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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 tirsdag - fredag
9-9.30 og 12-12.30. Mandag fri.

Pastor Hanne Lundsgaard
Kontoret i Sundkirken
Tlf. 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: 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:
Torsdag 30. april 2015

Kirketjener: Ulla Brandt.
Træffes bedst tirsdag - torsdag
9-9.30 og 12-12.30 samt efter
aftale. Mandag fri.
Tlf. 5484 1301, Mobil 2171 9600
E-mail:
sundkirketjener@gmail.com

Menighedsrådet har ansat Ulla
Brandt som ny kirketjener i
Sundkirken pr. 1. februar 2015,
da Hans Peter Jensen opsagde og
fratrådte sin stilling kort før jul.
Ulla Brandt er 57 år og bor i
Krårup. Ulla Brandt er uddannet
planteskolegartner og kirketjener,
og har siden 1995 været ansat
indenfor folkekirken, og har således en bred erfaring indenfor
faget. Ulla Brandt kommer fra
en stilling ved Maribo Domsogns
Kirkegårdskontor. Menighedsrå-

Organist:
Marina Michanova Jensen.
Mobil 2484 5436,
E-mail: voksp@live.dk
MENIGHEDSRÅDET
Formand: Knud H. Kofoed.
Nyvej 9, 4800 Nykøbing F.
Tlf. 5485 5547
E-mail: khbk@kofoed.mail.dk
Kirkeværge: Henning ØstergaardChristensen. Sakshøj 60, 4800
Nykøbing F. Tlf. 6127 3021
E-mail: uhoc60@gmail.com

Du finder flere oplysninger på Toreby Sogns hjemmeside

www.torebysogn.dk

Redaktionsudvalg:
Knud H. Kofoed (ansvarshavende), Anne-Grethe Langergaard
Andersen, Christina Mielcke,
Hanne Lundsgaard, Arne Jacobsen, Ruth de Lasson (web-redaktør).

Nyt fra Menighedsrådet
Ny kirketjener i Sundkirken

Kirkemedarbejder: Anne-Grethe
Langergaard Andersen.
Tlf. 5164 6361.
E-mail: torebysmh@mail.dk

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 Knud H. Kofoed
det ser frem til et godt og positivt
samarbejde med Ulla Brandt om
de forskellige opgaver, som kirketjenerstillingen omfatter.

Kirkestatistik

Kirkestatistik for årene 2013 og
2014 vedr. Toreby Sogn kan ses
på side 5.

Ord til eftertanke

Julen varer lige til påske...
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Skrevet af sognepræst Hanne Lundsgaard
Vi havde dårligt sunket andestegen før en større teologisk diskussion om påsken dukkede frem.
Den 25. december kunne man i
Jyllandsposten læse et interview
med sognepræst Per Ramsdal,
hvor han kom med flere kontroversielle og opsigtsvækkende udtalelser. I skrivende stund bølger
diskussionen stadig. Per Ramsdal
må biskoppen i København og
den teologiske professor tage sig
af.
Men de teologiske emner som
er bragt på banen er interessante
for de fleste. Både præster og ”almindelige” mennesker vil gerne
tale om opstandelse og håb. Hvad
kan og tør vi tro på? Hvad med
alt det vi ikke kan forklare og forstå? - Det er der en hel del af i
kristendommen. Korsets gåde og
påskens mysterium er evigt aktuelle overskrifter for det, vi læser
i Biblen og hører i kirken. Men
uanset hvor meget vi tænker og
I en af de allermest populære
og elskede påskesalmer synger
vi bla:
3. Kærligheden, hjertegløden
stærkere var her end døden,
heller giver du end tager,
ene derfor dig behager
korsets død i vores sted!
9. Ja, jeg tror på korsets gåde,
gør det, frelser, af din nåde.
Stå mig bi, når fjenden frister!
ræk mig hånd, når øjet brister!
sig: Vi går til Paradis!

