Kirkeblad

Oktober - November 2022
for Sakskøbing Sogn
Det koster ganske gratis og man skal heller ikke tilmelde sig, blot møde op med lommelygte og mod!

Kirke- og
kirkegårdskontor
Sognegården
Vestergade 2,
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,
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,
Sakskøbing
Tlf.: 54 77 28 82
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

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 11. oktober 2022 kl. 14.00 Demens
Vi får besøg af Mette Thomson fra Ældre Sagen i
Sakskøbing. Mette er demensansvarlig i lokalbestyrelsen og koordinerer demensaktiviteterne. Mette
vil fortælle om, hvordan demens påvirker livet, også
hos de pårørende, og om hjælp og tilbud.
Tirsdag den 8. november 2022 kl. 14.00
Svanevig Hospice
Hjørdis Høeg-Andersen fortæller om opbygningen
af Svanevig Hospice og om de mange aktiviteter,
der er på stedet takket være de frivillige hænder, og
om den store positive bevågenhed, Svanevig Hospice har i landsdelen. Hjørdis har været formand
for støtteforeningen gennem 12 år og er fortsat
frivillig med havearbejdet.
Spis-drik-vær glad
Så begynder vi en ny sæson fællesspisninger i Sognegården. Vi kalder det Spis-drik-vær glad, for det
sammenfatter meget godt hvad det drejer sig om.
I samarbejde med Ældresagen byder Sakskøbing
sogns menighedspleje på god gammeldags mad,
kaffe og kage. Det foregår i sognegården, i den
store sal på 1. sal. Indgang gennem gården, hvor
der både er trapper og elevator. Det er muligt at
bestille kørsel samtidig med at man melder sig til.
Dette sker til Doris Hartmeyer på 54779008. Det
koster 100 kr. for mad, kaffe, kage og som regel en
form for underholdning eller indslag. Der er fællesspisning flg. datoer:
2. oktober kl. 12-14,30.
6. november kl. 12-14,30.

Alle helgens dag
Søndag den 6. november 2022 er det Alle helgens
dag, hvor vi mindes de døde. Gudstjenesten i Sakskøbing Kirke kl. 15.00 er derfor noget helt specielt.
Sakskøbing Kirkes Ungdomskor og vokalensemblet cantAnima medvirker med lysprocession først
og sidst foruden kormusik. I forbindelse med kirkebønnen fra prædikestolen nævner vi navnene på
dem, der er døde i det forløbne år i Sakskøbing
sogn, og vi synger salmer om det kristne opstandelseshåb og det evige liv. Umiddelbart efter gudstjenesten og frem til kl. 17 spiller kirkens organist
stilfærdig orgelmusik 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 konfirmanderne 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 gudstjenesten, som naturligvis er åben for alle.
Challenge!
Tør du gå i kirke 8 gange? Og være med i et lille
projekt om hvorfor vi går i kirke og hvorfor ikke,
hvornår vi gerne vil og hvornår vi ikke gider?
Så hører jeg, Lisbeth Lumby, gerne fra dig senest
24. oktober. Udfordringen er primært rettet mod
jer som ikke kommer så meget i kirke, jer der er
ligesom jeg, er voksne måske med børn der bor
hjemme, måske med aldrende forældre, måske med
job og karriere og ansvar der tynger på skuldrene.
Jeg hører tit udsagn som ”det er kedeligt i kirken”
og ”det er tørt og langtrukkent”. Men når jeg så
spørger hvornår de oplevede det, så viser det sig
at det enten stammer tilbage fra konfirmationsdagene eller mere er udtryk for en fordom. Jeg vil så
gerne blive klogere på hvad I synes om kirken og
gudstjenesten, men jeg vil også gerne vise jer hvad
kirke og gudstjeneste er. Så det er lidt en win-win
situation, hvis I spørger mig.
Så tør du tage udfordringen op og deltage i mit lille
projekt, som vil foregå fra november 22 til maj 23?
Skriv til mig på mail lrkr@km.dk

Kirkegård
Vi afholder den sidste kirkegårdscafé i år tirsdag
den 4. oktober kl. 14-15.
Sakskøbing kirkegård er nu blevet godkendt som
Grøn kirkegård. Se www.gronkirke.dk
Legat
Sakskøbing sogns legat uddeles hvert år til jul til
værdigt trængende familier. Modtagerne af legatet
skal have bopæl i den tidligere Sakskøbing kommune. Ønsker man at komme i betragtning til legatet, udfyldes et ansøgningsskema inden mandag
den 14. november 2022. Ansøgningsskemaet kan
hentes på kirkekontoret eller hjemmesiden fra den
24.10.2022.

