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KIRKENYT udkommer i sognet fire gange årligt: Sidst i februar, maj, august og november.
Får man det ikke, eller hører
man om nogen, der ikke får det,
kontakt da kirkekontoret.

Nyt fra Menighedsrådet
Af Knud H. Kofoed

Menighedsrådets
sammensætning

er ændret siden sidste Kirkenyt. Som nyt (født) medlem er
sognepræst Hanne Lundsgaard
indtrådt i Menighedsrådet pr. 1.
september. Jacob Thyssen udtrådte af rådet den 18. august og
Finn Sørensen den 22. september.
Herefter er 1. suppleant Annelise
Larsen og 2. suppleant Flemming
Müthel Olsen indtrådt i Menighedsrådet som ordinære medlemmer. Claus Jørgensen er herefter
rykket op som 1. suppleant.

Menighedsrådsmøder
2012
2. februar i Rytterskolen
22. marts i Sundkirken
10. maj i Rytterskolen
14. juni i Sundkirken
16. august i Rytterskolen
20. september i Sundkirken
25. oktober i Rytterskolen
22. november i Sundkirken
Alle møder er kl. 19.00

Sogneundersøgelse
– kirken er vigtig

I foråret 2011 har menighedsrådet
via Kirkenyt udsendt en spørgeskemaundersøgelse, som 94 af
sognets beboere har svaret på.
Tak til dem der brugte tid på at
tænke tingene igennem og svare
udførligt og godt. Her kommer
et lille overblik over de fremherskende tendenser og resultater:
- 61 kvinder og 33 mænd har
svaret, heraf bor flertallet, nemlig 38 i en husstand med 2 personer, 26 bor alene.
Fortsættes side 7

Ord til eftertanke
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Et år mere

Skrevet af sognepræst Hanne Lundsgaard
Nytåret står for døren lige om
lidt, ja i kirken er vi faktisk et
skridt foran. Vi fejrer nemlig nytår 1. søndag i advent. Vi vender
bladet og starter på en frisk. Og
paradoksalt nok er det så den tid
på året, hvor vi de fleste af os går
allermest op i traditionerne. Advent og jul skal være sådan som
de plejer at være, som vi tror det
altid har været. Det gode ved traditioner er, at vi kender dem, vi
ved hvad der skal ske – og vi ser
på det meste med genkendelsens
glæde. Men ”i virkeligheden” er
hver ny dag, hver ny december,
hver ny jul altid NY. Meget ligner
de foregående år, men der er også
altid noget som er anderledes,
noget som forandrer sig. Det kan
være både godt og skidt. Måske
savner vi nogen, som ikke længere er hos os. Måske er der kommet en lille ny til i familien. Det

kan være svært med forandringer,
de gør os utrygge og usikre på
hvad morgendagen og fremtiden
bringer. Så er traditionerne gode
som ballast og baggrund. Men i
mødet med fremtiden og det nye,
skal vi ikke være så bekymrede
for forandringerne, heller ikke,
når de rammer i vores liv. Det
nye er drivkraften – på godt og
på ondt. Menneskelivet går altid
den vej – fremad. Ved nytårstid
er det naturligt at se bagud, men
fordi livet er nyt hvert år og hver
dag, så må vi først og fremmest
se frem, og leve her og nu i den
nutid, der er vores. Vi kan roligt
tilpasse traditionerne, så der er
plads til de forandringer som livet
møder os med.
Poul Borums lille nytårsdigt rammer tonen fint – selvfølgelig vil vi
et år mere – også selvom meget
ikke er som det var, også selvom

vi ikke aner hvordan fremtiden
ser ud.
En af de allerbedste grunde til
at se morgendagen i øjnene med
fortrøstning er at Gud er blevet
menneske. Derfor er han med os
og hos os hver eneste dag. Julens
glædelige budskab er at Gud er
os nær i Jesus Kristus, derfor skal
vi se fremad mod den nye dag og
det nye med glæde, med fortrøstning og med håb.
Med disse tanker ønskes derfor
glædelig jul og velsignet Nytår i
både hjem og kirke.