N.F.S. Grundtvig
DDS 192 v. 3 + 9
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læser og studerer og samtaler så
kommer vi aldrig til bunds i mysteriet.
Troen og håbet – og kærligheden
med – er ikke noget vi kan putte
på en rationel formel. Det er ikke
matematik eller fysik, men noget
større end det. Det betyder ikke
at man ikke må bruge sin hjerne,
sin logik og sin fornuft. Man skal
ikke lægge hovedet fra sig for at
tro. Gud har givet os hjernen for
at vi skal bruge den, også til at erkende at der er ting der er større
end os.
Trosbekendelsen og Biblen er det
uomgængelige grundlag. I Biblen
har de 4 evangelister fortalt hver
deres historie om Jesu opstandelse. De giver ikke et klart og entydigt billede af hvordan det rent
faktisk skete. Men de fortæller
om en begivenhed, som folk blev
ramt af. Kvinderne var målløse.
Den opstandne gik gennem lukkede døre, og selvom han virkede
bekendt, kendte de ham først, da
han sagde deres navn og delte
nadverens brød og vin med dem.

Det er meget fysisk forklaret, og
samtidig uforståeligt og mystisk.
Opstandelsen har som begivenhed og mysterium ramt mennesker lige siden da. Vi mødes i
kirken på den baggrund.
Døden fik ikke det sidste ord, og
døden får ikke det sidste ord. Det
er det håb som er en del af korsets
gåde. Det er det levende håb, som
forkyndes, ikke bare til påske,
ikke bare om søndagen, men også
når vi holder begravelse. Derfor
hører man også påskeevangeliet
hver eneste gang der er begravelse i kirken. Et uforklarligt
men levende håb, som bærer vore
døde og som giver os andre mod
til at leve videre, mod til at tro og
mod til at elske midt i den verden,
hvor alt ikke kan måles og vejes
og passes ind i naturvidenskabens
tankegang.
Julen varer lige til påske, eller påsken varer lige til jul, for korsets
gåde er forudsætningen for, at
mennesker stadig bliver ramt af
det, som skete for 2000 år siden.
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Klubber

Børneklubben for 0.–3. klasse
Tirsdage kl. 14.15–16.15. Børnene vil blive hentet ved SFO’en
kl. 14.00.
Juniorklubben for 4.–6. klasse
Onsdage kl. 15.10–17.10.
Begge klubber foregår i kirkens
aktivitetsrum. Vi starter med brød
og saft. Derefter synger vi lidt og
fortæller en bibelhistorie. Dagens
program veksler mellem leg, spil,
kreative aktiviteter, drama og ture
ud af huset.
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.

Spaghetti-gudstjeneste

Tirsdag d. 10. marts kl. 17.00 –
19.30 i Sundkirken.
Vi starter med en børne- og familiegudstjeneste, hvor temaet vil
være ”slutsult”. Derefter serveres
der spaghetti og kødsovs og der
vil være en lille aktivitet, inden vi

Børne- og ungesiderne
slutter med en fællessang.
Alle er velkomne, uanset alder.
Pris for spisning: Voksne 20,- kr.,
børn 10,- kr.

Gudstjeneste

Søndag d. 22. marts kl. 10.00 i
Sundkirken.
Som en del af søndags gudstjeneste vil det blive markeret, at årets
minikonfirmander nu er nået til
slutningen af forløbet. Minikonfirmanderne vil medvirke med et
lille indslag i gudstjenesten.

Dåbens betydning

Mange børn kan ikke huske deres egen dåb, men Freja Rebecca
Skjold Jensen på 9 år kan. Hun
er nemlig blevet døbt i efteråret
2014, og det har jeg bedt hende
fortælle lidt om. Jeg kender Freja
fra Børneklubben i Sundkirken,
hvor hun kommer, fordi det er
sjovt, og fordi hun kan lide de
gode historier, hun hører der. Når
Freja ikke er i børneklub, er det
veninderne og familien - inkl.
kattene, der fylder hendes tid.
Freja fortæller, at hun havde pla-

KFUM-spejderne, Engmose Gruppe, Sundby

Hjemmeside: www.engmose-gruppe.dk
Bæverne (0.-1. kl.) tirsdage 16.30-18.00. 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 18.30-20.00/20.30. 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 (bedst efter 15.00)
Ulvene (2.-3. kl.) mandage 16.30-18.00. Leder: Rie Lise
Junior (4.-6. kl.) onsdage 18.30-20.00 Leder: Rie Lise
Troppen (7.-9. kl.) onsdage kl. 18.30-20.00 Leder: Rie Lise
Gruppeleder: Sanne Franke, tlf. 40 45 51 67

