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Adresser og træffetider

SOGNEPRÆSTER
Pastor Christina Mielcke
Torebyvej 32, 4891 Toreby
Tlf. 5486 9028
E-mail: chm@km.dk
Træffes som regel 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
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: Ruth de Lasson
E-mail: rml@km.dk (til 31/3)
Tina Heyn:
E-mail: tmhe@km.dk (fra 1/3)
Kontortid: Mandag - fredag
9-12.30, torsdag tillige 15.30-18.

KIRKENYT
TOREBY SOGN

Udgiver: Toreby menighedsråd
Produktion: TeknoGrafik
Deadline næste Kirkenyt:
Onsdag 31. januar 2018

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

Redaktionsudvalg:
Hanne Lundsgaard, Arne Jacobsen, Kirsten Jantzen, Ruth de
Lasson (web-redaktør), AnneGrethe Andersen og Christina
Mielcke (formand for medieudvalget).

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.

Et nyt år i Toreby Sogns menighedsråd

Toreby sogn har også i år oplevet
forandringer på forskellig vis.

Vores formand gennem valgperiodens første år, Kjeld Larsen,
valgte af personlige grunde at
trække sig fra sit hverv fra kirkeårets begyndelse.
Menighedsrådet blev enige om at
give stafetten videre til mig. Jeg
er nu gået i gang med min 3. periode i Toreby Sogns menighedsråd, og jeg vil løfte opgaven så

godt, som jeg overhovedet kan.
Jeg har dog et fuldtidsarbejde, der
skal passes, og vil derfor lægge
vægt på, at det at være med i et
menighedsråd er en fælles opgave for hele rådet.
Vores kordegn gennem rigtig
mange år, Ruth de Lasson, går
på pension fra 1. maj, og afholder sin ferie i april. Vi har netop
ansat Tina Heyn som ny kordegn
med tiltrædelse fra 1. marts, så
der bliver en måneds overlap. Det

Af Kirsten Jantzen

bliver svært at komme efter Ruth,
som har passet sit arbejde meget
samvittighedsfuldt og dygtigt.
Det ved alle, der har haft kontakt
med Ruth. Ikke mindst for menighedsrådet har Ruth været en
stor hjælp, og hun har på sin milde og rolige måde hjulpet os med
en stor administrativ opgave i et
stort sogn. Og få kan som Ruth
få en regnskabsfremlæggelse til
at blive et muntert indslag på det
årlige menighedsmøde!
Fortsættes på side 5.

Ord til eftertanke

Vil du være med?

Side 3

Skrevet af sognepræst Hanne Lundsgaard
Frivillighed er et meget moderne
ord i rigtig mange sammenhænge.
I visse sammenhænge er frivillighed kommet på dagsordenen, fordi man har sparet de ansatte væk.
I kirkelig sammenhæng har vi
ikke sparet nogen væk. Frivillighed i kirkerne er på ingen måde
nyt, man kan vel nærmest kalde
det gammelt og evig aktuelt.
Når man gør noget frivilligt, gør
man det af egen fri vilje. Det kan
ske at ens børn ganske frivilligt hjælper med madlavningen,
havearbejdet eller noget andet
praktisk. Det er altid dejligt, når
ting sker fordi nogen har lyst til at
gøre tingene. Der er rigtig mange
ting i livet vi gør frivilligt og af
lyst. Det er frivilligt at deltage i
mange ting, også i kirkens aktiviteter og gudstjenester. Og det gør
vi så: Deltager i det vi har lyst til.
Man kan også ”melde sig som frivillig” – det betyder at man påtager sig et ansvar for en mindre eller større opgave. Man forpligter
sig. Frivilligt arbejde er som regel
ulønnet. Sundkirken er fx bygget
og båret af frivillige kræfter. Da
man i 1970’erne startede med at
holde gudstjenester i Sundskolens gymnastiksal, var alle der
hjælp til med de praktiske ting
frivillige. Siden har vi fået egne
lokaler, kirke og flere ansatte til
mange af opgaverne. Men vi har
stadig mange frivillige. Ikke kun
omkring gudstjenesterne, men
omkring alle sognets aktiviteter.
I både Sundby og Toreby er der
folk, der af fri vilje og lyst hjælper med at få tingene til at fungere. Der er frivillige børneklubledere, spejderledere, kordegne,

