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Adresser og træffetider

SOGNEPRÆSTER
Pastor Christina Mielcke
Torebyvej 32, 4891 Toreby
Tlf. 5486 9028
Mobil 2399 9030
E-mail: chm@km.dk
Mandag fri.

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

Pastor Hanne Lundsgaard
Kontoret i Sundkirken
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
Kordegn: Tina Heyn:
E-mail: tmhe@km.dk
Kontortid: Mandag - fredag
9-12.30, torsdag tillige 15.30-18.

Kirketjener: Ulla Brandt.
Træffes bedst tirsdag - torsdag.
Mandag fri.
Mobil 2171 9600, tlf. 5484 1301
E-mail:
sundkirketjener@gmail.com

Kirkemedarbejder: Anne-Grethe
Langergaard Andersen.
Mobil 5164 6361.
E-mail: torebysmh@mail.dk
Organist:
Marina Michanova Jensen.
Mobil 2484 5436,
E-mail: voksp@live.dk
MENIGHEDSRÅDET

Formand: Kirsten Jantzen, Plantagevej 6, 4892 Kettinge
Mobil 4014 6688 - E-mail:
kirstenjantzen@outlook.dk
Kirkeværge: Henning ØstergaardChristensen Sakshøj 60, 4800
Nyk. F., Mobil 6127 3021
E-mail: uhoc1949@gmail.com

Du finder flere oplysninger på Toreby Sogns hjemmeside

www.torebysogn.dk

KIRKENYT
TOREBY SOGN

Udgiver: Toreby menighedsråd
Produktion: TeknoGrafik
Deadline næste Kirkenyt:
Fredag 1. februar 2019

Redaktionsudvalg:
Hanne Lundsgaard, Arne Jacobsen, Kirsten Jantzen, Tina Heyn
(web-redaktør),
Anne-Grethe
Andersen og Christina Mielcke
(formand for medieudvalget).

Nyt fra menighedsrådet
Menighedsrådet
ønsker
Kirkenyts
læsere en rigtig
glædelig jul
og
et godt nytår!

Foto: Christina Mielcke

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.

Af Kirsten Jantzen

Ord til eftertanke

Kølvand
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Skrevet af sognepræst Christina Mielcke
Der er mange afslutninger i ethvert liv. Der bliver flere og flere
jo længere vi lever. Ting, steder,
personer, vi må tage afsked med.
Sige farvel til. Det kan være tungt
eller en lettelse, alt efter situationen, men det vækker altid til
eftertanke, når noget ender. Især
hvis det er et liv. Men årets slutning bringer ofte mange overvejelser med sig. Hvad brugte vi det
gamle år til, hvad kan vi tillade
os at forvente af det nye år, der
skal komme? Aviser og ugeblade
vil vrimle med billeder fra årets
mange arrangementer og hændelser, og ikke mindst vil der være
omtale af de mennesker, vi måtte
sige farvel til i løbet af året, fordi
de døde. De kendte og berømte
eller berygtede. De, som satte aftryk i historien og måske også i
folkets hjerter.
Vi efterlader også aftryk på historien, måske ikke den store –
landets eller verdens – historie,
men da i hvert fald i det små. Vi
påvirker de mennesker, som er
omkring os. Vi har indflydelse
på andre menneskers ve og vel.
Og somme tider er det en god
idé at overveje, hvad vi efterlader i vores eget kølvand. Hvad
smed vi overbord i årets løb for
at lette skuden? Forhåbentlig ikke
for mange venskaber eller familierelationer, der blev betragtet
som tung ballast og derfor som
noget, der kan undværes, når vi
ved det nye års begyndelse selv
starter på en frisk. Af og til vil
man efter nogen tids videre sejlads opdage, at det man lod bag
sig som vraggods i virkeligheden
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var det, der gav livet farve og indhold. Kærligheden er en gave fra
Gud, og det har store konsekvenser at kaste den over bord. Det
kan godt blive for sent at vende
om og finde tilbage til det, som
var godt imellem mennesker.

mindst at få sine synders nådige
forladelse ved en sidste nadver på
sengekanten. Så den døende med
ren samvittighed kunne møde sin
Skaber. Har vi mon glemt, at det
var det, der var det gode? Tid til
tilgivelse, tid til forsoning.

