestergade 2, 
4990 Sakskøbing
Tlf.: 54 70 44 09 
sakskoebing.sogn@km.dk

Kirkekontorets 
åbningstider
Mandag 9.00-12.30
Tirsdag 9.00-12.30
Onsdag 9.00-12.30
Torsdag 12.30-18.00
Fredag 9.00-12.30
Lørdag-søndag lukket 

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

Pastor
Bendicht Mader
Tlf. 54 77 20 39
Særligt tilknyttet Saxenhøj 
og bistår i Sakskøbing sogn.

Sakskøbing Kirkegå rd 
Maribovej 1, 
4990 Sakskøbing 

Kirkegå rdsleder
Gitte Hornbæk Svendsen
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 
Vakant
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 afstand, 
masser af sang og nadver 
(næsten) som normalt, så 
tøv ikke med at gå i kirke. Vi 
må leve med afstand, men vi 
må også samles med afstand! 

Alle helgens dag 
Kirken har siden 1770 fejret 
Alle helgens dag den første 
søndag i november med 
gudstjeneste. 

Vi plejer at være mange i kir-
ken, men det er ikke muligt 
i år på grund af Covid-19. 
I stedet kan vi mødes på 
kirkegården, hvor vi vil 
mindes de døde søndag den 
1. november 2020. Der er 
mulighed for at deltage i en 
kort andagt ved det gamle 
kapel midt på kirkegården 
med bibellæsning, bøn og 
velsignelse enten kl. 15.00, 
15.20, 15.40, 16.00 eller 
16.20. Her medvirker Saks-
købing Kirkes Pigekor, som 
også mellem andagterne går 
rundt på kirkegården med 
sang. Der vil være mulighed 
for at få et gravlys, som kan 
sættes på et gravsted. 

I det nye kapel ved parke-
ringspladsen vil der ligele-
des være åbent fra kl. 15.00 
til 16.30. Her vil der være 
stemningsfuld orgelmusik 
og mulighed for at tænde et 
lys for en af sine kære. Man 
kan også skrive et eller flere 
navne på et hjerte, som kan 
lægges ved lyset. De famili-
er, der i årets løb har mistet 
en af deres nærmeste, vil få 
en særlig invitation til Alle 
helgens dag på kirkegården, 
hvor alle naturligvis er vel-
komne.

Sogneeftermiddage
For alle interesserede ar-
rangerer Sakskøbing me-
nighedsråd jævnlige møder 
med et alsidigt program i 
præstegårdens konfirmand-
stue, Vestergade 6, hvor der 
også er teleslynge. Der er 
mulighed for gratis kirke-

bil, som kan bestilles på tlf. 
54 85 43 44. 
Alle er velkomne! 

Tirsdag den 13. oktober 2020 
kl. 14.00. Da Kongen kom til 
Sakskøbing. 

Erik Petersen fra Lokalhi-
storisk Arkiv i Sakskøbing 
viser billeder og to film fra 
Sakskøbing i gamle dage, 
bl.a. fra dengang Kongen 
kom til Sakskøbing.

NB: Da der skal vises film 
flyttes denne ene sogneef-
termiddag til SOGNEGÅR-
DEN, Vestergade 2, indgang 
gennem gården ved p-plad-
sen. Der er både elevator og 
trappeopgang.

Tirsdag den 10. november 
2020 kl. 14.00 Historier fra 
grænselandet - i hundredåret 
for Genforeningen 1920 ved 
Lajla og Nils Roland, tidl. 
Radsted præstegård:

”Vi er begge opvokset i 
grænselandet, nærmere 
betegnet på Als, fra 1944 
(Lajla) og 1946 (Nils, f. 
1943). Denne egns drama-
tiske historie var ikke noget, 
vi i det daglige tænkte over. 
Genforeningen var ca. 25 år 
gammel, da vi kom til, og 
vi levede et helt almindeligt 
børne- og ungdomsliv i byen 
hhv. på landet. Vi vidste ikke, 
at Kongevej i Sønderborg 
engang hed Kaiser Wilhelm 
Allee eller at det fornemme 
mindesmærke på Notmark 
kirkegård over 44 unge 
mænd fra sognet blot var ét 
af dem, der findes på samt-
lige sønderjyske kirkegårde. 
Hvad vi dengang og senere 
har hørt og læst af vores eg-
ne familiers og landsdelens 
historie – og kirkehistorie – 
er baggrunden for det, vi vil 
fortælle den 10. november!”

