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Torsdag 12.30-18.00
Fredag 9.00-12.30
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Februar - Marts 2022
for Sakskøbing Sogn

Sogneeftermiddage
Vi er desværre nødt til at aflyse resten af
denne sæsons sogneeftermiddage pga. den
omfattende smitte her i landet. Dette gælder for sogneeftermiddagen d. 8. februar og
sogneudflugten d. 8. marts.

lier med et barn under et år modtager en
invitation med posten. Hvis du er nysgerrig efter at vide, hvad babysalmesang er, så
er du velkommen til at kigge ind og synge
med! Forløbet afsluttes søndag den 26. juni
kl. 10.30 i Sakskøbing Kirke, hvor vi holder
gudstjeneste for børnefamilier, med masser
af fagter og rytmik.

Kordegn
Helle Huysdens Nordstrøm

6. sidste
s. e. h. 3 k.

Pastor
Bendicht Mader
Tlf. 54 77 20 39
Særligt tilknyttet Saxenhøj
og bistår i Sakskøbing sogn.
Sakskøbing Kirkegård
Maribovej 1,
4990 Sakskøbing

kl. 19.00 LL

13. Septuagesima kl. 10.30 HMT
Koncerter og musikgudstjenester
Søndag d. 6. februar kl. 14 synger Landskoret
koncert i Sakskøbing Kirke. Det er et kor
bestående af omkring 25 piger, håndplukket
fra landets mange kirkekor, som så at sige
svarer til et landshold i fx. fodbold. Koret
ledes af Birgitte Næslund Madsen og synger klassisk kirkemusik på meget højt plan.
Korets koncert afslutter en øveweekend i
Sakskøbing Kirkes lokaler.

Spis-Drik-Vær glad
Vi har holdt en ufrivillig pause her først i det
Sognepræst
Hanne Margrethe Tougaard nye år pga. coronasituationen, men vi satser benhårdt på at være tilbage med fælles(HMT)
spisningerne fra marts måned igen. Søndag
Vestergade 6,
4990 Sakskøbing
d. 6. marts kan vi igen mødes om et godt
Tlf.: 54 70 42 02
måltid. Tilmeldingen som vanlig til Doris Onsdag d. 2. marts kl. 20 er der Slap-af-konTræffes bedst kl. 11.00-12.00 Hartmeyer tlf. 54 77 90 08 senest ugen før.
cert for 14. gang. Denne gang spiller kirkens
hmt@km.dk.
organist Flemming Chr. Hansen stilfærdig,
Mandag er fridag
meditativ orgelmusik fra forskellige tider.
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

Februar - Marts 2022
Februar

Det er vi selvfølgelig meget kede af, men det
kan desværre ikke være anderledes under de
nuværende omstændigheder.
Sæsonen med sogneeftermiddage begynder
igen til september og der håber vi at se jer
alle igen.

Gudstjenester

20. Sexagesima

kl. 10.30 HMT

27. Fastelavn

kl. 10.30 HMT

Marts
6. 1. s. i fasten kl. 19.00 LL
Sakskøbing Kirkes Ungdomskor
medvirker
13. 2. s. i fasten

kl. 10.30 LL

20. 3. s. i fasten

kl. 19.00 HMT

27. Midfaste

kl. 10.30 HMT

Babysalmesang – kom og vær med!
Fra marts til juni 2022 er der babysalmesang med rytmikpædagog Kirsten Pedersen
og sognepræst Hanne Margrethe Tougaard.
Vi mødes i præstegårdens konfirmandstue,
Vestergade 6. Det er gratis at deltage. Første gang er onsdag den 16. marts kl. 11.30.
Babysalmesang er et tilbud om musik og
rytmik kombineret med salmesang, dans,
rim og remser og meget mere. Alle fami-

Kirkegårdsleder
Gitte Hornbæk Svendsen
Tlf. 61 22 18 93
Sakskoebingkirkegaard@
mail.dk
Organist
Flemming Chr. Hansen
Kontor: Vestergade 2
Tlf.: 29 26 56 09
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

Koncerten er ganske uformel, og publikum
opfordres til at lægge sig på kirkebænke eller medbragte liggeunderlag og bare nyde
musikken. Kirken er udelukkende oplyst af
stearinlys, og stemningen er helt unik.
Søndag d. 6. marts kl. 19 er der musikgudstjeneste, hvor Sakskøbing Kirkes Ungdomskor
medvirker. Det bliver første gang, man kan
høre koret, som tidligere var et rent pigekor,
i sin nye form tilsat unge mænd og drenge.
Præcis hvad og hvor meget, koret synger,
afgøres først sent, for de ca. 25 sangere øver
kun på dette repertoire i denne weekend.
Der er enkelte ledige pladser i koret for pi-

ger mellem 11 og 20 og drenge fra
15-20. Interesserede kan henvende
sig til organisten.
Der er gratis adgang til alle musikarrangementerne.
Sangformiddage
Onsdagene 23. februar og 23. marts
kl. 10-11.30 er der sangformiddag i
Sognegården. Vi synger løs i højskolesangbogen og drikker kaffe i pausen.
Hold øje med evt. aflysninger på
Facebook eller i dagspressen.