I tidligere tider tilkaldte man ofte
præsten, når mennesker lå på deres yderste og var ved at dø. Måske var der noget, der skulle fortælles, bekendes og tilgives, før
den døende med sindsro kunne
lukke sine øjne for sidste gang.
Den gode død var ikke den pludselige død, hvor man er væk på
et splitsekund, men den død, der
giver den døende mulighed for at
tænke over sit liv, rydde op, sige
farvel og komme overens, og ikke

Forhastede afslutninger er ikke
godt for mennesker. Det tager
tid at sige farvel, når vi skal have
hjertet med. Uanset hvad det er,
vi tager afsked med. Vi har brug
for eftertanken, for at overveje
hvordan fortsættelsen skal se ud.
Vi skal ikke skynde os med livet,
så når vi står ved en ny begyndelse, ved starten på det nye år,
kunne vi måske overveje spørgsmålet: Hvad efterlod jeg mig i mit
kølvand?
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Børne- og ungesiderne

Børneklub 0.-3. klasse
Tirsdag kl. 14.00-16.15
Børnene hentes i SFO’en
Juniorklub 4.-6. klasse
Onsdag kl. 15.00-17.10

Kontakt Anne-Grethe Andersen, se side 2.

Gudstjeneste og mad Luciagudstjeneste

Tirsdag d. 11. december
Kl. 16.30-17.00 Drop ind. Frugt,
saft og kaffe på kanden og tid til
at lande.
Kl. 17.00 Kreative aktiviteter og
leg, der passer til adventstiden.
Her vil være forskellige grupper
at vælge imellem og noget for
både børn og voksne.
Kl. 17.45 Gudstjeneste med Luciaoptog ved KFUM-spejderne.
Kl. 18.20 spiser vi risengrød.
10,- kr. pr. person.
kl. 19.00 Afslutningssang og tak
for i aften.
Gudstjeneste og mad er ikke kun
for børnefamilier. Alle aldre er
velkomne og alle kan være med.

KFUM-spejderne, Engmose Gruppe, Sundby

Hjemmeside: www.engmose-gruppe.dk
Bævere (0.-1. kl.) tirsdage 17.00-18.30. Leder: Niklas Faxe
Ulve
(2.-3. kl.) tirsdage 17.00-18.30. Leder: Ulla Petersen
Junior (4.-5. kl.) onsdage 18.30-20.30. Leder: Anne Mikkelsen
Trop (6. kl. og op) onsdage 18.30-20.30. Leder: Kim Jørgensen
Senior Aftaler selv møder. Leder: Anne Mikkelsen
Gruppeleder: Lotte Poulsen, tlf. 2219 9895

KFUM-spejderne, Toreby Gruppe

Familie spejd søndag i lige uger kl. 10.00-12.00 alder 3 år + leds.
Bævere
mandag kl. 16.30 til 18.30, alder 5 år - 0. kl. og 1. kl.
Ulve
mandag kl. 16.30 til 18.30, alder 2. kl. og 3. kl.
Junior
mandag kl. 16.30 til 18.30, alder 4. kl. og 5. kl.
Trop
mandag kl. 16.30 til 18.30, alder 6. kl. og 7. kl.
Formand:
Annette Hansen tlf. 2794 5518
Gruppeleder: Anne Marie Lise tlf. 4052 7696
Familie spejd: Lise Philipsen
tlf. 2279 5540

Børneklubaktiviteter - foto: Anne-Grethe Andersen

Nytårsparade

Spejdernes nytårsparade afholdes
som altid den 1. lørdag i januar.
I år er det den 5. januar.
Kl. 15.30 er der gudstjeneste i
Sundkirken hvor alle – også ikke
spejdere – er velkomne til at være
med.
Efter gudstjenesten er der stemningsfuldt fakkeltog gennem
Sundby.

Børne- og ungesiderne
Fernisering af konfirmandernes altertavler

Toreby Kirke søndag d. 16. december kl. 10.30
Som det efterhånden er tradition
i Toreby Kirke, så holder vi fernisering af konfirmandtavler en

søndag inden jul. Denne gang er
det 3. søndag i advent, vi åbner
udstillingen af 7.A´s altertavler,
som vil vare julen over. Kom og
deltag i en dejlig gudstjeneste og
se resultatet af konfirmandernes
flid. De har ladet sig inspirere af
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Juleevangeliet, såvel som julens
skønne salmer. Vi har i dagens
anledning udvidet kirkekaffen
med sodavand og chips samt en
ekstra julesmåkage.

