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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:
Tirsdag 30. oktober 2012

Menighedsmøde og
møder vedr. Menighedsrådsvalg 2012

Menighedsrådet indbyder til det
årlige menighedsmøde onsdag
den 12. september 2012, kl. 19.00
i Sundkirken, hvor der redegøres
for sidste års regnskab, det kommende års budget og berettes om
rådets virksomhed i det forløbne
år og planlagte aktiviteter.
Herefter afholdes orienteringsmøde vedr. Menighedsrådsvalg
2012, hvor menighedsrådet orienterer om den forløbne valgperiode og om kommende opgaver

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).

Nyt fra Menighedsrådet
Af Knud H. Kofoed

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

for det nye menighedsråd. Efter
dette møde indbydes til en drøftelse af muligheden for at opstille
en valgliste.

Kirkesyn 2012

Ved den årlige gennemgang af
bygninger og kirkegård blev
det besluttet, at Toreby Kirkes
tårn kalkes på syd- og vestside.
Murværk ved kirkedør samt
kirkemuren repareres. Det trådløse lydanlæg i Toreby Kirke og
Sundkirken skal opgraderes grundet Erhvervsstyrelsens omlægning af frekvenser. Andre mindre
presserende arbejder udsættes til
følgende år.

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.

Kirkegang

Der er talt og skrevet meget om
tomme kirker i Danmark. En opgørelse for 1. halvår i 2012 i Toreby Sogn viser imidlertid et andet billede. Landsgennemsnittet
er 31 kirkegængere pr. gudstjeneste. Toreby Sogn ligger et pænt
stykke over dette – men sognets
størrelse taget i betragtning er
der stadig plads til forbedringer.
Højmessen søndag formiddag er
kirkegængernes foretrukne tidspunkt for gudstjeneste, hvorimod
aftengudstjeneste søndag ikke er
det store hit i sommermånederne.

Ord til eftertanke
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Det er ikke godt, at mennesket er alene
Skrevet af sognepræst Christina Mielcke
Dengang i begyndelsen, da Gud
havde hængt stjernerne på himlen, tændt for solen og ladet planter og dyr myldre frem på jorden,
så Gud ud over det hele, og tænkte ved sig selv, at det var rigtig
godt, det her. Så skabte Gud mennesket, og så var der pludselig
noget, der ikke var så godt. Gud
kunne godt selv se det og sagde
til sig selv: ”Det er ikke godt, at
mennesket er alene”. Gud kunne
heldigvis selv afhjælpe manglen
og skabte derfor et menneske
mere til stor glæde for det første.

somhed. Hvis ensomheden skyldes at man af den ene eller anden
grund er faldet ud af de fællesskaber, man ellers har været en del
af. Hvis skilsmisse eller dødsfald
har taget familien fra det menneske, og det ikke længere kan være
en del af arbejdsstyrken i samfundet, og vennerne er faldet fra eller
måske aldrig har været der, så kan
man blive virkelig alene, også i et
samfund som det danske, hvor vi
ellers bor så tæt sammen og har
sat vores omsorg så meget i system.

Det er egentlig lidt mærkeligt
at tænke på, at selv i Paradisets
have, tæt på Gud og med alt hvad
man kunne ønske sig inden for
rækkevidde, er den første menneskelige følelse, vi hører om, ensomhed. Vi er kun nået til andet
kapitel af Bibelens første bog, det
er altså en ganske grundlæggende
ting for mennesker, vi har brug
for hinanden, for andre mennesker. Vi er skabt til fællesskab.

Det er ikke kun ældre mennesker,
der har oplevet, at døden har hentet deres nærmeste og kæreste,
der oplever ensomhed, det gør
unge mennesker også. Især hvis
de kun har kontakt til flygtige og
ustadige fællesskaber, som det
kan være tilfældet, mens man går
i skole, studerer og måske går
meget i byen og fester. For hvad
sker der så, når skolen slutter, eller man ikke har råd eller lyst til
at feste videre? Når hverdagen og
problemerne melder sig, opdager
mange pludselig, at de står alene
tilbage. De havde ikke knyttet de

Der er dem, der vælger noget andet, at isolere sig, at trække sig
væk fra fællesskabet. Munkevæsnet begyndte med eneboere,
der slog sig ned i ørkenen, for at
koncentrere sig om at være Gud
nær, men selv munkene fandt
efterhånden sammen i fællesskaber, i klostre, og organiserede sig
i ordner. Måske fandt de ud af, at
Gud kan føles meget fjern i ensomheden.
Det er noget ganske andet at være
alene, når man selv har valgt det,
end hvis det er en påtvungen en-

