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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. oktober 2014

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

Menighedsrådet har ansat Louise
Østergaard, Bandholm som ny
kirkesanger pr. 15. juni 2014 primært med virke ved Toreby Kirke
som afløser for Erhardt Rasmussen, Flintinge, som har været
kirkesanger i 15 år (jfr. omtalen
i forrige Kirkenyt). Vi byder Louise hjertelig velkommen til stillingen og vi ser hen til et godt og
inspirerende samarbejde og medvirken ved kirkelige aktiviteter i
sognet.

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

Du finder flere oplysninger på Toreby Sogns hjemmeside

www.torebysogn.dk

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

Nyt fra Menighedsrådet
Ny kirkesanger

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

Vejkirker

Toreby Sogn er med i ordningen om vejkirker og andre åbne
kirker, som man kan læse om i
en folder/vejviser, som udgives
hvert år og kort omtaler de kirker, som er med i ordningen. Det
indebærer, at en række frivillige
fra lokale foreninger hvert år i
juli-august måneder påtager sig
at åbne og lukke Toreby Kirke i
weekenden, når kirkekontor og
graverkontor er lukket. Disse frivillige vil menighedsrådet gerne

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
bringe en stor tak for deres indsats, som muliggør, at Toreby
Sogn kan være med i ordningen.
Menighedsrådet vil derfor i forbindelse med planlægningen for
2015 indbyde de frivillige til et
møde i maj måned.

Ord til eftertanke
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Gå til coach, gå til læge, gå til psykolog eller
måske en anden terapeut… eller gå til præst…
Skrevet af sognepræst Hanne Lundsgaard
Mange mennesker har ondt i livet
på den ene eller den anden måde –
af den ene eller anden grund. Små
og store udfordringer giver os behov for at involvere andre, det
kan være behandlere eller ”bare”
gode venner der lytter, snakker og
giver deres besyv med.
Men der er også altid den mulighed at snakke med en præst.
Den slags samtaler kaldes sjælesorgssamtaler. Sjælesorg kunne
måske hedde sjæleomsorg, da det
netop er omsorg for sjælen. Sammen med præsten prøver man
at have omsorg for ens sjæleliv.
Sjælelivet drejer sig primært om
de tanker og følelser, som ikke
umiddelbart kan måles og vejes.
Sjælesorg er ikke noget mystisk,
men blot et andet ord for en samtale med en præst, som giver sig
tid til at lytte.
Vi siger jo om konfirmanderne
at ”de går til præst”. De kommer
til præsten, ikke enkeltvis, men i
samlet flok. Det er netop tanker
og følelser om tro, kirke og Gud

som er emnerne for vores samvær.
Når andre går
til præsten er
der ofte en
helt konkret
anledning,
bryllup, barnedåb eller
begravelse.
Også her er
tro og Gud en
del af samtalen.
Men man kan altså også henvende sig til præsten og få en samtale
på alle mulige andre tidspunkter i
livet, når man har brug for nogen
at tale med. Samtalen kan handle
om alt muligt, fra hverdagsproblemer, svære oplevelser, bekymringer for fremtiden, sorg og død
eller mere konkrete spørgsmål
også indenfor troen. Den der henvender sig, har som regel en idé
om hvad der skal tales om.

lerne handler ikke nødvendigvis
direkte om tro, Gud og tilgivelse.
Ofte kommer man alligevel naturligt til at inddrage troen. Præsten har ikke færdige løsninger
og svar på alle livets spørgsmål.
Men prøver at forstå den enkeltes
situation. Præstens rolle er at lytte
og trøste, og måske bede en bøn
eller synge en salme. Samtalen
foregår som oftest på præstens
kontor, men kan også foregå
hjemme hos den enkelte.

