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Adresser og træffetider

SOGNEPRÆSTER
Pastor Christina Mielcke
Torebyvej 32, 4891 Toreby
Tlf. 5486 9028
E-mail: chm@km.dk
Træffes bedst tirsdag - fredag
10-12. Mandag fri.

KIRKEGÅRDSKONTOR
Torebyvej 56, 4891 Toreby.
Tlf. 5486 9147. E-mail:
torebykirkegaard@mail.dk
Graver: Joan Krog.
Træffes bedst mandag - fredag
9-9.30 og 12-12.30.

Pastor Hanne Lundsgaard
Kontoret i Sundkirken
Tlf. 5482 8703
Mobil 2179 5119
E-mail: halu@km.dk
Træffes som regel i Sundkirken
om formiddagen. Mandag fri.

SUNDKIRKEN
Linde Allé 34, Ø. Toreby,
4800 Nykøbing F.
Tlf. 5484 1301

KIRKEKONTORET
Torebyvej 54,
4891 Toreby
Tlf. 5486 9204

Kirketjener: Elisabeth Zdyb.
Træffes bedst tirsdag - torsdag
9-9.30 og 12-12.30 samt
efter aftale. Mandag fri.
Tlf. 5484 1301, Mobil 3013 7915
E-mail:
sundbykirketjener@gmail.com

Kordegn: Ruth de Lasson
E-mail: rml@km.dk
Kontortid: Mandag - fredag
9-12.30, torsdag tillige 15.30-18.

KIRKENYT
TOREBY SOGN

Udgiver: Toreby menighedsråd
Produktion: TeknoGrafik
Deadline næste Kirkenyt:
Onsdag 30. januar 2013

Det nye menighedsråd
pr. 2. december 2012

På mødet onsdag den 12. september 2012 i Sundkirken blev nedennævnte personer opstillet på
Sognelisten. Ved fristens udløb
for aflevering af kandidatlister
(2. oktober 2012) var der ikke
indkommet andre lister. Herefter
består det nye menighedsråd af
følgende:
Medlemmer
Knud Henning Brænder Kofoed,
Ø. Toreby
Kirsten Jantzen, Frejlev
Henning Østergaard-Christensen,
Sundby

Organist: Marina Michanova
Jensen. Tlf. 5484 1301.
Mobil 2484 5436,
E-mail: voksp@live.dk
MENIGHEDSRÅDET
Formand: Knud H. Kofoed.
Nyvej 9, 4800 Nykøbing F.
Tlf. 5485 5547
Kirkeværge: Henning ØstergaardChristensen. Sakshøj 60, 4800
Nykøbing F. Tlf. 5485 6845

Flere oplysninger finder du på
Toreby Sogns hjemmeside

www.torebysogn.dk

Redaktionsudvalg:
Knud H. Kofoed (ansvarshavende), Kirsten Nielsen, Christina
Mielcke, Hanne Lundsgaard,
Ruth de Lasson (web-redaktør).

Nyt fra Menighedsrådet

Af Knud H. Kofoed

Sognemedhjælper: Anne-Grethe
Langergaard Andersen.
Træffetid på kontoret i Sundkirken:
Onsdag kl. 10.30-12.00 og/eller på
tlf. 5164 6361. Fredag fri.
E-mail: torebysmh@mail.dk

Leif Pedersen, Toreby
Birgitte Friis Hansen, Toreby (ny)
Hans R. Larsen, Sundby (ny)
Anne-Marie Larsen, Sundby (ny)
Flemming Müthel Olsen, Sundby
Per Nedergaard Hansen, Sundby
(ny)
Stedfortrædere
Lene Ringsing, Flintinge
Verner Brædder, Flintinge
Arne Jacobsen, Nagelsti
Følgende 4 medlemmer ønskede
ikke at genopstille til menighedsrådet:
Annelise Larsen og Grethe Mogensen, Toreby, Ilona Nørgaard
og Kirsten Nielsen, Sundby.

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.