spaghettikogere,
k a ff e b r y g g e r e ,
sommerfesthjælpere, kagebagere,
menighedsrådsmedlemmer oma.
Kirkernes liv er
båret af frivillighed. Båret betyder at de frivillige kræfter har
afgørende betydning for kirkerne.
Uden de frivillige
ville vi slet ikke
være det sogn vi
er, med de mange
aktiviteter vi har.
Vi er mange der
sætter meget stor
pris på frivilligheden og de frivillige i Toreby
sogn. For det som
mennesker gør af
fri vilje og lyst,
gør de som oftest
med stor glæde
og engagement.
Det kan mærkes,
når man kommer
i vores kirker, at
folk føler ansvar
for tingene og glæder sig over
fællesskabet. Der er altid plads til
flere frivillige. Har du lyst til at
bidrage på en eller anden måde,
så er du velkommen til at kontakter præster, kirkemedarbejder
eller menighedsråd og få en snak
om mulighederne. Men først og
fremmest håber vi at mange fortsat – ganske frivilligt - har lyst og
vilje til at være en del af fællesskab i kirkerne.

Jesus sammenligner fællesskabet med et træ, hvor de mange
forskellige grene har hver deres
plads og vækstbetingelser, men
alle hører til den samme stamme.
Jesus er selv træets stamme, som
holder sammen på det mangfoldige fællesskab. Et træ med mange
livskraftige grene vokser sig stort
og frodigt. Sådan et træ vil vi gerne have at kirken er.

Side 4
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

Tirsdag d. 20. marts og 15. maj
Kl. 16.30-17.00 Drop ind. Frugt,
saft og kaffe på kanden og tid til
at lande.
Kl. 17.00 Kreative sysler, leg og
aktiviteter der passer til dagens
emne. Her vil være flere ting at
vælge imellem og noget for både
børn og voksne.
Kl. 17.45 Gudstjeneste.
Kl. 18.20 Aftensmad. 10,- kr. for
børn og 20,- kr. for voksne. Maks.
50,- kr. for en familie.
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.
Menu: 20. marts spaghetti og
kødsovs og 15. maj er det hotdogs.

Børne- og ungesiderne
Året der gik – og året der
kommer...
Nyt fra Engmose-gruppe v/ Trine
Krogh Steenstrup

Året 2017 bød på mange oplevelser for Engmose-spejderne –
både store oplevelser og små oplevelser. Men fælles for dem alle
er, at de gerne skulle være med til
at styrke den enkelte spejder (ung
som gammel) i hans eller hendes
udvikling af sig selv.
Spejder er en verdensomspændende forening, hvor du med tørklædet om halsen kan drage ud
og møde venner uden for Sundby.
Det har flere spejdere fra Engmose gjort. Og både til Nytårsparaden i 2017 og i 2018 havde vi
fornøjelsen af at have besøg af en
Australsk spejder, der var rejst ud
med tørklædet for at opleve andre lande. Det var Gino (senior)
der begge gange har været vært
for udvekslingsspejderen. Han
har også selv været på spejderudveksling i Australien, så er du
interesseret i at høre om det, så
spørg ham endelig om, hvad han
har oplevet.

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

Også i 2018 skal vi være sammen
med andre på vores sommerlejr.
Vi deltager nemlig i De blå spejderes Divisionssommerlejr, som
de afholder på Falster, og hertil
har de inviteret de lokale grupper
fra andre korps med. - og det er
bl.a. os.
Vi startede 2018 med Nytårsparade med aktiviteter på grunden
efterfulgt af gudstjeneste og fakkeloptog.
Lederne har valgt ny gruppeleder
for Engmose Gruppe, da Kasper
Kristiansen har valgt at takke af
på posten. Vi takker ham for indsatsen i de foregående år og byder nu Lotte Poulsen velkommen.
Lotte har været leder i gruppen i
mange år, og vi er alle glade for,
at hun nu vil overtage hvervet
som Gruppeleder.
Engmose gruppe glæder sig til at
møde jer rundt omkring i Sundby!

Sognets sider
Aktiviteter i Toreby
Gruppe

Familiespejd er i fuld gang med
at lave mad til fuglene i den kolde
tid.
Noget der hører sig til spejderlivet er primi-mad over bål. Eller
som her på billedet i gløderne.