get sin mor om at få lov at blive
døbt. ”Det var for dårligt, at jeg
ikke var døbt”, syntes hun. Forældrene var heldigvis med på Frejas
ønske, og stor er hendes glæde, da
hun finder ud af, at mor har truffet
aftale med Hanne Lundsgaard om
dåben. ”Først turde jeg ikke, men
så fik jeg mod”, siger Freja. Der
var også lige noget praktisk Freja
skulle have overvejet, for hvad
skal man tage på til sin egen dåb?
Endelig blev det dagen, og stående ved siden af døbefonten
følte Freja stor glæde, blandet
med sommerfugle i maven. Efter
dåben fik Freja en gave af kirken,
nemlig børnebibelen ”De bedste
bibelhistorier” . Bogen hører nu
til i kategorien ”Mit kæreste eje”
for Freja, der allerede har læst
meget i den. ”Nu kan jeg følge
med i kristendom i skolen, for jeg
kan selv læse alle historierne og
genkende dem i skolen”, fortæller Freja, der også har billedkunst
som et yndlingsfag.
Jeg beder Freja forklare, hvorfor
det var så vigtigt for hende, at blive døbt. Freja forklarer: ”Jeg ville
gerne tro på Gud, og det var trygt
at blive døbt. Jeg tror Gud passer
mere på mig nu end før. Nogle
gange kan jeg godt tænke, om det
med Gud er rigtigt, men så husker
jeg på, at jeg er døbt, og så tror
jeg det er rigtigt.”

Sognets sider
Kortræf

Søndag d. 12. april kl. 15.00 i
Sundkirken vil vores kirkekor
holde en lille koncert sammen
med Lindeskovkirkens pigekor.
Korene bliver ledet af organister
ved kirkerne, Marina Jensen og
Per Nedergaard Hansen. Reper-
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toiret vil byde på forårssange
samt et par fællessalmer. Alle er
hjerteligt velkomne til at komme
og blive i forårshumør denne eftermiddag. Søndagen efter besøger Toreby Sogns kor Lindeskovkirken.

Langfredag – og de andre indtog i Jerusalem til Jesu død på Jakob Lorentzen, og synges af
korset langfredag.
de godt 20 piger fra Sakskøbing
påskedage
Påskens dage har hver deres
præg.
Skærtorsdag er det måltidet og
nadveren som er i centrum.
Langfredag er det sorgen og mørket. Selvom mange oplever det
som en dyster dag, så skinner
opstandelsens klare lys også bag
denne dag.
Påskedag og 2. påskedag er det
ren fest og glæde over livet.

Musikken er skrevet/arrangeret
af organisten ved Holmens Kirke,

Kirke med klaverakkompagnement ved organist Flemming Chr.
Hansen.

Ved gudstjenesten i Sundkirken
langfredag den 3. april kl. 14
medvirker Sakskøbing Kirkes Pigekor. Gudstjenesten har samme
form som De Ni Læsninger i adventstiden: kormusik afvekslende
med læsninger.
Tilsammen dannes et forløb, der
strækker sig fra palmesøndags

Lørdagsdåb i Toreby Sogn

Disse lørdage er der mulighed for
dåb i Toreby Sogn:
Lørdag d. 28. marts kl. 11.00
i Toreby Kirke
Lørdag d. 25. april kl. 11.00
i Sundkirken
Lørdag d. 30. maj kl. 11.00
i Toreby Kirke
Lørdag d. 20. juni kl. 11.00
i Sundkirken
Hvis der ikke er indskrevet børn
til dåb på de pågældende dage,
holdes der ikke gudstjeneste.

Kirkestatistik

Tal fra årene 2013 og 2014 vedr. Toreby Sogn
Indbyggere:
5.224 pr. 1/1 2013 og 5.227 pr. 1/1 2014
Medlemmer:
4.468 pr. 1/1 2013 og 4.460 pr. 1/1 2014
Antal fødte
Antal døde
Antal døbte
Antal konfirmerede
Antal vielser
Antal velsignelser
Antal bisættelser/
begravelser

2013
32
54
33
47
4
0
43

2014
32
73
30
49
8
1
45

Se også hjemmesiden www.sogn.dk

(20 i Toreby og 10 i Sundby)
(9 i Toreby og 40 i Sundby)
(7 i Toreby og 1 i Sundby)
(1 i Toreby)
(32 i Toreby, 13 i Sundby)
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Forårskoncert i
Sundkirken

Søndag den 22. marts kl. 19.00
På Mariæ bebudelsesdag får vi
besøg af Gutte Kraneled og Kalvehavekoret, som vil holde koncert for os i Sundkirken kl. 19.00.
Gutte vil være kendt af mange i
sognet som en meget dygtig organist og komponist, der af og til
spiller på orgelet ved gudstjenesterne i Toreby Sogn. Denne aften
overlader hun dog musikledsagelsen til organist Marina Jensen og
leder selv koret, som vil synge
både om bebudelsen og om forårets komme.