Foto: Christina Mielcke

Julegudstjeneste for små
børn

I Toreby Kirke tirsdag d. 18. dec.
kl. 10.00
Traditionen tro holder vi en julegudstjeneste for de mindste børn
i Toreby Kirke. Gudstjenesten er
for børnehave-, vuggestue- og
dagplejebørn, men hvis du går
hjemme med dit barn, er du også
meget velkommen til at deltage i
denne gudstjeneste.
I Sundkirken afholdes der også
julegudstjeneste for små børn
(dato kommer senere).

Lørdagsdåb i Toreby Sogn

Følgende 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 dåb på de pågældende
dage, holdes der ikke gudstjeneste.
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Sognets sider

Julekoncert ved Gutte
Kraneled og Kalvehavekoret

Toreby Kirke søndag d. 16. december kl. 19.00
Ved årets julekoncert får vi besøg
af Kalvehavekoret, som er under
ledelse af organist Gutte Kraneled. Vi glæder os til en smuk og
stemningsfuld koncert med koret
fra Møn, hvor programmet byder
på blandt andet danske julesalmer og -sange, kirkelige satser fra
15-1600-tallet og en vintersang
komponeret af korets dirigent,
Gutte Kraneled, over Jens August
Schades digt ”Sne”.

Kalvehavekoret

Lysgudstjeneste i Toreby
Kirke

Søndag d. 27. januar kl. 16
Vi nærmer os på dette tidspunkt
midvinter, kyndelmisse. I gamle
dage brugte man kyndelmisse til
at velsigne årets nye lys til brug
på alteret. Vi samles til denne familievenlige gudstjeneste for at
glæde os over at dagene nu bliver

længere, at lyset vinder over mørket. Vi vil tænde lys sammen under gudstjenesten og takke Gud
for liv, lys og fællesskab. Efter
gudstjenesten går vi over i spejderhuset Hulen, hvor spejderne i
Toreby byder på varm kakao, lidt
godt til den søde tand og hyggeligt samvær. Invitér familien, tag
naboen under armen og kom og
vær med.

Ønskesalme-gudstjeneste

Foto: Christina Mielcke

2. juledag – 26. december kl. 10 i
Sundkirken
Kirkegængerne bestemmer salmerne.
Denne dag er der mulighed for at
synge de julesalmer, du allerbedst
kan lide. Måske har du manglet
dem juleaften eller de andre juledage?
Kom i god tid og læg dit ønske i
lykkeposen. Kl. 10 bliver dagens
salmer trukket blandt ønskerne
og sat sammen til dagens gudstjeneste.
Gudstjenesten vil primært foregå
”omkring flyglet”.

Sognets sider
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Foto: Christina Mielcke

Hverdagsgudstjenester i
Sundkirken

Cirka 1 gang om måneden holdes der tirsdag formiddag hverdagsgudstjeneste i Sundkirken kl.
10.30.
Beboerne på GuldboSund har
mulighed for at deltage, men pårørende, venner og alle andre er
også velkomne.
Gudstjenesten vil være en kortere
udgave af en højmesse, med udgangspunkt i teksterne fra søndagen inden.
Der vil være nadver, hvor præsten kommer rundt i kirken med
brød og vin (saft)
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i kirkens menighedssal
Gudstjenesterne afholdes:
Tirsdag den 4. december kl. 10.30
Tirsdag den 8. januar kl. 10.30
Tirsdag den 5. februar kl. 10.30

Lillejuleaftens-familiegudstjeneste

Søndag den 23. december kl. 10 i
Sundkirken
Børne-familiegudstjeneste er en
familievenlig gudstjeneste med
prædiken og altergang.
Gudstjenesten er tilrettelagt med
særlig tanke på dem, der ikke har
mulighed for at komme i kirke
juleaften – og dem der har svært
ved at vente.
Alle er velkomne, både små og
store – og naturligvis behøver
man hverken være barn eller familie for at få en god forsmag på
julen denne dag.

Sangaftener i
Sundkirken

1. onsdag i måneden kl. 19. i
Sundkirken
Den 5. december
Den 2. januar
Den 6. februar

GLAD

gudstjeneste

Gudstjenester for og med unge
og voksne udviklingshæmmede i
Guldborgsund Kommune.
En kort og GLAD gudstjeneste,
der foregår onsdag formiddag.
Alle slags mennesker er velkomne. Efter gudstjenesten er
der samvær med lidt at spise og
drikke.
Onsdag 27. februar kl. 10 i Sundkirken
Vil man vide mere er man velkommen til at kontakte Hanne
Lundsgaard, 2179 5119 halu@
km.dk eller Erik Christophersen
61 22 68 22 mail: ec@nykfsogn.
dk
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Åbent hus i Sundkirken

Torsdagscafé i Toreby

2. torsdag i måneden kl. 14.0016.00. Alle er velkommen!
Kaffen koster 20 kr.