Sammenhold og fællesskab betyder alt for KFUM spejderne i
Toreby. Her ses junior/trop i gang
med at bygge en pallesofa.
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Nyt fra Menighedsrådet (fortsat fra side 2)
Det kommende år skal der laves
fugearbejde på den østlige gavl
på Sundkirken.

Menighedsrådet og graver Joan
Krog er netop gået i gang med
at udarbejde en langsigtet plejeog oprydningsplan for Toreby
kirkegård. Der står alt for mange
store træer, som dominerer på
kirkegården. Det har været et ønske gennem nogle år at komme i
gang med dette arbejde, som vi
ser frem til at få sat i gang i 2018.
Vi skal også i gang med at kortlægge, om der er usikre gravsten

på kirkegården. Det er der naturligvis kommet fokus på efter
ulykken på Vestre kirkegård i
sommeren 2017.
Foruden de praktiske opgaver
der er for rådet, vil vi også bruge
tid og energi på at lære om ”det
gode menighedsrådsarbejde”, for
at kunne løse vores opgave bedst
muligt.
For det er en opgave, der skal løses godt, så Toreby sogns kirkeliv
er til størst mulig glæde og gavn
for alle, uanset alder, der bor i Toreby sogn.

Afskedsreception for Ruth de Lasson

Ruth de Lasson stopper som kordegn i Toreby sogn, for at nyde
tilværelsen som pensionist. Det
gør hun ved udgangen af april. I
den anledning vil menighedsrådet gerne invitere til en lille afskedskomsammen, tirsdag d. 1/5
kl 14.00 i Rytterskolen. Der vil
være lidt til ganen.

Vi håber at mange fra sognet,
der har haft berøring med Ruth
gennem årene, vil have lyst til at
komme denne dag.
Toreby Menighedsråd.

Torsdagscafé i Toreby

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 22. marts kl. 14.00
– 16.00
Ragna Lollike vil fortælle om

en rundrejse i Madagaskar med
Danmission
.
Torsdag den 26. april kl. 14.00 –
16.00
Anne-Birthe Ottsen og AnneGrethe Andersen fortæller om
deres rejse til Kherwara i Indien
i efteråret 2017, hvor de besøgte
et pigehjem drevet af Dansk Kherwara Mission.
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Konfirmandgudstjeneste i
Toreby Kirke

Søndag d. 11. marts kl. 19.00
Konfirmanderne fra 7.A holder
gudstjeneste i Toreby Kirke. Det
er konfirmanderne, der har valgt
salmer, uddeler nadveren og holder prædikenen denne aften.

Koncert med Horbelevkoret i Sundkirken

Søndag d. 18. marts kl. 19.00
Velkommen til en dejlig forårskoncert. Horbelevkoret gæster
denne aften Sundkirken og giver koncert over temaet Mariæ
bebudelsesdag. Koret, som ledes
af Sonja Mahler, har 10 års jubilæum netop i marts i år og holder
normalt til i præstegården i Horbelev.

Sognets sider
Menighedsplejens årsmøde i Sundkirken

Lørdagsdåb i
Toreby Sogn

Skærtorsdagsmiddag

Følgende lørdage vil der være
mulighed for at få døbt sit barn
i Toreby Sogn:
24. marts kl. 11.00 i Toreby
Kirke
21. april kl. 11 i Sundkirken
26. maj kl. 11.00 i Toreby
Kirke
23. juni kl. 11 i Sundkirken

Onsdag d. 21. marts kl. 19.00
Alle er meget velkomne til at
komme til menighedsplejens årsmøde, hvor man kan møde menighedsplejens bestyrelse og høre
om det forgangne års arbejde i Toreby Sogn. Vi har inviteret præst
og pilgrimskonsulent i Lolland
Falsters stift Elizabeth KnoxSeith, som vil fortælle os om,
hvordan pilgrimsvandring kan
spille en rolle i kirkens hjælpearbejde. Vi giver kaffen og kagen
denne aften, men enhver gave til
menighedsplejens indsamling er
altid velkommen og vil blive modtaget med taknemmelighed.
Torsdag d. 29. marts kl. 17.00
Der er skærtorsdagsgudstjeneste i
Toreby Kirke kl. 17 og efter gudstjenesten spiser vi sammen i Rytterskolen. Man må meget gerne
deltage i gudstjenesten, selv om
man ikke ønsker at spise sammen
med os bagefter. Hvis man ønsker
at spise med, beder vi dog af hensyn til planlægning og indkøb om
en tilmelding til middagen senest
fredag d. 23. marts. Tilmelding
sker til kirkekontoret eller sognepræst Christina Mielcke (se kontaktoplysninger s. 2)

Hvis der ikke er indskrevet
børn til dåb på de pågældende
dage, holdes der ikke gudstjeneste.