Sognets sider
mauskoret under ledelse af organist Per Nedergaard Hansen
holder koncert for og med os d.
10 maj kl. 19.00. Gospel er ny,
rytmisk kirkemusik, inspireret af
de amerikanske spirituals, hvor
det personlige forhold til Gud udfoldes i tekst og musik. Det er en
koncert for mennesker i alle aldre, og der må gerne synges med
og klappes i takt.

Skærtorsdagsmiddag

Torsdag den 2. april kl. 17.00
Skærtorsdag spiste Jesus sidste
gang sammen med sine disciple
og under påskemåltidet indstiftede Jesus nadveren. Det mindes
vi i kirkerne denne dag, og der er

Gospelkoncert i Toreby
Kirke

Søndag d. 10. maj kl. 19.00
Igen i år kan vi indbyde til gospelkoncert i Toreby Kirke. Em-

HVAD TROR DU PÅ?

Samtalecafé om kristentro
Torsdag d. 12. marts kl. 19-21
I Klosterfløjen v. Klosterkirken i Nykøbing.
Har du lyst til samvær og samtale i et hyggeligt café-miljø, så kom.
Vi tager 8 emner op ved cafébordene: Hvem er Gud? Hvem er Jesus? Hvem er Helligånden? Hvad er frelse? Hvad tror jeg på? Hvad
længes vi efter og håber på? Hvad betyder påsken for os? Hvad er
kirkens opgave?
Masser af næring til hjerne og hjerte. Kaffe, kage, te, frugt og vand
til maven.
Ingen tilmelding: BARE KOM
Styregruppen for kirkelig undervisning Lolland Falster Stift står bag

tradition for at gudstjenesterne
ligger sent, lige omkring spisetid.
Det gør de også hos os i Toreby
Sogn. Man kan godt ”nøjes” med
at komme til gudstjeneste, men
der er også mulighed for at dele et
påskemåltid med os efter gudstjenesten. Derfor holder vi torsdag
d. 2. april kl. 17.00 gudstjeneste
i Toreby Kirke, og efter gudstjenesten spiser vi sammen i Rytterskolen. Det er gratis at spise med,
men af hensyn til planlægning og
indkøb, vil vi gerne have en tilmelding enten til kirkekontoret eller sognepræst Christina Mielcke
senest fredag d. 27. marts, se kontaktoplysninger side 2.

Pinse-vandretur og
morgenkaffe

Søndag den 24. 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.

Friluftsgudstjeneste i
Fuglsang Have

2. pinsedag kl. 11.00
Kom til en festlig pinsegudstjeneste i smukke omgivelser sammen
med mange andre kirkegængere
fra hele provstiet.
Lolland Østre Provsti holder igen
i år en fælles gudstjeneste ved
alle provstiets præster 2. pinsedag
mandag d. 25. maj kl. 11. Det vil
være en god idé selv at medbringe
en klapstol, hvis du vil være helt
sikker på en siddeplads, men ellers er der sat bænke op i haven til
gudstjenesten.

Sognets sider

Side 7
Kirke og den gamle kirke i Vallensbæk samt Holsted Kirke i
Næstved. Et mere udførligt program for studieturen forventes
færdigt sidst i februar. Yderligere
oplysninger kan fås ved henvendelse til provst Anne Birgitte
Villadsen på tlf. 54705408 eller
abv@km.dk

Babysalmesang i
Rytterskolen
Friluftsgudstjenesten i Fuglsang Have 2014. Foto: Nikolaj Siekstele

Sogneudflugt

Fredag den 29. maj kl. 9.30 til
17.30
Turen går i år til bla Jungshoved
ved Præstø og Klostermarkskirken i Ringsted. Vi spiser frokost
i Gulerodshuset og drikker naturligvis også eftermiddagskaffe
undervejs
Udførligt program kommer til at
ligge i kirkerne, men reserver allerede nu datoen den 29. maj.
Pris for turen incl. frokost og kaffe kr. 200, - pr. person.
Tilmelding senest søndag den 24.
maj på tilmeldingslister i kirkerne
eller til Vagn-Aage Sellebjerg på
tlf. 54 86 92 24.

