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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:
Torsdag 2. august 2012

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

Toreby Kirkes orgel
renses

Ved stemning af orglet i Toreby
Kirke for nylig har orgelbyggerfirmaet P.G. Andersen & Bruhn
konstateret, at orglet trænger
hårdt til rensning af orgelpiberne.
Forureningen har nået et omfang,
så den går ud over klangdannelsen, idet der nu er så meget
forurening i kernespalterne, at
luftgennemstrømningen bliver
hæmmet, ligesom orglet bliver
sværere at stemme. Rensningen
indebærer afmontering af orgel-

piberne og hovedstemning af
orglet efter genmontering af orgelpiberne.
Efter aftale med Lolland-Falsters
Stift har domorganist H.J. Østergaard besigtiget orglet og anbefalet arbejdet udført snarest muligt.
Derfor er der truffet aftale om
rensning i ugerne 36 og 37, hvorfor kirken vil være lukket søndag
den 9. september.

Hjertestarter i kirkerne

I Danmark – uden for hospital,

rammes 3500 hvert år af hjertestop. Hjertestop rammer i flæng
og det er ikke kun ældre mennesker, der rammes. Overlevelseschancen øges væsentligt, hvis de
tilstedeværende kan give hjertelunge-redning og der er en hjertestarter i umiddelbar nærhed. Derfor har menighedsrådet besluttet
at anskaffe en hjertestarter til
hver kirke, og de ansatte og nogle
frivillige har været på kursus i
hjerte-lunge-redning og brug af
hjertestarter.

Ord til eftertanke
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Bare det var søndag hver dag!
Skrevet af sognepræst Hanne Lundsgaard
Hvor ville det være skønt, hvis
man kunne holde søndag hver
eneste dag. Sove længe, gå i haven og slappe af. Tænk hvis man
kunne være fri for dagligdagens
trummerum, madpakker, lektier
og travle indkøb. Så kunne man
bare gøre ingenting, eller gøre
lige det man har lyst til.
Men livet består af både dagligdage og søndage, og det er der
nok en god pointe i. For det gode
ved søndagen er jo, at den ikke
er som alle de andre dage. Som
barn synes jeg det var en kedelig
dag, fordi der ingenting skete. I
det traditionelle kristne samfund
gjorde man en dyd ud af denne
søndagskedsomhed. Man tog det
pæne tøj på, gik i kirke, spiste
søndagsmiddag og gjorde vitterlig ingenting. Hverken strikketøj,
havearbejde eller rengøring var
søndagsbeskæftigelse. Sådan er
det ikke mere, i dag har søndagen
mistet noget af sin ”anderledeshed”. Børnene behøver ikke længere synes at det er den længste

og kedeligste ugedag. Og det er
nok godt nok. Alligevel er der en
god idé i, at alle dage ikke er ens.
Så kan man glæde sig til den dag,
der ikke er som de andre.
Når vi fejrer gudstjeneste om
søndagen, er det for at få en god
start på ugen, få gode ord med
os om mening og retning i livet.
Guds-tjenesten i kirken binder
livet sammen med Gudstjenesten
til hverdag, hvor Gud kalder os
til at tjene og elske hinanden med
vores arbejde, og det vi ellers gør.
Tilværelsen består af denne
vekselvirkning
mellem hverdag og fest.
Tiden fra jul til
pinse kalder vi
i kirken festhalvåret. Det
er den periode,
hvor helligdagene ligger som
perler på en
snor. Hverdage-

ne afbrydes af den ene festlighed
efter den anden, det er en travl tid
for mange – også hvis man fejrer
dagene med kirkegang. Derefter følger Trinitatistiden – det er
kirkeårets hverdage. Her handler
det om troens helt almindelige
dagligliv. Om hvad det betyder
at være og leve som kristen fra
morgen til aften, fra mandag til
fredag. Beretningerne, som vi hører, handler om Jesu liv på jorden,
om hvad han gør, og hvordan vi
kan følge hans eksempel. Det er
ofte ganske jordnært. Dagligdags
simpelthen. Under budskabet ”at
elske Gud og elske sin næste” er
det at gøre søndagens budskab til
hverdagens leveregel – og så er
opgaven ikke at passe sig selv og
gøre ingenting, men at være medarbejdere på hinandens glæde og
leve livet med de mennesker, der
er omkring os både til fest og i
hverdagen.
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Børne- og ungesiden