Som altid er det den sidste torsdag i måneden kl. 14.00 i Rytterskolen. Kaffe og kage koster 20,kr. Har du brug for kørsel kan du
kontakte Anne-Grethe Andersen,
se s. 2.

Torsdag den 13. december kl.
14.00-16.30
Adventsfest i samarbejde med
Sundkirkekredsen.
Kort andagt v. pastor Hanne
Lundsgaard,
Derefter bankospil, gløgg og æbleskiver. Medbring venligst en
pakke - værdi ca. 20 kr. Bankoplader koster 25 kr. for 3 stk
Torsdag den 10. januar
Ragna Lollike:
”På besøg i Madagaskar”
Ragna Lollike var i efteråret 2017
på en rejse til
Madagaskar, denne store, fattige,
men spændende
ø, som ligger øst for Afrika.
Hun besøgte flere af Danmissions
projekter.
Øen er også kendt for sine regnskove og et unikt plante- og dyreliv, Foredraget vil blive ledsaget
af billeder.
Torsdag den 14. februar
Ebbe Blockmann:
”Tilbage til Island”
Ebbe Blockmann besøgte ”Åbent
Hus” i oktober
2018 med et
spændende billed-foredrag om Island. Nu fortsætter han, hvor han
slap med sine fantastiske flotte
billeder og spændende fortælling.

Som præsten prædiker...

Torsdag. d. 31. januar kl. 14.00
– 16.00
Ebbe Balck Sørensen fortæller om sin opvækst og de mange
oplevelser, han har haft omkring
den
restaurationsvirksomhed,
som hans forældre, Ragnhild og
Erling Balck Sørensen, drev i
Reventlowparkens ridehus i perioden 1939-1962. En opvækst
Ebbe Balck Sørensen også har
beskrevet i sin bog ”De gyldne år
i Reventlowparken”.

Foto: Marina Jensen

Torsdag d. 28. februar kl. 14.00
– 16.00
Toreby Sogns menighedsrådsformand Kirsten Jantzen fortæller
om Svanevig Hospice og sit arbejde som souschef på stedet.

Hvad var det nu præsten sagde i søndags? Måske fik du ikke det hele med, eller måske var du ligefrem
forhindret i at komme i kirke. Fortvivl ikke, for på vores hjemmeside www.torebysogn.dk kan du læse
både Hannes og Christinas prædikener fra søndagens og alle helligdages gudstjenester. Til glæde, til
trøst og almindelig opbyggelse. Og skulle du allerede have læst et helt års prædikener holdt af begge
præster, så er der også mulighed for at genlæse flere års ”Ord til eftertanke” fra Kirkenyt.

Sognets sider
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Sogneindsamling d. 10. marts 2019
Klædt på til klimaet

I år er Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling dedikeret til de klimaforandringer, som rammer os alle
sammen. Men som rammer særligt stærkt i verdens fattigste lande.
Som indsamler er du med til at samle ind til broer, diger og flugtveje, der kan udgøre et værn mod katastrofer. Du er med til at samle ind til rent drikkevand og mad, der kan overleve tørken. Du er med til at
klæde verden på til klimaforandringerne.
Den årlige sogneindsamling er altid en hyggelig søndag. Det er en god og meningsfuld måde for familier at være sammen på, og det samler folk om en vigtig
sag til gavn for verdens fattigste.
Vi har brug for mange indsamlere, for Toreby sogn er stort! Meld dig allerede nu
som indsamler til Hanne Lundsgaard – halu@km.dk 21795119 eller via www.
noedhjaelp.dk

Flittige fingre

Flittige mennesker mødes ca. 2
torsdage om måneden og laver
håndarbejde til gode formål. Vi
strikker dåbsservietter, laver børnetøj til Rumænien, Moldavien
og Indien, samt tæpper til Røde
Kors. Alle er velkomne, og man
behøver ikke komme hver gang.
Vi mødes kl. 14.00 – 16.00 i
Sundkirken følgende torsdage:
6. december
3. januar
17. januar
7. februar
21. februar

