
Kirkeblad for Sakskøbing Sogn
Oktober - November 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

Sogneeftermiddag
For alle interesserede arrangerer Sakskøbing 
menighedsråd jævnlige møder med et alsidigt 
program i præstegårdens konfirmandstue, Ve-
stergade 6, hvor der også er teleslynge. Der er 
mulighed for gratis kirkebil, som kan bestilles på 
tlf. 54 85 43 44. Alle er velkomne! Vi serverer 
kaffe á 20 kroner. 

Den jyske hærvej i ord og toner
Tirsdag den 12. oktober 2021 kl. 14.00.
Hans Christian Bentsen fra Rødby tager os med 
på hærvejsvandring. Vi følger de 300 km fra Sles-
vig til Viborg ad de gamle veje, som gennem 
århundreder har været hovedvejen gennem Jyl-
land. Undervejs synger vi nogle af Højskolesang-
bogens mange sange, der er knyttet til hærvejen. 

Kirker - ligheder og forskelle
Tirsdag den 9. november 2021 kl. 14.00.
En aldeles uvidenskabelig præsentation af om-
kring 50 kirker, hovedsageligt fra Lolland og Fal-
ster. De fleste 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 billedserien, 
fortæller.

Spis-Drik-Vær glad
Der er fællesspisning d. 3. oktober og 7. november.
Så kan vi endelig mødes igen til vores månedlige 
søndagsspisninger. Det har vi glædet os meget 
til.    Alle er meget velkomne til at deltage. Det 
koster kr. 100 pr. person pr. gang. Vi sørger for 
en varm ret mad med en øl/vand til + kaffe og 
hjemmebag. Det foregår i Sognegården, Vester-
gade 2. Indgang skal ske gennem baggården, 
hvor der også er adgang til elevator. Bindende 
tilmelding senest ugen før til: Doris Hartmeyer: 
54 77 90 08. Skulle man blive forhindret må 
man rigtig gerne huske at melde afbud! Kørsel 
kan bestilles samtidig med tilmelding.

Legat
Sakskøbing sogns legat uddeles hvert år til jul til 
værdigt trængende familier. Modtagerne af le-
gatet skal have bopæl i den tidligere Sakskøbing 
kommune. Ønsker man at komme i betragtning 
til legatet, udfyldes et ansøgningsskema inden 
mandag den 15. november 2021. Ansøgnings-
skemaet kan hentes på kirkekontoret eller hjem-
mesiden fra den 25.10.2021.

Kirkegårdsvandring på Sakskøbing Kirkegård
Personalet på Sakskøbing Kirkegård inviterer 
på kirkegårdsvandring fredag den 5. november 
kl. 13.00 Vi mødes på p-pladsen ved kapellet og 
går ud på kirkegården, hvor personalet vil for-
tælle om bl.a. Skovkirkegården og Sansehaven.
Turen vil foregå i et tempo, hvor alle kan være 
med.

Alle helgens dag 
Søndag den 7. november 2021 er det Alle helgens 
dag, hvor vi mindes de døde. Gudstjenesten i 
Sakskøbing Kirke kl. 15.00 er derfor noget helt 
specielt. Sakskøbing Kirkes Pigekor og pige-
korets vokalensemble cantAnima medvirker. I 
forbindelse med kirkebønnen fra prædikestolen 
nævner vi navnene på dem, der er døde i det 
forløbne år i Sakskøbing sogn, og vi synger sal-
mer om det kristne opstandelseshåb og det evige 
liv. Umiddelbart efter gudstjenesten og frem til 
kl. 17 er der stemningsfuld musik i kapellet på 
kirkegården. Der er mulighed for at tænde et 
lys for en af sine kære og man kan også skrive 
et eller flere navne på et hjerte, som kan lægges 
ved lyset. Rundt om på kirkegården vil konfir-
manderne sørge for grupper af tændte gravlys og 
man er velkommen til at tage et gravlys og sætte 
det på et gravsted.