Babysalmesang i
Rytterskolen

Horbelevkoret

Der er babysalmesang i Rytterskolen torsdage kl. 11.30-12.30
med musikpædagog Kirsten Pedersen og sognepræst Christina
Mielcke.
Babysalmesang er et tilbud til
børn i alderen 0-12 måneder og
deres forældre, bedsteforældre er
også meget velkomne til at del-

Sognets sider
tage. Vi synger salmer og sange
og leger med børnene og bagefter
er der mulighed for en kop kaffe
eller te. Medbring et tæppe eller
en dyne dit barn kan ligge på. Vi
har salmebøger og sange. Man
må gerne være med, selv om man
ikke kan komme alle gange.
Tilmelding til kirkekontoret (se
kontaktoplysninger s. 2).
Der er babysalmesang disse torsdage:
15. marts
5. april
19. april
3. maj
24. maj
7. juni

GLAD

gudstjeneste

Gudstjenester for og med unge
og voksne udviklingshæmmede i
Guldborgsund Kommune.
Fire gange om året holder vi en
kort og GLAD gudstjeneste. Det
foregår onsdag formiddag og alle
slags mennesker er velkomne.
Efter gudstjenesten er der samvær med lidt at spise og drikke.
Næste gang er:
Onsdag d. 30. maj kl. 10.00 i
Sundkirken
Vil man vide mere er man velkommen til at kontakte Hanne
Lundsgaard, 2179 5119 halu@
km.dk eller Erik Christophersen
6122 6822 mail: ec@nykfsogn.dk

De ni påskelæsninger,
Langfredag i Toreby
Kirke

Fredag d. 30. marts kl. 14.00
Sammen med Det Hvide Kor under ledelse af Stefan Ægidius hol-
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Det Hvide Kor

der Toreby Kirke langfredag de ni
læsninger kl. 14. De ni læsninger
er en særlig engelsk gudstjenesteform, som er blevet mere almindelig og populær i danske kirker
de senere år, dog mest ved juletid. Denne dag kan man opleve
påskeudgaven, hvor tekstlæsning
veksler med korsang og salmer.

Koncert med Sangforeningen Brage i Toreby
Kirke

Søndag d. 13. maj kl. 19.00
Brage er et mandskor, som har
eksisteret siden 1862, og er et
af Danmarks ældste fungerende
mandskor. I øjeblikket er der 35
medlemmer i koret, som har base
i Nykøbing F. Koret er under ledelse af Lennart Andersen Lindegaard. Kom og nyd klangen af
herrestemmer i kirkerummet.

Kortræf i Sundkirken

Torsdag d. 24. maj kl. 16.00
Traditionen tro mødes pigekorene
fra Toreby Sogn og Lindeskovkirken til kortræf i kirkerne. Korene,
der ledes af organisterne Marina
Jensen og Per Nedergaard Hansen, vil synge i Lindeskovkirken
d. 23. maj og i Sundkirken d. 24.

maj. Begge dage kl. 16, og alle er
meget velkomne til at komme og
lytte til sangen i kirkerne.

FISK
FællesSkab I Sundkirken

Onsdag d. 14. marts, onsdag d. 18.
april og torsdag d. 24. maj kl.
19.00 i Sundkirken.
FISK er for voksne kvinder, der
hverken er unge eller gamle, men
sådan midt i mellem.
Programmet veksler og byder
på både samtaler og aktiviteter.
Ofte tager vi udgangspunkt i
vores eget liv. Vi drikker kaffe/
te undervejs i programmet og
der vil altid være tid til løs snak.
Kl. 21.00 slutter vi inde i kirken
med en ny salme, en moderne
bøn, et ord og Fadervor.
14. marts: Kom og lav din egen
forårsdekoration med friske forårsblomster og æg du selv dekorerer. Medbring en kurv til at
plante i, hvis du har på lager.
18. april: LECTIO DIVINA er
særlig spændende måde at læse
en bibeltekst på. Det skal vi sammen prøve.
24. maj: Vi går sammen på en
lille pilgrimsvandring. Vi mødes
ved Sundkirken.
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Sognets sider
Åbent hus

2. torsdag i måneden kl. 14.0016.00. Alle er velkommen!
Kaffen koster 20 kr.
Uddybende program for de enkelte dage kan ses på vores
FACEBOOK-gruppe ”FISK –
Fællesskab i Sundkirken” en uges
tid før hvert arrangement.