Gudstjenesteværksted i
Sundkirken

Ca. 1 gang om måneden mødes vi
1 time og forbereder os sammen
til den kommende søndags gudstjeneste.
Vi læser bibelteksterne sammen
og snakker om indholdet. Vi prøver også at finde salmer som passer til dagen.
Hanne Lundsgaard står for værkstedet, hvor alle kan være med.
Det foregår i Sundkirken fra kl.
16 til kl. 17 følgende tirsdage:
Tirsdag den 15. januar kl. 16
Tirsdag den 19. februar kl. 16

Foto: Anne-Grethe Andersen

FISK
FællesSkab I Sundkirken

Onsdag 16. januar
Onsdag 20. februar
Er du kvinde, hverken ung eller
gammel, men sådan midt i mellem, så er det måske noget for
dig?
Måske har du børn, som er blevet
større, måske mere eller mindre
flyttet hjemmefra? Måske er du
erhvervsaktiv? Måske er du bare
dig, som har lyst til at mødes med
andre kvinder om liv og tro?
Du er velkommen til at møde op

og se om det er noget for dig!
Vi mødes ca. 1 gang om måneden
i Sundkirken.
Vi starter kl. 19.00. Undervejs
drikker vi kaffe/te og spiser lidt
frugt, brød eller lignende.
Vi har som regel også tid til løs
snak med hinanden
Kl. 21.00 slutter vi i kirken med
en ny salme, en moderne bøn, et
ord og Fadervor.
Programmet veksler og byder på
både samtaler og aktiviteter. Ofte
tager vi udgangspunkt i vores
eget liv.
Følg med på Facebook ”FISK –
fællesskab i Sundkirken”, hvor
det nærmere program fremgår.
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Arrangementskalender

Dato og tid

Arrangement

Sted

Onsdag d. 5. dec. kl. 19

Sangaften

Sundkirken

Torsdag d. 6. dec. kl. 14

Flittige fingre

Sundkirken

Torsdag d. 13. dec. kl. 14

Åbent Hus Adventsfest

Sundkirken

Søndag d. 16. dec. kl. 19

Julekoncert v/Kalvehavekoret

Toreby Kirke

Onsdag d. 2. januar kl. 19

Sangaften

Sundkirken

Torsdag d. 3. januar kl. 14

Flittige fingre

Sundkirken

Torsdag d. 10. januar kl. 14

Åbent Hus v/Ragna Lollike

Sundkirken

Tirsdag d. 15. januar kl. 16

Gudstjenesteværksted

Sundkirken

Onsdag d. 16. januar kl. 19

FISK

Sundkirken

Torsdag d. 17. januar kl. 14

Flittige fingre

Sundkirken

Torsdag d. 24. januar kl. 19

Menighedsrådsmøde

Rytterskolen

Torsdag d. 31. januar kl. 14

Torsdagscafé /Ebbe Balck Sørensen

Rytterskolen

Onsdag d. 6. februar kl. 19

Sangaften

Sundkirken

Torsdag d. 7. februar kl. 14

Flittige fingre

Sundkirken

Torsdag d. 14. februar kl. 14

Åbent Hus v/Ebbe Blockmann

Sundkirken

Tirsdag d. 19. februar kl. 16

Gudstjenesteværksted

Sundkirken

Onsdag d. 20. februar kl. 19

FISK

Sundkirken

Torsdag d. 21. februar kl. 14

Flittige fingre

Sundkirken

Torsdag d. 28. februar kl. 14

Torsdagscafé v/Kirsten Jantzen

Rytterskolen

Søndag d. 10. marts kl. 11

Sogneindsamling

Toreby Sogn

På hjemmesiden www.torebysogn.dk finder du altid en opdateret arrangementskalender.

Redaktionen
ønsker alle læsere
en glædelig jul og
et velsignet
nytår!

