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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 31. juli 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

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

Ændringer i menighedsråd og personale

Menighedsrådet byder velkommen til Verner Brædder og Arne
Jacobsen som nye ordinære medlemmer af rådet og glæder os til

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
Kirkeværge: Henning ØstergaardChristensen. Sakshøj 60, 4800
Nykøbing F. Tlf. 6127 3021

Flere oplysninger finder du på
Toreby Sogns hjemmeside

www.torebysogn.dk

Nyt fra Menighedsrådet

Menighedsrådsmedlem
AnneMarie Larsen har af arbejdsmæssige årsager ønsket at udtræde
af menighedsrådet. Også menighedsrådsmedlem Per Nedergaard
Hansen har af helbreds- og arbejdsmæssige årsager ønsket at
udtræde af rådet. Menighedsrådet
har imødekommet begges ønsker
og takker samtidig for deres indsats hver især.

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

et godt samarbejde. Lene Ringsing forbliver efter eget ønske
1. suppleant.
Erhardt Rasmussen har netop
rundet de 75 år og derfor valgt
at fratræde sin stilling som kirkesanger efter 15 år ved primært
Toreby Kirke. Menighedsrådet
vil i den anledning gerne udtrykke en stor og varm tak for
en stabil indsats som kirkesanger
gennem årene. Erhardt har også
aktivt medvirket ved adskillige
kirkekoncerter, herunder som solist. Erhardt sluttede af med en

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
smuk og velbesøgt forårs-koncert i Toreby Kirke den 6. april.
Se omtalen på bagsiden af bladet.

Besøg af Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet har været rundt i
Lolland Østre Provsti på besøg,
herunder i Toreby Sogn i december 2013, hvilket medførte påbud
om forbedring af gangbroer,
rækværk og belysning i Toreby
kirkes loftrum og tårn. I Sundkirken blev påbudt en maskinel
løsning af gulvrengøringen
(anskaffelse af en gulvvaskemaskine). I alt udgifter på næsten
tres tusinde kr.

Ord til eftertanke

Hvem er ham der Sankt Hans?
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Skrevet af sognepræst Christina Mielcke
Sådan kunne et spørgsmål til vores midsommerfejring sagtens
lyde, for vi husker ikke altid, at
det faktisk drejer sig om Johannes Døberen. Jesu fætter, søn af
Elisabeth og Zakarias, som blev
født et halvt år tidligere end Jesus. I de nordiske lande blev det
altid meget populære navn Johannes ofte forkortet til Hans. Det er
altså Johannes Døberens fødselsdag, vi fejrer med bål og midsommerfest.
Johannes Døberen var ifølge Det
Ny Testamente en barsk herre,
som gerne skældte ud på alle
autoriteterne og deres mangel på
fromhed. Han gik klædt i tøj af
kameluld og levede af græshopper og vildhonning. Den skarpe
stil gav ham et stort publikum,
som nysgerrigt troppede op ved
Jordanfloden for at se de mange
omvendte blive døbt, eller de
kom måske for at høre, hvem Johannes harmfuldt anklagede for
at leve i synd. Det sidste kom til
at koste Johannes hovedet, da han
gik i rette med kong Herodes, der
havde giftet sig med sin tidligere
svigerinde. Vi kender jo nok historien om den skønne prinsesse
Salome, der dansede for kongen.
Herodes lovede hende, hvad som
helst, hun forlangte, som tak for
dansen. På sin hævngerrige moders vegne bad hun om Johannes
Døberens hoved på et fad – og det
fik hun.
Midsommerfestens bål kommer
egentlig af en folkelig overtro,
som hævder, at ilden vil holde
alt det onde på afstand, så hekse

og trolde og andre
uhyggelige væsener ikke tør nærme
sig byen og indbyggerne, men det
er ret oplagt at fejre Sankt Hans med
bål, for Johannes Døberen talte
gerne og varmt
for, at de som ikke
omvendte sig og
fulgte Guds bud
og som et godt træ
bar gode frugter,
skulle ende i en
straffende ild. Måske endda en ild,
der aldrig slukkes.
Noget han tilsyneladende særligt
nød at sige til præsterne og de
skriftkloge, når de endelig havde
taget turen ned til floden for at
se, hvad han var for en, ham den
højtråbende prædikant. Johannes
talte også om Jesus som den, der
skulle døbe med Helligånd og
ild, hvor han selv kun døbte med
vand. Ilden er altså et billede,
som Johannes selv brugte en del.
Vore midsommerfester i nutiden er meget organiserede. Ikke
mindst fordi lovgivningen kræver, at nogen er ansvarlig for bål
og fest, så det ikke ender i ildebrande og gadeslagsmål. De fleste af den slags fester ligner nok
hinanden ret meget. Der holdes
taler af indbudte politikere eller
måske den lokale præst. Is og
pølser sælges fra boder, og der er
nok også noget, der kan underholde børnene, enten det så er hop-
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peborge eller snobrødsbagning
ved spejderne. Sådan har det ikke
altid været. En gang i 1500-tallet
var festerne faktisk så løsslupne,
at de blev helt forbudt. Præsterne,
der ikke var begejstrede for folkelige udskejelser, vedtog selv
imellem sig på et stort møde, at
de ville skrive navnene op på
dem, de måtte træffe på gader og
veje Sankt Hans aften og derpå
give dem til kongens lensmænd.
Så kunne de lære det!
Heldigvis lever vi i tider, hvor
alle har lov til at blive længe oppe
i den lyse sommernat, om vi så
holder fest eller ej. Er vi til bålfest
på Sankt Hans aften, kan vi nu
mindes Johannes og hans kradse
prædikener, mens vi ser ilden
spise sig grådigt gennem grene,
haveaffald og heks. For nu ved
vi, hvem ham der Sankt Hans er.