Menighedsrådsformand
Ulla Petersen,
Enebærvej 15, Sakskøbing,
Tlf. 29 64 83 31

Koncerter m.v.:
Onsdag d. 5. oktober til søndag d. 9. oktober tager vokalensemblet Voci fluenti til international korkonkurrence i Magdeburg. Koret skal deltage i kategorierne
Vokalensemble og Kirkemusik og desuden synge ved
flere andre koncerter. Man kan løbende følge med i
Voci fluentis oplevelser i Magdeburg ved at like ensemblets side på Facebook, hvor både turistbilleder
og konkurrenceresultater vil blive delt undervejs.

Kirkeværge
Conny Krogh, Toldboderne
9 st. th Sakskøbing.
Tlf. 21 62 81 91
Kirkebil
DanTaxi tlf. 54 85 43 44
eller 70 25 25 25
Sognets hjemmeside
www.sakskobing-sogn.dk

Minikonfirmander
Minikonfirmandernes undervisning afsluttes med
en gudstjeneste i Sakskøbing Kirke søndag den 2.
oktober kl. 10.30, hvor de får deres diplomer. Gudstjenesten er naturligvis for alle, og minkonfirmandernes familier er særligt inviteret.
Lys og mørke
Søndag d. 9. oktober inviterer vi alle børn og familier
til en anderledes oplevelse i kirken. Vi begynder
kl. 18. Kirken er mørk og dyster så tag lommelygterne med, for der foregår mange mærkelige ting
i og omkring kirken. Blandt andet en skattejagt,
forskellige stationer hvor man skal lave noget, gætte
noget, smage noget. Uden for kirken vil der være et
lille suppekøkken, hvor man kan få aftensmaden,
som er aspargessuppe og brød.
Kl. 19.00 holder vi en kort gudstjeneste sammen,
hvor vi skal synge og høre om lyset i verden.

Oktober - November 2022
Oktober

2. 16. s. e. trinitatis kl. 10,30 HMT og
LL Minikonfirmandafslutning og
kirkekaffe
9. 17. s. e. trinitatis kl. 19.00 LL, Lys og
mørke,gudstjeneste
og aktiviteter
16. 18. s. e. trinitatis kl. 10.30 HMT
Sakskøbing
Kammerkor deltager
23. 19. s. e. trinitatis kl. 10.30 HMT
30. 20. s. e. trinitatis kl. 10.30 LL
Børnekoret deltager

November
6. Allehelgen

kl. 15 HMT og
LL Ungdomskoret
deltager.
13. 22. s. e. trinitatis kl. 10,30 HMT
20. sidste søndag
i kirkeåret
kl. 14.00 BM
27. 1. s. i advent
kl. 10.30 LL
Kirkekaffe
buket efterårssange, som drysses ud over
gudstjenesten med rund hånd. Der er stadig nogle få ledige pladser i børnekoret kontakt Jannie Ekelund for nærmere info
23 37 39 06.
Søndag d. 6. november Alle helgens dag
kl. 15 er Sakskøbing Kirkes Ungdomskor
og vokalensemblet cantAnima med ved
gudstjenesten. Ungdomskoret synger også
i Nordre Kirke, Nyk.F. samme dag kl. 19.

Børnekorleder
Jannie Ekelund Andersen
Tlf.: 23 37 39 06
Kirketjener
Bibi Hansen Beske
tlf. 21 25 30 93
Lene Thun Madsen
tlf. 23 37 31 39

Gudstjenester

Søndag d. 16. oktober kl. 10.30 medvirker Sakskøbing Kammerkor ved gudstjenesten. Koret arbejder
her i efteråret med kollektivt arrangerede/improviserede udgaver af sange fra kirkefællesskabet i Taizé
tilsat soundscapes på synthesizer. Det bliver derfor
kormusik i anderledes rammer, man kan høre ved
denne gudstjeneste. Koret synger samme program
i Væggerløse Kirke tirsdag d. 18/10 kl. 19.30.
Søndag d. 30. oktober kl. 10.30 synger Sakskøbing
Kirkes Børnekor ved højmessen. Det bliver en fin

Sangformiddage
Onsdagene d. 26. oktober og 23. november
kl. 10-11.30 er der sangformiddag i Sognegården. Her synger vi sange fra højskolesangbogen og drikker en hyggelig kop kaffe.
Alle er velkomne, og det er gratis.
Ungdomskoret
Der er stadig en del ledige pladser i kirkens ungdomskor, og nu gælder det jo både
piger og drenge. For at komme med skal
man være mellem 11 og 19 år, have en god
stemme og god grundmusikalitet. Drenge
skal være landet i deres voksenstemme.
Ring/skriv til korets leder, Flemming, på
29 26 56 09 og hør nærmere.

Babysalmesang
Fra september til december 2022 er der fire
hold babysalmesang i Lolland Østre Provsti
med rytmikpædagog Kirsten Pedersen og
lokale kræfter. Det ene hold mødes i Sakskøbing præstegårds konfirmandstue. Alle
med et barn under et år er velkomne, og
det er gratis at deltage. Babysalmesang er et
tilbud med salmesang, dans, rim og remser
og meget mere. Kontakt sognepræst Hanne
Margrethe Tougaard, hvis du vil vide mere.