Ny kirkegårdsleder
Pr. 1. oktober er Gitte Horn-
bæk Svendsen ansat som 

kirkegårdsleder. Gitte er ud-
dannet gartner og har flere 
års erhvervserfaring, senest 
på Sakskøbing Kirkegård. 

Legat
Sakskøbing sogns legat ud-
deles hvert år til jul til vær-
digt trængende familier. 
Modtagerne af legatet skal 
have bopæl i den tidligere 
Sakskøbing kommune. Øn-
sker man at komme i be-
tragtning til legatet, udfyldes 
et ansøgningsskema inden 
mandag den 16. november 
2020. Ansøgningsskemaet 
kan hentes på kirkekontoret 
eller hjemmesiden fra den 
26.10.2020.

Koncerter
Søndag d. 4. oktober kl. 20 
spiller kirkens egen orga-
nist, Flemming Chr. Han-
sen, en times musik af den 
franske komponist Charles 
Tournemire, hvis 150-år fej-
res over hele verden i 2020. 
Der vil være både store og 
små orgelværker fra kom-
ponistens værkliste, og alle 
kirkens tre orgler kommer i 
spil. Kl. 19.30 er der en kort 
pre-concert-talk. Der er gra-
tis adgang, og dørene åbnes 
kl. 19.15.

Onsdag d. 4. november kl. 20 
får vi stjernebesøg i kirken! 
Den britiske pianist Jonathan 
Powell medvirker til festlig-
hederne i forbindelse med 
Charles Tournemires 150-
år ved at spille hans utrolig 
stemningsfulde og sælsomme 
klaverværk ”Douze Prélude-
Poèmes” (12 digt-præludier).
 
Søndag d. 29. november kl. 
19 synger sognets yngste 
sangere i Sakskøbing Kir-
kes Børnekor sammen med 
det professionelle Ensemble 
Storstrøm i en førjulekon-
cert. Pga. Covid19 er der 
kun 44 pladser. Billetterne 
koster 50 kr. og kan købes 
via ensemblets hjemmeside 
www.ensemblet.dk/

Sangformiddage
Vi kan ikke holde sangformiddage 
som normalt i Sognegården med kaf-
fe og småkager, men som en forsøgs-
ordning er der to sangformiddage i 
kirken med lidt kortere varighed end 
normalt. Det bliver onsdagene d. 28. 
oktober og d. 25. november kl. 10-11, 
hvor vi som altid synger løs i højsko-
lesangbogen. Medbring gerne selv en 
flaske vand.

Spis- Drik-Vær glad
Vi ville så gerne invitere til en ny om-
gang fællesspisninger i sognegården, 
men desværre må vi  på nuværende 
tidspunkt aflyse den første gang i sæ-
sonen, nemlig søndag d. 4. oktober. 

Vi håber at vi kan mødes 1. novem-
ber, men intet er sikkert i  disse dage. 
Bliver det påkrævet at aflyse vil dem 
der har tilmeldt sig blive kontaktet 
direkte og aflysningen vil kunne ses 
på sognets Facebook side. 

Corona restriktionerne betyder også  
at vi, max må være 28 personer i lo-
kalet så man skal derfor tilmelde sig 
fra gang til gang og kan ikke skrives 
op til den efterfølgende gang på for-
hånd.

Når der er fyldt op kommer man på 
venteliste og står øverst på listen til 
den næste måneds fællesspisninger.
Vi følger selvfølgelig alle retningslin-
jer og der vil være håndsprit og fornø-
den afstand. Vi forventer naturligvis 
at I også selv tager ansvar og ikke mø-
der op hvis I er syge eller har været i 
kontakt med nogle der er det. Der er 
fællesspisning søndag d. 1. november 
kl. 12 i Sognegården, Vestergade 2. 
Tilmelding til Doris Hartmeyer 54 
77 90 08, senest ugen før.

Sakskøbing efterår 2020