Bibelmaraton

Vores bibelmaraton i Lolland
Østre Provsti fortsætter i skarpt
trav hen over foråret. Vi mødes i
provstiets kirker en times tid ca.
hver 14. dag til en god snak om,
hvad vi har læst, læser et par kapitler sammen og får et godt og
let forståeligt oplæg fra den lokale sognepræst om, hvad vi skal
hjem og læse på til næste gang.
Du kan sagtens nå at være med,
selv om du ikke har været med
de første gange. Læseplanen fin-

des i kirkerne, spørg din præst,
hvis du ikke kan finde én. Bibelmaraton er ikke en overhøring i
bibelkundskab, men en mulighed
for at stille forundringsspørgsmål
til og få læst nogle tekster, som
det kan være svært at læse og forholde sig til alene.
Vi mødes kl 19.00 disse dage:
2. marts i Døllefjelde Kirke
19. marts i Vigsnæs Kirke
17. april i Slemminge Kirke
28. april i Øster Ulslev Kirke
12. maj i Majbølle Kirke
27. maj i Toreby Kirke

Kirkehøjskole i Lolland
Østre Provsti

Lørdag den 21. marts kl. 13.00 i
Nysted Sognehus
Professor i Det Ny Testamente
dr. theol. Mogens Müller holder
foredraget ”Jøden Jesus og kristendommens fødsel – fra jødisk
bevægelse til universel religion”.
Foredraget koster 60 kr.
Lørdag d. 25 april arrangerer
kirkehøjskolen en studietur med
overskriften ”Nye kirker – ny
kirkekunst”, hvor deltagerne har
mulighed for at besøge Vejleå
Kirke i Ishøj, Helligtrekongers

Vi starter igen babysalmesang i
Rytterskolen i Toreby. Vi mødes
5 onsdage og en enkelt torsdag
fra kl. 11.30. Vi synger og leger
med børnene en god halv time,
og bagefter er der mulighed for at
drikke en kop kaffe eller the sammen. Vores underviser er musikpædagog Kirsten Pedersen, som
vil lede os sikkert gennem salmer,
børnesange, rim og remser med
musik og fagter. Du skal have et
tæppe eller en dyne med, som dit
barn kan ligge på. Det er gratis at
deltage, og man må gerne melde
sig til, også selv om man ikke kan
være med alle undervisningsgange. Bedsteforældre er hjerteligt
velkomne til også at deltage. Tilmelding sker til kirkekontoret, se
kontaktoplysninger side 2.
Vi mødes disse datoer til babysalmesang:
onsdag d. 15. april
onsdag d. 29. april
onsdag d. 13. maj
onsdag d. 27. maj
torsdag d. 11. juni
onsdag d. 24. juni.

Årsmøde i B&U-huset

Årsmødet holdes søndag d. 26.
april kl. 11.30, umiddelbart efter
gudstjenesten. Efter mødet vil
B&U huset byde på en let frokost.
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Ældreklubben i
Rytterskolen

1. mandag i måneden kl. 14.00
– 16.30. Kaffe/te og kage koster
20,- kr. Alle er velkomne. Har du
brug for kørsel kan du kontakte
Anne-Grethe Andersen, se side 2
Mandag d. 2. marts
Vi skal til St. Petersborg, med
vinterpaladset og vi skal have en
sejltur på kanalen mellem St. Petersborg og Moskva. John Hansen
vil tage os med til det spændende
Rusland.
Mandag d. 13. april
En rejseskildring fra Kenya, af
Rikke Friis Larsen, Nykøbing F.
der besøgte landet i oktober 2014
som læserkorrespondent for Folketidende og Mellemfolkeligt
Samvirke. Vi slutter med at spise
smørrebrød.

Sognets sider
Torsdag den 9. april kl. 14-16
Annelise Ringsing:
”Mit liv i kongehuset
Annelise Ringsing har arbejdet i
køkkenet på Amalienborg i årene
1962-64, mens kong Frederik og
dronning Ingrid var regentpar.
Hun har bl.a. været med til kronprinsesse Margrethes og prinsesse Benediktes bryllupper.
Torsdag den 21. maj kl. 14-16
Jørgen Rasmussen:
”Politihunde på arbejde”
Jørgen Rasmussen vil med sit
spændende foredrag delagtiggøre os i sit mangeårige arbejde
indenfor politiet og specielt i opsporingen af narko.

