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Krist stod op af døde
i påske-morgenrøde!
Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje!
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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 1. maj 2012

Sognemedhjælper: Anne-Grethe
Langergaard Andersen.
Kontaktoplysninger: se hjemmesiden
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).

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

Ny sognemedhjælper
Menighedsrådet har ansat AnneGrethe Langergaard Andersen
som ny sognemedhjælper pr. 1.
marts 2012 og byder Anne-Grethe hjertelig velkommen til jobbet. Vi glæder os til et godt og
inspirerende samarbejde om de
forskellige opgaver, som venter.
Anne-Grethe er 46 år og kommer fra en stilling som folke-

skolelærer ved Nordvestskolen i
Nakskov, men bor i Nykøbing F.
Anne-Grethe er både uddannet
lærer med kristendom som liniefag og socialpædagog.
Anne Grethe har således en bred
erfaring fra såvel socialpædagogisk arbejde som lærergerningen.
Anne-Grethe har gennem mange
år været aktiv i frivilligt kirkeligt
arbejde, herunder børneklubleder
i KFUM og KFUK og har i de
seneste 2 år været frivillig net-

værkskonsulent i Danmission på
Lolland-Falster.
Anne-Grethe har således gode
forudsætninger for at bestride
stillingen som sognemedhjælper, som afløser for Hanne Marie
Elmo Jensen, der fratrådte stillingen 1. februar 2012. Se AnneGrethes egen præsentation på
side 9.

Ord til eftertanke
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Som forårssolen morgenrød
Skrevet af sognepræst Christina Mielcke
Som forårssolen morgenrød
stod Jesus op af jordens skød
med liv og lys tillige;
derfor så længe verden står,
nu efter vinter kommer vår
livsalig i Guds rige. (DDS 234)
Ja, heldigvis kommer foråret igen
hvert år efter vinterens snedække
og frostgrader. Også i år har vi
oplevet begge dele, både sneen
og den hårde frost, selv om vi
ikke har været så hårdt ramt som
andre dele af Europa, hvor mange
mennesker har mistet deres liv eller helbred i den bidende kulde.
Danmark ligger nemlig godt,
blidt ombølget af havet i ly bag
norske fjelde. Vi ligger lunt i hi
i den dybe nordiske vinternat og
venter, tålmodigt som frøene i
jorden, på at solen skal vende tilbage og varme os, så vi kan stå op
og krænge pelse og tæpper og de
tunge dyner af os og gå ud i den
genopstandne verden.
Hvert eneste forår kan vi gå rundt
og undre os over, at det vi har
betragtet som dødt og vissent,
begravet og borte, vender tilbage

Foto: Aleksandras Siekstele

for fuld kraft, ungt og grønt, parat
til at eksplodere i et blomstrende
farveorgie. Vinterens rugende
stilhed bliver jaget på porten af
morgenfriske småfugle, der finder nye redepladser i alle træer og
buske omkring os. Livet har sejret endnu en gang. Alle vegne peger naturen på genopstandelsens
mulighed. Vi skal være blinde
eller døve for ikke at se og høre
det. Og skulle vi virkelig være
både blinde og døve, så ved vi alligevel, at foråret kommer. Sådan
har det været så længe verden har
eksisteret, sådan vil det blive ved
til den forgår.

Foto: Aleksandras Siekstele

Opstandelse er
ikke kun for hvedekorn og blomsterløg, for vi går
også med håbet
om, at selv om vi
engang skal sættes i jorden i kirkegårdshaven,
så er det ikke for
evigt, vi skal ligge der og vente.
Gud vil give os