Et år mere, Herre!
Jeg ved ikke, hvordan jeg skal takke.
Et år af sorger og glæder,
nærheder og ligegyldigheder,
opfyldthed og nød.
Et år nærmere min død.
Et år mere af forsvindende drømme
og knopper der blev til løv.
Et år mere
lagt oven i bunken af år
der synker længere ned
og bliver støv.
Et år mere
at samle grunde til at ville
et år mere, Herre!
Poul Borum
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Børnesiden
Juniorkonfirmander
i Sundkirken

Lørdag d. 7. januar 2012 kl. 15.

00

KFUM spejderne i Engmose & Toreby grupper,
inviterer alle spejdere og deres familie til
Nytårsparade i Sundkirken.

Nytårsparade og fakkeltog gennem Sundby.
15.00
16.00
16.40
17.00

Vi begynder med gudstjeneste i Sundkirken, spejdere
m.fl. medvirker.
Fakkeloptog gennem en del af Sundby.
Der serveres varm saftevand og æbleskiver ved bål
foran kirken.
Vi slutter.

Alle er velkomne!
Som spejder bærer du uniform/tørklæde.

KFUM-spejderne (Toreby Gruppe)

Vi tilbyder igen juniorkonfirmandundervisning i Sundkirken. Undervisningen retter sig
mod 3. klasseelever og bliver varetaget af Toreby Sogns
præster Hanne Lundsgaard og
Christina Mielcke. Vi begynder
torsdag d. 19. januar kl. 14.30
– 16.00, og vi henter børnene
på skolen, så de ikke skal finde
hen i kirken selv. Når man er
juniorkonfirmand, kommer man
til undervisning 10 torsdage,
dog ikke i vinterferien, så sidste
undervisningsgang bliver d. 29.
marts. Bagefter er der mulighed
for at fortsætte i kirkens juniorklub.
Tilmelding sker til en af kirkens
præster senest 6. januar 2012,
og man kan se vores kontaktoplysninger på side 2 her i Kirkenyt.
Med venlig hilsen
Hanne og Christina

Gruppeleder: Sanne Franke
Tlf. 40 45 51 67 - E-mail: sanne.franke@privat.dk
Bæverne (børnehave-1.kl.) mandage 16.30-18.00 Leder: Rie Lise
Ulvene (2.-3.kl.) mandage 16.30-18.00. Leder: Kenneth Hansen
Junior (4.-6.kl.) mandage 16.30-18.00 Leder: Sanne Franke
Troppen (7.-9.kl.) mandage kl. 16.30-18.00 Leder: Sanne Franke

KFUM-spejderne (Engmose Gruppe, Sundby)

Hjemmeside: engmose-gruppe.dk
Gruppeleder: Marianne Sunke
Tlf. 25 67 73 46 - E-mail: sunke@compaqnet.dk
Bæverne (børnehave-1.kl.) tirsdage 18.00-19.30 Leder: Marianne
Sunke
Ulvene (2.-3.kl.) tirsdage 18.00-19.30. Leder: Anne Mikkelsen
Troppen (4.-9.kl.) onsdage 18.30-20:00/20.30 Leder Kasper
Kristiansen
Senior (fra 9. kl.) onsdage 18.30-20.30. Leder: Kim Jørgensen

Kom og syng med i
Kor for sangglade børn

Sundkirkens Børnekor
har plads til flere børn fra 10 år,
drenge og piger, som kan li’ at
synge og gerne vil lære at synge
rent. Vil du vide mere, så kontakt
Organist Marina Jensen
Tlf. 2484 5436

Toreby Kirke & Rytterskolen
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Mandag d. 6. februar kl. 14.00:
Vagn Aage Sellebjerg tager os
med på en tur Falster rundt i ord
og billeder.

Julekoncert i
Toreby Kirke
Søndag d. 18. december kl.19.00:
Angela Wertenbach der til daglig
arbejder som organist og korleder
i København spiller ved årets julekoncert i Toreby.

Konfirmandernes
altertavler

Søndag d. 18. december i forbindelse med højmessen kl. 10.30:
Ferniseringen af konfirmandernes altertavler foregår i Toreby
Kirke. Efter gudstjenesten vil der
være mulighed for at se konfirmandernes kreative udfoldelser
og samtidig nyde en kop kaffe
og en julesmåkage. Der vil også
være chips og sodavand til børnene.