Sangaftner

1. onsdag i måneden kl. 19. i
Sundkirken
Den 7. marts
Den 4. april
Den 2. maj

Hverdagsgudstjenester i
Sundkirken

På opfordring fra friplejehjemmet
GuldboSund afholdes der hverdagsgudstjenester i Sundkirken
kl. 10.30 på udvalgte tirsdage.
Gudstjenesterne vil tage udgangspunkt i teksterne fra søndagen inden. Der vil være nadver, og der
vil også være kirkekaffe bagefter.
Alle er meget velkomne til at deltage i disse gudstjenester.
Gudstjenesterne afholdes:
Tirsdag den 6. marts kl. 10.30
Tirsdag den 3. april kl. 10.30
Tirsdag den 22. maj kl. 10.30

Årsmøde i B & U huset

Indkaldelse til Årsmøde i Børne
& Ungdomshuset ved Sundkirken søndag 22. april 2018, kl.
11.30
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Torsdag den 8. marts
Bente Asschenfeldt: ”Islam”.
Tidligere sognepræst Bente Asschenfeldt vil fortælle om Islam,
hvordan den er opstået som religion, og hvordan den bredte sig.
Torsdag den 12. april
Thomas Bonde:
”New York – oplevelsernes by”.
Thomas Bonde vil i ord og billeder fortælle om New York.
Torsdag den 17. maj
John og Jytte Pedersen:
”Kultur- og naturrejse i Peru
og Bolivia”
John og Jytte Pedersen fortæller
og viser billeder fra en 6 ugers
rundrejse på egen hånd i Peru og
Bolivia.

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 6. marts kl. 16
Tirsdag den 24. april kl. 16
Tirsdag den 29. maj kl. 16
Alle kan være med – uanset forudsætninger

DSUK årsmøde

DSUK – Danske Sømands- og UdlandsKirker Lolland-Falsters stiftsbestyrelse
indbyder til Årsmøde
torsdag den 12. april 2018 kl.
19.00 i Rubbeløkke præstegård, Rubbeløkkevej 10, Brandstrup, 4970 Rødby
Foredrag ved udlandsprovst Pia
Sundbøll: Rejsekisten - DSUK
lige nu og min vej dertil
Efter foredraget er der kaffebord,
hvorefter følger generalforsamling.

Konfirmationshjælp

Der er muligt at søge sognets
menighedspleje om hjælp til
konfirmation, hvis man har brug
for økonomisk hjælp i den anledning. På www.torebysogn.dk
ligger et ansøgningsskema, som
kan udfyldes elektronisk.

Kirkestatistik

Tal fra årene 2016 og 2017
vedr. Toreby Sogn
Indbyggere: 5.231 pr. 1/1 2016
og 5.243 pr. 1/1 2017
Medlemmer: 4.383 pr. 1/1 2016
og 4.356 pr. 1/1 2017
2016 2017
Antal fødte
44 43
Antal døde
59 54
Antal døbte
31 23
Antal konfirmerede 46 49
Antal vielser
10
8
Antal velsignelser
0
3
Antal bisæt./begrav. 36 34

Gudstjenester på omsorgscentrene
Sundby Omsorgscenter

Tirsdag den 13. marts kl. 14.30
Tirsdag den 10. april kl. 14.30
Tirsdag den 8. maj kl. 14.30

Toreby Omsorgscenter

Tirsdag den 27. marts kl. 14.00
Tirsdag den 24. april kl. 14.00
Tirsdag den 29. maj kl. 14.00

Diakoni & mission
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Vi har brug for din nødhjælp – og det er nu!
Sogneindsamling d. 11. marts 2018
Vi har brug for MANGE frivillige indsamlere, så alle i sognet får mulighed for
at give verdens mest udsatte mennesker
en håndsrækning. Meld dig som indsamler til Hanne Lundsgaard – halu@km.dk
21795119

Kvindernes internationale
Bededag
En global økumenisk bevægelse
for bøn og handling

Danmission LollandFalsters stiftsårsmøde
Fredag d. 2. marts i Bibelværkstedet, Stubbekøbingvej 5, 4800
Nykøbing F.