kraft på ny, Han vil give os styrke
til at skubbe stenen til side, så vi
selv kan træde ud af gravens hi
og vende tilbage til livet efter dødens vintersøvn.
Det er ikke noget vi kan gøre af
os selv. Var det kun op til os selv
og vor egen kunnen, så forblev vi
muld og støv, kun ved Guds nåde,
ved Hans forunderlige indgriben,
kan vi samles til hele mennesker
og vågne til nyt liv i Guds rige.
Vi er mennesker, vi er underlagt
naturens love, det var Jesus også,
og han var så død, som man kan
blive, og alligevel stod han lyslevende op fra graven påskemorgen. Naturens love er Guds love,
og Han kan ændre dem, når Han
vil. Kun Gud kan gøre det, der er
dødt levende igen. Kun Han råder
over livskraften, der får alt til at
spire og gro.
Vi skal ikke lade os kue af kulde
og sne. Vi skal tålmodigt håbe og
vente. Verdens mørke og vinter
får en ende, og en dag skal vi stå
op til en langt herligere forårsmorgen i Guds rige.
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Børnesiden

Sæt ordene, hvor de kan passe

KFUM-spejderne (Toreby Gruppe)

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
Babysalmesang i
Rytterskolen

Koncert i
Toreby Kirke
Søndag d. 1. april kl.19.00
Organist Marina Jensen, kirkesangerne Erhardt Rasmussen og
Anne-Marie Keis samt Sabine og
Monica Mogensen på henholdsvis saksofon og klarinet står for
forårets koncert i Toreby kirke.

Forårets babysalmesang starter
lidt senere på året end sædvanligt, da vi har ventet på at vores
sanglærer Kirsten Pedersen skulle vende tilbage fra barselsorlov.
Men nu går vi i gang, og vi har
babysalmesang i Rytterskolen på
disse datoer: onsdag d. 11. april,
onsdag d. 25. april, torsdag d. 10.
maj, onsdag d. 23. maj, onsdag d.
6. juni og onsdag d. 20. juni. Alle
dage kl. 11.30 -12.30. Undervisningen er gratis, man skal blot
selv medbringe et tæppe, som
barnet kan ligge på. Efter sangen
er der mulighed for en kop kaffe
eller the og en lille hyggesnak.
Tilmelding til kirkekontoret.
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men en vi bestemt kan lære meget
af også i dagens Danmark.
Tirsdag d. 24. april kl. 19.30
Sognepræst Eva Bernhagen og
imam Naveed Baig fortæller om
dialogarbejdet i Islamisk-Kristent
Studiecenter, hvor Naveed Baig
er næstformand. Kom og hør,
hvorfor de synes, det er vigtigt at
gå i dialog og bliv selv en del af
dialogen. Aftenen vil også byde
på en praktisk øvelse.
Tirsdag d. 29. maj kl. 19.30
”Fra komponistens værksted”
Per Nedergaard Hansen fortæller
om arbejdet med sine egne kompositioner, og vi skal også selv
synge nogle af de færdige resultater, naturligvis behørigt akkompagneret af komponisten.

Ældreklubbens
møder i Rytterskolen
Foto: Aleksandras Siekstele

Skærtorsdagsmiddag
Torsdag d. 5. april efter gudstjenesten
Kl. 17.00 er der gudstjeneste i Toreby Kirke, og efter gudstjenesten
spiser vi sammen i Rytterskolen.
Arrangementet er gratis, men vi
beder om en forhåndstilmelding
til sognepræst Christina Mielcke
eller kirkekontoret senest mandag
d. 2. april.

Sognemøder i
Rytterskolen
Tirsdag d. 27. marts kl. 19.30
”Den Sorte Død”
Sognepræst Christina Mielcke
fortæller om dengang en trediedel af Europas befolkning døde.
Hvordan reagerede kirke og stat
og den almindelige borger? Det
er ikke en historie for sarte sjæle,

Mandag d. 5. marts kl. 14.00
Vores nye sognemedhjælper i
Toreby Sogn, Anne-Grethe Langergaard Andersen, præsenterer
sig selv.
Mandag d. 2. april kl. 14.00
Finn Jensen fra Grænge fortæller
om og viser filmen, der handler
om Grænge og Neden Toreby.
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Sognemøder

Onsdag den 21. marts kl. 19.30
Bryllup – en fortælling om
brylluppets kulturhistorie
v/Gymnasielærer og forfatter
Jutta Bojsen-Møller
At holde bryllup er en væsentlig
højtid i et menneskes liv. Foredraget gennemgår et væld af
skikke igennem tiden. Nutidens
bryllupper er en skøn blanding af
nyt og gammelt. Hvad enten man
er gift, tænker på at blive det eller
slet ikke kunne drømme om det,
så vil foredraget helt sikkert give
nye vinkler på de gamle traditioner.