Kirkebil til Sundkirken & Toreby Kirke

Kirkebilen kører for alle sognets beboere. Ring senest 2 timer før gudstjenesten til Dantaxi, tlf. 7025 2525

Gudstjenester på omsorgscentrene
Toreby Omsorgscenter

Søndag den 23. december kl. 14.00
Tirsdag den 22. januar kl. 14.00
Tirsdag den 19. februar kl. 14.00

Sundby Omsorgscenter

Søndag den 23. december kl. 14.30
Tirsdag den 29. januar kl. 14.30
Tirsdag den 26. februar kl. 14.30

Gudstjenesteliste

Toreby Kirke

2. december
10.30 Christina Mielcke
1. søndag i advent		
Tirsdag 4. december		
		
9. december
9.00 Hanne Lundsgaard
2. søndag i advent		
Tirsdag 11. december		
16. december
10.30 Christina Mielcke
3. søndag i advent
Fernisering af altertavler
23. december
10.30 Christina Mielcke
4. søndag i advent		
Mandag 24. december
14.30 + 16.00 Christina Mielcke
Juleaften		
Tirsdag 25. december
10.30 Christina Mielcke
Juledag		
Onsdag 26. december
10.30 Christina Mielcke
2. juledag		
30. december
10.30 Christina Mielcke
Julesøndag		
Tirsdag 1. januar
10.30 Christina Mielcke
Nytårsdag		
Lørdag 5. januar		
		
6. januar
10.30 Christina Mielcke
Helligtrekongers søndag		
Tirsdag 8. januar		
		
13. januar
10.30 Christina Mielcke
1. søndag efter Hellig 3 konger		
20. januar
10.30 Christina Mielcke
2. søndag efter Hellig 3 konger		
27. januar
16.00 Lysgudstjeneste
3. søndag efter Hellig 3 konger
Christina Mielcke
3. februar
9.00 Hanne Lundsgaard
4. søndag efter Hellig 3 konger		
Tirsdag 5. februar		
		
10. februar
10.30 Christina Mielcke
Sidste søndag efter Hellig 3 konger		
17. februar
10.30 Christina Mielcke
Septuagesima		
24. februar
9.00 Hanne Lundsgaard
Seksagesima		
Onsdag 27. februar		

Sundkirken

10.00 Hanne Lundsgaard
10.30 Hverdagsgudstjeneste
Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard
17.45 Luciagudstjeneste
9.00 Christina Mielcke
10.00 Lillejuleaftens-familiegudstj.
Hanne Lundsgaard
14.00 + 15.30 Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard
10.00 Ønskesalmegudstjeneste
Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard
16.00 Hanne Lundsgaard
15.30 Spejdernes nytårsparade
Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard
10.30 Hverdagsgudstjeneste
Hanne Lundsgaard
9.00 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard
10.30 Hverdagsgudstjeneste
Hanne Lundsgaard
9.00 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard
10.00 GLAD-gudstjeneste

Jul i kirken
Advents- og juletidens mange gudstjenester har deres helt egen stemning, midt i den mørkeste tid
på året fejret vi lyset og kærlighedens komme til verden.
Guds søn er blevet født for at fred, frelse og glæde skal herske blandt mennesker.
Der er mange gode muligheder for at komme i sognets kirker og høre det glædelige budskab.
Gudstjeneste og mad
Tirsdag d. 11. december kl. 17.45
i Sundkirken
Drop ind og aktiviteter fra kl. 16.30.
Efter gudstjenesten serveres
der risengrød.

Juleaften
Mandag 24. december
Sundkirken
Kl. 14.00 og
Kl. 15.30

For de mindste
Sundkirken
(dato senere)
Toreby Kirke
Tirsdag d. 18. december kl.10.00
For dagpleje-, vuggestue- og børnehavebørn.
Voksne, også forældre og bedsteforældre
er velkomne.

Juledag
Tirsdag 25. december
Sundkirken kl. 10.00
Toreby kirke kl. 10.30

Skolebørnene kommer i kirke
den sidste skoledag inden jul.
Dér er desværre ikke plads til
andre end dem den dag.
4. søndag i advent
23. december
Toreby Kirke kl. 10.30
Sundkirken kl. 10.00:
Lillejuleaftens-familiegudstjeneste
Toreby omsorgscenter kl. 14.00
Sundby omsorgscenter kl. 14.30
Juleaften
Mandag 24. december
Toreby Kirke
Kl. 14.30 og
Kl. 16.00

Foto: Christina Mielcke

2. juledag
Onsdag 26. december
Sundkirken kl. 10.00:
Ønskesalmegudstjeneste
Toreby kirke kl. 10.30
Julesøndag
30. december
Sundkirken kl. 10.00
Toreby kirke kl. 10.30
Vi byder også det nye år velkommen
ved at fejre gudstjenester,
Nytårsdag
1. januar
Toreby kirke kl. 10.30
Sundkirken kl. 16.00
Der serveres et lille glas
efter gudstjenesterne

Besøg din kirke i julen...