Ældreklubben i
Rytterskolen
Mandag d. 5. december kl. 14.00:
Toreby Kirkes renovering i
50’erne ved malermester Bent
Steffensen. Hør blandt andre ting
om skriftstederne på kirkebænkenes gavle.
Mandag d. 9. januar kl. 14.00:
Borgmester John Brædder fortæller om kommunens ældrearbejde
og lidt om at være en kommune i
udkanten af Danmark.

Sognemøder i
Rytterskolen
Tirsdag d. 31. januar kl. 19.30:
Så fik vi den nye salmebog – og
er sidste ord så sagt? Provst for
Lolland Østre Provsti, Anne Birgitte Villadsen fortæller om arbejdet med den nye salmebog, og
hvad der fulgte efter. Så kom og
lyt og syng med!
Tirsdag d. 28. februar kl. 19.30:
Programmet er endnu ikke færdigt, men vi lover, at det bliver
spændende, så følg med på hjemmesiden og i opslag i kirkerne.

Adventsfest på
Sønderskovhjemmet
1. søndag i advent,
27/11 kl. 14.30:
Tale ved sognepræst Hanne
Lundsgaard.
Kaffebord m. hjemmebag.
Bankospil til fordel for Folkekirkens Nødhjælp.
Luciaoptog ved KFUM spejderne i Toreby.
Kom og vær med til en hyggelig
optakt til adventstiden på Sønderskovhjemmet.
På gensyn!
Flemming og Kirsten Jantzen

Lørdagsdåb i Toreby sogn

Disse lørdage vil der være mulighed for at få døbt sit barn i Toreby
Sogn:
17. december kl. 11.00 i Sundkirken
28. januar kl. 11.00 i Toreby Kirke
25. februar kl. 11.00 i Sundkirken
Hvis der ikke er indskrevet
børn til dåben på de
pågældende dage,
holdes der ikke
gudstjeneste.
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Sundkirken
Adventsfest

JULEBASAR

Lørdag 26. november 2011
kl. 10-15
KFUM spejderne, Engmose
gruppe afholder igen i år den
tradtionsrige julebazar, sidste lørdag før advent.

Onsdag den 14. december kl. 19
Traditionel adventsfest.
Vi starter i Sundkirken med en
lille gudstjeneste, hvor spejderne
deltager med luciaoptog.
Derefter serveres gløgg og æbleskiver i menighedssalen inden vi
hygger os med at spille bankospil
om de medbragte pakker. Alle
medbringer en (eller flere) pakker
til ca. 20 kr.
Desuden koster det 20 kr. at spille
bankospil, til gengæld går overskuddet til Folkekirkens Nødhjælp

De 9 læsninger

Søndag den 11. december kl. 19
Den engelske tradition med 9
læsninger i forbindelse med adventstiden har bredt sig til Danmark.
Som sædvanligt byder vi på salg
af juletræer, førsteklasses håndarbejde i form af adventskranse,
nisser, juledekorationer, julepynt
og meget mere. Der kan også købes gløgg og æbleskiver.
Kl. 13: Luciaoptog
Som noget nyt, kan du i år forudbestille dit juletræ. Kontakt Bernt
Kallemose på 54 85 85 75 efter
kl. 16.30.
Ved at støtte spejderne, støtter
du det lokale ungdomsarbejde.

Sognemøder

Onsdag den 18. januar kl. 19.30
Anne Marie Boile Nielsen fortæller om emnet: ”Diakoni og europæisk volontørtjeneste”.
Onsdag den 15. februar kl. 19.30
Dorthe Hedegaard fortæller om
studenterpræstens arbejde.

Åbent Hus i
Sundkirken

Hver anden torsdag – dvs. i ulige
uger – kl. 14.30 – 16.30
Alle er velkomne til hyggeligt
samvær og interessant program.
1. december:
Unge globale iværksættere:
”Danmission i Egypten”.
15. december:
Arne Heyn:
”Op mod jul”.
5. januar:
John Pedersen:
”Fortælling om en trekkingtur i
Nepal”.
19. januar:
H. Grøndahl Hansen:
”Grøndahl – en ny Nykøbingenser fortæller”.
2. februar:
Claus Bakke:
”fortæller om felthospitalet i Afghanistan”.

Salmer og tekstlæsninger er sammensat til et fint program.
Det hvide kor under ledelse af
Marina Jensen medvirker.

