
Gudstjenester
December 2020 - Januar 2021
December
  6. 2.s. i advent  Kl. 10.30 HMT
  8. (sogneeftermiddag) Kl. 14.00 LL

13.  3. s. i advent  Kl. 10.30 
døvepræst Marie-Louise Bork 
Winther - gudstjeneste på dansk 
tegnsprog, alle er velkomne

20.  4. s. i advent  Kl. 16.00 HMT 
De Ni Læsninger

24.  Juleaften – der er ikke gudstjenester i 
kirken, men ”Sakskøbing synger julen 
ind” kl. 10.30-11.30 forskellige steder 
i byen (se omtale)

25. Juledag  Kl. 10.30 LL
26. 2. juledag  Kl. 10.30 HMT
27. Julesøndag  Kl. 10.30 LL

Januar
  1. Nytårsdag  Kl. 14.00 LL
  3.  Helligtrekongers 

søndag  Kl. 19.00 HMT
10. 1. s. e. h. 3 k.  Kl. 10.30 LL
17. 2. s. e. h. 3 k.  Kl. 10.30 HMT
24. Sidste søndag e. h. 3 k.  Kl. 10.30 LL
31. Septuagesima Kl. 10.30 HMT

Husk mundbind, som bruges når 
man går ind og ud af kirken.

Kirkeblad for Sakskøbing Sogn
December 2020 - Januar 2021

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 Nordstrøm 

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 
Lene Thun Madsen
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

Gudstjeneste på dansk 
tegnsprog
Søndag d. 13. december 2020 
kl. 10.30 er der højmesse på 
dansk tegnsprog med døve-
præst Marie-Louise Bork 
Winther. Alle er velkomne!

De Ni Læsninger
Søndag den 20. december 
2020 kl. 16.00 er gudstjene-
sten traditionen tro ”De Ni 
Læsninger”. De udvalgte 
læsninger fra Bibelen fører 
menigheden gennem hele 
Guds historie med menne-
skene. Mellem læsningerne 
er der normalt korsange, 
som passer til hver enkelt 
læsning, men i år er sangen 
erstattet af soundscapes på 
synthesizer pga. Covid19-
restriktionerne. Af samme 
årsag læser vi salmerne højt i 
kor i stedet for at synge dem.

Sakskøbing synger 
julen ind 
Juleaftensdag den 24. decem-
ber synger vi julen ind i Saks-
købing kl. 10.30-11.30. 
Da vi på grund af covid-19 
ikke kan holde julegudstje-
nester i kirken d. 24. decem-
ber, vil vi i stedet fylde byen 
med julesang. 
Vi sender grupper af sted 
bestående af 8-10 sang-
glade børn og voksne, og 
hver gruppe vil synge på 
tre steder i byen. Hvert sted 
synges de samme tre julesal-
mer. Hver gruppe ledes og 
føres af en sangkyndig per-
son. Tanken er, at alle åbner 
vinduet, hoveddøren eller 
går ud på altanen og synger 
med. Sanggruppen synger 
for og alle synger med. Det 
er ikke koncert, men fælles-
sang – sammen hver for sig.

Kunne du tænke dig at være 
med i en sanggruppe, kan 
du sende en sms til sogne-
præst Lisbeth Lumby på 
40 88 86 20, eller skrive 
en mail til organist Flem-
ming Chr. Hansen på 
fch@giflerne.dk. Oplys sam-
tidig både din mailadresse 
og din postadresse, for så 
kan du måske komme til at 
synge i dit eget nabolag. Når 
trådene er samlet, får du en 
detaljeret plan ca. medio de-
cember. 

Spis drik vær glad
Grundet coronasituationen 

har vi været nødsaget til 
at aflyse fællesspisningen i 
december. Hvornår vi kan 
mødes igen over den gode 
mad og det skønne selskab 
er endnu uvist, men vi håber 
det kan lade sig gøre engang 
til foråret. 

Sogneeftermiddage
For alle interesserede ar-
rangerer Sakskøbing me-
nighedsråd jævnlige møder 
med et alsidigt program i 
præstegårdens konfirmand-
stue, Vestergade 6. Der er 
mulighed for gratis kirkebil, 
som kan bestilles på tlf. 54 
85 43 44. Alle er velkomne! 
Vi serverer kaffe med hjem-
mebag á 20 kroner. 
Husk mundbind!

Tirsdag den 8. december 
2020 kl. 14.00
Julemanden fra Sakskøbing
Vi begynder med en kort 
gudstjeneste i kirken, hvoref-
ter julekaffen står klar i præ-
stegårdens konfirmandstue.  
Mange tror, at juleman-
den kommer fra Grønland, 
men denne eftermiddag vil 
vi erfare, at det bare er en 
skrøne. Julemanden Peter 
kommer fra Sakskøbing og 
han vil fortælle om sit spæn-
dende liv som julemand. 

