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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. juli 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

Som det kan ses på Toreby Kirke
har vinteren været hård ved kirkens murværk med betydelige
afskalninger og nogle steder blotlagt murstenene. Tårnets vestog sydfacade, samt sideskibets
vestmur er mest medtaget. Årsagen formodes at være den meget
fugtige vinter, som har fugtmættet de udvendige overflader, hvor
efterfølgende kortvarigt frostvejr
så har fået kalklaget til at slå fra
og falde af.
Desværre er det i nogen grad et

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
Kalkning af Toreby Kirke

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

tilbagevendende problem, og
derfor har Nationalmuseets Kalkningstjeneste besigtiget kirken og
rådgivet menighedsråd og murer.
Det foreslås at udføre nogle prøvebehandlinger på afgrænsede
overflader i eftersommeren og så
vurdere holdbarhed og dækevne
sidst på foråret med henblik på
at finde frem til den bedste fremgangsmåde ved kalkning af hele
kirken.
Uanset udfaldet af prøvebehandlingen anbefaler Kalkningstjene-

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
sten, at de overflader, som er mest
udsat, behandles særlig grundigt
ved kommende kalkning og kalkes hvert år – eller hvert andet –
for at undgå en fuldstændig nedslidning ind til murværket. For at
opnå et modstandsdygtigt kalklag, skal det opbygges af flere lag
og et par kalkstrygninger eller 3
direkte på puds eller teglsten er
sjældent nok på udsatte flader,
understreger Kalkningstjenesten
i sin rapport.

Ord til eftertanke
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Og indsamlingen går i denne uge til..
Skrevet af sognepræst Christina Mielcke
Der har altid været indsamlinger
i kirkerne til dem, der ikke har til
dagen og vejen. Til gode formål
af forskellig slags, og det er jo op
til det enkelte menighedsråd eller
præsterne ved kirken at beslutte,
hvad sådan et godt formål så er.
Det kan være alt fra at dele Bibelen ud til fattige kristne i Østeuropa, til nødhjælp ved sultkatastrofer i Afrika og hjælp til hjemløse
i Danmark. En del af pengene går
til missionsselskaber. Det betyder ikke, at de indsamlede penge
skal betale for en dommedagsprædikant, der udsendes til verdens fjerneste afkroge for at tale
dunder til de stakkels hedninge.
Den tid er forbi. Nu går pengene
i stedet til skoleprojekter, arbejde
for at skaffe rent drikkevand eller uddannelse af mennesker, der
kan tage vare på deres egne og
andres menneskerettigheder. Det
er bestemt gode formål og helt i
Jesu ånd, at hjælpe mennesker, vi
ikke kender og ikke nødvendigvis
bor lige ved siden af. Tænk bare
på historien om den barmhjertige
samaritaner. (Luk 10,25 -37)
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Men vi skal også hjælpe dem,
der bor lige ved siden af os i vort
eget sogn. Der er en del mennesker også hos os i Toreby Sogn,
som har svært ved at få pengene
til at strække til. Ofte er det fordi
de har mistet deres arbejde eller
har været så uheldige at blive alvorligt syge, så de må leve af en
førtidspension. Det er bestemt
ikke noget, man bliver velhavende af, og når julen nærmer sig,
eller børnene skal konfirmeres,
så står disse mennesker måske i
den fortvivlende
situation, at der
ikke er penge til
juletræ, gaver eller det pæne tøj og
nye sko. Eller måske har man ikke
penge tilovers, så
børnene kan komme på weekendtur
til Møllevang. Her
kan Toreby Sogns
menighedspleje
række en hjælpende hånd. Vi er

kun en lille menighedspleje med
få midler, for de penge, vi har til
rådighed, er samlet ind i kirkens
indsamlingsbøsser hen over året.
Derfor er vi glade for hver eneste
krone, der bliver lagt i kirkebøssen. Det hjælper os med at hjælpe
andre mennesker, der virkelig har
brug for det. Det er kun små beløb, vi kan dele ud, men de vækker stor glæde. Det er det jeres
penge går til, når I støtter kirkens
indsamlinger. Det synes vi, præster, menighedsråd og menighedsplejen, er et godt formål. Vi
håber, I er enige.
Havde du glemt pungen, da du
sidst var kirke, eller kunne du
ikke finde kirkebøssen? Fortvivl ikke!
Du kan støtte Toreby Sogns
menighedspleje ved at overføre
penge til dette kontonummer:
Reg. nr. 2650
Kontonr. 4381 159 472
Tak for din hjælp!
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Sommerlejr for børn