Aktiviteter for børn

Sommertilbud

Legestuen er lukket i skoleferien uge 27 – 32.

Pigelejr på Urneborg, for piger
fra 8-13 år. Lejren foregår fra 1.6. juli. Temaet er ”Verden omkring os”. Vi skal rejse verden
rundt. Ugen igennem vil vi ”besøge” forskellige lande, og lave
nogle af de ting de laver. Vi skal
også høre om børn fra bibelen.
Pris 475,- kr.

Børneklubben for bh.klasse – 3.
klasse starter tirsdag d. 28/8 kl.
14.00 – 16.00. Børnene vil blive
hentet ved SFO´en.
Juniorklubben for 4. klasse –
6. klasse starter igen onsdag d.
29/8 kl. 14.30 – 16.30.
Juniorkonfirmander starter til
efteråret. Mere information i
næste nummer af Kirkenyt.
Ønsker du information om aktiviteterne, kan du henvende dig
til sognemedhjælper Anne-Grethe Langergaard Andersen.

Konfirmandindskrivning

Vi har valgt at indskrive årets
konfirmander i forbindelse med
gudstjenesterne søndag den 19.
august.
Vi indbyder derfor alle kommende konfirmander og deres forældre til gudstjeneste og indskrivning denne dag.
7a som skal undervises og konfirmeres af Christina Mielcke inviteres til gudstjeneste i Toreby
kirke kl. 10.30. Umiddelbart
efter gudstjenesten vil der være
indskrivning. 7a konfirmeres i
Sundkirken St. Bededag fredag
den 26. april 2013.
7b som skal undervises og konfirmeres af Hanne Lundsgaard
inviteres til gudstjeneste i Sundkirken kl. 10. Umiddelbart efter
gudstjenesten vil der være indskrivning. 7b konfirmeres i Sundkirken søndag den 28. april 2013.

Lejr på Møllevang for både
drenge og piger fra bh. kl. –
kommende 6. klasse. Lejren
foregår fra 3. – 6. juli. Børnene
deles i en børnelejr og en juniorlejr, der sover i telt. Lejrens
tema er ”Den store udfordring”,
- da Jesus dukker op i Peters liv.
Vi følger Peter, da Jesus dukker
op i hans liv og de udfordringer,
det giver. Vi skal også en dag til
Tanzania – næsten. Pris 250,- kr.
Vil du vide mere om lejrene kan
du kontakte sognemedhjælper
Anne-Grethe Langergaard Andersen.

Vi har brug for dig

Vi har i støbeskeen, at vi til efteråret gerne vil lave et par spaghettigudstjenester. Derfor har
vi brug for et par frivillige, som
er vakse ved kødgryderne. Har
du lyst til, én eller flere gange,
at hjælpe med at lave spaghetti
og kødsovs til børn og børnefamilier, så hører vi meget gerne
fra dig. Du kan henvende dig til
sognepræst Hanne Lundsgaard
eller sognemedhjælper AnneGrethe Langergaard Andersen

Der er naturligvis også mulighed
for at blive konfirmeret i Toreby
kirke. Der er der konfirmation
søndag den 21. april 2013 ved
Christina Mielcke – uanset hvilken klasse man går i.
Vedrørende børn fra andre skoler og fra CKR og SK bedes man
kontakte Hanne Lundsgaard –
gerne hurtigst muligt, så aftaler vi
nærmere om forløbet.