Præsten
er
ikke terapeut
eller
psykolog, men
har en bred
menneskelig
samtaleerfaring.
Den
kristne tro er
naturligvis
præstens udgangspunkt.
Men sjælesorgssamta-

Generelt snakker præster med
mange mennesker, både uformelt
og mere formelt som når ”folk
går til præsten”. Det er godt at
have nogen at tale med, det er
godt med venner og familie, som
man kan dele livet med. Der er
også en bred vifte af tilbud indenfor behandlingsverdenen, hvis
problemerne bliver for store og
for svære. Men der er altså også
præsterne.
Alle præster tilbyder sjælesorg,
det er gratis at tale med en præst
og præsten har tavshedspligt.
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Børne- og ungesiderne

Klubber

Børneklubben for 0.–3. klasse
Tirsdage kl. 14.15–16.15. Børnene vil blive hentet ved skolen
kl. 14.00.
Juniorklubben for 4.–6. klasse
Onsdage kl. 15.10–17.10.
Begge klubber foregår i kirkens
aktivitetsrum. Vi starter med brød
og saft. Derefter synger vi lidt og
fortæller en bibelhistorie. Dagens
program veksler mellem leg, spil,
kreative aktiviteter, drama og ture
ud af huset.
Til sidst slutter vi klubben med at
tænde lys og bede Fadervor. Du
behøver ikke at tro på Gud, for at
komme i klubberne. Du behøver
heller ikke være særlig god til
noget bestemt. Du kan se klubbernes programmer på kirkens
hjemmeside.

Halloween

Gyselig gudstjeneste med uhyggelige historier for børn søndag
d. 26/10 kl. 19.00 i Toreby Kirke.
Kirken vil være pyntet op til Halloween, men der vil være mørkt
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 tur i det uhyggelige sakristi eller en flagermustur
i kirketårnet. Gudstjenesten arrangeres sammen med spejderne
i Toreby. Kom og vær med hvis
du tør!

Babysalmesang

I efteråret vil der igen være babysalmesang i Rytterskolen. Rytmikpædagog Kirsten Pedersen
og sognepræst Christina Mielcke
indbyder alle babyer i alderen

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: Ulla Petersen
Junior (4.-5. kl.) onsdage 18.30-20.00/20.30. Leder: Kim Jørgensen
Troppen (7.-9. kl.) onsdage 18.30-20:00/20.30
Leder Linnea Treschow
Senior (fra 9. kl.) onsdage 18.30-20.30.
Gruppeleder: Kasper Kristiansen, tlf. 28 67 36 07

KFUM-spejderne, Toreby Gruppe

Bæverne (0.-1. kl.) mandage 16.30-18.00 Leder: Rie Lise,
tlf. 40 52 76 96 (bedst efter 15.00)
Ulvene (2.-3. kl.) mandage 16.30-18.00. Leder: Rie Lise
Junior (4.-6. kl.) onsdage 18.30-20.00 Leder: Rie Lise
Troppen (7.-9. kl.) onsdage kl. 18.30-20.00 Leder: Rie Lise
Gruppeleder: Sanne Franke, tlf. 40 45 51 67

0-12 måneder og deres voksne
til at komme og være med. Bedsteforældre og ældre søskende er
også hjerteligt velkomne. Husk
blot et tæppe eller en dyne som
dit barn kan ligge på, vi har sangbøger og musik og giver også en
kop kaffe eller the efter sangen.
Det er gratis at deltage og man
må meget gerne melde sig til
i forvejen på kirkekontoret (se
kontaktoplysninger s. 2) Hvis I
er forhindret i at komme nogle af
gangene, gør det ikke noget, I kan
sagtens følge med alligevel.
Vi mødes disse onsdage kl. 11.30
– ca. 12.30:
10. september
24. september
8. oktober
29. oktober
12. november
26. november

Spaghettigudstjeneste

Tirsdag d. 9. september kl. 17.30
– 19.30 i Sundkirken.
Kom og vær med til en gudstjeneste for hele familien. Vi byder
også på spaghetti og kødsovs
samt en lille aktivitet for børnene.
Alle er velkomne, uanset alder.
Pris for spisning: Voksne 20,- kr.,
børn 10,- kr.

