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Kirke- og
kirkegårdskontor
Sognegården
Vestergade 2,
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Se sognets hjemmeside eller
kontakt en af præsterne

August - September 2022
for Sakskøbing Sogn

Sogneeftermiddag
For alle interesserede arrangerer Sakskøbing menighedsråd jævnlige møder med
et alsidigt program i præstegårdens konfirmandstue, Vestergade 6, hvor der også
er teleslynge. Der er mulighed for gratis
kirkebil, som kan bestilles på tlf. 54 85 43
44 eller 70 25 25 25. Alle er velkomne! Vi
serverer kaffe á 20 kroner.

Tirsdag den 13. september 2022 kl. 14.00
indleder vi sæsonen traditionen tro med
Kordegn
en kort gudstjeneste i kirken og derefter
Vakant
går vi over i præstegårdens konfirmandstue og drikker kaffe med hjemmebag.
Sognepræst
Hanne Margrethe Tougaard Under overskriften Syng i vilden sky har
(HMT)
sognepræst Hanne Margrethe Tougaard
Vestergade 6,
og organist Flemming Chr. Hansen sam4990 Sakskøbing
mensat et program af fællessange, hvor
Tlf.: 54 70 42 02
man kan synge af hjertens lyst med hver
Træffes bedst kl. 11.00-12.00 sit næb i vilden sky.
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

Café Kirkegård
og de nominerede er …
Vores nystartede Cafe Kirkegård er
blevet nomineret til Lolland Falsters
stifts initiativpris. Det er vi ydmyge og
stolte over. Hvem der løber af med prisen
bliver afsløret på årets landemode som
finder sted onsdag d. 5. oktober i Domkirken og Bangs Have. Vi krydser fingre.
Der er café i sanseområdet den første
tirsdag i måneden kl. 14-15.

Høstgudstjeneste
Vi holder høstgudstjeneste søndag den 11.
september 2022 kl. 10.30. Umiddelbart efter er menighedsrådet vært ved en kop
kirkekaffe i tårnrummet.

Gudstjenester

”Se, nu stiger solen!”
I forbindelse med Frugtfestival den tredje
weekend i september vil vi mødes i kirken til en kort gudstjeneste med temaet
”Se, nu stiger solen!” Vi vil synge løs af
alle de kendte og elskede morgensange
og salmer. Det er søndag den 18. september
2022 kl. 9.00.

7. 8. s. e. trinitatis kl. 14.00 LL
14. 9. s. e. trinitatis kl. 19.00 LL
21. 10. s. e. trinitatis kl. 10.30 LL
med efterfølgende
kirkekaffe i
tårnrummet
28. 11. s. e. trinitatis kl. 19.00
LL Sakskøbing
Kirkes Ungdomskor medvirker

Challenge…
Betyder en udfordring og bruges meget
af Youtubere, når de skal lave spændende
videoer. Det gælder om at udfordre sig
selv til noget man ikke plejer at gøre.
Så fra midt september frem til april vil
jeg udfordre jer. Tør du gå i kirke 8 gange, har du mod på at være åbenhjertig og
ærlig, og er du indstillet på blive påvirket
med risiko for ovenikøbet at komme til at
kunne lide det ……….. he-he, så skulle
du tage udfordringen op. Der vil komme
mere på vores Facebook side om det,
hvordan man tilmelder sig osv.

Koncerter og musikgudstjenester

Minikonfirmander
Minikonfirmand er et fælles tilbud fra
alle sogne i gl. Sakskøbing kommune. Af
praktiske årsager foregår undervisningen
i Sakskøbing Sognegård. Undervisningen
begynder onsdag den 31. august 2022 og
slutter med en gudstjeneste i Sakskøbing Kirke søndag den 2. oktober kl. 10.30,
hvor minikonfirmanderne også får deres
diplomer. Vi uddeler invitationer til børnene i august. Kontakt sognepræsterne
Søndag d. 21. august kl. 20 vender organiLisbeth Lumby eller Hanne Margrethe
sten Vibeke Astner hjem til sin bardoms
Tougaard for mere information.
ø for at spille koncert i Sakskøbing. Hun
er opvokset i Maribo, men har i en del år
Babysalmesang
været organist i Vejle og er nu blevet anFra september til december 2022 bliver sat ved Sankt Lukas Kirke i Århus. Hun
der fire hold babysalmesang i Lolland spiller nordiske sommertoner fra både
Østre Provsti med rytmikpædagog Kir- Danmark, Norge, Sverige og Finland på
sten Pedersen og lokale kræfter. Det ene alle kirkens tre orgler. Gratis adgang.
hold mødes i Sakskøbing præstegårds
konfirmandstue og begynder onsdag den Søndag d. 28. august kl. 19 afslutter Saks14. september 2022 kl. 11.30. Alle med et købing Kirkes Ungdomskor en korweekbarn under et år vil modtage en invita- end med at synge det, de har arbejdet
tion med posten. Det er gratis at deltage. med lørdag og søndag, til en aftengudsBabysalmesang er et tilbud med salme- tjeneste. Det er en slags introduktionssang, dans, rim og remser og meget mere. ryste-sammen-weekend, hvor de nye
Kontakt sognepræst Hanne Margrethe medlemmer kan lære hinanden og de
gamle at kende.
Tougaard, hvis du vil vide mere.

August - September 2022
August

September
4. 12. s. e. trinitatis kl. 10.30 HMT
11. 13. s. e. trinitatis kl. 10.30 LL
Høstgudstjeneste
med efterfølgende
kirkekaffe
i tårnrummet
13. Gudstjeneste
kl.14.00 HMT i
forbindelse med
Sogneeftermiddag
18. 14. s. e. trinitatis kl. 9.00 HMT
”Se nu stiger solen!” –
vi synger morgensange i forbindelse
med Frugtfestival
25. 15. s. e. trinitatis kl. 10.30 LL
Sakskøbing Kirkes
Ungdomskor
medvirker
Søndag d. 11. september kl. 20 er der
Slap-af-koncert, hvor man igen kan
svømme hen til elektroniske lydlandskaber - gerne liggende på en
kirkebænk eller et medbragt liggeunderlag. Solist er kirkens organist,
som denne aften optræder under
sit lydkunstnernavn SoundOkapi.
Gratis adgang.
Søndag d. 25. september kl. 10.30
medvirker kirkens ungdomskor
igen ved gudstjenesten - denne
gang med musik, der har krævet et
længere træk at lære end en weekend, bl.a. en smuk motet, som synges hele tre gange.
Sangformiddage
Fra september begynder sangformiddagene igen. Første gang er
onsdag d. 28. september kl. 10-11.30 i
Sognegården. Højskolesange, tilsat
kaffe og småkager, og det er gratis
at være med.