Sundkirken
Onsdag den 18. april kl. 19.30
På sporet af Monrad både her
og ude i verden, bl.a. i New Zealand
v/ Biskop Steen Skovsgaard
Biskoppen har i sin studieorlov
været på sporet af Monrad og vil
dele ud af sin inspiration.

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. marts:
Michael Fagerlund:
”Indtryk fra USA” (på Motorcykel gennem USA).
15. marts:
Hans Jørgen Møller og Mette
Grønnegaard:
”Fra journalistik til højskole”

Foto: HAVLYKKE.com

Onsdag den 16. maj kl. 19.30
Missional Church – nye impulser til Folkekirken
Missional Church er et begreb,
der indenfor de sidste 10-15 år
er dukket op mange steder i det
kirkelige landskab. Det handler om at se på kirken med nye
øjne. Baggrunden er den dystre,
at kirken mister medlemmer og
indflydelse overalt i Europa. Her
i Vesten er vi gået ind i en efterkristen eller efter-konstantinsk
æra, som den også kaldes, med
navn efter Konstantin den Store,
Efter Konstantin fulgte 1500 år,
hvor kristendommen var den dominerende religion.
Nu er sammenfaldet mellem
kirke og statsmagt/folk/kultur på
retur. Det er selvfølgelig bekymrende.
Kasper Høyer brugte en studieorlov i foråret 2011 på at sætte sig
ind i Missional Church og det lys,
det begreb kaster ind over vores
kirke. Det vil han gerne fortælle
om.

29. marts:
Helga og Per Stausholm:
”Biltur gennem de arabiske lande”
12. april:
Villi Hansen:
”Fra Sakskøbing til Marseille”
(med sejlskib)
26. april:
Merete Lei:
”Indien – et land med mange ansigter”
10. maj:
Vagn-Aage Sellebjerg:
”Bornholm - klippeøen rundt i ord
og billeder”
24. maj:
Helene Galsgaard og
Ingerlis Friis Pedersen:
”Pilgrimsvejen til Santiago de
Compostella”

SANGAFTENER

1. onsdag i måneden kl. 19.30 i
Sundkirken, d.v.s.
7. marts,
4. april og
2. maj.

Sundkirken
Pinse-vandretur og
morgenkaffe

Søndag den 27. maj
Kl. 7 er der vandretur for de morgenfriske.

Vi mødes ved p-pladsen ved
Fuglsang Have og går til Skejten.
Kl. 9 er der rundstykker og morgenkaffe/te i Sundkirken inden
gudstjenesten kl. 10.
Alle er velkomne til hele eller
dele af arrangementet.

Sommerfest

Sommerfesten ved Sundkirken
2012, som normalt afholdes den
2. lørdag i august, bliver af forskellige årsager, bl.a. skolernes
sommerferie, flyttet en uge. Det
bevirker, at datoen i år bliver lørdag d. 18 august.
Festudvalget.

Sogneudflugt

Sæt X i kalenderen
Lørdag den 16. juni
Turen går til København og
Nordsjælland, hvor vi bl.a. besøger Ledøje og Slangerup kirker.
Hold øje med programmer i kirkerne.
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Konfirmation og konfirmationsforberedelse
2012-2013 i Toreby Sogn
Der holdes konfirmation i både Toreby kirke og Sundkirken. Forberedelsen foregår klassevis i Sundkirkens konfirmandlokale.
7a undervises
og
konfirmeres af Christina
Mielcke. Der
er
konfirmation fredag den
26. april 2013 i
Sundkirken.
7b undervises
og konfirmeres
af Hanne Lundsgaard. Der er konfirmation søndag 28.
april 2013 i Sundkirken.
I Toreby kirke er der
konfirmation søndag den
21. april 2013.
Der er indskrivning for alle søndag den 19. august.
Børn fra 7a og 7b på Sundskolen får direkte brev,
mens børn fra andre skoler og fra CKR og SK er velkomne til at kontakte præsterne.