Lørdagsdåb i
Toreby sogn

Alle undervises i Sundkirkens
konfirmandlokale.

25. august kl. 11.00 i Sundkirken ved Hanne Lundsgaard

Det vil være praktisk hvis man
medbringer konfirmandens dåbseller navneattest til indskrivningen.

Disse lørdage vil der være mulighed for at få døbt sit barn i
Toreby Sogn:
30. juni kl. 11.00 i Sundkirken
ved Christina Mielcke
21. juli kl. 11.00 i Toreby Kirke
ved Hanne Lundsgaard

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

Toreby Kirke, Møllevang m.m.
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Sommerfest på Sønderskovhjemmet
Velkommen til sommerfest på Sønderskovhjemmet.

Sommerkoncert i
Toreby Kirke
Søndag d. 17. juni kl.19.00
er der sommerkoncert i Toreby
Kirke med Kalvehavekoret under
ledelse af organist Gutte Kraneled. Brug en sommeraften i Toreby Kirke på en god musikalsk
oplevelse. Der er som altid gratis
adgang til koncerten.
Fra 1. juni er der mulighed for
at købe en cd med optagelsen af
koncerten, der blev afholdt i Toreby Kirke d. 1. april 2012. Cd´en
koster 50 kr. og beløbet går ubeskåret til sognets menighedspleje.
Den vil kunne købes i Toreby
Kirke.

Friluftsgudstjeneste i
Fuglsang Have
Søndag d. 10. juni kl. 11.00
Igen i år holder vi gudstjeneste
under åben himmel i Fuglsang
Have. Det er alle sognene i Lolland Østre Provsti, der står for
gudstjenesten, og prædikenen
holdes i år af sognepræst Stine
Rugaard Sylvest, DøllefjeldeMusse-Herritslev. Der vil være
stillet en del bænke op, men det
er en god idé at medbringe en
klapstol eller et tæppe at sidde
på, hvis man har mulighed for
det. Vi håber naturligvis på godt
vejr, men skulle det blive regn,
trækker vi indenfor i salen på

Det er i år den 10. juni kl. 13.30.
Program for dagen:
Andagt ved fhv. forstander
Johannes Andersen.
Musikalsk indslag ved musikskolen.
Festtale ved forfatter og debattør,
Ole Michelsen.
Kaffebord og forskelligt lotteri til
fordel for hjemmets arbejde.
Fremvisning af flotte veteranbiler.
Kom og få en dejlig eftermiddag i Sønderskovhjemmets haver.
Velkommen alle sammen.
Kirsten og Flemming Jantzen
Fuglsang Herregård. Har man
ikke mulighed for at transportere
sig selv, kan man denne dag også
gøre brug af kirkebilen.

Møllevangsfest på
Møllevangen
Søndag d. 2. september kl. 14.00
på Møllevangen 3 i Toreby
Festtale ved forstander for Søn-

derskovhjemmet Flemming Jantzen.
Efter kaffebord er der amerikansk
lotteri - overskuddet går til Møllevang. Gevinsterne er sponsoreret af forretninger i Nykøbing F.
Alle er hjerteligt velkomne.
Møllevangsudvalget.
(Udvalget kan kontaktes på tlf.
54856845)

Slut Sult sogneindsamlingen - hyggeligt samvær og lidt at spise
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Sundkirken
Åbent Hus i
Sundkirken

Sogneindsamlingen

Sogneindsamlingen søndag den
4. marts gav et rigtig godt resultat: 30.260 kr! – Det er vi rigtig
stolte af, og glade for, at vi med
pengene vil gøre gavn og være
med til at afhjælpe sulten i verden. Tak til alle der brugte dagen
på at gå en tur med indsamlingsbøssen, og tak til alle der tog godt
imod indsamlerne. Vi kvitterer
med et par billeder fra dagen på
bagsiden og side 5.