Tirsdag den 12. januar 
2021 kl. 14.00 
Kirker - ligheder og forskelle
En aldeles uvidenskabelig 
præsentation af omkring 
50 kirker, hovedsageligt fra 
Lolland og Falster. De fle-
ste af billederne er taget af 
fotograf Anders Knudsen 
til Folketidendes billedserie 
i 2018 om Lolland-Falsters 
kirker set fra luften. Avisens 
tidligere lokalredaktør i 
Sakskøbing, Peter Foersom, 
som skrev tekster til billed-
serien, fortæller.

 
 

Julekoncert i kirken
Onsdag den 2. december 2020 
kl. 20 synger vokalensemblet 
Voci fluenti en julekoncert 
med lige dele julemusik og 
højdepunkter fra det pro-
gram, ensemblet skulle have 
sunget til en international 
konkurrence her i efteråret. 
Billetsalget går ubeskåret 
til Sakskøbing sogns legat, 
som  uddeles hvert år til jul 
og konfirmation til værdigt 
trængende familier. 

Billetterne er nummererede, 
men pladserne er ikke, så 
kom i god tid – dørene 
åbnes kl. 19.30. Der er 62 
pladser til koncerten.

Billetter à kr. 50.- kan købes 
på kirkekontoret i åbningsti-
den fra mandag den 16/11
og ved gudstjenesterne søn-
dag den 22/11 kl. 19.00 og 
søndag den 29/11 kl. 10.30. 
Kun kontant betaling med 
lige penge!

Musikgudstjenester
Søndag d. 6. december kl. 
10.30 er der højmesse med 
orgelmusik af Charles Tour-
nemire (1870-1939), hvis 
150-år fejres verden over i 
år. Denne dag spiller orga-
nisten hans utrolig smukke 
suite nr. 2 fra værkkredsen 
”L´orgue mystique”.

2. juledag d. 26. december 
kl. 10.30 er der ligeledes 
højmesse med musik af 
Tournemire-denne gang et 
mindre værk: julesuiten fra 
”Petites fleurs musicales”.

Sangformiddage
Onsdagene d. 16. december 
og 27. januar kl. 10-11 er 
der sangformiddage på den 
midlertidige  måde i kirken 
og uden kaffepause. Vi syn-
ger løs i højskolesangbogen 
efter forsamlingens ønsker. 
Der er plads til 29 i kirken 
med sikker syngeafstand.

 

Kirkelig initiativpris
Ved Lolland-Falsters Stifts 
landemode (årsmøde)  den 
3. oktober 2020, blev Ini-
tiativprisen 2020 givet til 
et projekt, som har glædet 
mange mennesker. Prisen 
blev tildelt Sakskøbing sogn 
for ”Alle kan synge salmer 
og sange”, der fyldte byen 
med sang hen over foråret, 
da verden vendte en omgang 
på grund af covid-19 og kir-
kerne blev lukket i nogle 
uger. Men sang er der altid 
brug for og plads til!

”Alle kan synge salmer og 
sange” har været bakket op 
fra den dag, idéen blev født, 

først og fremmest af menighedsrådet 
i Sakskøbing, af kirkens engagerede 
organist og øvrige personale og af 
de dygtige korsangere i vores mange 
kor. Her skal lyde en stor tak og et 
til lykke til os alle sammen, men ikke 
mindst til alle jer, vi har sunget sam-
men med fra græsplæner, vinduer og 
altaner. 

Fællessang giver fællesskab og ”Alle 
kan synge salmer og sange” blev en 
succes, fordi så mange engagerede sig 
ved at byde indenfor i deres nabo-
lag. Fra påskedag til Anden pinsedag 
sang vi på 28 steder i byen og ved 
plejehjemmene, og venlige menne-
sker havde delt sangblade ud på for-
hånd i boligerne deromkring.

Alle steder var der glæde over at syn-
ge fællessang med os. Og det var jo 
målet med det hele: når vi ikke kun-
ne mødes i kirken med sang, som er 
svær at undvære, så kunne kirkens 
sang spredes ud i hele sognet. Og 
hvad kunne være mere oplagt, når 
sang har været en vigtig del af kirkens 
liv i 2000 år?

Vi ønsker alle god syngelyst i det hele 
taget og glæder os til ”Sakskøbing 
synger julen ind” den 24. december. 
Julesang giver julestemning og stem-
mer sindene til højtid – så brug din 
stemme og meld dig til en sanggrup-
pe eller syng med på julesalmerne 
i dit nabolag.