På menighedsrådets vegne vil jeg
gerne her i Kirkenyt bringe de udtrædende medlemmer en stor og
hjertelig tak for deres store indsats og engagement, og for et rigtig godt samarbejde og hyggeligt
samvær gennem flere perioder i
menighedsrådet.
Og de nye medlemmer byder jeg
hjertelig velkommen og håber på
et godt samarbejde omkring det
kirkelige arbejde i sognet.
Det nye menighedsråd er fortsat
på 11 medlemmer (9 valgte og 2
præster) og funktionsperioden er
4 år regnet fra 2. december 2012
(1. søndag i advent).

Ord til eftertanke

Noget om at have stedsans…
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Skrevet af sognepræst Hanne Lundsgaard
Efter en uges kursus på præstehøjskolen med fokus på stedet,
er jeg begyndt at se på stederne
omkring mig med helt nye øjne.
Stedsans hedder det vist. I den
gængse betydning hævdes det
ofte at mænd har bedre stedsans
end kvinder, dvs. de kan bedre
finde vej. Men til hvad? kunne
man spørge. Stedsans er andet
end at finde vej, det er også sans
for steder – og der har kvinderne
vist ikke noget at lade mændene
høre. Når et sted er noget særligt
for os, så er det fordi, stedet har
fået en særlig betydning for os.
Er betydningen negativ, så kan
det føre til at vi undgår stedet;
vi kommer ikke tilbage, fordi vi
nødig vil mindes om det, som vi
ikke bryder os om. Der findes sågar steder som i vores bevidsthed
optræder som ikke-steder. Lufthavne, banegårde, indkøbscentre,
fabrikshaller og andre anonyme
steder, som ligner hinanden uanset hvor på kloden de er. Steder
hvor ingen kommer for at være.
Historieløse steder, som ikke siger os noget. Den slags steder
har de færreste sans for. Derimod
spiller de steder der har særlig positiv betydning for os, en stor rol-

Foto: Aleksandras Siekstele

le i vores liv og vores bevidsthed.
Det er derfor, det kan være så fantastisk at komme hjem. For hjem
er vores sted. For hver dag der
går, tilføjer vi stedet flere historier. Barndomshjemmet står ofte
i et særligt lys. Og det skærer os i
hjertet at høre og opleve hjemløshed. For den hjemløse mangler jo
lige præcis det, et sted.
Gode steder behøver ikke være
der, hvor vi bor. Det kan være
steder, hvor vi kommer ofte, steder vi godt kan lide. Måske fordi
de er smukke, som den fredfyldte
plet i skoven, eller bænken med
udsigt til vandet. Det kan være
stederne har betydning p.g.a. de
mennesker der knytter sig til dem.
Kirkegården og kirken kan også
være steder for os, steder, hvor
form og indhold hver for
sig eller tilsammen skaber meningsfulde øjeblikke for os. Her
i sognet har
vi en gammel og en ny
kirke, 2 me-

get forskellige steder i udseende.
Steder som er gode på hver deres
måde. Efter mange år som præst
i gamle kirker, har det givet mig
en fornyet stedsans at blive præst
i en ny kirke. Det gamle har traditionens tyngde, og det kan veje
tungt. Mens den nye kirke har
nyhedens lethed over sig. Her er
ikke langt fra præst til menighed,
her er ingen historiske klenodier.
Her står evangeliet klart og frisk
på en måde, som skærper mine
sanser – også stedsansen.
Salmerne, evangeliet og ritualerne er præcis det samme begge steder. Dette bekræfter, hvad jeg nok
anede, at stedet på ingen måde er
ligegyldigt. Tværtimod er vi selv
med vores tilstedeværelse med til
at skabe stedets historie og gøre
det tilfældige sted til vores sted.
Derfor er det så vigtigt, at netop
vi er til stede.
- Og Gud? Ja, Gud er alle steder.
Han er ikke begrænset af kirkemure, traditioner og menneskers
snæversyn. Ja, selv på ikke-stederne er jeg overbevist om at vi kan
møde Gud!
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Aktiviteter for børn

Legestuen for 0–6 årige torsdage 9.30 – 11.30. For børn i følge
med deres forældre, plejeforældre
eller andre voksne. De voksne har
mulighed for at udveksle erfaringer og hygge, mens børnene leger
med hinanden. Hver gang synger
vi børnesange i 15-20 min. alt efter børnenes tålmodighed og vi
får kaffe/saft og brød.

