
Kirkeblad for Sakskøbing Sogn
December 2021 - Januar 2022

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

Sogneeftermiddage
For alle interesserede arrangerer Sakskø-
bing menighedsråd jævnlige møder med 
et alsidigt program i præstegårdens konfir-
mandstue, Vestergade 6. Der er mulighed 
for gratis kirkebil, som kan bestilles på tlf. 
54 85 43 44. Alle er velkomne! Vi serverer 
kaffe med hjemmebag á 20 kroner. 

Ærlige Søren fortæller røverhistorier fra mid-
delalderen
Tirsdag den 14. december 2021 kl. 14.00.
Vi begynder med en kort gudstjeneste i kir-
ken, hvorefter julekaffen står klar i præste-
gårdens konfirmandstue. Dagens fortæller 
er Ærlige Søren, som er kendt fra Middel-
aldercentret.
Vi fejrer, at konfirmandstuen fylder 50 år 
og der bliver naturligvis også tid til at synge 
adventstidens salmer.

Demens
Tirsdag den 11. januar 2022 kl. 14.00.
Vi får besøg af Mette Thomson fra Ældre 
Sagen i Sakskøbing. Mette er demensan-
svarlig i lokalbestyrelsen og koordinerer 
demensaktiviteterne. 
Mette vil fortælle om, hvordan demens på-
virker livet, også hos de pårørende, og om 
hjælp og tilbud.

Spis-Drik-Vær Glad
Vi fortsætter vores hyggelige fællesspisnin-
ger i sognegården søndag d. 5. december og 
søndag d. 9. januar kl. 12-14,30. 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, 
Vestergade 2. Indgang skal ske gennem bag-
gården, hvor der også er adgang til elevator. 
Bindende tilmelding senest ugen før til: Do-
ris Hartmeyer: 54 77 90 08.
Vi følger naturligvis de gældende retnings-
linjer vedr. corona og minder om at man 
selvfølgelig melder afbud hvis man er syg, 
eller har symptomer. Da det jo har vist sig 
at man godt kan blive smittet selvom man 
er vaccineret opfordrer vi til, at man lader 
sig teste jævnligt.

Skulle man blive forhindret må man rigtig 
gerne huske at melde afbud!
Kørsel kan bestilles samtidig med tilmelding

Diakoniens dag og menighedsmøde
Søndag d. 30. januar afholder vi diakoniens 
dag i Sakskøbing. Først er der gudstjene-
ste kl. 10,30 i kirken, og derpå er der i fæl-
lesskab med Spis-Drik- Vær Glad frokost i 
sognegården, som menighedsrådet er vært 
ved. Derefter er der menighedsmøde, hvor 
menighedsrådet fortæller om deres arbejde 
det forgangne år, igangværende projekter og 
fremtidige planer og arrangementer i sognet. 
Undervejs er der kaffe og pandekager. Arran-
gementet forventes at slutte ca. kl. 15-15,30.
Tilmelding skal ske til enten Doris Hartme-
yer 54 77 90 08 eller Lisbeth Lumby, 54 77 
28 82 senest d. 23. januar.

Koncerter og musikgudstjenester
Søndag d. 5. december kl. 16 kan vi, efter at 
have sprunget et år over, igen holde julekon-
cert med alle byens kor. I år deltager Saxkjø-
bing Mandskor, det grønlandske kor Aqis-
seq, Sakskøbing Kirkes Pigekor, Sakskøbing 
Kammerkor og vokalensemblet Voci fluenti. 
Kom i god tid - dørene åbnes kl. 15.30. 
Der tages entré på 30 kr. pr. person (KUN 
KONTANT og gerne med lige penge)
Det indkomne beløb går ubeskåret til ud-
deling af julehjælp fra sognets legat.

Tirsdag d. 14. december kl. 20 er der slap-af-
koncert med vokalartisten Helle Thun og 
kirkens organist. Her kan man slippe jule-
stressen for en tid og bare lægge sig på en 
kirkebænk og høre smuk, elektronisk mu-
sik. Man kan også selv tage et liggeunderlag 
med og finde en god plads på gulvet. Der er 
gratis adgang.

Søndag d. 19. december kl. 16 synger alle kir-
kens unge sangere til musikgudstjenesten 

De ni læsninger. Dvs. både børnekor, 
pigekor og vokalensemblet cantAni-
ma medvirker. Læsningerne læses af 
konfirmander og andre fra menighe-
den.

Lørdag d. 8. januar kl. 15 er der nyt-
årskoncert med Sakskøbing Tam-
bourkorps under ledelse af Michael 
Borchersen Madsen. Kom i god tid 
- dørene åbnes kl. 14.30.

Søndag d. 30. januar kl. 10.30 medvir-
ker den unge saxofonist Smilla Ptak 
ved højmessen, hvor hun spiller først 
og sidst samt til nogle af salmerne. 

Kor-nyt
Kirkens pigekor bliver - i hvert fald 
i en periode - til et blandet ung-
domskor med både drenge og piger. 
Der er ledige pladser til både piger 
i alderen 11-20 og drenge i alderen 
15-20 (man skal have fået sin vok-
senstemme for at være med). Kontakt 
korets leder Flemming Chr. Hansen 
og hør nærmere - tlf. 29 26 56 09.

Gudstjenester
December 2021 - 
Januar 2022

December 2021
   5. 2. s. i advent  kl. 10.30 HMT 

12. 3. s. i advent kl. 10.30 LL 
Ellekildeskolen medvirker med 
Luciaoptog

14. kl. 14.00 HMT i forbindelse 
med sogneeftermiddag

17. kl. 8.20, 9.10 og kl. 10.00 
Skolernes juleafslutning HMT

19.  4. s. i advent kl. 16.00 
HMT De Ni Læsninger, 
Sakskøbing Kirkes Børnekor, 
Sakskøbing Kirkes Pigekor og 
vokalensemblet cantAnima 
medvirker

24.  Juleaften kl. 13.30, 14.45 og 
16.00 LL

25. Juledag kl. 10.30 HMT

26. 2. juledag kl. 10.30 LL

Januar 2022
  1. Nytårsdag kl. 14.00 HMT

  2.  Helligtrekongers søndag 
kl. 10.30 LL Kirkekaffe

  9. 1. s. e. h. 3. k. kl. 19.00 HMT

16. 2. s. e. h. 3. k. kl. 10.30 LL

23. 3. s. e. h. 3. k. kl. 10.30 HMT

30. 4. s. e. h. 3. k. kl. 10.30 HMT, 
Smilla Ptak medvirker på saxofon

Onsdag d.1. december kl. 19 er der festlig og hyggelig julekoncert, hvor Sakskøbing Kirkes 
Børnekor synger sammen med DR´s Silja Okking og Ensemble Storstrøm. Billetter á 50 
kr. kan købes via link på www.ensemblet.dk.

Corona
Indtil videre er det påbudt 
at der skal fremvises gyldigt 
coronapas ved koncerter og 
gudstjenester hvor der er 
mere end 100 mennesker. 
Så vi anbefaler at man altid 
husker at medbringe gyldigt 
coronapas når man skal i 
kirke her i juletiden.