Foto: Aleksandras Siekstele

venskabsbånd, som de selv troede.
Ensomhed er et stort problem i
dagens Danmark. Men det er et
af de problemer, som vi godt kan
gøre noget ved, også hver især
og lige nu og her. Et smil og et
par venlige ord i hverdagen gør
underværker, bare det at hilse på
naboen eller de andre i opgangen
er en rigtig god begyndelse, og
så er der vores besøgstjenester.
Både Ældresagen og Røde Kors
har en, og det har vi også her i
Toreby Sogn. Vores folder ligger i kirkerne, på kirkekontoret,
plejecentrene og på vores hjemmeside. Og ellers kan man kontakte præsterne eller sognemedhjælperen for at høre mere (se
kontaktoplysninger side 2). Besøgstjenesterne har altid brug for
nye beøgsvenner. Har du overvejet, om det var noget for dig?
Der er mennesker, der sidder og
venter og håber på besøg. Mange
af dem kan ikke andet. Og som vi
hørte står det skrevet, at det ikke
er godt, at mennesket er alene, for
det er skabt til fællesskab af Gud.
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Børnetræf

Hvad mon børn i Tanzania laver, og hvad mon de spiser?
Det kan du blive klogere på i
Sundkirken tirsdag d. 25/9. kl.
16.30 – 19.30, hvor vi tager på
et par timers ”besøg” i Tanzania.
Børnetræf er for børn fra 0.–7.
klasse. Der vil være aftensmad og
dagen slutter med en kort gudstjeneste. Børnetræffet arrangeres
af KFUM og KFUK, KFUMspejderne Engmose Gruppe og
Danmission. Tilmelding er ikke
nødvendig. Pris 20,- kr. som dækker aftensmaden.

Børne- og ungesiden
Aktiviteter for børn

Legestuen for 0–6 årige torsdage 9.30 – 11.30. For børn ifølge
med deres forældre, plejeforældre
eller andre voksne. De voksne har
mulighed for at udveksle erfaringer og hygge, mens børnene leger
med hinanden. Hver gang synger
vi børnesange i 15-20 min. alt efter børnenes tålmodighed og vi
får kaffe/saft og brød.
Børneklubben for 0.–3. klasse
tirsdage kl. 14.00 – 16.00. Børnene vil blive hentet ved SFO´en
kl. 13.45.
Juniorklubben for 4.–6. kl.,
onsdage kl. 14.30–16.30. Begge
klubber foregår i kirkens aktivitetsrum. Vi starter med brød og
saft. Derefter synger vi lidt og
snakker om den kommende søndags bibeltekst. Dagens programpunkt, der veksler mellem leg,
spil, kreative aktiviteter, madlavning, drama og ture ud af huset
kommer nu. 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.

KFUM-spejderne, Engmose Gruppe, Sundby

Hjemmeside: www.engmose-gruppe.dk
Bæverne (0.-1.kl.) tirsdage 18.00-19.30. Leder: Marianne Sunke,
tlf. 25 67 73 46
Ulvene (2.-3.kl.) tirsdage 18.00-19.30. Leder: Anne Mikkelsen
Junior (4.-5.kl.) onsdage 18.30-19.30. Leder: Kim Jørgensen
Troppen (7.-9.kl.) onsdage 18.30-20:00/20.30 Leder Kasper
Kristiansen
Senior (fra 9. kl.) onsdage 18.30-20.30. Leder: Kenneth Hansen

KFUM-spejderne,Toreby Gruppe

Bæverne (0.-1.kl.) mandage 16.30-18.00 Leder: Rie Lise,
tlf. 40 52 76 96
Ulvene (2.-3.kl.) mandage 16.30-18.00. Leder: Rie Lise
Junior (4.-6.kl.) onsdage 18.30-20.00 Leder: Sanne Franke,
tlf. 40 45 51 67
Troppen (7.-9.kl.) onsdage kl. 18.30-20.00 Leder: Sanne Franke

Minikonfirmander

For dig, der går i 3. klasse, efteråret 2012. Vi starter torsdag d.
6. september kl. 14.00–16.00 og
mødes derefter hver torsdag, i alt
10 gange.

Minikonfirmandundervisningen
foregår i Sundkirken, og her kan
du møde Hanne Lundsgaard og
Christina Mielcke, der er præster
og Anne-Grethe Andersen der er
sognemedhjælper.
Hvad laver vi: Vi starter med at
spise sammen. Vi synger og giver
os god tid til at snakke sammen.
Derefter laver vi forskellige aktiviteter for eksempel tegner, klipper, laver drama eller tager på udflugt. Vi lægger vægt på børnenes
egen kreative medvirken. Børnene vil hver gang få fortalt bibelhistorie. Vi går også på opdagelse i
kirkerne, og ser nærmere på alter,
døbefont, prædikestol, kirkens
klokker osv…
Højtider og helligdage og baggrunden for disse vil vi tale om
og arbejde kreativt med.
Minikonfirmand er gratis, men
tilmelding til sognemedhjælper
Anne-Grethe Andersen er nødvendig.