Børneklubben for 0.–3. klasse
tirsdage kl. 14.00 – 16.00. Børnene vil blive hentet ved SFO´en
kl. 13.45.
Juniorklubben for 3.–6. kl.,
onsdage kl. 14.00–16.00.
Begge klubber foregår i kirkens
aktivitetsrum. Vi starter med
brød og saft. Derefter synger vi
lidt og snakker om en bibeltekst.

Børne- og ungesiden
Dagens programpunkt, der
veksler mellem
leg, spil, kreative aktiviteter,
madlavning,
drama og ture
ud af huset
kommer
nu.
Til sidst slutter vi klubben
med at tænde
lys og bede
Fadervor. Du
behøver ikke at tro på Gud, for at
komme i klubberne. Du behøver
heller ikke være særlig god til noget bestemt.

Luciagudstjeneste

Torsdag d. 13. december kl.
17.00-19.30 i Sundkirken. Vi
starter med en børne- og familiegudstjeneste med julesalmer.
Spejderne går Lucia i kirken. Derefter serverer vi risengrød og til
sidst slutter vi med julebingo og
lidt julegodter. Alle er velkomne.
Pris: 20,- kr. for voksne, 10,- kr.
for børn. Max 50,- kr. pr. familie.

KFUM-spejderne, Engmose Gruppe, Sundby

Hjemmeside: www.engmose-gruppe.dk
Bæverne (0.-1.kl.) tirsdage 18.00-19.30. Leder: Marianne Sunke,
tlf. 25 67 73 46
Ulvene (2.-3.kl.) tirsdage 18.00-19.30. Leder: Ulla Petersen
Junior (4.-5.kl.) onsdage 18.30-19.30. Leder: Kim Jørgensen
Troppen (7.-9.kl.) onsdage 18.30-20:00/20.30
Leder Linnea Treschow
Senior (fra 9. kl.) onsdage 18.30-20.30.
Gruppeleder: Kasper Kristiansen, tlf. 28 67 36 07

KFUM-spejderne,Toreby Gruppe

Bæverne (0.-1.kl.) mandage 16.30-18.00 Leder: Rie Lise,
tlf. 40 52 76 96
Ulvene (2.-3.kl.) mandage 16.30-18.00. Leder: Rie Lise
Junior (4.-6.kl.) onsdage 18.30-20.00 Leder: Sanne Franke,
tlf. 40 45 51 67
Troppen (7.-9.kl.) onsdage kl. 18.30-20.00 Leder: Sanne Franke

Fernisering af
konfirmandkunst

I november og december udfolder
konfirmanderne deres kreative
evner.
Der laves altertavler og krucifixer
med inspiration fra både jul og
påske.
Vi vil gerne vise resultaterne og
derfor indbyder vi til fernisering
efter gudstjenesten i Sundkirken
den 23. december.
Gudstjenesten er kl. 10 og mon
ikke der har sneget sig lidt jul ind
dér? Kl. ca. 11 byder vi velkommen til fernisering med sodavand,
chips – og kaffe og småkager til
dem der er mere til det.