Side 4
Sommerlejre for børn

Pigelejr på Urneborg, for piger
fra 8-13 år. Lejren foregår fra 29.
juni –4. juli. Temaet er ”Find din
superkraft”. Vi skal lege superhelte og finde vores egen personlige superkraft. Vi skal også høre
historier fra bibelen, bade, lave
snobrød og lege i skoven. Pris
425,- kr. + max 50,- kr. til slikboden. Vil du vide mere, kan du
kontakte sognemedhjælper AnneGrethe Langergaard Andersen.
Lejr på Møllevang for både drenge og piger fra 6 - 12 år. Lejren
foregår fra d. 29. juli - 1. august.
Sommerlejr for børn og juniorer
med bibeltimer, leg, bål og forskellige aktiviteter, som vil fremgå at vort program. Lejrens tema
er ” Venner for evigt”
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.

Børne- og ungesiderne
Børneklubben for bh. klasse – 3.
klasse starter tirsdag d. 26/8 kl.
14.00 – 16.00. Børnene vil blive
hentet ved SFO’en.
Juniorklubben for 4. klasse – 6.
klasse starter igen onsdag d. 27/8.
Tidspunktet bliver sandsynligvis
ændret til kl. 15.00 – 17.00, men
det afhænger af skolens mødetidspunkter. Se nærmere på vores
hjemmeside.
Ønsker du information om aktiviteterne, kan du henvende dig til
sognemedhjælper Anne-Grethe
Langergaard Andersen.

Spaghettigudstjeneste

Tirsdag d. 3. juni kl. 17.30 – 19.30
i Sundkirken.
Ved du, hvorfor vi kalder pinse
for kirkens fødselsdag?
Kom og hør svaret til spaghettigudstjenesten, der handler om
pinse.
Vi starter med en børne- og familiegudstjeneste. Her vil Børneklubben medvirke.
Derefter spiser vi spaghetti og
kødsovs og slutter med en lille
aktivitet.
Alle er velkomne, uanset alder.
Pris for spisning: Voksne 20,- kr.,
børn 10,- kr.

Den første fredag i april steg en flok meget spændte og forventningsfulde børn og
voksne på toget i Nykøbing. Kursen var
sat mod Børnefestival i Randers hvor vi
skulle være sammen med næsten 1000
børn fra hele landet i en weekend fyldt
med spændende oplevelser. Nogle af børnene er fra Juniorklubben i Sundkirken

De medbragte liggeunderlag og soveposer
blev rullet ud i det klasseværelse vi fik tildelt til overnatning.
Pladsen blev også brugt til veninde-hygge
med de nyeste indkøb fra slikboden.

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

Fællessamlingerne foregik i Arena Randers og bød på koncerter, gudstjeneste,
underholdning og masser af glad fællessang, og som det ses her, bibelhistorier,
der skulle udfoldes i modellervoks.

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

Lørdag eftermiddag bød på mange forskellige værkstedsgrupper som svømmehal, orienteringsløb, bondegårdsbesøg
osv. så efter anstrengelserne var det godt
med lidt aftensmad

Sognets sider
Lørdagsdåb

Følgende lørdage vil der være
mulighed for at få døbt sit barn i
Toreby sogn:
28. juni kl. 11 i Sundkirken
26. juli kl. 11 i Toreby kirke
30. august kl. 11 i Sundkirken
27. sept. kl. 11 i Toreby kirke
Hvis der ikke er indskrevet børn
til dåb på de pågældende dage,
holdes der ikke gudstjeneste.

Gudstjenesteværksted

Vi læser kommende søndags tekster og snakker om dem; vi prøver
også at finde salmer der passer til.
Det foregår ca. 1 gang om måneden tirsdage kl. 16 til 17 i
Sundkirken sammen med Hanne
Lundsgaard:
Tirsdag den 24. juni kl. 16
Tirsdag den 26. august kl. 16
Alle kan være med – uanset forudsætninger

Gudstjenester på
omsorgscentrene

I Sundby:
Tirsdag den 17. juni kl. 14.30
Tirsdag den 15. juli kl. 14.30
Tirsdag den 19. august kl. 14.30
I Toreby:
Tirsdag den 24. juni kl. 14.00
Tirsdag den 22. juli kl. 14.00
Tirsdag den 26. august kl. 14.00

Konfirmationer og
konfirmander

Den nye skolereform får også
konsekvenser for konfirmandforberedelsen.
Efter aftale med Sundskolen vil
konfirmanderne blive undervist
11 x 2 morgentimer (kl. 7.45–
9.45) + 2 hele dage (kl. 8-15)
Derudover vil der som de foregående år være enkelte arrangementer udenfor skoletiden.
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Kirkegang er naturligvis også
fortsat en del af konfirmandforberedelsen.
7a forberedes og konfirmeres af
Christina Mielcke. Konfirmationen i Sundkirken er St. Bededag
fredag den 1. maj 2015
7b forberedes og konfirmeres af
Hanne Lundsgaard. Konfirmationen i Sundkirken er søndag den 3.
maj 2015.
Alle der ønsker konfirmation
i Toreby kirke, konfirmeres af
Christina Mielcke søndag den 26.
april 2015, 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.