Konfirmandgudstjeneste i Sundkirken
Søndag d. 25. marts kl. 19.00
Konfirmanderne fra 7.a har i
konfirmandundervisningen fået
til opgave selv at lave en gudstjeneste. Kom og vær med og
oplev resultatet af deres arbejde.
Der vil være kirkekaffe i menighedssalen efter gudstjenesten.

Lørdagsdåb i
Toreby sogn

Disse lørdage vil der være mulighed for at få døbt sit barn i
Toreby Sogn:
24. marts kl. 11 i Toreby kirke
21. april kl. 11 i Sundkirken
26. maj kl. 11 i Toreby kirke
Hvis der ikke er indskrevet børn
til dåben på de pågældende
dage, holdes der ikke gudstjeneste.
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Mission og diakoni

Sogneindsamling
Stiftsårsmøde

Søndag den 18. marts i
Sakskøbing
Folkekirkens Nødhjælps årlige
sogneindsamling finder sted

Søndag den
4. marts 2012

Kvindernes internationale
Bededag

Du kan nå det endnu! – og vi har
brug for dig.
Meld dig til en af indsamlingslederne
halu@km.dk
allan-k@turbopost.dk
melchiorjensen@mail.dk

Sammen med kvinder over hele
verden og fra forskellige kirkesamfund fejres dagen også i år
2012 i vores område.

Der holdes gudstjeneste i Sundkirken kl. 10.
Kl. ca. 11 er der mulighed for en
bid brød, inden vi begiver os ud
på ruterne.
En rute tager ca 2 timer.
Efter indsamlingen er der kaffe/
te/saft og kage.
I ugerne op til indsamlingen vil
der også være butiksindsamling
i sognet.
Pengene går til kampagnen Slut
sult nu, som hjælper, hvor der
virkelig er brug for det!
Så hold dig ikke tilbage.

Den 2. marts kl. 19 indbydes til
møde i Baptistkirken, Stubbekøbingvej 3B i Nykøbing.
Det er kvinder fra Malaysia der
har lavet oplægget og sognepræst
Jannie Edelberg Nielsen medvirker.
Efterfølgende er der samvær med
kaffe og orientering om projekter
der støttes.
Kørsel kan arrangeres ved henvendelse til Karen Melchior Jensen. 54 85 40 53.

U2-gudstjeneste
Fredag den 16. marts kl. 19 i
Lindeskovkirken
Korshærspræst Jørgen Lasgaard, Aarhus og bandet U2Only fra Silkeborg fortolker det irske band U2’s tekster og musik
og deres
forkyndelse af
en nådig
Gud for
alverden.

Kl. 10.30 Gudstjeneste i
Sakskøbing kirke
Prædikant: Stiftbestyrelsens formand pastor Knud Sørensen.
Efter gudstjenesten serveres frokost i konfirmandstuen.
Kl. 12.30 Konfirmandlokalet i
præstegården
Interreligiøs dialogkoordinator
Daniel Nygaard Madsen, udsendt af Danmission til Zanzibar sammen med sin kone som
dialogmedarbejdere, beretter om
arbejdet bl.a. en fredskomité for
kristne og muslimske ledere.
Eftermiddagskaffe og stiftsårsmøde.

Årsmøde

Onsdag den 28. marts kl. 19.00
i Sundkirken
Toreby Sogns menighedspleje indkalder hermed til årsmøde i menighedsplejen. Kom
og hør om menighedsplejens
arbejde ved formanden, sognepræst Christina Mielcke, og
økonomien i menighedsplejen
ved kasserer Kirsten Nielsen.
Næstformand i menighedsrådet, Kirsten Jantzen, vil denne
aften holde et oplæg om diakoni (kirkens sociale arbejde).
Hvordan kan vi gribe det an her
i sognet? Vi giver en kop kaffe
med hjemmebagt kage, så kom
og vær med.