Konfirmanderne laver
gudstjeneste

Konfirmanderne får mulighed for
at prøve kræfter med selv at lave
en gudstjeneste.
7b vil i samarbejde med Hanne
Lundsgaard lave gudstjeneste
søndag den 27. januar kl. 19 i
Sundkirken.
Forældre, familie og alle andre
interesserede er velkomne til at
komme og se og høre, hvad det er
blevet til.
Næste side viser billeder fra børne- og ungeaktiviteter 2012.
- mere for unge på side 6

Børne- og ungeaktiviteter
Foto: Aleksandras Siekstele
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Gl. konfirmandaften – for
konfirmander fra foråret
2012

Fredag den 11. januar fra kl. 19
til ca. 21 vil vi se film, spise guf,
snakke og hygge.
Efter konfirmationen kan det godt
være lidt ”tomt”, når vi som præster, ikke længere skal være sammen med konfirmanderne 1 gang
om ugen. Man kan ligefrem savne
de gamle konfirmander…. Derfor
vil vi gerne indbyde dem der blev
konfirmeret i foråret 2012 til en
hyggelig aften.
Vi glæder os til at se jer

FISK – for de ca.
16-25 årige

FISK står for Fællesskab i SundKirken. Som navnet siger, er
FISK et fællesskab, som holder
til i Sundkirken. Fællesskabet er
rettet mod unge med lyst til at
stille spørgsmål om tro, etik og
bare det at være menneske. Vi har
i efteråret bl.a. drøftet næstekærlighed og organdonation. Vi plejer at spise sammen (det koster 20
kr. for maden).
Kommende datoer er:
Søndag 2. december kl. 11.30
”Julen til debat”
Torsdag 10. januar kl. 18.30
Tirsdag 5. februar kl. 18.30
Torsdag 28. februar kl. 18.30
Se vores Facebook-gruppe: FISK

Sognets sider
Kom til Julebazar!
KFUM spejderne, Engmose Gruppe, afholder igen i år den
traditionsrige julebazar.

Lørdag d. 1. december kl. 10.00 til 15.00
i Børne & Ungdomshuset V/Sundkirken.

Igen i år byder vi på førsteklasses håndarbejde i form af adventskranse, nisser,
juledekorationer, julepynt, julestjerner, ophæng, småkager,
pyntegran, juletræer, og meget meget mere.
Kom og hyg dig i vore julepyntede spejderlokaler, hvor der også
kan købes gløgg og æbleskiver.

Kl. 13.00 har vi LUCIAOPTOG.

HUSK DU KAN FORUDBESTILLE OG FÅ BRAGT DIT JULETRÆ UD,
Ring til Bernt Kallemose 54 85 85 75 efter 16.30.
Støt det lokale ungdomsarbejde - støt spejderne.

KFUM Spejderne, Engmose Gruppe, Børne & Ungdomshuset, Linde Allé 34, Sundby L.

Adventsfest på Sønderskovhjemmet

Søndag d. 2. december kl. 14.00
Den traditionelle fest på Sønderskovhjemmet begynder i år lidt
utraditionelt med følgende program:
- Adventssang ved Vera og Per
Nedergaard Hansen i Galleriet
- Skattejagt og sjov i skoven for
børnene
Og derefter holder vi os til gode
traditioner med:
- Kaffebord
- Bankospil med hjemmegjorte
gevinster, til fordel for Folkekirkens Nødhjælp
- Luciaoptog ved KFUM spejderne i Toreby

Kom og vær med til at bære juletiden ind på Sønderskovhjemmet!
Hilsen
Flemming og Kirsten Jantzen

De 9 læsninger

Søndag den 9. december kl. 19 i
Sundkirken
Det Hvide Kor under ledelse af
Per Nedergaard Hansen medvirker. De vil synge og læse for os,
ligesom der også vil være fællessalmer undervejs.
Velkommen til en stemningsfuld
optakt til julen.

Lørdagsdåb

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

Sognets sider

Side 7
Sundkirkens
fødselsdag

Julekoncert i Toreby
Kirke

Søndag d. 16. december kl. 19.00
Årets julekoncert er ved en trio af
unge, lokale kræfter, hvis navne
måske vil være især kirkegængere
bekendt, idet den består af Sabine
Mogensen på saxofon, Monika
Mogensen på klarinet og Marco
Buono på guitar. De vil denne aften glæde os med værker af Astor
Piazzolla, Eugène Bozza, Heitor
Villa-Lobos og Roland Dyens. Vi
skal høre både tango og jazz samt
nykomponerede værker. Velkommen til en stemningsfuld aften i
kirken.