Lejr på Møllevang for både drenge og piger fra 6 - 12 år. Lejren
foregår fra d. 27. juli - 30. juli.
Sommerlejr for børn og juniorer
med bibeltimer, leg, bål og forskellige aktiviteter, som vil fremgå at vort program. Lejrens tema
er ” En dyr historie”.
Pris 275,- kr. + max 40,- kr. i
lommepenge. Vil du vide mere,
kan du kontakte Ulla Østergaard-Christensen, 27 28 51 51/
uhoc60@gmail.com

Aktiviteter for børn

Klubberne holder fri i skolernes
sommerferie.
Børneklubben for Bh. - 3. klasse
starter tirsdag d. 26/8 kl. 14.0016.15. Børnene vil blive hentet
ved SFO’en.
Juniorklubben for 4.-6. klasse
starter igen onsdag d. 27/8 kl.
15.10-17.10.
Ønsker du information om aktiviteterne, kan du henvende dig til
kirkemedarbejder Anne-Grethe
Langergaard Andersen eller se på
kirkens hjemmeside.

Hot-dog gudstjeneste

Tirsdag d. 2. juni kl. 17.30-19.30
i Sundkirken.
Vi starter med gudstjeneste, hvorefter vi griller pølser og spiser
hotdogs.
Derefter skal vi lege lidt sammen
udendørs. Både børn og voksne

Børne- og ungesiderne

kan være med.
Alle er velkomne, uanset alder.
Pris for spisning: Voksne 20,- kr.,
børn 10,- kr.

Minikonfirmander

Igen i år tilbydes alle børn i 3.
klasse minikonfirmand.
Minikonfirmand er dåbsoplæring,
hvor børnene lærer om Gud, Jesus, kirke og tro.
Forløbet strækker sig over 10
gange og starter i begyndelsen af
september.
Minikonfirmandundervisningen
foregår en gang om ugen i Sundkirken, og her vil børnene møde
kirkemedarbejder Anne-Grethe
Andersen og præsterne Christina
Mielcke og Hanne Lundsgaard.
Efter sommerferien vil der komme brev til alle 3. klasses familier
med nærmere information om tilbuddet.

Konfirmationer og
konfirmander

Efter aftale med Sundskolen vil
næste års konfirmander blive undervist 18 x 2 morgentimer
Derudover vil der som de foregående år være enkelte arrangementer udenfor skoletiden.
Kirkegang er naturligvis også
fortsat en del af konfirmandforberedelsen.
7a forberedes og konfirmeres af
Christina Mielcke. Konfirmatio-

nen i Sundkirken er St. Bededag
fredag den 22. april 2016
7b forberedes og konfirmeres af
Hanne Lundsgaard. Konfirmationen i Sundkirken er søndag den
24. april 2016
Alle der ønsker konfirmation
i Toreby kirke, konfirmeres af
Christina Mielcke søndag den 17.
april 2016, uanset hvilken klasse
man går i.
Efter sommerferien kommer der
brev til alle 7. klasserne med nærmere detaljer om indskrivning,
forberedelsesstart mv.
Vedrørende børn fra Centerklasserne og andre skoler og klasser bedes man kontakte Hanne
Lundsgaard for nærmere aftaler,
meget gerne inden sommerferien.

De 10 bud

Børnene i juniorklubben har arbejdet med De 10 Bud, og i den
forbindelse blev de opfordret til
selv at formulere 10 nye bud. Der
foregik i mindre grupper, som
hver kom med deres forslag, og
derfor endte vi med mere end 10
bud. Børnenes idéer var så gode,
så vi gerne vil dele dem med dig,
så du kan se, hvad der er vigtigt i
børnenes liv. Budene er skrevet i
vilkårlig rækkefølge.
Du skal passe på andre
Du må ikke mobbe
Du må ikke stjæle
Du skal dele med andre
Du må ikke slå ihjel
Du må ikke snuppe en andens
kæreste
Du må ikke bagtale andre
Du skal dyrke afgrøder og plante træer
Ægtepar skal blive sammen
Du skal kunne tage imod kritik
Du skal kunne tåle et ”nej”
Du skal respektere andres privatliv.