Sognemøder

Onsdag den 18. marts kl. 19.30 i
Sundkirken
Salmesangsaften med nye salmer
Vi synger os igennem hæftet
”Syng Nyt” v/organist, kirkesanger og præst

Åbent Hus i Sundkirken

Hver 2. torsdag kl. 14.00-16.00
Alle er velkommen.
Kaffe/te og kage koster 20 kr.
Torsdag den 12. marts kl. 14 – 16
Jack Moblak:
”Danske sømænd i krig 19391945 - del 2”
Dette foredrag handler om de søfolk og skibe, der sejlede i allieret
tjeneste på verdenshavene, mest
Nordatlanten, i godt 5 krigsår, om
adskillelsen fra familien, frygten,
torpederingerne og lidelserne, der
fulgte i krigens kølvand.

Birthe Gunhild Friis

Tirsdag den 21. april kl. 19.30 i
Rytterskolen i Toreby
Vores sygehuspræst fortæller
v/ Birthe Gunhild Friis

Gudstjenesteværksted

Vi læser kommende søndags tekster og snakker om dem; vi prøver
også at finde salmer der passer til.
Det foregår ca. 1 gang om måneden tirsdage kl. 16 til 17 i
Sundkirken sammen med Hanne
Lundsgaard:
Tirsdag den 7. april kl. 16
Tirsdag den 5. maj kl. 16
Tirsdag den 9. juni kl. 16
Alle kan være med – uanset forudsætninger.

Sangaftner

1. onsdag i måneden kl. 19.30 i
Sundkirken
Den 4. marts
Den 8. april
Den 6. maj

FISK –
Fælleskab I SundKirken

FISK er for voksne kvinder, der
hverken er unge eller gamle, men
sådan midt i mellem.
Vi mødes ca. 1 gang om måneden
i Sundkirken. Programmet veksler og byder på både samtaler og
praktiske og kreative ting.
Vi drikker kaffe/te undervejs i
programmet og har som regel
også tid til løs snak med hinanden
Kl. 21.00 slutter vi inde i kirken
med en ny salme, en moderne
bøn, et ord og Fadervor.
Tirsdag den 17. marts
”Del en film” Fortæl om en god/
den bedste film du har set.
Tirsdag d. 14. april
”Det hele begyndte som en
madklub” Noget om måltid og
påske.
Tirsdag d. 26. maj
”Har vi lov til det?” Demokratiet til debat i anledningen af
grundlovsjubilæet og 100 året for
kvinders valgret.

Mission & diakoni
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Danmissions
stiftsårsmøde

Danmission holder stiftsårsmøde
søndag d. 19. april i Sakskøbing.

Kvindernes internationale
Bededag
Bededagen fejres fredag den
6. marts kl. 15, hvor vi drikker
kaffe i Nordresalen. Kl. 16 er
der gudstjeneste ved Lill Arndt
Hemmingsen i Nordre Kirke,
Nyk. F. Her samles kvinder fra
alle kirkesamfund til gudstjeneste
under temaet: ”Ved du, hvad jeg
har gjort for dig?” I år er der
fokus på kvinder fra Bahamas.
Se www.kvindebededag.dk

Billede til kvindernes bededag,
af Chantal E. Y. Bethel

Mogens Kjær

Vi begynder kl. 10.30 med
højmesse i Sakskøbing Kirke,
hvor Knud Sørensen er prædikant.
Efter gudstjenesten serveres der
frokost i sognegården. Herefter
vil generalsekretær i Danmission
Mogens Kjær fortælle om 150 års
fællesskab med Arcot Lutheran
Church i Indien. Derefter årsmøde
i forhold til vedtægterne. Hvis du
gerne vil deltage i gudstjenesten
i dit eget sogn, er du velkommen
til at dukke op efterfølgende. Pris
for frokost og eftermiddagskaffe:
50,-kr. Tilmelding er ikke
nødvendig.

Gudstjenester på omsorgscentrene
Toreby Omsorgscenter

Tirsdag den 24. marts kl. 14.00
Tirsdag den 14. april kl. 14.00
Tirsdag den 19. maj kl. 14.00
Alle ved Christina Mielcke

Vi vil meget gerne
nå rundt i hele
sognet i den gode
sags
tjeneste,
derfor har vi brug
for indsamlere! Vi har også brug
for nogen til at stå ved Føtex og
samle ind.
Der er gudstjeneste kl. 10 i
Sundkirken, derefter 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.
Meld dig NU til indsamlingsleder
Hanne Lundsgaard, halu@km.dk
Tlf 21 79 51 19.