Konfirmandernes
altertavler

4. søndag i advent
– den 18. december
Konfirmandernes altertavler
udstilles i Toreby kirke.
Alle er velkomne til ferniseringen
som foregår efter gudstjenesten i
Toreby, dvs kl. ca. 11.30.
I resten af advents- og juletiden,
vil værkerne kunne ses i Toreby
kirke. Vi tror det bliver flot igen
i år.

16. februar:
Hanne og Otto Sørensen:
”Rejseminder fra Ecuador”.
1. marts:
Michael Fagerlund:
”Indtryk fra USA” (på Motorcykel gennem USA).

Vandretur

Søndag den 22. januar
Efter formiddagens gudstjeneste
indbydes til en vandretur, ledet
af naturkenderen Vagn-Aage Sellebjerg.
Alt, hvad du behøver for at tage
med, er en madpakke, noget at
drikke og passende tøj efter vej-

Sundkirken
ret. Der køres i biler til det sted,
hvor vandreturen begynder.

SANGAFTENER

1. onsdag i måneden kl. 19.30 i
Sundkirken, d.v.s.
7. december,
4. januar og
1. februar.
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Frivillig kordegnetjeneste – vi har brug
for dig

I Sundkirken er der en lang tradition for stor frivillighed på
mange områder. Et af dem er
den frivillige kordegnetjeneste,
som har eksisteret siden starten,
helt tilbage til 1970’erne. Frivillige deler salmebøger ud, beder
ind- og udgangsbøn og hjælper i
forbindelse med nadveren. Desuden er der også kirkebil-assistance for dem, der ikke selv kan
komme til kirke.
Alle kan være med til denne tjeneste, eneste forudsætning er at
man gerne vil påtage sig opgaven en eller flere søndage i løbet
af året. I Sundkirken hænger en

liste med oversigt over søndagene, hvor man kan skrive sig på.
Alle gamle og nye frivillige, og
alle som har lyst at høre mere om
de frivillige opgaver i Sundkirken inviteres til inspiration- og
informationsaften:
Torsdag den 12. januar kl. 19 i
Sundkirken.
Man må gerne tilmelde sig på
forhånd, man må også gerne
komme uden at være tilmeldt,
og kan man ikke komme denne
aften og vil man i det hele taget
høre nærmere om opgaverne, så
kan man kontakte sognepræst
Hanne Lundsgaard på tlf 21 79
51 19 eller halu@km.dk

Sogneundersøgelse - fortsat fra side 2
- 69 angiver at ”kristendommen
er en del af vores danske kultur” er betegnende for deres
forhold til kirke og kristendom.
- Når det gælder forventninger
til sognekirken, så er 3 muligheder som har klart størst vægt.
60 mener at ”kirkerummet skal
være åbent for adgang til at
søge stilhed og evt. tænde et
lys”. 57 mener at ”forkyndelsen af det kristne budskab er
det vigtigste” og 52 mener at
”kirken skal tilbyde samtaler
med en præst”.
- Når det gælder hvor ofte folk
deltager i kirkernes aktiviteter
er der jævn spredning fra hver
uge til en gang om året. Kun 11
angiver at de sjældent eller aldrig deltager.
- Endnu et forholdsvis markant
resultat ses, når man spørger til

sognekirkens vigtigste opgave.
Hele 77 angiver ”kirkelig service til borgerne (gudstjenester,
dåb, begravelse mv)” som det
vigtigste. Diakoni, fællesskab
og undervisning peger mellem
41 og 49 på, som vigtigste opgaver.
- 44 foretrækker højmesse, som
gudstjenestetype, dernæst følger 31 som foretrækker familiegudstjenester.
- Når det gælder elementerne i
gudstjenesten, så peger mange
på meget forskelligt. Sangen og
prædikenen ligger højest med
hhv. 67 og 65.
- Og endelig svarer hhv. 34 og
31 at de foretrækker kl. 10 og
kl. 10.30 som gudstjenestetidspunkter.
Når man som ny og udefrakom-

mende præst ser undersøgelsens
resultater er det interessant læsning. Jeg læser det først og fremmest som en anerkendelse af det
gode arbejde, der allerede gøres
i sognets kirker, med fejring af
søndagsgudstjenester og forkyndelse ved livets vigtige begivenheder, som det naturlige centrum.
Præsternes kerneopgaver ser sognets beboere positivt på, og det er
godt. Derudover har mange givet
konkrete forslag og ideer, som vil
blive drøftet også i den kommende tid. Menighedsrådet vil i det
hele taget have undersøgelsens
resultater med sig i det fremtidige
arbejde. Vi siger mange tak for
besvarelserne og tak til alle som
tænker med!
På visionsudvalgets vegne
Hanne Lundsgaard
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Mission og diakoni

