Kirkeblad

Juni - Juli 202
for Sakskøbing Sogn
åbne de nysgerrige ører for musikken.
Alt er improviseret, og når koncerten er
slut, eksisterer musikken kun i publikums
erindring.

Kirke- og
kirkegårdskontor
Sognegården
Vestergade 2,
4990 Sakskøbing
Tlf.: 54 70 44 09
sakskoebing.sogn@km.dk
Kirkekontorets
åbningstider
Se sognets hjemmeside eller
kontakt en af præsterne
Kordegn
Vakant
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 Kirkegård
Maribovej 1,
4990 Sakskøbing
Kirkegårdsleder
Gitte Hornbæk Svendsen
Tlf. 61 22 18 93
saxkirkegaard@gmail.com
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

Gudstjenester

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.

Juni - Juli 2022
Juni
5. Pinsedag
6. 2. pinsedag

Det er søndag den 26. juni 2022 kl. 10.30.
Vores faste musikpædagog Kirsten medvirker
også.
Efter gudstjenesten er der hygge og
lidt at spise i det fri uden for kirken.
Der er nok til alle, både babyer, forældre, søskende og bedsteforældre. Der er gratis adgang, og dørene åbnes
Det er gratis at deltage.
kl. 19.30, så man kan komme ind og finde sig en god plads.

Koncerter
Søndag d. 12. juni kl. 16 synger alle kirkens
egne kor sommerkoncert med musik af
mange forskellige slags. Sakskøbing Kirkes Børnekor, Sakskøbing Kirkes Ungdomskor, Sakskøbing Kammerkor og de
to vokalensembler cantAnima og Voci
fluenti medvirker med hver sin afdeling,
og til sidst samles de ca. 70 sangere til et
fællesnummer i en helt særlig opstilling.

Kor
Der er ledige pladser i de fleste af vores kor efter sommerferien. Særligt er vi
på udkig efter drenge til børnekoret og
drenge/unge mænd til ungdomskoret,
men sanginteresserede af alle køn og i
alle aldre er velkommen til at kontakte
organist Flemming Chr. Hansen på
29 26 56 09 eller for børnekorets vedkommende korleder Jannie Ekelund på
23 37 39 06.

kl. 10.30 HMT
kl. 11.00
Lolland Østre
Provsti fælles
gudstjeneste i
Fuglsang Have
12. Trinitatis
kl. 10.30 LL
19. 1. s. e. trinitatis kl. 10.30 BM
26. 2. s. e. trinitatis kl. 10.30 HMT
Salmedans for
hele familien

Juli
3. 3. s. e. trinitatis
10. 4. s. e. trinitatis
17. 5. s. e. trinitatis
24. 6. s. e. trinitatis
31. 7. s. e. trinitatis

kl. 10.30 LL
kl. 10.30 HMT
kl. 10.30 HMT
kl. 19.00 HMT
kl. 10.30 HMT

Dørene åbnes kl. 15.30.
OBS: der tages entré på 30 kr. pr. person
(kun kontant betaling), som går ubeskåret til uddeling af jule- og konfirmationshjælp fra sognets legat.

Minikonfirmand
Til efteråret er det igen muligt at gå til
minikonfirmand. Tilbuddet gælder for
børn i 3. klasse og er ganske frivilligt
og gratis. Vi mødes 5 gange i løbet af
september/oktober og undervejs er der
også 2 gudstjenester. Det vil være onsdage eftermiddage efter skole og vi plejer at arrangere gå-busser fra skolerne til
sognegården.

Søndag d. 19. juni kl. 20 er der Slap-afkoncert for 15. gang, og denne gang bliver det lidt anderledes. Lydkunstnerne
Hanne Raffnsøe og SoundOkapi (som er
kunstnernavnet for kirkens organist, når
han spiller elektronisk musik) blander
deres musikalske universer til en spæn- Der kommer en rigtig invitation når børdende og uforudsigelig mosaik. Publikum nene begynder i skole igen efter sommerinviteres til at lægge sig på kirkebænkene ferien.
eller på et medbragt liggeunderlag og

Café Kirkegård
Som noget nyt prøver vi nu at lave en lille kirkegårdscafé. Det er
et tilbud til alle jer som jævnligt
kommer på kirkegården og dig
som måske ikke kommer så tit.
I stedet for blot at gå med bøjet
hoved til og fra, så opfordrer vi til
et lille smil og en kop kaffe i sanseområdet. Sorgen over at miste slipper ingen af os for, men kan vi dele
den med andre, bliver den knap så
tung at bære.
Der er café på kirkegården hver
den første tirsdag i måneden
kl. 14-15. Der er tale om stående
kaffe, men der er også enkelte
bænke der gerne må benyttes.
Første gang er d.7/6.
Vel mødt!
Sakskøbing Kirkegård og menighedsråd