Kl. 15.00 er der kaffebord og 16.00
er der gudstjeneste. Prædikant
er lægmand Louise Beinthin.
Hvert år - den første fredag
i marts - forener Bededagen
kvinder i mere end 170 lande i et
verdensomspændende fællesskab
omkring bøn og handling.
”Gud så, at det var godt” er temaet
for årets bededag, som vi også
markerer lokalt. Gudstjenestens
forløb er planlagt af kvinder fra
Surinam. Årets indsamling går
til skolepiger i Pipal Chhaya i
Indien og Frelsens Hærs arbejde
i Grønland.
Se mere på
www.kvindebededag.dk

Søndag d. 22. april i Sakskøbing
Først deltager vi i højmessen
kl. 10.30 i Sakskøbing kirke.
Prædikant er fhv. missionær
Else
Højvang.
Liturg
er
sognepræst Lisbeth Lumby. Efter
gudstjenesten byder vi på frokost
á 50,-kr. i konfirmandstuen, og

derefter vil Else Højvang fortælle
fra sine mange år som missionær
i Tanzania. Efter foredraget er
der generalforsamling i henhold
til vedtægterne, med bl.a.
årsberetning ved formanden Anne
Birgitte Villadsen, regnskab ved
kasserer Birgit Jensen og valg til
bestyrelsen
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Arrangementskalender

Dato og tid

Arrangement

Sted

Torsdag d. 1. marts kl. 14

Flittige Fingre

Sundkirken

Fredag d. 2. marts kl.15

Kvindernes internationale bededag

Bibelværkstedet

Tirsdag d. 6. marts kl. 16

Gudstjenesteværksted

Sundkirken

Onsdag d. 7. marts kl. 19

Sangaften

Sundkirken

Torsdag d. 8. marts kl. 14

Åbent Hus v/Bente Asschenfeldt

Sundkirken

Søndag d. 11. marts kl. 11

Sogneindsamling

Sundkirken

Onsdag d. 14. marts kl. 19

FISK

Sundkirken

Torsdag d. 15. marts kl. 14

Flittige Fingre

Sundkirken

Torsdag d. 15. marts kl. 19

Menighedsrådsmøde

Sundkirken

Søndag d. 18. marts kl. 19

Koncert v/Horbelevkoret

Sundkirken

Onsdag d. 21. marts kl. 19

Menighedsplejens årsmøde

Sundkirken

Torsdag d. 22. marts kl. 14

Torsdagscafé v/Ragna Lollike

Rytterskolen

Onsdag d. 4. april kl. 19

Sangaften

Sundkirken

Torsdag d. 5 april kl. 14

Flittige Fingre

Sundkirken

Torsdag d. 12. april kl. 14

Åbent Hus v/Thomas Bonde

Sundkirken

Onsdag d. 18. april kl. 19

FISK

Sundkirken

Torsdag d. 19. april kl. 14

Flittige Fingre

Sundkirken

Tirsdag d. 24. april kl. 16

Gudstjenesteværksted

Sundkirken

Torsdag d. 26. april kl. 14

Torsdagscafé v/Anne-Birthe Ottsen
og Anne-Grethe Andersen

Rytterskolen

Tirsdag d. 1. maj kl. 14

Reception for Ruth de Lasson

Rytterskolen

Onsdag d. 2. maj kl. 19

Sangaften

Sundkirken

Torsdag d. 3. maj kl. 14

Flittige Fingre

Sundkirken

Torsdag d. 3. maj kl. 19

Menighedsrådsmøde

Rytterskolen

Søndag d. 13. maj kl. 19

Koncert v/ Sangforeningen Brage

Toreby Kirke

Mandag d. 14. maj kl. 18.30

Sønderskovhjemmets jubilæum

Ryttersk. & Toreby Kirke

Torsdag d. 17. maj kl. 14

Åbent Hus v/ John og Jytte Pedersen

Sundkirken

Torsdag d. 24. maj kl. 19

FISK

Sundkirken

Torsdag d. 24. maj kl. 16

Kortræf

Sundkirken

Tirsdag d. 29. maj kl. 16

Gudstjenesteværksted

Sundkirken

Fredag d. 1. juni

Sogneudflugt

Program følger...