Sognets side
Sognets side

De fleste arrangementer i sognet
er for alle, uanset hvor man bor
og føler sig tilknyttet. For at tydeliggøre dette, at vi er ét sogn
med mange fælles aktiviteter
introducerer vi ”Sognets side”
her i Kirkenyt. Her vil vi omtale
sognearrangementer.
Vi vil fortsat have en side for
Toreby kirke og en side for
Sundkirken, men læs gerne om
alle vores aktiviteter og deltag
efter lyst og interesse både det
ene og det andet sted.

Fyld Danmarks kirker

For mange hører julegudstjenesten med til de faste ritualer. Man
kommer i god stemning over fællesskabet, de kendte salmer og
den gode historie. Siden 2009 har
man på lollandsk initiativ udpeget den sidste søndag i september til gudstjenestedagen ”Fyld
Danmarks Kirker”. Ideen er i al

sin enkelhed at invitere hinanden
med i kirke, og samles om en god
almindelig gudstjeneste. Der er
altid en grund til at gå i kirke.
Søndag den 30. september er på
den måde ingen undtagelse. Og
kirken er jo åben hele året. Fyld
Danmarks Kirker er ikke en særlig ”event”, men en mulighed for
bevidst og aktiv planlægning af
sin egen og andres kirkegang. Det
er ikke juleaften, men gudstjene-
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sten vil denne dag være gudstjeneste, når den er bedst! Kom derfor og vær med til at fylde kirken.
Så lover vi vægtige ord og gode
og kendte salmer. Efter gudstjenesten er der som altid kirkekaffe
og en snak for dem der har lyst.

Salme- og Kirkestafet

Lolland Østre provsti er gået sammen om det vi kalder ”Salme- og
Kirkestafet”.
Formålet er at mødes for at synge
salmer. Salmebogen er fuld af
dem, og ikke mindst er der en del
nyere salmer, som vil blive sunget igennem. Men vi skal selvfølgelig også synge noget vi kender.
Vi har valgt at kombinere turen
rundt i salmebogen med en tur
rundt i de forskellige kirker i
provstiet.
Efter en kort præsentation af kirken, synges en række salmer, som
er valgt på forhånd ud fra salmebogens forskellige afsnit. Tidsrammen er fra kl. 19 til kl. 21.20.
Stafetten starter i Sundkirken
Torsdag den 13. september.
Øvrige datoer for efteråret er:
Kettinge kirke:
Tirsdag den 25. september
Radsted kirke:
Onsdag den 10. oktober
Nysted kirke:
Onsdag den 24. oktober
Sakskøbing kirke:
Onsdag den 7. november
Majbølle kirke:
Onsdag den 21. november
Alle er velkomne til både hele
stafetten eller til enkelte aftner.
Udførligt program med tider,
adresser og emner ligger i kirkerne.

Babysalmesang

Så er der igen babysalmesang i
Rytterskolen under kyndig le-

delse af rytmikpædagog Kirsten
Pedersen. Det er gratis at deltage, man skal blot tilmelde sig
på kirkekontoret (se kontaktoplysninger side 2) og så møde op
følgende onsdage kl. 11.30:
5. september
19. september
3. oktober
24. oktober
7. november
21. november
Medbring et tæppe eller en dyne
som dit barn kan ligge på. Vi har
salmebøger og sange, og efter
sangen giver vi en kop kaffe eller the.

Konfirmandforældremøde

Alle konfirmandforældre inviteres til konfirmandforældremøde
Onsdag den 26. september kl. 19
i Sundkirken

Lørdagsdåb

Følgende lørdage vil der være
mulighed for at få døbt sit barn i
Toreby sogn:
29. sept. kl. 11 i Toreby Kirke
27. okt. kl. 11 i Sundkirken
24. nov. kl. 11 i Toreby Kirke
Hvis der ikke er indskrevet børn
til dåb på de pågældende dage,
holdes der ikke gudstjeneste.