Diakoniens dag

Folkekirkens Nødhjælp

Den 1. søndag i februar er Diakoniens dag, i år er det søndag den
5. februar. I samarbejde med den
lokale diakonale institution Sønderskovhjemmet har vi arrangeret
dagen. Gudstjenesten i Sundkirken vil som sædvanlig tage udgangspunkt i dagens bibeltekster
og tilføje diakoniens dimension.
Temaet er ”Du du’r”. Efter gudstjenesten er der fælles middagsspisning a la Sønderskovhjemmet, og der vil på forskellig vis
være information om hjemmet,
arbejdet og tilknytningen til kirken.

1. oktober afsluttedes endnu en
indsamling i Toreby Sogn, hvor
vi har deltaget i den landsdækkende kampagne til fordel for de
millioner af tørkeramte ofre på
Afrikas Horn. I butikkerne har ca.
35 indsamlingsbøsser stået i godt
1 måned, og i begge vore kirker i
2 måneder.
I butikkerne nåede resultatet op
på 13.730,00 kr., og fra kirkerne
er samlet indsendt 4.373,00 kr. I
alt et beløb på 18.103,00 kr. Det
er et meget flot resultat som vi på
Folkekirkens Nødhjælps vegne
vil sige en stor TAK for.
Pengene er for længst kommet ud
til området, og vi får da allerede
sikre meldinger om, at de gør
gavn.

Logoet til Diakoniens Dag symboliserer med farvevalget og med
korset, hjertet og hænder kirkens
tre grundpiller tro, håb og kærlighed. Centrum er i logoet hjertet
og kærligheden, grundord i kirkens diakoni.

The Pearl Children’s
Choir i Klosterkirken
Af Knud H. Kofoed - medlem af
BIA.
Organisationen Børn I Afrika’s
børnekor har tidligere givet
koncerter i Klosterkirken i Nykøbing F. i 2005 og 2008. Nu
har BIA igen arrangeret en koncertturné i Nordeuropa i foråret

Afrikas Horn er et område, hvor
Folkekirkens Nødhjælp i forvejen
arbejder, og når den akutte nødsituation er afhjulpet, vil man fortsætte det forebyggende arbejde
med bl.a. at udbygge vandreservoirer og bæredygtige vandingssystemer, uddanne bønderne i
at dyrke forskellige afgrøder, så
risikoen for fejlslagen høst minimeres og meget andet. En sådan
langsigtet hjælp kan være med til
2012 – et udviklingsprojekt til
gavn for børn og unges uddannelse i det nye Afrika. Børnekoret The Pearl Children’s Choir er
nu sammensat og øver sig hjemme i Uganda på den forestående
turné. Koret, som består af 18
børn i alderen 6-11 år, giver koncert i Klosterkirken i Nykøbing
F. tirsdag den 21. februar 2012,
kl. 19.30. Billetter kan købes på

at afbøde de værste konsekvenser
af kommende tørkekriser, som
helt sikkert vil melde sig.
Folkekirkens Nødhjælps årlige
sogneindsamling vil næste år
finde sted

Søndag den
4. marts 2012

og vi håber, at mange vil sætte
dagen af til at hjælpe os med at
dække veje, gader og stræder ind
i hele sognet, og at I, der ikke har
mulighed for at gå ud med indsamlingsbøsserne, igen vil tage
imod indsamlerne med en god
gave.
I 2012 vil sognepræst Hanne
Lundsgaard gå ind i gruppen af
indsamlingsledere i Toreby Sogn.
Venlig hilsen
Spejderne Engmose Gruppe og
Karen Melchior Jensen.
Indsamlingsledere for Folkekirkens Nødhjælp i Toreby Sogn.

kirkekontorene i Nykøbing F. og
i Toreby. Billetprisen er 80 kr.
for voksne. Børn og unge under
18 år har gratis adgang. De tidligere koncerter har været velbesøgte og det vil den kommende
koncert helt sikkert også blive.
Hvem vil ikke høre en levende
og glad koncert fra børn i sprudlende humør og optræden i farvestrålende dragter?