Kirkebil til Sundkirken & Toreby Kirke

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

Gudstjenesteliste

Toreby Kirke

Sundkirken

Onsdag 28. februar		
10.00 GLAD-gudstjeneste
4. marts
9.00 Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard
3. søndag i fasten
Morgensangsgudstjenste
Tirsdag 6. marts		
10.30 Hverdagsgudstjeneste
(3. søndag i fasten)		
Hanne Lundsgaard (se omtale)
11. marts
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
Midfaste
19.00 Konfirmandgudstjeneste
Sogneindsamling
7a + Christina Mielcke
18. marts
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
Mariæ bebudelsesdag		
Tirsdag 20. marts		
17.45 Hanne Lundsgaard
		
Gudstjeneste og mad
25. marts
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
Palmesøndag		
Torsdag 29. marts
17.00 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
Skærtorsdag
Spisning bagefter
Fredag 30. marts
14.00 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
Langfredag
De 9 påskelæsninger med Det Hvide kor
1. april
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
Påskedag		
Mandag 2. april
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
2. påskedag		
Tirsdag 3. april		
10.30 Hverdagsgudstjeneste
(Påske)		
Hanne Lundsgaard
8. april
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
1. søndag efter påske
Specialkonfirmation
15. april
10.30 Christina Mielcke
9.00 Christina Mielcke
2. søndag efter påske		
22. april
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
3. søndag efter påske
Konfirmation
27. april
10.30 Hanne Lundsgaard
10.00 Christina Mielcke
Bededag
Konfirmation
29. april
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
4. søndag efter påske
Konfirmation
6. maj
9.00 Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard
5. søndag efter påske
Morgensangsgudstjenste
Torsdag 10. maj
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
Kristi himmelfartsdag		
13. maj
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
6. søndag efter påske		
Tirsdag 15. maj		
17.45 Hanne Lundsgaard
		
Gudstjeneste og mad
20. maj
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
Pinsedag		
Vandretur og morgenkaffe inden
Mandag 21. maj
11.00 Fælles friluftsgudstjeneste på Fuglsang
2. pinsedag		
Tirsdag 22. maj		
10.30 Hverdagsgudstjeneste
(Pinse)		
Christina Mielcke
27. maj
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
Trinitatis søndag		
Onsdag 30. maj		
10.00 GLAD-gudstjeneste

Sognets sider
Sønderskovhjemmet
100 år

ningsfuldt menneske for
hende. Således er det ikke
en tilfældighed, at hjemmet har fødselsdag d. 14.
maj, som er samme dag
som J.P.E. Hartmanns
fødselsdag.
Alle er hjertelig velkomne
til at deltage i fejringen af
Sønderskovhjemmet.

Mandag d. 14. maj er det 100
år siden Fru Bodil de Neergaard
startede Sønderskovhjemmet i
Flintinge. Denne dag vil Sønderskovhjemmet og Toreby Sogn
gerne i fællesskab festligholde.
Kl. 18.30 Sønderskovhjemmet
byder på et lille traktement i Rytterskolen.
kl. 19.30 Koncert med Studentersangerne og andagt ved Christina
Mielcke i Toreby Kirke.
kl. 20.30 Kransenedlæggelse på
Sønderskovhjemmets gravsted.
Studentersangerne har i deres
repertoire en del af J.P.E. Hartmanns sange. Hartmann er ikke
alene Fru Neergaards bedstefar,
men var også et meget betyd-

Garnrester
Til vores nye håndarbejdscafé
modtager vi gerne alle slags
garnrester.
Det kan afleveres i Sundkirken,
eller du kan selv medbringe det
og deltage i ”Flittige Fingre”.

Flittige Fingre

En gruppe flittige kvinder er begyndt at strikke dåbsservietter til
Toreby Sogn, men de kan hurtigt
få produceret den mængde servietter vi skal bruge. Derfor har vi
besluttet at starte en håndarbejdscafé, hvor vi mødes og strikker
firkanter til tæpper til Røde Kors
og børnetøj til Dansk Kherwara
Mission, som støtter et pigehjem i

Indien. Har du lyst til at være med
til håndarbejde og hygge, så er du
velkommen i Sundkirken 1. og 3.
torsdag i hver måned kl. 14.00 –
16.00. Vi har garn og opskrifter,
men du er også velkommen til
selv at medbringe garn.
Datoerne i foråret er: 1. marts, 15.
marts, 5. april, 19. april og 3. maj.

