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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! Alle generationer er velkomne. Det er søndag den 27. juni 2021
kl. 10.30. Vores musikpædagog Kirsten
medvirker også.

hans sælsomme og overjordisk smukke
klaverværk ”Douze préludes-poèmes”
(12 digt-præludier). Jonathan Powell
spiller normalt i nogle af verdens mest
prestigefyldte koncertsale, men pga. hans
store affektion for Tournemires musik har
han sagt ja til at komme til Sakskøbing og
spille på vores gamle flygel. Det er vi meget taknemmelige for! Koncerten er gratis, og man kan komme ind fra kl. 19.30.
Fredag d. 16. juli kl. 20
er der igen Slap-af-koncert, og denne
gang kun en times tid, ligesom vi plejer. Organist Flemming Chr. Hansen spiller på to af sine synthesizere
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Den britiske stjernepianist Jonathan Powell, som spiller den 4. juli kl. 20.00.

Koncerter
Søndag d. 20. juni kl. 20-ca. 24 er der
Slap-af-koncert for 10. gang. Det bliver
en ganske særlig en af slagsen, for den
varer op i mod 4 timer! Kirkens organist
spiller de første 10 suiter fra sin egen
værkkreds ”In lumine Domini” - skrevet med henblik på meditative gudstjenester, men afgjort også anvendelig til
koncerter som denne. Musikken er blid
og stilfærdig og lægger op til både fokuseret lytten og ren afslapning. Som altid
ved Slap-af-koncerterne kan man både
ligge og sidde, og ved denne koncert er
dørene åbne under hele koncerten, så
man kan komme og gå som man vil.
Medbring evt. eget liggeunderlag/yogamåtte. Der er gratis adgang, og dørene
åbnes kl. 19.30.

og fylder kirkerummet med skønne,
sfæriske klange. Igen er man velkommen til at høre koncerten liggende,
hvis man vil, enten på en kirkebænk
eller på et medbragt liggeunderlag. Publikum er velkomne til at komme lidt tidligere, for kl. 19.30 er der mulighed for
at kigge lidt på det elektroniske grej og få
en kort demonstration af, hvad det kan.

Gudstjenester
juni-juli 2021
Juni

6. 1. s. e. trin. Kl. 10.30 LL
13. 2. s. e. trin. Kl. 10.30 HMT
20. 3. s. e. trin. Kl. 10.30 BM
27. 4. s. e. trin. Kl. 10.30 HMT
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Juli

4. 5. s. e. trin
11. 6. s. e. trin
18. 7. s. e. trin
25. 8. s. e. trin

Kl. 10.30 LL
Kl. 10.30 LL
Kl. 10.30 HMT
Kl. 19.00 HMT

Coronaopdatering
Vi har været kirken igennem med
målebåndet igen og er glade for at
vi nu kan sætte tallet for kirkegængerne op til 52. Mange kommer jo
som familier til kirkelige handlinger og kan derfor sidde i ”bobler”
og så må man gerne sidde mange
sammen uden afstand. Vi må også
synge igen, det har vi savnet. Der
skal stadig bæres mundbind når
man kommer og går og bevæger
sig rundt i kirken. Til koncerter
skal der endvidere fremvises gyldigt coronapas.
Efter sommerferien håber vi, at alt
kan være ved det ”gamle”, dvs at
vi igen kan mødes til de mange
gode og savnede aktiviteter som vi
er så glade for: Sangformiddage,
sogneeftermiddage, fællesspisninger og korsang for alle aldre.

Søndag d. 4. juli kl. 20
sker det endelig: stjernekoncerten med
den britiske pianist Jonathan Powell, som
er blevet flyttet hele 5 gange pga. covid19.
Denne aften slutter sidste års fejring af
komponisten Charles Tournemire med Slap-af-koncert med ambient synthesizermusik den 16. juli kl. 20.00.