Om faste i kirken
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Den svage spiser kun grønsager - om fasten

Skrevet af sognepræst Christina Mielcke
Enhver der har forsøgt sig med en
slankekur ved, hvor svært det er
at holde den slags. Hvor mange
fristelser, der lurer overalt, og
hvor tit man falder i og forgriber
sig på det usunde, man havde lovet sig selv at holde sig fra. Det
at kunne holde en streng diæt
har altid været regnet for lidt af
en præstation, mens den der ikke
kan styre sin lækkersult bliver
mødt med en lidt overbærende
hovedrysten.
I kirken har man gennem mange
århundreder anset det for særlig
ærefuldt at kunne faste strengt,
ja, det har ligefrem været regnet
for en synd at bryde fasten. Vi har
stadig fasteperioder i kirkeåret,
for eksempel tiden mellem fastelavn og påske. Der er dog langt
imellem mennesker i Danmark,
der har lyst til at holde faste. Måske fordi vi ikke længere kan se
et formål med det. Slankekuren
har til formål at skaffe os af med
overflødige kilo, så vi kan passe
vores tøj igen eller undgå blodpropper og dårligt hjerte. Men en
religiøs faste, hvad skulle formålet dog være med det?
Apostlen Paulus skriver i sit 1.
brev til korintherne: ”Jeg er hård
ved min krop og tvinger den til at
lystre, for at jeg, der har prædiket for andre, ikke selv skal blive
forkastet.” (1.Kor 9,27) For Paulus handler faste ikke om maden,
men om kontrol. Han kan styre
sig selv, og hvis han kan kontrollere sit indtag af føde, kan han
også lægge låg på sine andre behov eller lyster. Så kan han des-
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uden med en vis ret gå ud og bede
andre gøre det samme. For som
han skriver i brevet til romerne:
”Det rigtige er at lade være med
at spise kød eller drikke vin eller
gøre noget, som din broder kan
tage anstød af” (Rom 14,21)
Vi ved, at Jesus også fastede i perioder, for eksempel, da han var
i ørkenen lige efter sin dåb, men
Paulus går skridtet videre og gør
det til en daglig øvelse. Et eksempel som mange kristne senere
valgte at følge. I visse klosterordner gik der nærmest sport i at pine
og plage sig selv og sin krop så
meget som muligt, for dermed led
man som Jesus og hans disciple
og alle de hellige martyrer efter
dem havde lidt. Det måtte bestemt overbevise Gud om, hvor
from og god man var.
Men netop fasten som en præstation, der skulle behage Gud
gjorde man op med under reformationen. Vi kan kun blive frelst
ved troen på Jesus Kristus, ikke
ved alle mulige legemlige øvelser. Med klostrene forsvandt også

de mennesker, der havde al god
tid i verden til at dyrke deres religion med faste og nattevågen. Og
da der ikke længere var point at
hente til adgangsbilletten til Himmeriget, så gled den religiøse faste efterhånden ud af vores kultur.
Almindelige mennesker skal arbejde, og så er man nødt til at
spise, så godt man kan, for at
have kræfterne til det. Det er en
god ting at tænke over, hvad vi
spiser, for vort eget helbreds og
dyrevelfærdens skyld, men Jesus
drak vin og spiste kød, så der er
ikke noget eksempel fra vor Herres side, der gør, at vi helt skal
forsage det. Vegetarer kommer
naturligvis aldrig i konflikt med
nogen fasteregler, for der findes
ingen forbud i Bibelen mod at
spise grønsager, de kan spise så
meget de vil og har ikke brug for
at kontrollere sig selv som dem,
der sætter pris på en god bøf. Måske er det det, der får Paulus til
at skrive: ”Den svage spiser kun
grønsager” (Rom.14,2) Tyg lidt
på den.
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Arrangementskalender