Børne- og ungesiderne

Musical

”En konge i en krybbe” er titlen
på en musical, som vi gerne vil
have hjælp til at få opført i Sundkirken.
Kan du lide at synge og optræde
og har du lyst til at være med, så
er du velkommen i Sundkirken
torsdag d. 23. oktober kl. 17.3018.30. Børn fra 0.-6. klasse kan

være med. Vi øver hver torsdag
frem til slutningen af november
og planlægger at opføre musicalen et par gange i december.
Nærmere oplysninger fås hos
organist Marina Jensen eller kirkemedarbejder Anne-Grethe Andersen.
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Kirkekor

Marina og korpigerne vil gerne
byde nye børn velkommen i
Sundkirkens Børnekor.

Billedet er fra pigesommerlejr på Urneborg

Koret er for børn fra 10 år, der
kan lide at synge og gerne vil
lære at synge endnu bedre.
Vi synger meget forskelligt, rytmiske sange, viser og salmer.
Nogle gange om året medvirker
koret ved gudstjenester i Sundkirken og Toreby Kirke. Vi øver
hver torsdag kl. 16.30 – 17.30
i Sundkirken. Vi starter d. 26.
august 2014. Koret ledes af organist Marina Jensen.
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Vandretur

Søndag den 7. september
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.

Høstgudstjenester

Søndag den 14. september kl.
10.30 i Toreby og søndag den 21.
september kl. 10 i Sundkirken.
I Toreby medvirker spejderne.
Alle er velkomne til at fejre høsten og takke for livet og væksten
ved årets høstgudstjenester

Begyndergudstjeneste

Søndag den 14. september kl. 10 i
Sundkirken.
Gudstjenesten er en almindelig
søndagshøjmesse, hvor der blot
vil være små enkle og letforståelige forklaringer undervejs.
Hvornår skal man rejse sig? Og
hvorfor? Hvad er det egentlig
præsten siger og gør? Hvad er
meningen med den måde vi holder gudstjeneste på.
Alle kan være med, hvad enten
man er ægte nybegynder eller
kender gudstjenesten godt. Gudstjenesten vil ikke være længere
end normalt.
Gudstjenesten er samtidig en

Sognets sider
velkomstgudstjeneste for de konfirmander der skal gå til forberedelse hos Hanne Lundsgaard.
Både konfirmanderne og deres
forældre er inviteret.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe og saft til alle.

Årsmøde
Sundkirkekredsen

Onsdag den 17. 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 skriftlig indkaldelse med dagsorden
for mødet.
Årsmødet starter med fællesspisning. Tilmelding til mødet skal
ske til sundbykirketjener@gmail.
com 21 71 96 00 (bedst tirs-fre
formiddag) eller til Henning
Østergaard 61 27 30 21
Alle som interesserer sig for
Sundkirken er velkomne til at
melde sig ind i Sundkirkekredsen!

hedsrådsmedlemmer, frivillige
kordegne o.a – kort sagt alle frivillige er inviteret.
Invitation udsendes særskilt.

Alle Helgen

1. søndag i november, den 2. 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.

Kirkefrokost
i Sundkirken

Søndag den 12. oktober 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.

Frivilligfest i Sundkirken

24. oktober kl. 17.30
Alle frivillige i og omkring kirkerne inviteres til frivilligfest.
Medhjælpere ved sommerfesten,
klubledere, spejderleder, menig-

Sognemøder

Sognemøderne holdes på skift i
Rytterskolen i Toreby og i Sundkirken. Kaffe og kage koster 20
kr.
Tirsdag d. 30. september kl. 19.30
i Rytterskolen
”Den moderne pilgrimsbevægelse – hvad er det at være pilgrim i dag?”
v/ Pilgrimspræst Elizabeth Knox-

Sognets sider
Seith. Pr. 1. august 2014 er Elizabeth Knox-Seith ansat som pilgrimspræst i både Lolland-Falster
og Roskilde stift. Hun vil fortælle
om nutidens pilgrimstradition,
hvor retræter og de 7 nøglebegreber fra Vadstena bla. vil blive
præsenteret.
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Lisbeth Lumby