Det var bestemt ikke med vilje at
vi kom til at forbigå Sundkirkens
10 års fødselsdag i tavshed!
Det vil vi gerne råde bod på og
inviterer derfor til 11 års fødselsdag Hellig 3 Kongers søndag den
6. januar. Gudstjeneste er som
sædvanlig kl. 10, derefter serveres der kaffe og lagkage med flag,
så velkommen til fødselsdag.

Salme- og kirkestafet

Stafetten holder pause i december, men går videre i det nye år
med følgende datoer til følgende
steder:

Sognemøder

Onsdag den 16. januar kl. 19.30 i
Sundkirken
”Menighed, gudstjeneste og
medejerskab”.
v/ Anita Hansen Engdahl
Hvordan arbejder vi med gudstjeneste, kirkelige handlinger og
menighedsliv, så mennesker føler sig godt tilpas, bliver klogere
og føler medejerskab for det, der
foregår i og omkring kirken.
Anita Hansen Engdahl er i dag
lektor på Folkekirkens Institut for
Præsteuddannelse i København
(Pastoralseminarium og Efteruddannelse) og tidligere sognepræst i Bårse-Beldringe pastorat
på Sydsjælland. Desuden er hun
opvokset i Godsted sogn på Lolland, sidder i Lolland-Falster
stifts tænketank og er her i 2013
medansvarlig for 500-året for
fødslen af Lollands berømte søn,
teologen Niels Hemmingsen.
Tirsdag d. 29. januar kl. 19.30 i
Rytterskolen, Toreby.
Diakoniens ansigt – år 2013.
I forbindelse med diakoniens dag
d. 3. februar har vi inviteret Helle
Christiansen, præst og leder af
Kirkens Korshær til at holde foredrag for os i Rytterskolen.

Nytår

Gudstjenesten nytårsdag er kl. 16
i Sundkirken. Efter gudstjenesten
drikker vi et lille glas og spiser et
stykke kransekage og ønsker hinanden godt nytår.

Tirsdag den 8. januar, Øster Ulslev kirke
Onsdag den 23. januar, Tårs
kirke
Torsdag den 7. februar, Herritslev kirke
Tirsdag den 19. februar, Bregninge kirke
Alle steder kl. 19 – 21.20

Onsdag den 20. februar kl. 19.30
Barske helgenhistorier
v/ Jakob M. Rönnow
En uhøjtidelig rundtur blandt
kendte og ukendte helgener i kirkens historie, som bl. a. har givet
baggrund for at vi kender Mont
Martre, Albani-øl, Syvsovere,
Bodilsker, julemanden, Bror
Kalles Kapel, Jomfruøerne, Sct.
Georgsgilder, Jägermeister, San
Fransisco, Valentine’s Day og hovedet under armen.
Jakob M. Rönnow er sognepræst
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Sognets sider
Åbent Hus i Sundkirken

Hver 2. torsdag kl. 14.30-16.30
Alle er velkommen!
Kaffen koster 20 kr.

Jakob M. Rönnow

i Vangede. Han arbejder med formidling og er kendt for at fortælle
så man lytter – også til de store
beretninger. Han har hele sit liv
arbejdet med børn og unge – bl.a.
i FDF.
Tirsdag d. 26. februar kl. 19.30 i
Rytterskolen, Toreby.
Kitty Jørgensen, der oprindeligt er fra Holland, men nu bor i
Danmark, vil fortælle om at være
jøde under 2. verdenskrig, om
forfølgelserne, og hvordan man
overlever det som menneske.