Alle Helgen

1. søndag i november, den 4. november, er det Alle Helgens dag.
I kirkerne markeres det ved at vi
mindes dem vi har mistet.
I forbindelse med gudstjenesten
vil navnene på dem som er døde
i sognet blive læst op. Til ære og
minde.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe og mulighed for en snak –
også med præsten.
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Ældreklubben i
Rytterskolen

Toreby Kirke & Rytterskolen
Tirsdag d. 30. oktober kl. 19.30
Bermuda.
Pastor Marlene Sigh fortæller
kærligt og medlevende om opvæksten på den berømte og berygtede ø Bermuda. Vi skal også
se billeder fra den britiske kronkoloni og høre om barndommen,
kirkelivet og øens historie.

Mandag d. 3. september kl. 14.00
En italienerdrengs spændende liv
og opvækst forskellige steder i
Europa. Luciano Scaglione, fhv.
vandrerhjemsbestyrer, fortæller
om sit ikke helt almindelige liv.

Mandag d. 1. oktober kl. 14.00
Kirsten og Børge Nielsen vil fortælle om en rejse tilbage til USA,
hvor de tidligere har boet i 11 år.
Mandag d. 5. november kl. 14.00
Foredrag ved R.G. ReventlowGrinling, der vil fortælle uddrag
fra den spændende historie, der
knytter sig til Krenkerup Gods –
en af de største lollandske herregårde og også en af de ældste, der
er nævnt allerede i 1330.

Sognemøder

September er en meget travl måned, med orienteringsmøde om
menighedsrådsvalget, opstart af
salme- og kirke-stafet og Sundkirkekredsens årsmøde, der er
derfor ikke sognemøde i Toreby
i den måned.

Tirsdag d. 27. november kl. 19.30
En narkomans vej tilbage til livet.
Jesper Lauritzen fortæller om livet som narkoman, hvordan og
hvorfor det startede og om vejen
ud af misbruget.

Høstgudstjeneste i Toreby
Kirke

Søndag d. 23. september kl.
10.30
Årets høstgudstjeneste er en festlig begivenhed, så kom og vær
med. Og tag gerne lidt af havens
frugt, grønt eller blomster med.
Vi bærer det over til plejecenteret
efter gudstjenesten, så omsorgscenterets brugere også får glæde
af, hvad Gud i sin godhed har givet os dette år.

Kirkekor

Toreby Sogn har et kirkekor, der
består af børn og unge fra sognet.
Er du mellem 10 og 18 år, og kan
du lide at synge, så kom og vær
med. Vi synger både sange og salmer, og kan du ikke synge i for-

vejen, så skal du nok få det lært.
Vores kor ledes af organist Marina Jensen (se kontaktoplysninger
s. 2), og der er kor hver torsdag i
Sundkirken kl. 16.30-18.00.
Her i efteråret medvirker koret
ved høstgudstjenesterne, halloweengudstjenesten i Toreby og
gudstjenesten d. 18. november i
Sundkirken.

Halloween

Hårrejsende gudstjeneste for
børn søndag d. 28/10 kl. 19.00 i
Toreby Kirke. Uhyggelige historier og gyselig prædiken. Kirken
vil være pyntet op til Halloween,
men der kan være mørkt på kirkegården og i kirken, så tag en
lommelygte med. Lygtemænd og
udhulede græskar stilles udenfor
kirken. Man må gerne være udklædt. Efter gudstjenesten inviteres de modige på en flagermustur
i kirketårnet. Kom og vær med
hvis du tør!

HUSK Menighedsrådsvalg 2012
Mød op til orienteringsmøde og opstillingsmøde
onsdag den 12. sept. kl. 19
i Sundkirken og vær med
til at sammensætte det nye
menighedsråd - måske vil
du selv stille op til valget?

Sundkirken

Sognemøder

Onsdag den 17. oktober kl. 19.30
i Sundkirken
Sognepræst Ulla Skou Rasmussen, Slemminge, Fjelde, Våbensted og Engestofte er kendt af
mange, også i vores sogne. Under overskriften ”Kærligheden
overvinder alt – eller gør den?”
får vi en fortælling om romantisk
kærlighed, med udgangspunkt
i affæren mellem den unge cirkusprinsesse Elvira Madigan og
den midaldrende løjtnant Sixten
Sparre. Med udblik til sine egne
forfædre og det eksistentielle og
almen i emnet kan vi forvente os
en spændende aften.

Onsdag den 14. november kl.
19.30 i Sundkirken
Kan det nytte? v/ Sognemedhjælper Anne-Grethe Langergaard Andersen
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På billedet ser du Maria. Hun er
ved at fortælle om, hvordan hun
blev frastjålet alt hvad hun ejede.
Maria fik sine ting igen, da hun
fik hjælp fra kirkens menneskerettighedsforkæmpere.
Kom og hør om Maria og flere af
de andre personer Anne-Grethe
mødte, da hun med Danmission
gæstede kirken i det nordvestlige
Tanzania i påsken 2012. Formålet
med rejsen var at se Danmissions
arbejde og møde Danmissions
partnere i Tanzania.