Ny sognemedhjælper
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Menighedsrådet har ansat Anne-Grethe Langergaard Andersen som ny sognemedhjælper pr. 1. marts (se menighedsrådets omtale side 2).
Af sognemedhjælper Anne-Grethe Langergaard Andersen

Det er med stor glæde, at jeg her
præsenterer mig selv. Det betyder
nemlig, at jeg har fået nyt job som
sognemedhjælper i Toreby Sogn.

Sønderjyllandstur
Årets tur til Løgumkloster finder
sted mandag den 25. juni til fredag
den 29. juni incl.
Programmer er fremlagt i kirkerne, men kan også rekvireres
hos turlederne. Årets heldagstur
går i år til Koldinghus, derefter til
Brændkjærkirken fra 1966 og til
Skamlingsbanken. Halvdagsturen
går til Tønder, med besøg i Kristkirken og Sønderjyllands Kunstmuseum. Derefter køres gennem
Tøndermarsken til det fremskudte
dige, Vidås slusen og Vadehavet.
Turen til Løgumkloster foregår
i moderne turistbus. Tilmelding
til turlederne Kirsten og Knud
H. Kofoed, Ø. Toreby, tlf. 54 85
55 47 eller mail khbk@kofoed.
mail.dk. Se mere på hjemmesiden
www.loegumkloster-refugium.dk.

Det er jeg rigtig glad for, og jeg
håber, at jeg kan leve op til de
forventninger, der ligger til mig i
opgaven. For mig er det et drømmejob, hvor jeg kan kombinere
mit arbejde og min livsanskuelse.
Det har været et ønske for mig
gennem længere tid.
Jeg synes det er svært at stå i
skolen som lærer og undervise
i, hvad ”de kristne” tror og mener, som noget teoretisk viden,
der skal formidles neutralt til
eleverne. Bortset fra det, så holder jeg rigtig meget af samværet
med børnene. Det er oftest både
meget givende og meget spændende. Især, når jeg kan mærke,
at nu rykker et barn sig fagligt eller personligt, eller når børn inviterer mig med dybere ind i deres
tanker, overvejelser og samtaler.
Tilbage til præsentationen - jeg
hedder Anne-Grethe Langergaard Andersen og jeg er opvokset i
Vildbjerg ved Herning, i et hjem,
hvor det var naturligt, men aldrig

Foto: Aleksandras Siekstele

en pligt, at gå i kirke og til kirkelige aktiviteter. Så langt jeg kan
huske tilbage, har jeg deltaget i
børneklubber af forskellige slags.
Først som deltager og siden som
ungleder og leder. I de sidste par
år har mit frivillige arbejde dog
især handlet om Danmission og
voksne.
Jeg er gift med Hans Henrik og
sammen har vi Line på 21 år og
Simon på 18 år. Simon bor stadig hjemme. Til husstanden hører
også hund, kat og landskildpadde. Selv om jeg er jyde, har jeg nu
sammenlagt boet flere år i Nykøbing, end jeg har i Jylland. Hele
familien har dog den dejlige tradition, at holde sommerferie sammen på Holmsborg Bibelcamping
ved Søndervig. Det er dejligt, at
komme ud (hjem) til Vesterhavets
kræfter og blive blæst igennem.
Jeg glæder mig til at lære sognet
og dig at kende og kaster mig
med stor begejstring ud i mit
drømmejob.
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Arrangementskalender

Dato og tid

Arrangement

Sted

Torsdag d. 1. marts kl. 14.30

Åbent Hus v/ Michael Fagerlund

Sundkirken

Søndag d. 4. marts kl. 11.30

Sogneindsamling

Toreby Sogn/Sundkirken

Mandag d. 5. marts kl. 14.00

Ældreklubben v/Anne-Grethe L. Andersen

Rytterskolen

Onsdag d. 7. marts kl. 19.30

Sangaften

Sundkirken

Torsdag d. 15. marts kl. 14.30 Åbent Hus v/ Hans Jørgen Møller og
Mette Grønnegaard

