
Kirkeblad for Sakskøbing Sogn
December 2022 - Januar 2023

Kirke- og 
kirkegå rdskontor 
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 Kirkegå rd 
Maribovej 1, 
4990 Sakskøbing 

Kirkegå rdsleder
Gitte Hornbæk Svendsen
Tlf. 61 22 18 93
saxkirkegaard@gmail.com

Organist 
Flemming Chr. Hansen 
Kontor: Vestergade 2 
Tlf.: 29 26 56 09

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 

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

Kirkeværge 
Vakant.

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 kon-
firmandstue, Vestergade 6. Der er mulig-
hed for gratis kirkebil, som kan bestilles på 
tlf. 54 85 43 44. Alle er velkomne! Vi serve-
rer kaffe med hjemmebag á 20 kroner. 

Nu bæres lyset frem…
Tirsdag den 13. december 2022 kl. 14.00. Vi 
begynder med en kort gudstjeneste i kirken, 
hvorefter julekaffen står klar i præstegårdens 
konfirmandstue. Sognepræst Lisbeth Lum-
by vil fortælle om Santa Lucia, hvem var 
hun og hvorfor fejrer vi denne helgen stadig-
væk. Vi skal besøge både Italien og Sverige 
og høre om sjove skikke og traditioner. 

Billeder fra det gamle Sakskøbing
Tirsdag den 10. januar 2023 kl. 14.00. René 
Allan Larsen, som er ivrig fotograf og gen-
nem mange år meget engageret i Sakskø-
bing Lokalhistoriske Arkiv og Sakskøbing 
Lokalhistoriske Forening, fortæller og viser 
billeder fra det gamle Sakskøbing.

Spis Drik Vær Glad
Vi fortsætter det gode selskab og den dejlige 
mad i det nye år. Der vil være fællesspisning 
søndag d. 8. januar kl. 12-14,30, tilmelding 
til Doris Hartmeyer (54779008) senest 
1. januar. 
I februar er fællesspisningen udvidet med 
menighedsmøde, hvor der efter det store 
kolde bord med lune retter, vil kunne slås 
mave mens menighedsrådet fortæller om 
deres arbejde, økonomi, projekter og ak-
tiviteter. Til kaffen er der, traditionen tro, 
pandekager ad libitum. Det er d. 5. februar 
kl. 12-15.30 og tilmelding kan ske enten til 
Doris Hartmeyer (54779008) eller til Saks-
købing kirkekontor senest d. 29. januar.

Challenge- udskudt
I sidste kirkeblad lød der en udfordring om 
at være med i et forløb, hvor man skulle gå 
i kirke 8 gange og tænke tanker om det. Der 
var desværre meget få der meldte sig, så der-
for bliver forløbet udskudt til det nye år. 

(musikikon)

Sangformiddage
Onsdagene d. 21. december og 25. januar er det 
sangformiddag i sognegården kl. 10-11.30. 
Som altid synger vi løs i højskolesangbogen 
og drikker en kop kaffe undervejs. Det er 
gratis at være med.

Koncerter m.v. 
Søndag d. 4. december kl. 16 mødes de fle-
ste af byens kor til julekoncert. Saxkjøbing 
Mandskor, Sakskøbing Kammerkor, Saks-
købing Kirkes Ungdomskor og de to vo-
kalensembler cantAnima og Voci fluenti er 

med. De synger en lille afdeling hver for sig 
og samles til sidst i et kendt fællesnummer. 
Dørene åbnes kl. 15.30.

OBS: Der tages entré ved denne koncert 
– KUN KONTANT og gerne lige penge – 
30 kr. pr. person, som går ubeskåret til uddeling 
af julehjælp.

Søndag d. 18. december kl. 16 synger alle kir-
kens unge sangere til De ni læsninger - en 
musikgudstjeneste efter engelsk forbillede 
med bibellæsninger og kormusik. Læsnin-
gerne er lagt i hænderne på konfirmander 
og medlemmer af menighedsrådet og me-
nigheden. Kormusikken er med kirkens bør-
nekor og ungdomskor samt vokalensemblet 
cantAnima, ialt omkring 40 sangere mellem 
6 og 19 år.

Lørdag d. 7. januar kl. 15 spiller Sakskøbing 
Tambourkorps deres traditionelle nytårs-
koncert med nyt og gammelt fra korpsets 
store repertoire, dirigeret af Michael Bor-
chersen Madsen. Der er gratis adgang, og 
dørene åbnes kl. 14.30.

LUCIA fra Ellekildeskolen
Søndag d. 11. december deltager Ellekildesko-
lens. Luciabørn i gudstjenesten kl. 10.30. 
De vil synge om lyset der bæres frem og 
også stå for et korindslag undervejs.

Guld til Voci fluenti
Sognets vokalensemble for voksne, Voci flu-
enti, var i oktober til international korkon-
kurrence i den tyske by Magdeburg. Her 
sang de ti sangere både til koncerter og til 
konkurrencer i to kategorier. I kategorien 
kirkemusik blev det til sølvdiplom og i ka-
tegorien specifikt for vokalensembler blev 
det til gulddiplom ligesom i Barcelona for 
4 år siden.

Sakskøbing Kirkes Ungdomskor
Der er stadig ledige pladser i ungdomsko-
ret for drenge og piger mellem 11 og 19 år. 
Drenge skal være færdig med at have stem-
men i overgang. Ring eller skriv til
korleder Flemming på 29 26 56 09.

Gudstjenester
December-januar 2022-23

December
4.   2. s.i advent kl. 10.30 HMT
11. 3. s.i advent kl. 10.30 LL
13.   kl. 14.00 LL i forbindelse 

med sogneeftermiddag
18. 4. s. i advent  kl. 16.00 HMT De ni 

læsninger, Sakskøbing 
Kirkes Børnekor og 
Ungdomskor medvirker

24. Juleaften   kl. 13.30, 14.45, 16.00 
HMT

25. Juledag  kl. 10.30 LL
26. 2. juledag  kl. 10.30 HMT

Januar
1. Nytårsdag  kl. 14.00 LL
8. 1. s. e. H3K kl. 10.30 HMT
15. 2. s. e. H3K kl. 10.30 LL
22. 3. s. e. H3K kl. 10.30 HMT
29. Sidste s. e. H3K kl. 10.30 LL

Café Kirkegård
Selvom café kirkegård egentlig holder 
vinterpause, så vil vi alligevel gerne 
invitere til en lidt anderledes café i 
december. Tirsdag d. 6. december 
kl. 14-15 vil kirkegårdens personale 
lave en lille rundvisning på den gran-
pyntede kirkegård og bagefter er der 
gløgg og æbleskiver i kapellet. Alle er 
velkomne. 