Sogneudflugt

16. juni er det tid for årets sogneudflugt. Turen går i år til Ledøje
kirke, som er en af vores ejendommeligste kirker, i 2 etager,
den øverste etage til Herremanden og den nederste etage til almuen.
Herefter kører vi til Slangerup –
drikker kaffen undervejs – og ser
Thomas Kingos store spændende
kirke.
Den egentlige udflugt slutter vi
med en kort andagt i Slotskapellet i Ledreborg Slot, inden vi
kører til Gulerodshuset og spiser
stroganoff.
Afgang: Rytterskolen i Toreby
kl. 12.00 og derefter fra Sundkirken kl. 12.20. Hjemkomst: Ca. kl.
21.
Pris incl. kaffe og aftensmad: Kr.
200, - pr. person.
Tilmelding: Senest søndag den
10. juni til ”turguide” Vagn-Aage
Sellebjerg på tlf. 54 86 92 24.

Sommerfest

Vi holder sommerferie i juni, juli
og noget af august.
Torsdag den 23. august kl. 14,30
starter næste sæson med vor nye
sognemedhjælper
Anne-Grethe Langergaard Andersen:
”Fra Jylland til Lolland via Sjælland - min vej til sognemedhjælperopgaven i Toreby sogn”

Sommertiden er en stille tid i kirkerne. Indtil vi straks efter ferien
lægger ud med årets store begivenhed, nemlig Sommerfesten.
3. lørdag i august – nemlig den
18. august – samles vi fra nær og
fjern fra kl. 14 til kl. 17 i parken
ved Sundkirken.
Loppemarked, bogcafé, tombola,
spejderaktiviteter, lotteri, salg af
is, kaffe og kage. Alt hvad hjertet
begærer – og mere til.
Velkommen til alle!
Arrangører: Sundkirkekredsen,
Børne- og Ungdomshusets bestyrelse og KFUM-spejderne Engmose gruppe.

KFUM spejderne
Engmose Gruppe &
Bagmandspatruljen
indbyder til

Sankt Hans fest

Lørdag d. 23. juni kl. 18 – 22
på spejdergrunden v. Sundkirken
Kl. 18.00

Grillene er tændt, så det er muligt at grille, sit medbragte
kød, eller evt., købe pølser til rimelige priser.
Boderne er åbne hele aftenen.
Der kan købes kage, kaffe, sodavand, snobrødsdej, pølser og
brød m.m.

Kl. 20.30

Samles vi om bålet, synger sammen og hører årets båltale.
Bålet tændes af spejderne.

Kl. 22.00

Boderne lukkes.

Alle er velkommen til en hyggelig aften.
www.engmose-gruppe.dk

Gudstjenesteliste

Toreby Kirke

3. juni
10.30 Christina Mielcke
Trinitatis søndag		
10. juni
11.00 Friluftsgudstjeneste
1. søndag efter trinitatis
i Fuglsang Have
17. juni
10.30 Christina Mielcke
2. søndag efter trinitatis		
24. juni
10.30 Christina Mielcke
3. søndag efter trinitatis 		
1. juli
10.30 Christina Mielcke
4. søndag efter trinitatis		
8. juli
19.00 Hanne Lundsgaard
5. søndag efter trinitatis		
15. juli
10.30 Hanne Lundsgaard
6. søndag efter trinitatis		
22. juli
19.00 Hanne Lundsgaard
7. søndag efter trinitatis		
29. juli
10.30 Christina Mielcke
8. søndag efter trinitatis		
5. august
19.00 Christina Mielcke
9. søndag efter trinitatis		
12. august
10.30 Christina Mielcke
10. søndag efter trinitatis		
19. august
10.30 Christina Mielcke
11. søndag efter trinitatis
Konfirmandindskrivning 7a
26. august
10.30 Christina Mielcke
12. søndag efter trinitatis		