Sundkirken

Tirsdag d. 20. marts kl. 14.30

Sundby Omsorgscenter

Gudstjeneste

Onsdag d. 21. marts kl. 19.30 Sognemøde v/ Jutta Bojsen-Møller

Sundkirken

Torsdag d. 22. marts kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

Sundkirken

Tirsdag d. 27. marts kl. 14.00

Gudstjeneste

Toreby Omsorgscenter

Tirsdag d. 27. marts kl. 19.30

Sognemøde v/Christina Mielcke

Rytterskolen

Onsdag d. 28. marts kl. 19.00 Menighedsplejens årsmøde

Sundkirken

Torsdag d. 29. marts kl. 14.30 Åbent Hus v/ Helga og Per Stausholm

Sundkirken

Søndag d. 1. april kl. 19.00

Kirkekoncert v/Marina Jensen m. fl.

Toreby Kirke

Mandag d. 2. april kl. 14.00

Ældreklubben v/ Finn Jensen

Rytterskolen

Onsdag d. 4. april kl. 19.30

Sangaften

Sundkirken

Torsdag d. 12. april kl. 14.30

Åbent Hus v/ Villi Hansen

Sundkirken

Tirsdag d. 17. april kl. 14.30

Gudstjeneste

Sundby Omsorgscenter

Onsdag d. 18. april kl. 19.30

Sognemøde v/ Steen Skovsgaard

Sundkirken

Tirsdag d. 24. april kl. 14.00

Gudstjeneste

Toreby Omsorgscenter

Tirsdag d. 24. april kl. 19.30

Sognemøde v/Eva Bernhagen og Naveed Baig Rytterskolen

Torsdag d. 26. april kl. 14.30

Åbent Hus v/ Merete Lei

Sundkirken

Onsdag d. 2. maj kl. 19.30

Sangaften

Sundkirken

Torsdag d. 10. maj kl. 14.30

Åbent Hus v/ Vagn-Aage Sellebjerg

Sundkirken

Torsdag d. 10. maj kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Rytterskolen

Onsdag d. 16. maj kl. 19.30

Sogneaften v/ Kasper Høyer

Sundkirken

Tirsdag d. 22. maj kl. 14.30

Gudstjeneste

Sundby Omsorgscenter

Torsdag d. 24. maj kl. 14.30

Åbent Hus v/ Helene Galsgaard og
Ingerlis Friis Pedersen

Sundkirken

Søndag d. 27. maj kl. 7.00

Pinsetur

Skejten

Tirsdag d. 29. maj kl. 14.00

Gudstjeneste

Toreby Omsorgscenter

Tirsdag d. 29. maj kl. 19.30

Sognemøde v/Per Nedergaard Hansen

Rytterskolen

Gudstjenesteliste

Toreby Kirke

4. marts
10.30 Christina Mielcke
2. søndag i fasten		
11. marts
10.30 Christina Mielcke
3. søndag i fasten		
18. marts
10.30 Hanne Lundsgaard
Midfaste
25. marts
10.30 Christina Mielcke
Mariæ bebudelsesdag		
1. april
10.30 Christina Mielcke
Palmesøndag		
5. april
17.00 Christina Mielcke
Skærtorsdag
Fællesspisning i Rytterskolen
6. april
10.30 Christina Mielcke
Langfredag		
8. april
10.30 Christina Mielcke
Påskedag
9. april
10.30 Christina Mielcke
2. påskedag
15. april
19.00 Hanne Lundsgaard
1. søndag e. påske		
22. april
10.30 Christina Mielcke
2. søndag e. påske
29. april
10.30 Christina Mielcke
3. søndag e. påske
Konfirmation
4. maj
10.30 Christina Mielcke
Bededag		
6. maj
10.30 Christina Mielcke
4. søndag e. påske		
13. maj
19.00 Hanne Lundsgaard
5. søndag e. påske
17. maj
10.30 Christina Mielcke
Kristi himmelfartsdag
20. maj
10.30 Christina Mielcke
6. søndag e. påske
27. maj
10.30 Christina Mielcke
Pinsedag		
28. maj
10.30 Christina Mielcke
2. pinsedag

