Kirkeblad
Konfirmationer
I Sakskøbing kirke
konfirmeres lørdag
d. 10. april:
Ida Christiansen
Silje Nyrup Hansen
Mathias Foged
Mortensen
Og søndag d. 11. april:
Lasse Spur Olsen
Sandra Nielsen
Laura Uttenthal Overby
William Uttenthal Overby
Mia Roerholt Hansen
I Våbensted kirke
konfirmeres 25. april:
Frederik Birch Hansen
Malou Steen Høyer Larsen
I Slemminge kirke
konfirmeres 2. maj:
Camilla Irene
Møllnitz Forup

April - Maj 2021
Arrangementer for alle 7 sogne

Babysalmesang
I maj og juni er der planlagt fire hold babysalmesang i Lolland Østre Provsti med rytmikpædagog Kirsten Pedersen og lokale kræfter.
Det ene hold mødes i Sakskøbing præstegårds konfirmandstue og begynder tirsdag den
11. maj 2021 kl. 11.30. Alle med et barn under
et år vil modtage en invitation med posten. Det
er gratis at deltage. Babysalmesang er et tilbud
med salmesang, dans, rim og remser og meget
mere. Kontakt sognepræst Hanne Margrethe
Tougaard, hvis du vil vide mere. De øvrige tre
hold er i Døllefjelde, Nysted og Toreby.
Søndag d. 16. maj kl. 20
spiller jazzpianisten
Kristian Marcussen
egne numre og fortæller om, hvordan
musikken har hjulpet
ham gennem et liv
med alvorlig psykisk
sygdom.

Mandag d. 17. maj kl. 20
får vi besøg af Klezmerduo, som spiller jødisk
folkemusik. Koncerten er arrangeret i samarbejde med Guldborgsund Kommune og
Lolland-Falsters Stift.
Mandag 24 maj kl. 10.30 2. Pinsedag
i Radsted præstegårdshave
Desværre er vores fælles provstigudstjeneste
i parken på Fuglsang 2 pinsedag aflyst igen
i år pga. covid19.Det er vi meget kede af, men
det kan desværre ikke være anderledes i år. Friluftsgudstjeneste 2 Pinsedag er en dejlig tradition, som vi nødigt vil undvære og derfor har
vi i valgt (som ålen) at sno os. I stedet for den
store fællesgudstjeneste på Fuglsang holder vi
en fællespastoratsgudstjeneste for MajbølleRadsted-Tårs-Vigsnæs pastorat i Radsted præstegårdshave, hvor Provst Johannes Kristensen
vil prædike. Alle er velkomne og vi glæder os til
at se jer. (I tilfælde af regn, flyttes gudstjenesten
til Radsted kirke.)