De familier, der i årets løb har mistet en af deres 
nærmeste, vil få en særlig invitation til gudstje-
nesten, som naturligvis er åben for alle.

Forfulgte kristne
Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg arrangerer 
forbønsgudstjeneste for forfulgte kristne i Ma-
ribo Domkirke søndag den 21. november 2021 
kl. 14.00. Biskoppen har tilladt, at gudstjenester-
ne rundt i stiftet kan henlægges til domkirken 
denne dag og det har menighedsrådet ønsket 
at gøre. 

Efter gudstjenesten er der foredrag med biskop 
emeritus og nuværende formand for ”Tæn-
ketank for forfulgte kristne” Karsten Nissen. 
Det samlede arrangement forventes at slutte 
kl. 16.30. Lolland-Falsters Stifts kalender vil 
blive opdateret med flere oplysninger: www.lf-
stift.dk/kalender.

Koncerter, musikgudstjenester m. m.
Søndag d. 3. oktober kl. 10.30 synger Sakskøbing 
Kammerkor en buket skønne efterårssange ved 
dagens højmesse.

Søndag d. 31. oktober kl. 20 er der stjernekoncert 
med den schweizisk-chilenske organist Catalina 

Vicens. Hun er kendt verden over for sit 
speciale: de små ”håndholdte” orgler, 
som kaldes portativer eller organettoer. 
Man kender især disse instrumenter fra 
middelalderen, og det meste af den mu-
sik, Catalina Vicens spiller i Sakskøbing, 
er da også flere hundrede år gammel. 
Hun har dog også på grund af sit fanta-
stiske musikerskab formået at få adskil-
lige nulevende komponister til at skrive 
musik for sig, og det bliver der også ek-
sempler på.

Søndag d. 7. november kl. 10.30 medvirker 
Sakskøbing Kirkes Pigekor og vokalen-
semblet cantAnima ved Allehelgensguds-
tjenesten. Pigerne går bl.a. i lysprocessi-
on først og sidst og synger desuden et par 
andre musikstykker til Alle helgens dag.

Søndag d. 14. november kl.15.00 spiller 
kirkens organist Flemming Chr. Hansen 
fransk orgelmusik fra tre århundreder. 
Musikken er af Couperin, Franck og 
Tournemire og spilles på både Köhne-
orglet og Allen-orglet.

Kor
Sakskøbing Kirkes Pigekor mangler i år 
en del sangere. Koret har under corona-
nedlukningen ikke haft den samme eks-
ponering som normalt, og det har ført til 
et faldende antal optagelsesprøver. For at 
komme med i koret skal man være mel-
lem 11 og 20 år og have en god stemme, 
og så skal man til en kort udramatisk op-
tagelsesprøve hos korets leder, Flemming 
Chr. Hansen (tlf. 29 26 56 09).

Der er også altid plads til flere sangere 
i vores voksenkor, Sakskøbing Kammer-
kor. Også her kan man henvende sig til 
organisten.

Gudstjenester
Oktober - November 2021
Oktober
   3. 18. s. e. trinitatis kl. 10.30
HMT Sakskøbing Kammerkor 
medvirker

10. 19. s. e. trinitatis kl. 10.30 LL

17. 20. s. e. trinitatis kl. 10.30 LL

24. 21. s. e. trinitatis kl. 19.00 HMT

31. 22. s. e. trinitatis kl. 10.30 
LL Sakskøbing Kirkes Børnekor 
medvirker

November
   7. Allehelgen kl. 15.00 HMT og
LL Sakskøbing Kirkes Pigekor 
medvirker

14. 24. s. e. trinitatis kl. 10.30
Bendicht Mader

21. sidste søndag i kirkeåret 
kl. 14.00 er gudstjenesten henlagt til 
Maribo Domkirke (gudstjeneste for 
hele stiftet, forbønsgudstjeneste for 
forfulgte kristne)

28. 1. s. i advent kl. 10.30 LL