Dato og tid

Arrangement

Sted

Lørdag d. 26. november kl. 10-15

Spejdernes julebasar

Sundkirken

Søndag d. 27. november kl. 14.30

Adventsfest

Sønderskovhjemmet

Torsdag d. 1. december kl. 14.30

Åbent Hus v/unge globale iværksættere Sundkirken

Mandag d. 5. december kl. 14.00

Ældreklubben v/Bent Steffensen

Rytterskolen

Onsdag d. 7. december kl. 19.30

Sangaften

Sundkirken

Søndag d. 11. december kl. 19

De 9 læsninger

Sundkirken

Onsdag d. 14. december kl. 19

Adventsfest - se side 6

Sundkirken

Torsdag d. 15. december kl. 14.30

Åbent Hus v/Arne Heyn

Sundkirken

Søndag d. 18. december kl. 11.30

Fernisering af altertavler

Toreby Kirke

Søndag d. 18. december kl. 19.00

Julekoncert v/Angela Wertenbach

Toreby Kirke

Fredag d. 23. december kl. 14.00

Gudstjeneste

Sundby omsorgscenter

Fredag d. 23. december kl. 14.00

Gudstjeneste

Toreby Omsorgscenter

Onsdag d. 4. januar kl. 19.30

Sangaften

Sundkirken

Torsdag d. 5. januar kl. 14.30 	

Åbent Hus v/ John Pedersen

Sundkirken

Torsdag d. 12. januar kl. 19

Møde for frivillige kordegne oa.

Sundkirken

Mandag d. 9. januar kl. 14.00

Ældreklubben v/John Brædder

Rytterskolen

Tirsdag d. 17. januar kl. 14.30

Gudstjeneste

Sundby omsorgscenter

Onsdag d. 18. januar kl. 19.30

Sognemøde v/Anne Marie Boile Nielsen Sundkirken

Torsdag d. 19. januar kl. 14.30

Åbent Hus v/ H. Grøndahl Hansen

Sundkirken

Søndag d. 22. januar kl. 11.00

Vandretur

fra Sundkirken

Tirsdag d. 24. januar kl. 14.00

Gudstjeneste

Toreby Omsorgscenter

Tirsdag d. 31. januar kl. 19.30

Sognemøde v/Anne Birgitte Villadsen

Rytterskolen

Onsdag d. 1. februar kl. 19.30

Sangaften

Sundkirken

Torsdag d. 2. februar kl. 14.30

Åbent Hus v/Claus Bakke

Sundkirken

Mandag d. 6. februar kl. 14.00

Ældreklubben v/Vagn Aage Sellebjerg

Rytterskolen

Tirsdag d. 14. februar kl. 14.30

Gudstjeneste

Sundby Omsorgscenter

Onsdag den 15. februar kl. 19.30

Sognemøde v/ Dorthe Hedegaard

Sundkirken

Torsdag d. 16. februar kl. 14.30

Åbent Hus v/Hanne og Otto Sørensen

Sundkirken

Tirsdag d. 21. februar kl. 14.00

Gudstjeneste

Toreby Omsorgscenter

Tirsdag d. 28. februar kl. 19.30

Sognemøde (ikke programsat)

Rytterskolen

Torsdag d. 1. marts kl. 14.30

Åbent Hus v/Michael Fagerlund

Sundkirken

Gudstjenesteliste

Toreby Kirke

27. november
10.30 Christina Mielcke
1. søndag i advent
4. december
10.30 Christina Mielcke
2. søndag i advent		
11. december
10.30 Hanne Lundsgaard
3. søndag i advent		
14. december		
		
18. december
10.30 Christina Mielcke
4. søndag i advent
Fernisering af konfirmandernes
altertavler
24. december
14.30 Christina Mielcke
Juleaften
16.00 Christina Mielcke
Kirkekoret medvirker
25. december
10.30 Christina Mielcke
Juledag		
26. december
10.30 Christina Mielcke
2. juledag
1. januar
10.30 Christina Mielcke
Nytårsdag
7. januar		
		
8. januar
10.30 Christina Mielcke
1. søndag e. Hellig 3 konger
15. januar
10.30 Christina Mielcke
2. søndag e. Hellig 3 konger
22. januar
19.00 Hanne Lundsgaard
3. søndag e. Hellig 3 konger
29. januar
10.30 Christina Mielcke
Sidste søndag e. Hellig 3 konger
5. februar
10.30 Christina Mielcke
Septuagesima		
12. februar
10.30 Christina Mielcke
Seksagesima
19. februar
19.00 Hanne Lundsgaard
Fastelavn
26. februar
10.30 Christina Mielcke
1. søndag i fasten