Årsmøde i Toreby Sogns
menighedspleje

Torsdag d. 26. marts kl. 19.00
er der årsmøde i Toreby Sogns
menighedspleje.
Det foregår i Rytterskolen, og
vi har i år inviteret formand for
Rudbjerg menighedspleje, Bjarne
Enemark, som vil fortælle os om
sine egne erfaringer med diakoni
og menighedspleje, blandt andet
om det at være besøgsven, og
hvorfor det ikke bare er godt for
den, man besøger, men også for
en selv. På årsmødet fortæller
vi også om menighedsplejens
arbejde og aktiviteter her i sognet,
og vi giver en kop kaffe og et
stykke kage. Alle er hjerteligt
velkomne.

Sundby Omsorgscenter

Tirsdag den 17. marts kl. 14.30
Tirsdag den 21. april kl. 14.30
Tirsdag den 26. maj kl. 14.30
Alle ved Hanne Lundsgaard
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Arrangementskalender
Arrangement

Sted

Mandag d. 2. marts kl. 14.00

Ældreklubben v/ John Hansen

Rytterskolen

Onsdag d. 4. marts kl. 19.30

Sangaften

Sundkirken

Torsdag d. 5. marts kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Sundkirken

Fredag d. 6. marts kl. 15.00

Kvindernes internationale bededag

Nordre Kirke

Søndag d. 8. marts kl. 10.00

Sogneindsamling

Sundkirken

Torsdag d. 12. marts kl. 14.00

Åbent Hus v/ Jack Moblak

Sundkirken

Torsdag d. 12. marts kl. 19.00

Samtalecafé

Klosterkirken

Tirsdag d. 17. marts kl. 19.00

FISK

Sundkirken

Onsdag d. 18. marts kl. 19.30

Sognemøde v/ Hanne Lundsgaard m. fl.

Sundkirken

Søndag d. 22. marts kl. 19.00

Koncert v/ Gutte Kraneled og

Sundkirken

Kalvehavekoret
Torsdag d. 26. marts kl. 19.00

Årsmøde i menighedsplejen

Rytterskolen

Fredag d. 3. april kl. 14.00

De 9 læsninger

Sundkirken

Tirsdag d. 7. april kl. 16.00

Gudstjenesteværksted

Sundkirken

Onsdag d. 8. april kl. 19.30

Sangaften

Sundkirken

Torsdag d. 9. april kl. 14.00

Åbent Hus v/ Annelise Ringsing

Sundkirken

Søndag d. 12. april kl. 15.00

Kortræf v/Marina Jensen

Sundkirken

Mandag d. 13. april kl. 14.00

Ældreklubben v/ Rikke Friis Larsen

Rytterskolen

Tirsdag d. 14. april kl. 19.00

FISK

Sundkirken

Tirsdag d. 21. april kl. 19.30

Sognemøde v/ Birthe Gunhild Friis

Rytterskolen

Torsdag d. 23. april kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Rytterskolen

Søndag d. 26. april kl. 11.30

Årsmøde i B og U-huset

Sundkirken

Tirsdag d. 5. maj kl. 16.00

Gudstjenesteværksted

Sundkirken

Onsdag d. 6. maj kl. 19.30

Sangaften

Sundkirken

Søndag d. 10. maj kl. 19.00

Gospelkoncert v/ Per Nedergaard Hansen

Toreby Kirke

og Emmauskoret
Torsdag d. 21. maj kl. 14.00

Åbent Hus v/ Jørgen Rasmussen

Sundkirken

Tirsdag d. 26. maj kl. 19.00

FISK

Sundkirken

Fredag d. 29. maj kl. 9.30 – 17.30 Udflugt

Kirkebil til Toreby Kirke

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.