Gudstjeneste og
menighed – workshop
i Sundkirken

Torsdag den 24. januar kl. 19
Tanken er i fællesskab at planlægge de kommende måneders
gudstjenester, ikke sådan at præsten ikke skal prædike og have
ansvar for salmer og liturgi. Men
sådan at vi gør gudstjenesterne til
at fællesanliggende. Traditionen
for frivillighed ønskes videreført
og udviklet. Måske skal vi fortsætte med frivillige kordegne?
måske er der andre opgaver som
nogen vil bidrage med at løse, eksempelvis blomstertjeneste, kirkekaffeværter.
I forlængelse af sognemødet 16.
januar vil vi arbejde med at mennesker skal føle sig godt tilpas,
blive klogere og føle medejerskab for det, der foregår i og omkring Sundkirken.

Torsdag den 13. december 2012
Folmer Lundsfryd:
”Op i de høje bjerge”
Torsdag den 10. januar 2013
Poul Zebitz Nielsen:
”Fra TV reporter til sognepræst”.

Mandag d. 7. januar kl. 14.00
Jan Mielcke fortæller om sin opvækst i en arbejderbolig tilknyttet
Holmegaard Glasværk, hvor hans
far var glassliber.
Mandag d. 4. februar kl. 14.00
Jordemoder Mette Opstrup fortæller om sit arbejde som jordemor og underviser i Afghanistan,
hvor forholdene er primitive og
anderledes end her.

Torsdag den 24. januar
Torsten Elsvor:
”Om roepolakkerne på LollandFalster og Polakkasernen i Tågerup”.
Torsdag den 7. februar
Bent Jørgensen:
fortæller om ”ældrepolitik i
Guldborgsund kommune”.
Torsdag den 21. februar
Steen Skovsgaard:
”Med biskoppen på visitats
i de danske menigheder i
Canada, Argentina, New Zealand,
Australien og Israel”.

Sangaftener

Ældreklubben i
Rytterskolen

Gudstjenester på
omsorgscentrene

Mandag d. 3. december kl. 14.00
Sognepræst Hanne Lundsgaard
vil sættes fokus på adventstiden
som ventetid, og sammen med os
forberede os på julen.

1. onsdag i måneden kl. 19.30 i
Sundkirken, d.v.s.
5. december
2. januar
6. februar

I Sundby:
Søndag d. 23. december kl. 14.30
Tirsdag d. 22. januar kl. 14. 30
Tirsdag d. 26. februar kl. 14.30
I Toreby:
Søndag d. 23. december kl. 14.00
Tirsdag d. 15. januar kl. 14.00
Tirsdag d. 19. februar kl. 14.00

Sognets sider - Mission og diakoni

Lørdag d. 5. januar 2013 kl. 15.30
KFUM spejderne i Engmose & Toreby grupper,
inviterer alle spejdere og deres familie til
Nytårsparade i Sundkirken.

Nytårsparade og fakkeltog gennem Sundby.
15.30
16.30
17.10
17.30

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.

Sommerfest 2013
Knud Marqvorsen har ønsket at
trække sig efter mange års energisk arbejde, som tovholder for
Sundkirkens sommerfest. Derfor
har Christian Sunke efter opfordring sagt ja til at overtage opgaven. Der vil de første år ikke
ske de store ændringer vedr. afholdelse af sommerfesten. Festudvalget vil fremover bestå af
følgende medlemmer.
1. Christian Sunke.
2. Bernt Kallemose.

3. Kenneth Hansen.
4. Kirsten Nielsen.
5. Marianne Sunke.
6. Hanne Lundsgaard
7. Anne-Grethe Langergaard Andersen
Henvendelse vedrørende lopper
skal fremover ske til Christian
Sunke:
Tlf. 30450022.
Mail : chr.sunke@live.dk
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Diakoniens dag

Igen i år vil vi markere diakoniens dag i samarbejde med Sønderskovhjemmet.
Søndag den 3. februar planlægges og gennemføres gudstjenesten i samarbejde mellem folk fra
Sundkirken og folk fra Sønderskovhjemmet.
Efter gudstjenesten spiser vi frokost inden vi sammen bruger vores kreative evner.
I anledning af kyndelmisse vil aktiviteten være noget med at lave
lys.
Alle kan være med og alle er velkomne!