Koncert i Sundkirken

Søndag den 7. oktober kl. 19
Trioen til koncerten er: sangerinde Janne Wind, Ryslinge, cellist
Anja Lillemæhlum, København
og pianist og sangskriver Arne
Andreasen, Haslev.

Koncerten tager udgangspunkt i
sangene fra ”Et øjeblik - en evighed” (2010) og ”Englevinger”
(2012). Iørefaldende sange og
salmer med omkvæd, som publikum inviteres til at synge med på.

Årsmøde
Sundkirkekredsen

Onsdag den 19. september kl.
18.30 i Sundkirken
Sundkirkekredsen er en menighedskreds, som arbejder med
Sundkirkens liv og vækst, og hertil skaffes økonomiske midler fra
bl.a. den årlige sommerfest.
Medlemmerne får tilsendt skriftelig indkaldelse med dagsorden
for mødet.
Årsmødet starter med fællesspisning. Tilmelding til mødet skal
ske til Vagn-Aage Sellebjerg, tlf.
54 86 92 24.
Alle som interesserer sig for
Sundkirken er velkomne til at
melde sig ind i Sundkirkekredsen!

Kom til Julebazar!
KFUM spejderne, Engmose Gruppe, afholder igen i år den
traditionsrige julebazar.

Lørdag d. 1. december kl. 10.00 til 15.00
i Børne & Ungdomshuset V/Sundkirken.

Igen i år byder vi på førsteklasses håndarbejde i form af adventskranse, nisser,
juledekorationer, julepynt, julestjerner, ophæng, småkager,
pyntegran, juletræer, og meget meget mere.
Kom og hyg dig i vore julepyntede spejderlokaler, hvor der også
kan købes gløgg og æbleskiver.

Kl. 13.00 har vi LUCIAOPTOG.

HUSK DU KAN FORUDBESTILLE OG FÅ BRAGT DIT JULETRÆ UD,
Ring til Bernt Kallemose 54 85 85 75 efter 16.30.
Støt det lokale ungdomsarbejde - støt spejderne.

KFUM Spejderne, Engmose Gruppe, Børne & Ungdomshuset, Linde Allé 34, Sundby L.

Mere fra Sundkirken på side 8
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Sundkirken - Mission og diakoni

Åbent Hus i Sundkirken

Hver 2. torsdag kl. 14.30-16.30
Alle er velkommen!
Kaffen koster 20 kr.
Torsdag den 6. september
Torsten Elsvor:
”Roepolakkerne på LollandFalster og Polakkasernen i
Tågerup”.
Torsdag den 20. september
Arne Kjærsgaard, Multicenter
Syd:
”Masanga projektet i Sierra
Leone”.
Torsdag den 4. oktober
Peder Riis Kistrup:
”Monica Wichfeld – fra norsk
godsejerdatter til lollandsk
frihedskæmper”.

Høstgudstjeneste

Søndag den 16. september kl.
10 holder vi høstgudstjeneste i
Sundkirken.
Selvom de færreste af os har direkte kontakt med landbruget, så
samles vi alligevel for at takke for
høsten og livet og alt som lever
og gror omkring os.
Hvad enten man er landbo-menneske eller bymenneske, så er vi
dybt afhængige af væksten. Ikke
den økonomiske vækst som medierne taler så meget om. Men
væksten i livet og i troen, som det
der giver tilværelsen mening.
Høstgudstjenesten er en takke- og
lovsangsgudstjeneste med det for
øje.

Torsdag den 29. november kl.
14.30 – 16.00
Vagn-Aage Sellebjerg: ”Prag –
den gyldne stad”.

Kirkefrokost

Sangaftner

Torsdag den 1. november
John Thorsen: ”Peru i billeder”.
Torsdag den 15. november
Ebbe Blockmann: ”Verdens
smukkeste sørejse” (Bergen)

Det er længe siden at vi har holdt
kirkefrokost – det skal der gøres
noget ved nu!
Søndag den 9. september holder
vi sammen-skuds-kirkefrokost
efter gudstjenesten.
Tag en ret med til det fælles bord,
så spiser og hygger vi med mad
og samvær efter gudstjenesten.

Onsdag d. 12. september kl. 17.00
i Nordre Kirke, Nykøbing F.

Vandretur

Søndag den 14. oktober
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.
14. oktober er 1. søndag i skolernes efterårsferie. Man er meget
velkomne til at medbringe børn
eller børnebørn på turen, som
længdemæssigt skulle kunne klares af de fleste…

Torsdag den 18. oktober
Nils Roland: ”1 år som dansk
præstepar i Canada”.