Gudstjenesteliste

Toreby Kirke

Sundkirken

1. marts
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
1. søndag i fasten
19.00 C. Mielcke og konfirmander
8. marts
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
3. søndag i fasten		
Sogneindsamling
10. marts		
17.00 Spaghettigudstjeneste
15. marts
9.00 Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard
Midfaste
Morgensangsgudstjeneste
22. marts
14.00 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard og
Mariæ bebudelsesdag		
Christina Mielcke
		
Minikonfirmandafslutning
29. marts
10.30 Christina Mielcke
9.00 Christina Mielcke
Palmesøndag		
2. april
17.00 Christina Mielcke
19.00 Hanne Lundsgaard
Skærtorsdag
Spisning bagefter
3. april
10.30 Christina Mielcke
14.00 Hanne Lundsgaard
Langfredag		
De 9 påskelæsninger
5. april
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
Påskedag		
6. april
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
2. påskedag		
12. april
9.00 Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard
1. søndag efter påske
Morgensangsgudstjeneste
19. april
10.30 Christina Mielcke
9.00 Christina Mielcke
2. søndag efter påske		
26. april
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
3. søndag efter påske
Konfirmation
1. maj
10.30 Hanne Lundsgaard
10.00 Christina Mielcke
Bededag		
Konfirmation
3. maj
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
4. søndag efter påske		
Konfirmation
10. maj
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
5. søndag efter påske		
14. maj
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
Kristi himmelfartsdag		
Konfirmation CKR
17. maj
10.30 Christina Mielcke
9.00 Christina Mielcke
6. søndag efter påske		
24. maj
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
Pinsedag		
Vandretur og morgenkaffe inden
25. maj
11.00 Fælles friluftsgudstjeneste
11.00 Fælles friluftsgudstjeneste
2. pinsedag
på Fuglsang
på Fuglsang
31. maj
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
Trinitatis søndag
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Konfirmation

Hvad betyder det for dig, at blive konfirmeret?
Af Anne-Grethe Andersen

Første år med den nye skolereform har gjort, at konfirmationsforberedelsen er tilrettelagt på
en ny måde i år. Konfirmanderne
kommer til undervisning to timer
om ugen 11 gange og så kommer
de to hele dage fra kl. 8 til 15. Det
betyder, at der er lange perioder
af skoleåret, hvor der ikke er unIda Bonde Kofoed
Det betyder rigtig
meget. Det var en
fin dag, da min
søster blev konfirmeret, og siden
da har jeg glædet
mig meget. Det
betyder, at jeg nærmer
mig de voksnes rækker. Der er en
dejlig lang tid med forberedelser,
spænding og glæde.

Cecilie Dunk Jørgensen
Det betyder, at jeg
føler mig ældre.
Jeg har været til
mange andre konfirmationer og hver
gang har jeg glædet
mig, til det bliver
min tur. De ser så glade ud.
Når jeg ser på de andre, føles det
som et rigtigt valg. Første gang
jeg var med til en konfirmation
følte jeg, at det var det rigtige valg
for mig.

dervisning. Derfor var 7.b og 7.d
inviteret til film og risengrød en
onsdag aften i februar. Selv om
det var ganske frivilligt mødte de
fleste heldigvis op. Jeg benyttede
chancen til at stille dem et enkelt
spørgsmål om, hvilke tanker de
gør sig om deres konfirmation.
Desværre var det kun blandt pi-

Caroline Tønnesen
Det er tradition, hvis
man tror på Gud.
Det er en stor ting
at blive konfirmeret.
Man nærmer sig de
voksnes rækker. Det
er vigtigt, selv at få lov til at sige
ja til den kristne tro. Ved dåben
var det forældrene. Nu har jeg
selv bestemt at sige ja.

Emilie Kristiansen
Det er noget man
bare gør. Det er
en tradition. Når
nogen ikke bliver
konfirmeret må det
være fordi de ikke
tror på Gud. Jeg tror
på det.

gerne, jeg fandt nogen, der var
modige nok, til at stille op til det
lille interview.
Spørgsmålet lød: ”Hvad betyder
det for dig, at blive konfirmeret?”
Her kan du læse deres svar.
Madicken Ebbe Sandin
Det betyder, at jeg
selv bekræfter det,
nogen sagde ja til,
da jeg var lille. Man
kommer lidt tættere på de voksnes
rækker. Nu er det
mit eget valg og
ikke mine forældres. Så stor en
beslutning har jeg ikke taget før.

Clara Pipper Smidt
Det betyder, at jeg
kommer ind i de
voksnes rækker, eller at jeg bliver lidt
mere teenager. Man
føler sig lidt større
og mindre barn.

Louise Christiansen
Det betyder, at så har
man noget at tro på.
Det bliver spændende at sige ja.