Sundkirken

10.00 Hanne Lundsgaard
19.00 Christina Mielcke
19.00 Hanne Lundsgaard og
Det hvide kor - De 9 læsninger
19.00 Advents-gudstjeneste
med luciaoptog
10.00 Hanne Lundsgaard
14.30 Hanne Lundsgaard
16.00 Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard
Kirkekoret medvirker
10.00 Hanne Lundsgaard
16.00 Hanne Lundsgaard
15.00 Hanne Lundsgaard
Nytårsparade med spejderne
10.00 Hanne Lundsgaard
19.00 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard
Diakoniens dag
10.00 Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard
19.00 Christina Mielcke

Gudstjenester på omsorgscentrene: Se arrangementskalenderen på side 10

Bagsiden

Portræt

Fokus på kirketjeneren
Skrevet af sognepræst Christina Mielcke
Det er ikke sikkert man lægger
mærke til hende, hvis man kun
er til gudstjeneste i Sundkirken
en enkelt gang eller to, for hun er
meget diskret i sit mørke tøj. De
faste kirkegængere kender hende
imidlertid og hilser venligt på
Sundkirkens kirketjener; Elisabeth Zdyb, før de tager en salmebog og går ind i kirkesalen. Det er
Elisabeth, der har gjort den klar til
gudstjeneste, hængt salmenumrene op, sat blomsterne på alteret og
tændt lysene. Hun har også lavet
kaffen, som kirkegængerne kan
nyde bagefter inde i menighedssalen. Og når alle andre er gået
hjem rydder hun op og slukker lyset og lukker kirken. Som regel er
kirketjeneren den første, der kommer og den sidste, der går, når der
er gudstjeneste i kirken.
Elisabeth har ikke altid arbejdet
i kirken. Hun blev ansat som kirketjener i Sundkirken i december
2008, men faktisk er hun uddannet bibliotekar og har under uddannelsen skrevet en afhandling
om videnskabslitteratur. I Polen,
hvor Elisabeth stammer fra, arbejdede hun med at finde litteratur og oplysninger til videnskabsmænd. Det er jo noget lidt andet
end at vaske gulve og lave kaffe
til møderne i kirken. Men Elisabeth savner ikke sin tidligere beskæftigelse, man skal også bruge
hovedet som kirketjener, og hun
kan godt lide fleksibiliteten og afvekslingen i jobbet. Her kan hun
selv planlægge arbejdet i løbet
af dagen, og hun har overskud til
familien og fritidsinteresser. Des-

uden var det vigtigt
for Elisabeth at være
tilknyttet kirken, efter at hun selv i 1991
oplevede en personlig omvendelse, og
mens hun og hendes
familie stadig boede
i Polen, underviste
hun blandt andet
børn i bibelkundskab. Så da jobbet
som kirketjener blev
slået op, vidste hun
med det samme, at
hun ville søge det.
Rengøringserfaring
havde hun fra et tidligere arbejde, der dog
var noget mere rutinepræget. Så for at
der skulle ske noget
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mere spændende efter arbejde, begyndte
kan godt give Elisabeth grå hår i
Elisabeth i den periode at restau- hovedet. For tænk, om hun ikke
rere gamle møbler, senere blev det fik ryddet sneen godt nok væk, så
maleriet, hun med succes kastede en af kirkegængerne faldt og kom
sig over. Det skader ikke at have til skade. Af og til har Elisabeth
kreative evner som kirketjener, og endda overnattet i kirken, for at
Elisabeth har for eksempel malet være sikker på at være der søndag
en opstandelsesgrotte til børne- morgen, så hun kunne rydde en
klubberne ved Sundkirken, som sikker sti ind til kirkedøren inden
man kunne se i kirken omkring gudstjenesten. Vejret kan man
påske sidste år.
ikke planlægge eller ændre på,
så det må man lære at leve med,
Man behøver ikke tale længe med og trods vanskelighederne ønsker
Elisabeth for at forstå, at hun er Elisabeth sig ikke noget andet
glad for sit job i kirken. Der er job, for nu har hun efterhånden
dog også mindre festlige sider lært kirken rigtig godt at kende
af en kirketjeners opgaver. Det og føler sig hjemme i den. ”Men
kan være fysisk hårdt, teknikken lydanlægget slås vi nu af og til
kan drille og tanken om endnu en stadig med”, siger hun og ryster
vinter med store mængder af sne på hovedet med et smil.