Elizabeth Knox-Seith

Onsdag d. 29. oktober kl. 19.30 i
Sundkirken
”Efterfølgelse og forfølgelse”
v/ Sognepræst Lisbeth Lumby,
Sakskøbing
Jesus var en tømrersøn fra Galilæa og alligevel kender vi ham
alle. Hvordan gik det til at hans
budskab vandt så stor udbredel-

se? Vi rejser gennem de 3 første
århundreder og møder medgang
og modgang for de første kristne.
Onsdag den 26. november kl.
19.30 i Rytterskolen (bemærk:
Onsdag)
”Min farfars eventyrlige liv”
v/ Charlotte Dagnæs-Hansen, organist i Præstø og Skibinge Kirker. Charlotte Dagnæs-Hansen
fortæller om sin farfar Niels Fre-

Niels Frederik og Ingeborg Dagnæs-Hansen i Sydafrika 1921

derik Dagnæs-Hansen, der som
ung landmand i 1913 forlod en
god forvalterstilling i Danmark og
rejste til Manchuriet for at arbejde
i 3 år. Senere blev han anmodet
af ØK om at rejse til Sydafrika,
hvor han boede i 6 år, indtil han i
1923 kom hjem og fortsatte som
landmand på Falster og siden som
bestyrer under Fuglsang Gods
på Lolland. En beretning om en
mand med stor udlængsel og lyst
til at opleve verden i begyndelsen
af det 20. århundrede.

Åbent Hus i Sundkirken

Anden torsdag i måneden kl.
14.00 – 16.00
Alle er velkommen.
Kaffe/te og kage koster 20 kr.
Bemærk, at vi starter en halv time
tidligere – altså kl. 14.00.
Torsdag den 11. september
H. Grøndal Hansen:
”Corselitze – Det Classenske Fideikommis hovedsæde”
Foredraget bygger på den forhenværende skoleinspektørs egen
bog af samme navn.

Torsdag den 9. oktober
Leif Jeppesen:
”Hele vejen rundt i USA”
forhenværende forstander på
Multicenter Syd deler sine mange
spændende oplevelser i ord og
billeder fra sin tur rundt i USA.
(fortsættes side 8)
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Sognets sider

Torsdag den 13. november
Aase og Jane Hansen:
”Minder fra en svunden tid på Albuen og frem til nu”
De to søstre er kommet på Albuen
fra barnsben og vil fortælle om og
vise billeder fra en svunden
tid. I mere end 60 år har de lært
om livet i Albuens barske natur
af de gamle fiskere og lodser.
De har mange minder fra denne
spændende halvø i Nakskov
Fjord.

Gudstjenesteværksted
Sundkirken

i

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 26. august kl. 16
Tirsdag den 23. september kl. 16
Tirsdag den 21. oktober kl. 16
Tirsdag den 25. november kl. 16
Tirsdag den 16. december kl. 16
Alle kan være med – uanset forudsætninger

Sangaftner

1. onsdag i måneden kl. 19.30 i
Sundkirken
Den 3. september
Den 1. oktober
Den 5. november

Lørdagsdåb

Disse lørdage er der mulighed for
dåb i Toreby Sogn:
Lørdag d. 30. august kl. 11.00 i
Sundkirken
Lørdag d. 27. september kl. 11.00
i Toreby Kirke.
Lørdag d. 25. oktober kl. 11.00 i
Sundkirken.
Lørdag d. 29. november kl. 11.00
i Toreby Kirke.
Lørdag. d. 20. december kl. 11.00
i Sundkirken.
Hvis der ikke er indskrevet børn
til dåb på de pågældende dage,
holdes der ikke gudstjeneste.

Nørkleklubben

Nørkleklubben i Sundkirken starter op igen mandag d. 15. september kl. 19 – 21. Vi er i spejdernes
lokaler, og klubben er åben for
alle, der kan lide at strikke eller
hækle. Hvis du er til hyggeligt
samvær og håndarbejde, så kom
og vær med. Vi laver bl.a. ting til
spejdernes julebasar.