Vidne til Det Arabiske
Forår

1. onsdag i måneden kl. 19.30 i
Sundkirken
5. september
3. oktober
7. november
Alle sangglade mennesker er velkomne der synges efter højskolesangbogen, salmebogen og den
”hjemmestrikkede” mappe. Kaffen koster 20 kr.

Danmission og Folkekirke & Religionsmøde indbyder til en aften
i selskab med Jonas Norgaard
Mortensen, der de sidste 2,5 år
har boet i Cairo og arbejdet som
regionskoordinator for Danmission med ansvar for at lede og udvikle arbejdet med kirkeliv, dialog og udviklingsarbejde i særligt
Egypten, Syrien og Libanon.
Kl. 17.00 er der gudstjeneste i
Nordre Kirke hvor Jonas Norgaard Mortensen prædiker og derefter fællesspisning og kl. 19.00
foredrag. Pris 50,- kr. for mad og
kaffe.
Hvad skal
vi stille op
med kirken,
når det ikke
er søndag?
87.5% mener, at kirken
også skal være åben
på Hverdage.
Hvad mener du?
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Kristendomsundervisning
Man kan lære så længe
man lever...
Konfirmandundervisning for
forældre og andre voksne
Livets store spørgsmål vedkommer de fleste. De er netop store,
fordi man ikke lige finder et fikst
og færdigt svar på dem. Minikonfirmanderne spørger, konfirmander spørger – og de voksne
spørger og tænker også over livet
og troen.

kristne talemåder, så
derfor kan alle deltage uanset forudsætninger. Eneste krav
er at man har lyst til
at være med!
Af hensyn til det
praktiske bedes man
tilmelde sig til Hanne
Lundsgaard, halu@
km.dk tlf. 21 79 51
19
Kurset foregår i Sundkirken følgende dage:
Torsdag den 1. nov. kl. 19-21
Torsdag den 8. nov. kl. 19-21
Torsdag den 15. nov. kl. 19-21

UUU - Unge-UnderUddannelse
Konfirmandundervisning
for
voksne er en mulighed for at
”prøve” moderne konfirmandundervisning tilrettelagt for forældre og andre voksne. Vi ser
med nye øjne på de eviggyldige
spørgsmål. Hvad enten man ønsker at genopfriske gamle tanker
eller få ny inspiration til kristendommen og dens betydning for
livet, så er man velkommen til at
være med.
Over 3 aftener i november gennemføres et kort og intensivt kursusforløb, hvor kristendommen
forsøges gjort nutidig og aktuel
for voksne.
Moderne konfirmandundervisning benytter sig af forskellige
nye undervisningsmetoder og
læringsstile. Kurset vil gøre brug
af disse erfaringer, så der vil blive
benyttet billeder, aktiviteter, udfordringer o.m.a., som ikke ligner
den gammeldags tavleundervisning.
Vi forsøger at undgå indforståede

Side 9

DKG inspireret fællesskab
Går du på gymnasiet? Er du i
gang med en anden ungdomsuddannelse? En videregående uddannelse? Eller har du bare dén
alder?
I Sundkirken vil vi gerne lave et
fællesskab for unge, der tør udfordre troen. Vi indbyder derfor

Foto: Aleksandras Siekstele

interesserede unge til en idé-aften, hvor vi på forskellige måder
prøver at finde inspiration til at
konkretisere hvad der skal foregå, hvordan og hvornår.
Vi har selv en idé om månedlige
aftner for aldersgruppen ca. 1725 år, hvor man kan være sammen med andre om tro og liv
– måske har du (andre) idéer? Så
kom og vær med!
Tirsdag den 4. september kl. 19 i
Sundkirken
Du er også velkommen til allerede nu at kontakte enten AnneGrethe Andersen eller Hanne
Lundsgaard

Hvad skal vi stille
op med kirkens
overlevering til
næste generation?
94.0% mener det er
vigtigt, at vores børn
får noget at vide om
kristendom.
Hvad mener du?
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Side 10
Dato og tid

Arrangementskalender
Arrangement

Sted

Mandag d. 3. sept. kl. 14

Ældreklubben v/ Luciano Scaglione

Rytterskolen

Tirsdag d. 4. sept. kl. 19

Møde om Unge Under Uddannelse

Sundkirken

Onsdag d. 5. sept. kl. 19.30

Sangaften

Sundkirken

Torsdag d. 6. sept. kl. 14.30

Åbent Hus v/ Torsten Elsvor

Sundkirken

Onsdag d. 12. sept. kl. 19

Menighedsmøde (se side 2)

Sundkirken

Torsdag d. 13. sept. kl. 19

Salme-Kirkestafet (se flere på side 5)