Kirkebil til Toreby Kirke

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

Sundkirken

19.00 Christina Mielcke
11.00 Friluftsgudstjeneste
i Fuglsang Have
10.00 Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard
19.00 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
9.00 Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard
19.00 Christina Mielcke
10.00 Christina Mielcke
19.00 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
Konfirmandindskrivning 7b
10.00 Hanne Lundsgaard

Kørsel til Sundkirken

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

Gudstjenester på omsorgscentrene
Toreby Omsorgscenter

Tirsdag den 26. juni kl. 14.00
Tirsdag den 24. juli kl. 14.00
Tirsdag den 21. august kl. 14.00
Alle ved Christina Mielcke

Sundby Omsorgscenter

Tirsdag den 19. juni kl. 14.30
Tirsdag den 17. juli kl. 14.30
Tirsdag den 14. august kl. 14.30
Alle ved Hanne Lundsgaard

Bagsiden

Menighedsrådsvalg 2012

Af Kirsten Jantzen – næstformand og medlem af Menighedsrådet i en periode

Hvad skal vi med kirken?
Tror de fleste i dette sogn, kan
svare på spørgsmålet, enten man
er storforbruger af kirken, eller
kun kommer der sjældent eller
slet ikke. Fordi kirken er ikke til
at komme udenom, enten det er
Toreby Kirke eller Sundkirken.
Mange af os kører forbi kirken
dagligt, indtil flere gange, og tænker måske ikke så meget over det.
Men tænk hvis kirken ikke var
der!!
Hvis DU har en holdning til, hvad
vi skal med kirken, så skulle du
stille op til Menighedsrådsvalget
i efteråret 2012. Hvis du gerne vil
gøre en aktiv indsats i dit nærområde og i det lokale liv, en indsats
der direkte ses og mærkes, så er et
menighedsråd et godt sted at være
med.
Ved at være med i et menighedsråd, har du mulighed for at forme

det liv, der er i kirken, f.eks. aktiviteter for børn, unge og ældre.
Du kan være med til at styrke
fællesskabet og det kulturelle liv
i sognet og at sætte rammerne for
de store begivenheder i livet.
Ved at være med i et menighedsråd, får du mulighed for at sætte
dit aftryk på den måde, ressourcer
fordeles og forvaltes i kirkens administration.
Og så er der mange gode drøftelser ved møderne i MR, både om
stort og småt, om de store linjer
og om det helt nære.
For at kunne stille op, skal du
være fyldt 18 år, være medlem
af Folkekirken og have dansk
indfødsret eller bopæl i DK et år
forud for valgdagen.
Hvis du vil vide mere, så kig på
www.torebysogn.dk eller www.
menighedsraadsvalg2012.dk

Slut Sult sogneindsamlingen - resultatet gøres op

HVAD SKAL VI
STILLE OP MED
VORES LOKALE
KIRKE?
Af Knud H. Kofoed

Orienteringsmøde

Onsdag 12. september kl. 19.00 i
Sundkirken.
Menighedsrådet orienterer om
den forløbne valgperiode og om
kommende opgaver for menighedsrådet.
Herefter indbydes til en drøftelse
af muligheden for at opstille en
valgliste.

Indlevering af valglister

Kandidatlister kan indleveres i
perioden 25. september-2. oktober til valgbestyrelsen ved:
1. Kordegn Ruth de Lasson
Kirkekontoret, Torebyvej 54,
Toreby L. Tlf. 54 86 92 04
Kontortid: kl. 09.00-12.30
mandag til fredag, samt torsdag kl. 15.30-18.00.
2. Knud H. Kofoed
Nyvej 9, Ø. Toreby, 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 55 47.
Mandag 1. oktober kl. 09.0012.00 og tirsdag 2. oktober kl.
16.00-19.00.
Indleveres der mere end én valgliste udløser det menighedsrådsvalg (afstemningsvalg) tirsdag 13.
november – orientering herom via
sognets hjemmeside og pressen.