Kirkebil til Toreby Kirke

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

Sundkirken

10.00 Hanne Lundsgaard
Frokost + sogneindsamling
10.00 Hanne Lundsgaard
19.00 Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard
19.00 Konfirmandgudstjeneste
10.00 Hanne Lundsgaard
Konfirmation af CKR + SK
19.00 Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard
Liturgisk gudstjeneste
10.00 Hanne Lundsgaard
16.00 Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard
Børne- og ungdomshusets årsmøde
10.00 Hanne Lundsgaard
19.00 Christina Mielcke
10.00 & 12.00 Hanne Lundsgaard
Konfirmation		
10.00 Hanne Lundsgaard
Konfirmation
10.00 Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard
7.00 Vandretur 9.00 Morgenkaffe
10.00 Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard

Kørsel til Sundkirken

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

Bagsiden

Konfirmation

Konfirmation

Skrevet af sognepræst Christina Mielcke
Engang var konfirmationen adgangsbilletten til at gå til alters
og deltage i nadveren. Det var
den oprindelige tanke bag den
protestantiske kirkes konfirmationshandling. Altergang foregik
bestemt ikke hver søndag, og det
var kun for de udvalgte, der forinden havde bekendt deres synder for præsten i skriftestolen.
Men for overhovedet at nå dertil
måtte man gennem en grundig
oplæring, så man vidste, hvad det
var man deltog i og hvorfor man
gjorde det. Overhøringen af konfirmanderne var da også tidligere
en vigtig del af konfirmationen.
Man skulle helst have bibelhistorien liggende på rygraden.
Senere begyndte man at spørge
til, om konfirmanderne så også
troede på det, de stod og remsede op på konfirmationsdagen.
De skulle helst have hjertet med.

Konfirmanderne kunne også nu
gå til alters efter konfirmationen,
men det skulle ikke ske ”uden
sand prøvelse og forberedelse”
men absolut med ”en inderlig
hjertens bevægelse”.

rækker”. Det blev til en ungdomsfest, hvor mangen en konfirmand
gennem tiden er blevet dårlig efter at have røget den første cigaret og drukket alkohol for første
gang.

På et tidspunkt handlede konfirmationsforberedelsen om at opdrage på de unge mennesker. Man
foreslog ligefrem i et konfirmationsritual at konfirmanderne skulle
underskrive et stykke papir, hvorpå der stod, at de for Guds hellige
ansigt lover at de både som unge,
voksne og oldinge i medgang og
modgang vil være gode. Sådan et
stykke papir er der sikkert mange
forældre, der gerne vil have til at
hænge på væggen i et hjem med
teenagerbørn, men desværre slog
det aldrig rigtigt igennem.
I vore moderne tider har konfirmationen handlet lige så meget
om ”at træde ind i de voksnes

Konfirmationen er stadig forberedelse, forhåbentlig til et liv som
kristent menneske, som en del af
kirken. Man bliver ikke voksen
af at blive konfirmeret, det er et
skridt på vejen, men måske lærer man noget om sig selv og sit
forhold til Gud i undervisningen.
Vi håber, at vores konfirmander i
Toreby Sogn går hjem efter konfirmationen med bevidstheden
om, at Gud er med dem i både
gode og onde dage, og at døren
til kirken står åben for dem hele
livet, uanset hvordan de vælger at
bruge det.

Foto: Aleksandras Siekstele

Fra konfirmandgudstjenesten i Toreby Kirke 14. marts 2010. Christina Mielcke med en række konfirmander, der selv har planlagt og
holdt gudstjenesten - en del af den moderne konfirmandundervisning.