Adventsfest på
Sønderskovhjemmet

Søndag d. 30 november kl. 14.00
Der bliver adventstale, kaffebord
og bankospil, hvor det indsamlede beløb går til Folkekirkens
Nødhjælp. Dagen slutter med
luciaoptog. Vi holder adventsfest for at lave en festlig optakt
til julen for vore beboere, og alle
er meget velkommen til at være
med til et hyggeligt samvær.
Flemming Jantzen
Forstander

Koncert i Toreby Kirke

Søndag d. 5. oktober kl. 19.00
Vores organist i Toreby Sogn, Marina Jensen, holder koncert denne
søndag aften. Mange har haft anledning til om søndagen eller ved
kirkelige handlinger at glæde sig
over præ- og postludier spillet på
Toreby Kirkes orgel af Marina.
Men det er jo en forholdsvis kort
fornøjelse. Denne aften bliver der
derfor mulighed for at høre mere,
og vi skal høre både romantisk
og moderne musik, lover Marina.
Programmet byder på værker af
blandt andre Albert W Ketelbey,
Rosalie Bonighton, Colin Mawbay og Jesper Madsen. Så kom
og hør vores nyligt rensede orgel
komme til sin ret.

Ældreklub

Trods sit navn er ældreklubben
åben for alle, med interesse for
programmet. Vi mødes første
mandag i hver måned kl. 14.00 –
16.30 i Rytterskolen, Toreby. Vi
starter med kaffe/te, som koster
20,- kr.
Har du brug for kørsel til ældreklubben kan du kontakte kirkemedarbejder Anne-Grethe Andersen

Sognets sider
Mandag d. 1. september
Erling Christensen, Nr. Alslev,
fortæller om sin rejse til Inkaernes Peru. Et land, der byder på en
farverig befolkning og en fantastisk natur.
Mandag d. 6. oktober
Helle Bækkel Rasmussen, Øster
Ulslev, fortæller om sin tur til
Fiji, Tonga og Samoa, hvor hun
bl.a. mødte en betjent i blå slåom-nederdel og badesandaler,
vulkanske aflejringer og glade
skolebørn, som er efterkommere
fra mytteriet på Bounty. En rejse
til en verdensdel, hvor tiden går
langsommere og hvor der både
er pukkelhvaler og sværdfisk i
havet.
Mandag d.3. november
Arne Kjærsgaard, der er lærer på
Multicenter Syds internationale
linje, fortæller om skolens arbejde med at indsamle og sende
udstyr til Afrika og Latinamerika.

FISK

Fællesskab 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. Vi starter kl. 19.
Der vil som regel foregå noget
praktisk og kreativt, og der vil altid være tid til løs snak og samtale
om dagens emne.
Vi drikker kaffe/te undervejs i
programmet.
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Kl. 21.00 slutter vi inde i kirken
med en ny salme, en moderne
bøn, et ord og Fadervor.
Tirsdag d. 2. september
Vi håber det er vejr til at være
udendørs og ”lege” lidt, så vi kan
blive lidt klogere på hvem de andre er. Medbring en ting og fortæl
en historie om den og dig.
Onsdag d. 8. oktober
Vi skal besøge Den katolske

Kirke til en rundvisning og en
snak om forskelle og især ligheder mellem vore trosretninger. Vi
mødes ved Bispegade 10, Nyk. F.
Tirsdag d. 11. november
Har du taget stilling til organdonation? Vi får besøg af en Helga
Jacobsen, som er hjerte-transplanteret. Hun vi vil fortælle sin
historie og vi vil sammen drøfte
hvad vi tænker og mener.

Foto: Aleksandras Siekstele

Gæster fra Tanzania

Igennem et stykke tid har Danmission på Lolland-Falster arbejdet på, at skaffe penge til at invitere gæster. Vi vil meget gerne
invitere 3 personer fra den lutherske kirke i Tanzania. Takket være
gavmilde menighedsråd, Rotary
Vestensborg og frivillige bidragyder er det nu lykkedes.
At invitere gæster fra Tanzania er
ikke så let og ligetil. Vi har sendt
en invitation til Karagwe Stift,
som er det stift, vi gerne vil have
besøg fra. De har udvalgt vores
gæster, og de har valgt at sende
pastor Jerryson Mteule Mambo,
evangelist Esther Nyakato Pasfico og lærer Innocent Joseph
Rwakajende.