Sundkirken

Onsdag d. 19. sept. kl. 18.30

Sundkirkekredsens Årsmøde

Sundkirken

Torsdag d. 20. sept. kl. 14.30

Åbent Hus v/ Arne Kjærsgaard

Sundkirken

Torsdag d. 20. sept. kl. 19

Menighedsrådsmøde

Sundkirken

Tirsdag d. 25. sept. kl. 16.30

Børnetræf

Sundkirken

Tirsdag d. 25. sept. kl. 19

Salme-Kirkestafet

Kettinge

Onsdag d. 26. sept. kl. 19

Konfirmandforældremøde

Sundkirken

Mandag d. 1. okt. kl. 14

Ældreklubben v/ Kirsten og Børge Nielsen

Rytterskolen

Onsdag d. 3. okt. kl. 19.30

Sangaften

Sundkirken

Torsdag d. 4. okt. kl. 14.30

Åbent Hus v/ Peder Riis Kistrup

Sundkirken

Søndag d. 7. okt. kl. 19

Koncert v/Arne Andreasen

Sundkirken

Søndag d. 14. okt. kl. 11.30

Vandretur

Sundkirken

Onsdag d. 17. okt. kl. 19.30

Sognemøde v/Ulla Skou Rasmussen

Sundkirken

Torsdag d. 18. okt. kl. 14.30

Åbent Hus v/ Nils Roland

Sundkirken

Torsdag d. 25. okt. kl. 19

Menighedsrådsmøde

Rytterskolen

Tirsdag d. 30 okt. kl. 19.30

Sogneaften v/Marlene Sigh

Rytterskolen

Torsdag d. 1. nov. kl. 14.30

Åbent Hus v/ John Thorsen

Sundkirken

Torsdag d. 1. nov. kl. 19

Konfirmandundervisning for voksne

Sundkirken

Mandag d. 5. nov. kl. 14

Ældreklubben v/ R.G. Reventlow-Grinling

Rytterskolen

Onsdag d. 7. nov. kl. 19.30

Sangaften

Sundkirken

Torsdag d. 8. nov. kl. 19

Konfirmandundervisning for voksne

Sundkirken

Onsdag d. 14. nov. kl. 19.30

Sognemøde v/Anne-Grethe L. Andersen

Sundkirken

Torsdag d. 15. nov. kl. 14.30

Åbent Hus v/ Ebbe Blockmann

Sundkirken

Torsdag d. 15. nov. kl. 19

Konfirmandundervisning for voksne

Sundkirken

Torsdag d. 22. nov. kl. 19

Menighedsrådsmøde

Sundkirken

Lørdag d. 24. nov. kl. 10

Spejdernes julebasar

Sundkirken

Tirsdag d. 27. nov. kl. 19.30

Sognemøde v/ Jesper Lauritzen

Rytterskolen

Torsdag d. 29. nov. kl. 14.30

Åbent Hus v/Vagn-Aage Sellebjerg

Sundkirken

Gudstjenester på omsorgscentrene - se nederst på side 11.

Gudstjenesteliste

Toreby Kirke

Sundkirken

2. september
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
13. søndag efter trinitatis		
9. september
Kirken lukket p.g.a. orgelrensning 10.00 Hanne Lundsgaard
14. søndag efter trinitatis
der henvises til Sundkirken
Kirkefrokost
16. september
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
15. søndag efter trinitatis		
Høstgudstjeneste
23. september
10.30 Christina Mielcke
19.00 Christina Mielcke
16. søndag efter trinitatis
Høstgudstjeneste
30. september
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
17. søndag efter trinitatis
Fyld Danmarks Kirker
Fyld Danmarks Kirker
Præstepraktikant medvirker
Præstepraktikant medvirker
7. oktober
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
18. søndag efter trinitatis		
14. oktober
19.00 Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard
19. søndag efter trinitatis		
Vandretur efter gudstjenesten
21. oktober
10.30 Christina Mielcke
19.00 Christina Mielcke
20. søndag efter trinitatis		
28. oktober
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
21. søndag efter trinitatis
19.00 Christina Mielcke - Halloween
4. november
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
Alle Helgen
Navneoplæsning
Navneoplæsning
11. november
10.30 Hanne Lundsgaard
19.00 Hanne Lundsgaard
23. søndag efter trinitatis		
18. november
14.00 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard &
24. søndag efter trinitatis		
Christina Mielcke
		
Minikonfirmanderne medvirker
25. november
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
Sidste søndag i kirkeåret		
2. december
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
1. søndag i advent		