Sognets sider
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Gudstjenesteværksted

Sommerfest på
Sønderskovhjemmet

Sønderskovhjemmet
afholder
sommerfest søndag d. 14. juni kl.
13.30.
Det er lykkedes at få den kendte
TV vært Anders Agger til at holde
årets festtale på Sønderskovhjemmet. Anders Agger er kendt for
programmer, hvor han kommer
bag mennesker og skaber et flot
portræt af mennesker, som befinder sig på livets kant. Mest kendt
er nok hospiceprogrammerne om
sømanden og juristen på Anker
Fjord Hospice.
Udover taleren vil der sædvanen
tro være stort kagebord, amerikansk lotteri og forskellige underholdende indslag.
Alle er velkomne.
Med venlig hilsen
Sønderskovhjemmet

Spillemandskoncert i
Toreby Kirke

Søndag d. 21. juni kl. 13.00
I anledning af 200-året for den lokale komponist og musikdirektør
Borcher Madsens fødsel afholdes der 18. – 21. juni en festival
i Toreby for spillemandsgrupper
arrangeret af Højreby Spille-

Lørdagsdåb i Toreby Sogn

Disse lørdage er der mulighed for
dåb i Toreby Sogn:
Lørdag d. 20. juni kl. 11.00
i Sundkirken
Lørdag d. 25. juli kl. 11.00
i Toreby Kirke
Lørdag d. 29. august kl. 11.00
i Sundkirken
Lørdag d. 19. september kl. 11.00
i Toreby Kirke
Hvis der ikke er indskrevet børn
til dåb på de pågældende dage,
holdes der ikke gudstjeneste.

Resultat af tilsyn

Vandretur

Søndag den 30. august
Efter formiddagens gudstjeneste i Sundkirken indbydes til en
vandretur, ledet af naturkenderen
Vagn-Aage Sellebjerg.
Man skal blot medbringe sin egen
madpakke og drikke og passende
tøj og sko/støvler efter vejret.
Der køres i biler til det sted, hvor
turen starter.

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 9. juni AFLYST pga
kursus
Tirsdag den 18. august kl. 16
Alle kan være med – uanset forudsætninger.

mandslaug, Toreby Folkedansere
og Toreby Landsby. Derfor holder vi søndag d. 21. juni kl. 13 en
koncert i Toreby Kirke med spillemandsmusik. Her vil forskellige grupper af spillemænd få lov
til at præsentere sig selv og deres
musikalske færdigheder. Det bliver festligt, så kom og vær med.

Arbejdstilsynet var på besøg
i marts 2015 som opfølgning
på tilsynets besøg i december
2013, hvor der blev givet påbud
om sikkerhedsforanstaltninger i
Toreby Kirkes tårn og anskaffelse af gulvvaskemaskine i
Sundkirken. Tilsynet fandt denne gang arbejdsmiljøet i orden
og tildelte menighedsrådet en
grøn smiley, som gælder i 5 år,
hvis der ikke gives påbud i mellemtiden.
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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 med forskelligt
program. Der vil også altid være
tid til løs snak, kaffedrikning og
samtale.
Kl. 21.00 slutter vi inde i kirken
med en ny salme, en moderne
bøn, et ord og Fadervor.
Tirsdag d. 16. juni
Sommerafslutning med fællesspisning. Vi mødes kl. 18.00 og
laver mad sammen.

KFUM spejderne i
Engmose Gruppe &
Bagmandspatruljen
indbyder alle til en fælles

Sankt Hans aften
Tirsdag d. 23. juni kl. 18.00 – 21.30
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 lagkage, kaffe &
te, sodavand, snobrødsdej m.m.
	
  

Kl. 20.00
Samles vi om bålet, synger
sammen og hører årets
båltale v/ arkæolog Leif
Plith Lauritsen.
Bålet tændes af spejderne.
Kl. 21.30
Boderne lukkes.

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

Sommerfest i parken ved Sundkirken
Den meget traditionsrige sommerfest i parken ved Sundkirken,
bliver i år afholdt lørdag den 15. august kl. 14.00 – 17.00.
Igen i år bydes der på spændende ting, såsom loppemarked, bogcafé, tombola og lotteri. Blandt de store
trækplastre er netop de store telte med “lopper”, herunder også møbler, som man kan byde på og købe.
Derudover vil der være salg af is, frikadeller med kartoffelsalat, kaffe og kage. Sang og musik arrangeres
ved lokale kræfter. Også i år håber vi på mange gæster, som vil komme og gøre en god handel, slappe af
i caféen og nyde musikken.
Til fordel for børn og unge
Indtjeningen fra dagens sommerfest går i lighed med tidligere år til støtte for det lokale kirkelige arbejde
og KFUM-Spejdernes aktiviteter i Engmose Gruppe. Det er en glæde på denne måde, at kunne skabe
gode vilkår for frivilligt arbejde blandt især børn og unge i lokalområdet. Arrangørerne er Sundkirkekredsen, Børne- og Ungdomshusets bestyrelse og KFUM-Spejderne – Engmose Gruppe.
Ved sommerfesten er folk fra nær og fjern velkommen