Sogneindsamling
d. 10. marts 2013

Toreby sogn og
Folkekirkens
Nødhjælp
har
brug for frivillige indsamlere til
kampen mod sult.
Udviklingshjælp nytter - og kampen mod fattigdom kan vindes.
Men der er stadig meget at tage
fat på. En af de helt store udfordringer er sult. 870 mio. mennesker lider af kronisk underernæring, og hvert 12. sekund dør et
barn af sult. Sult og fejlernæring
er verdens største sundhedsrisiko.
Samtidig forstærker sult alle andre dårligdomme, fx sygdommen
hiv/aids.
Derfor: Meld dig allerede nu som
indsamler d. 10. marts hos indsamlingsleder Hanne Lundsgaard,
halu@km.dk, tlf 2179 5119.
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Arrangementskalender

Dato og tid

Arrangement

Sted

Lørdag d. 1. december kl. 10-15

Spejdernes julebazar

Sundkirken

Søndag d. 2. december kl. 11.30

FISK

Sundkirken

Søndag d. 2. december kl. 14

Adventsfest

Sønderskovhjemmet

Mandag d. 3. december kl. 14

Ældreklub v/ Hanne Lundsgaard

Rytterskolen

Onsdag d. 5. december kl. 19.30

Sangaften

Sundkirken

Søndag d. 9. december kl. 19

De 9 læsninger

Sundkirken

Torsdag d. 13. december kl. 14.30

Åbent Hus v/ Folmer Lundsfryd

Sundkirken

Torsdag d. 13. december kl. 17

Luciagudstjeneste

Sundkirken

Søndag d. 16. december kl. 19

Julekoncert v/ Trio

Toreby Kirke

Søndag d. 23. december kl. 11

Fernisering af altertavler

Sundkirken

Søndag d. 23. december kl. 14

Julegudstjeneste

Toreby Omsorgscenter

Søndag d. 23. december kl. 14.30

Julegudstjeneste

Sundby Omsorgscenter

Onsdag d. 2. januar kl. 19.30

Sangaften

Sundkirken

Lørdag d. 5. januar kl. 15.30

KFUM-spejdernes nytårsparade

Sundkirken

Mandag d. 7. januar kl. 14

Ældreklub v/ Jan Mielcke

Rytterskolen

Torsdag d. 10. januar kl. 14.30

Åbent Hus v/ Poul Zebitz Nielsen

Sundkirken

Torsdag d. 10. januar kl. 18.30

FISK

Sundkirken

Fredag d. 11. januar kl. 19

Gammel-konfirmand aften

Sundkirken

Tirsdag d. 15. januar kl. 14

Gudstjeneste

Toreby Omsorgscenter

Onsdag d. 16. januar kl. 19.30

Sognemøde v/ Anita Hansen Engdahl

Sundkirken

Tirsdag d. 22. januar kl. 14.30

Gudstjeneste

Sundby Omsorgscenter

Torsdag d. 24. januar kl. 14.30

Åbent hus v/ Torsten Elsvor

Sundkirken

Torsdag d. 24. januar kl. 19.00

Gudstjeneste og menighed - workshop

Sundkirken

Tirsdag d. 29. januar kl. 19.30

Sognemøde v/ Helle Christiansen

Rytterskolen

Mandag d. 4. februar kl. 14

Ældreklub v/ Mette Opstrup

Rytterskolen

Tirsdag d. 5. februar kl. 18.30

FISK

Sundkirken

Onsdag d. 6. februar kl. 19.30

Sangaften

Sundkirken

Torsdag d. 7. februar kl. 14.30

Åbent Hus v/ Bent Jørgensen

Sundkirken

Tirsdag d. 19. februar kl. 14

Gudstjeneste

Toreby Omsorgscenter

Onsdag d. 20. februar kl. 19.30

Sognemøde v/ Jakob Rönnow

Sundkirken

Torsdag d. 21. februar kl. 14.30

Åbent Hus v/ Steen Skovsgaard

Sundkirken

Tirsdag d. 26. februar kl. 14.30

Gudstjeneste

Sundby Omsorgscenter

Tirsdag d. 26. februar kl. 19.30

Sognemøde v/ Kitty Jørgensen

Rytterskolen

Torsdag d. 28. februar kl. 18.30

FISK

Sundkirken

Gudstjenesteliste

2. december
1. søndag i advent
9. december
2. søndag i advent
13. december
16. december
3. søndag i advent
23. december
4. søndag i advent