Før rejsen, skal de udvalgte møde
personligt op i Dar Es Salaam for
at få pas og visum. Det er en rejse
på over 1400 km. så det tager
dem nogle dage, at klare turen.
I skrivende stund (juli) er der stadig megen usikkerhed om besøget, men vi håber gæsterne kommer til Danmark i uge 39-41. Vi
må se, om det kan lade sig gøre.
Ellers kommer de senere på efteråret.
Du kan se programmet for gæsternes ophold på Facebook: Danmission Lolland-Falster eller på
hjemmesiden: www.danmissionlollandfalster.dk
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Arrangementskalender

Dato og tid

Arrangement

Sted

Mandag d. 1. sept. kl. 14.00

Ældreklub v/ Erling Christensen

Rytterskolen

Tirsdag d. 2. sept. kl. 19.00

FISK

Sundkirken

Onsdag d. 3. sept. kl. 19.30

Sangaften

Sundkirken

Torsdag d. 11. sept. kl. 14.00

Åbent Hus v/ H. Grøndal Hansen

Sundkirken

Onsdag d. 17. sept. kl. 18.30

Årsmøde i Sundkirkekredsen

Sundkirken

Torsdag d. 18. sept. kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Sundkirken

Tirsdag d. 23. sept. kl. 16.00

Gudstjenesteværksted

Sundkirken

Tirsdag d. 30. sept. kl. 19.30

Sognemøde v/ Elizabeth Knox-Seith

Rytterskolen

Onsdag d. 1. okt. kl. 19.30

Sangaften

Sundkirken

Søndag d. 5. okt. kl. 19.00

Koncert v/ Marina Jensen

Toreby Kirke

Mandag d. 6. okt. kl. 14.00

Ældreklub v/ Helle Bække Rasmussen

Rytterskolen

Onsdag d. 8. okt. kl. 19.00

FISK

Den katolske kirke

Torsdag d. 9. okt. kl. 14.00

Åbent Hus v/ Leif Jeppesen

Sundkirken

Tirsdag d. 21. okt. kl. 16.00

Gudstjenesteværksted

Sundkirken

Tirsdag d. 21. okt. kl. 19.00

Bibelmaraton

Toreby Kirke

Torsdag d. 23. okt. kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Rytterskolen

Fredag d. 24. okt. kl. 17.30

Frivilligfest

Sundkirken

Onsdag d. 29. okt. kl. 19.30

Sognemøde v/ Lisbeth Lumby

Sundkirken

Mandag d. 3. nov. kl. 14.00

Ældreklub v/ Arne Kjærsgaard

Rytterskolen

Onsdag d. 5. nov. kl. 19.30

Sangaften

Sundkirken

Tirsdag d. 11. nov. kl. 19.00

FISK v/ Helga Jacobsen

Sundkirken

Torsdag d. 13. nov. kl. 14.00

Åbent Hus v/ Aase og Jane Hansen

Sundkirken

Torsdag d. 20. nov. kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Sundkirken

Tirsdag d. 25. nov. kl. 16.00

Gudstjenesteværksted

Sundkirken

Onsdag d. 26. nov. kl. 19.30

Sognemøde v/ Charlotte Dagnæs-Hansen

Rytterskolen

Søndag d. 30. nov. kl. 14.00

Adventsfest

Sønderskovhjemmet

Gudstjenester på omsorgscentrene
Toreby Omsorgscenter

Tirsdag den 23. september kl. 14.00
Tirsdag den 21. oktober kl. 14.00
Tirsdag den 25. november kl. 14.00

Sundby Omsorgscenter

Tirsdag den 16. september kl. 14.30
Tirsdag den 28. oktober kl. 14.30
Tirsdag den 18. november kl. 14.30

Gudstjenesteliste

Toreby Kirke

31. august
10.30 Christina Mielcke
11. søndag efter trinitatis		
7. september
9.00 Hanne Lundsgaard
12. s. efter trinitatis		
9. september		
		