Kirkebil til Toreby Kirke

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

Gudstjenester på omsorgscentrene
Toreby Omsorgscenter

Tirsdag den 25. september kl. 14.00
Tirsdag den 23. oktober kl. 14.00
Tirsdag den 20. november kl. 14.00
Alle ved Christina Mielcke

Kørsel til Sundkirken

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

Sundby Omsorgscenter

Tirsdag den 18. september kl. 14.30
Tirsdag den 16. oktober kl. 14.30
Tirsdag den 13. november kl. 14.30
Alle ved Hanne Lundsgaard

Bagsiden

Elin Justesen

Af Christina Mielcke
Mange kender måske bedst Elin
Justesen som en af de ledende
kræfter i Ældreklubben i Rytterskolen, hvor hun sammen
med Grethe Rasmussen har ledet
slagets gang i mange år. Nu har
menighedsrådet og sognemedhjælperen overtaget klubben og
planlægningsarbejdet, men sådan
har det bestemt ikke været altid. I
det hele taget har Elin andel i meget af sognets frivillige arbejde.
Hun startede som frivillig ”tante”
hos spejderne i 1972 og blev efter en tid ulveleder og det var
nok der, det hele begyndte. Elins
hjerte har altid banket for arbejdet
med både børn og ældre, måske
især dem, der har det lidt svært.
Dem, hun har mødt gennem sit
civile arbejde i de 25 år i hjemmeplejen for eksempel, blandt andet derfor valgte hun at melde sig
som besøgsven hos Røde Kors.
Hun havde set, at behovet for besøgene var der hos mange af de
ældre.
Også torsdagsklubben i Rytterskolen, står Elin for. Rytterskolen
har stadig en stor plads i hendes
liv. For Elin er faktisk også en af
kirkens ansatte. En overgang sørgede hun sammen med sin nu afdøde mand for, at lokalerne blev
holdt pæne og rene, og når menighedsrådet i dag holder møder
i Rytterskolen eller der skal være
sogneaften, så er det Elin, der står
for både kaffe og hjemmebagt
kage. Der bliver kastet mange
længselsfulde blikke op mod
uret på væggen, når kaffepausen
nærmer sig, mens dem, der ikke
har været ude for at smugkigge i
køkkenet, spekulerer på, hvad der
mon bydes på denne dag. For har

man én gang sat tænderne i Elins
hjemmebag, ved man, at det er
rigtig godt.
Det stod ikke skrevet i hverken
kort eller stjerner, at Elin Justesen
skulle blive en af kirkens mest
trofaste frivillige. For hendes
far havde faktisk nedlagt forbud
mod, at hun kom i missionshuset
som helt ung. Faderen stod alene
med 9 børn efter Elins moders
tidlige død, så der var ikke overskud til diskussioner om religion.
Elin rettede sig efter sin far, og
hun blev i stedet spejder som
flere af klassekammeraterne, og
det var gennem spejderarbejdet,
at hun langt senere i livet kom i
menighedsrådet. Det var på et ledermøde på Nyborg Strand, hun
hørte opfordringen til at stille op
ved det næste valg. Idéen var at
styrke spejderbevægelsens indflydelse i kirkerne og derigennem
det kirkelige børne- og
ungdomsarbejde. Elin
stillede op og blev i
1976 valgt ind med
mange stemmer. Faktisk
blev hun med det samme opfordret til også at
blive formand for menighedsrådet, men det
lød nu som en lidt stor
mundfuld allerede i første periode af tiden som
menighedsrådsmedlem,
så Elin sagde pænt ”Nej
tak.”
Det blev til mere end
25 gode år i menighedsrådet for Toreby Sogn.
Sidste periode ville Elin
ellers kun være suppleant, men et af de ny-

valgte medlemmer fik nok og trak
sig allerede kort efter valget, og
så måtte Elin træde til igen. Tiden
har budt på mange spændende
opgaver og omvæltninger, blandt
andet diskussionerne om og byggeriet af Sundkirken. Det har været sjovt at være med til at træffe
den slags beslutninger, siger Elin
med et lille smil. Hun mener, at
folk skulle unde sig selv at være
med. Der er ingen grund til at
sidde derhjemme og trille tommelfingre, for der er mange opgaver, der venter. Elin ved godt, at
de unge har andre interesser end
kirken og det frivillige arbejde, og
det synes hun naturligvis er trist,
men forstår det måske godt. Til
gengæld mener hun ikke, at man
kan undskylde sig med manglende tid. Hvis man har hjerte
og vilje til at gøre en indsats for
andre, så skal man nok også finde
tiden til det.

Elin Justesen med det billede hun har givet til Toreby Omsorgscenter til brug ved gudstjenester i aktivitetsrummet.
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