Toreby Kirke

Sundkirken

10.30 Christina Mielcke

10.00 Hanne Lundsgaard

10.30 Hanne Lundsgaard

19.00 De 9 læsninger
Det Hvide Kor og
Hanne Lundsgaard
17.00 Luciagudstjeneste
10.00 Christina Mielcke

10.30 Christina Mielcke

24. december
Juleaften
25. december
Juledag
26. december
2. juledag
30. december
Julesøndag
1. januar
Nytårsdag
5. januar

14.30 Christina Mielcke
16.00 Christina Mielcke
10.30 Christina Mielcke

10.00 Hanne Lundsgaard
Fernisering af konfirmandernes
altertavler og krucifixer
14.30 Hanne Lundsgaard
16.00 Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard

10.30 Christina Mielcke

10.00 Hanne Lundsgaard

10.30 Christina Mielcke

9.00 Christina Mielcke

10.30 Christina Mielcke

16.00 Hanne Lundsgaard

6. januar
Hellig 3 kongers søndag
13. januar
1. søndag efter Hellig 3 konger
20. januar
Sidste søndag efter Hellig 3 konger
27. januar
Septuagesima
3. februar
Seksagesima

10.30 Christina Mielcke
10.30 Christina Mielcke

15.30 Hanne Lundsgaard
Spejdernes nytårsparade
10.00 Hanne Lundsgaard
Kirkens fødselsdag
10.00 Hanne Lundsgaard

10.30 Christina Mielcke

10.00 Hanne Lundsgaard

10.30 Hanne Lundsgaard

10. februar
Fastelavn
17. februar
1. søndag i fasten
24. februar
2. søndag i fasten

19.00 Hanne Lundsgaard

19.00 Hanne Lundsgaard
og konfirmanderne fra 7.b
10.00 Hanne Lundsgaard
og Sønderskovhjemmet
Diakoniens dag
10.00 Hanne Lundsgaard

10.30 Christina Mielcke

9.00 Christina Mielcke

10.30 Christina Mielcke

10.00 Hanne Lundsgaard

Kirkebil til Toreby Kirke

10.30 Christina Mielcke

Kirkebilen kører for alle. Ring senest 1 time før
gudstjenesten begynder til Dantaxi, tlf. 7025 2525.

Kørsel til Sundkirken

Ring den pågældende gudstjenestedag senest 1 time
før gudstjenesten begynder til kirketjeneren, tlf.
5484 1301.

Kirkekalkning og orgelrensning - Toreby
Af Christina Mielcke

Hvis man synes, at Toreby Kirke
skinner lidt mere hvidt, og at orgelet spiller lidt højere end det
plejer, så tager man ikke fejl.
Kirken har fået en tiltrængt ”makeover”, som det hedder på moderne dansk. For kalken dryssede af murene, og orglet led af
forstoppelse efter at have stået
og samlet skidt og støv i piberne,
siden det blev sat op i sin tid. Vores nuværende orgel er fra 1970,
og bliver det ikke renset en gang
imellem, kan man risikere at piberne simpelthen revner, så det
var på tide at få det gjort.
Det var folk fra firmaet P.G. Andersen og Bruhn, der lidt efter
lidt tog piberne af og støvsugede
dem. Bagefter blev orglet samlet
igen og stemt, og kommer man til
gudstjeneste i Toreby, kan man nu
konstatere, at et rent orgel lyder af
mere.
Tommy Mortensen fra firmaet
Knud Jensen Sundby ApS stod
for kalkningen af kirken, hvilket
man kan se flere billeder af på
vores hjemmeside torebysogn.dk.
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