Gudstjenesteliste

Toreby Kirke

Sundkirken

31. maj
10.30 Christina Mielcke
Trinitatis søndag		

10.00 Hanne Lundsgaard

7. juni
10.30 Christina Mielcke
1. søndag efter trinitatis		

10.00 Hanne Lundsgaard

2. juni		

17.30 Hot-dog gudstjeneste

14. juni
10.30 Christina Mielcke
2. søndag efter trinitatis		

10.00 Hanne Lundsgaard

28. juni
19.00 Christina Mielcke
4. søndag efter trinitatis		

10.00 Christina Mielcke

12. juli
19.00 Christina Mielcke
6. søndag efter trinitatis		

10.00 Christina Mielcke

26. juli
10.30 Hanne Lundsgaard
8. søndag efter trinitatis		

9.00 Hanne Lundsgaard

9. august
10.30 Hanne Lundsgaard
10. søndag efter trinitatis		

9.00 Hanne Lundsgaard

23. august
10.30 Christina Mielcke
12. søndag efter trinitatis		

10.00 Hanne Lundsgaard

21. juni
10.30 Christina Mielcke
3. søndag efter trinitatis		

10.00 Hanne Lundsgaard

5. juli
10.30 Christina Mielcke
5. søndag efter trinitatis		

9.00 Christina Mielcke

19. juli
10.30 Christina Mielcke
7. søndag efter trinitatis		

9.00 Christina Mielcke

2. august
19.00 Hanne Lundsgaard
9. søndag efter trinitatis		

10.00 Hanne Lundsgaard

16. august
11. søndag efter trinitatis

9.00 Morgensangsgudstjeneste
Hanne Lundsgaard

10.00 Hanne Lundsgaard

30. august
13. søndag efter trinitatis

10.30 Christina Mielcke

10.00 Hanne Lundsgaard

Gudstjenester på omsorgscentrene
Toreby Omsorgscenter

Sundby Omsorgscenter

Kirkebil til Toreby Kirke

Kørsel til Sundkirken

Tirsdag den 9. juni kl. 14.00
Tirsdag den 14. juli kl. 14.00
Tirsdag den 18. august kl. 14.00

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

Tirsdag den 16. juni kl. 14.30
Tirsdag den 28. juli kl. 14.30
Tirsdag den 25. august kl. 14.30
Ring den pågældende gudstjenestedag senest 1 time
før gudstjenesten begynder til kirketjeneren, tlf.
5484 1301.

Spejderjubilæum

1. april 1965 startede Engmose
Gruppe i Sundby. Dette 50-års
jubilæum blev fejret i weekenden
27.-29. marts 2015, hvor alle sejl
var sat for at lave en fest for spejdere, familier, tidligere medlemmer i gruppen samt andre interesserede.

Fredag aften mødtes juniorer,
trop, seniorer og ledere for at
starte opbygning og oppyntning
af spejdergrunden, menighedssalen og gangen udenfor
Kirkesalen.
Lørdag kl.
13
kom
gæsterne....
Flere forældre, repræsentanter for
andre spejder-grupper,

-gilder
og
samarbejdspartnere, tidligere spejdere
samt
ikke
mindst et par
af
medstifterne af gruppen var mødt
op og tog del
i fejringen.
Gruppeleder Kasper Kristensen
gav et kort rids
af gruppens første 50 år, og derefter talte han
dels om Baden
Powells
tan-

ker om
at
lade
spejdere
lære at
”...efterlade verden en smule bedre end
vi modtager den...” og om, hvad
Baden Powell mon ville tænke
om nutidens spejderarbejde.
Derefter modtog Engmose Gruppe hilsener flere af vore samarbejdspartnere, der alle
fremhævede det gode
sammenhold, der har
været i og omkring
Engmose Gruppe.
Til aften blev der dækket op til fest for gruppens spejdere, ledere
og grupperåd på Spej-

dergrunden og efter en lækker
menu med helstegt pattegris med
tilbehør samt en spejderdessert
bestående af banan-i-bål rykkede
vi alle om til Amfi-scenen, hvor
bålet blev tændt, lejrbålet blev
åbnet med et bålvers og herefter
hyggede vi med sange, lege og
indslag fra de forskellige enheder.
Søndag formiddag holdt vi jubilæums-gudstjeneste på Spejdergrunden og fik igen lidt stof til
eftertanke om, hvordan vi alle

sætter spor, sætter aftryk i den
verden vi færdes i. Og hermed
var ringen sluttet for en dejlig
gruppeweekend.
Mærket, som gruppens spejdere
herefter vil bære, ligner en puslespil-brik. En brik der symboliserer at vi alle hver især er vigtige
men også at det er sammen, at vi
virkelig kan udrette noget....