14. september
10.30 Christina Mielcke
13. s. efter trinitatis
Høstgudstjeneste
21. september
10.30 Christina Mielcke
14. s. efter trinitatis		
28. september
10.30 Christina Mielcke
15. s. efter trinitatis		
5. oktober
10.30 Christina Mielcke
16. s. efter trinitatis		
12. oktober
9.00 Hanne Lundsgaard
17. s. efter trinitatis		
19. oktober
10.30 Christina Mielcke
18. s. efter trinitatis		
26. oktober
10.30 Christina Mielcke
19. s. efter trinitatis
19.00 Halloween-gudstjeneste
2. november
10.30 Christina Mielcke
Alle helgens dag		
9. november
10.30 Christina Mielcke
21. s. efter trinitatis		
16. november
10.30 Christina Mielcke
22. s. efter trinitatis		
23. november
10.30 Christina Mielcke
Sidste s. i kirkeåret		
30. november
10.30 Christina Mielcke
1. s. i advent		
2. december		
		

Kirkebil til Toreby Kirke

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

Sundkirken

10.00 Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard
17.30 Hanne Lundsgaard
Spaghettigudstjeneste
10.00 Hanne Lundsgaard
Begyndergudstjeneste
10.00 Hanne Lundsgaard
Høstgudstjeneste
10.00 Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard
9.00 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard
9.00 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
19.00 De 9 læsninger med
Det hvide kor

Kørsel til Sundkirken

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

Bagsiden

Bibelmaraton i Lolland Østre Provsti
Skrevet af sognepræst Christina Mielcke
Bibelen er en fantastisk bog! Intet mindre. Den er fuld af Guds
ord, alle de ord, der er sagt af og
om vor Herre Jesus Kristus, men
der er også mange andre fortællinger. Nogen kender vi, Noa og
hans ark eller den om Jonas, der
blev slugt af en hval, men mange
af beretningerne om Guds folk og
profeter har vi ikke hørt eller læst,
fordi de ikke er en del af det kendte stof, der lyder i kirkerne på alle
årets søndage.
Mange har læst dele af Bibelen,
men sjældnere er det, at nogen
har læst hele Bibelen fra ende
til anden. Nu er chancen her. Vi
holder de næste 2 år Bibelmaraton i provstiet, for så hjælper vi
hinanden med at læse os igennem
hele Bibelen. Den kan være svær
at læse selv, fordi man hurtigt
møder tekster, man måske ikke
forstår med deres mange fremmede ord og vendinger. Og dog
Foto: Christina Mielcke

er Bibelen jo grundlaget for vores
kristne kultur. Ordsprog og vendinger, vi bruger til daglig, dukker pludselig op i bøger, vi ikke
vidste eksisterede. Så hvad enten
man er kulturkristen, der søger
historiske sandheder om vores
samfund eller måske om sig selv,
eller man bruger Bibelen som en
daglig kilde til trøst og styrke i en
fast tro på Guds søn Jesus Kristus,
så er Bibelen værd at læse.
Programmet er lagt således, at vi
læser noget sammen og noget derhjemme. Alle kan være med uanset forudsætninger, men man får
mest ud af det, hvis man læser det
foreslåede. Den lokale præst holder desuden et forklarende oplæg
om de bøger, vi læser stykker af.
Vi mødes kl. 19.00 og begynder
og slutter med at synge en salme.

Vi mødes disse datoer:
Den 10. september i Majbølle
Kirke:
Fælleslæsning: 1. Mosebog 1-3
/ Hjemmelæsning: 1. Mosebog
4-48
Den 23.september i Sakskøbing
Kirke:
Fælleslæsning: 1.mosebog 49-50/
Hjemmelæsning 2. mosebog og
3. mosebog 1-25
Den 7. oktober i Radsted Kirke:
Fælleslæsning: 3.mosebog 26-27/
Hjemmelæsning 4.mosebog og 5.
mosebog 1-32,44
Den 21. oktober i Toreby Kirke:
Fælleslæsning: 5.mosebog 32,4534,12/ Hjemmelæsning Josvabogen og Dommerbogen
Den 4. november i Slemminge
Kirke:
Fælleslæsning Ruths Bog/ Hjemmelæsning 1. Samuelsbog og 2.
Samuelsbog 1-22
Den 19.november i Nysted Kirke:
Fælleslæsning 2. Samuelsbog/
Hjemmelæsning 1. Kongebog og
2. Kongebog 1-23,30