Gudstjeneste i Fuglsang
Have 2. pinsedag kl. 11.00
– nu med kirkekaffe!

Vi indbyder igen til gudstjeneste
under åben himmel i Fuglsang
Have. Mandag d. 9. juni, som
også er 2. pinsedag, kl. 11.00
holder alle Lolland Østre Provstis præster en fælles gudstjeneste. Prædikenen er i år ved Karen
Margrethe Feldmose Antonsen,
Øster Ulslev – Vester Ulslev og

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

Sankt Hans aften
Mandag 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/Lars
Hvidtfeldt.
Bålet tændes af spejderne.
Kl. 21.30
Boderne lukkes.

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

Sommerfest i parken ved Sundkirken
Den meget traditionsrige sommerfest i parken ved Sundkirken,
bliver i år afholdt lørdag den 16. 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.

Sønderskovhjemmet holder sommerfest den 15.
juni kl. 13.30

Programmet for dagen er:
Dagen begynder med velkomst,
sang og en kort andagt, og derefter har vi inviteret MF Thyra
Frank, tidligere leder af plejehjemmet ”Lotte” til at tale om
hvordan vi tager os af hinanden.
Senere vil Livgardens Tambourkorps underholde, og efter pausen, hvor der er stort kaffe og
kagebord, tombolaer og meget
andet, vil der være et indslag ved
foreninger.
Alle er meget velkommen
Flemming Jantzen
Forstander

FISK –
Fælleskab I SundKirken
- nu for voksne kvinder

Ved sommerfesten er folk fra nær og fjern velkommen

Har du loppemarkeds effekter

du gerne vil give til Sommerfesten 2014, kan du
kontakte Christian Sunke på mobil 30 45 00 22.

Godsted sogn. Vi håber på godt
vejr, så medbragt mad kan nydes
i haven efter gudstjenesten. Der
vil være sat bænke op til gudstjenesten, men vil I være helt sikre
på en siddeplads er det en god idé
selv at medbringe klapstole. Efter
gudstjenesten byder vi på en kop
kaffe eller the.

Spejdergudstjeneste i
Toreby Kirke

Fredag d. 13. juni er der gudstje-

neste i Toreby Kirke kl. 19.00.
Under gudstjenesten vil KFUM
spejderne i Toreby uddele årets
mærker, til de spejdere, der har
slidt i det for at dygtiggøre sig på
forskellig vis. Det er et festligt og
stort øjeblik, når man som spejder
får beviset på, at nu er endnu et
mål nået. Det vil spejderne gerne
dele med alle os, som bor i sognet, derfor markerer vi det med
en gudstjeneste. Alle er hjerteligt
velkomne til at komme og være med.

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.
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.
Kl. 21.00 slutter vi inde i kirken
med en ny salme, en moderne
bøn, et ord og Fadervor.
Tirsdag d. 17. juni
Sommerafslutning med fællesspisning kl. 17.30
Aftenens program vil være pilefletning med hjælp fra Kirsten
Jantzen.
Tilmelding til Hanne Lundsgaard

Gudstjenesteliste

Toreby Kirke

1. juni
10.30 Christina Mielcke
6. s. e. påske		
8. juni
10.30 Christina Mielcke
Pinsedag		
9. juni
11.00 Friluftsgudstjeneste
2. pinsedag
i Fuglsang Have
13. juni
19.00 Christina Mielcke &
spejderne - Spejdergudstjeneste
15. juni
10.30 Christina Mielcke
Trinitatis søndag		
22. juni
10.30 Christina Mielcke
1. søndag efter Trinitatis		
29. juni
10.30 Christina Mielcke
2. søndag efter trinitatis		
6. juli
9.00 Hanne Lundsgaard
3. søndag efter trinitatis
Morgensangsgudstjeneste
13. juli
10.30 Hanne Lundsgaard
4. søndag efter trinitatis		
20. juli
9.00 Hanne Lundsgaard
5. søndag efter trinitatis		
27. juli
10.30 Christina Mielcke
6. søndag efter trinitatis		
3. august
19.00 Christina Mielcke
7. søndag efter trinitatis		
10. august
10.30 Christina Mielcke
8. søndag efter trinitatis		
17. august
10.30 Christina Mielcke
9. søndag efter trinitatis		
24. august
10.30 Christina Mielcke
10. søndag efter trinitatis		
31. august
10.30 Christina Mielcke
11. søndag efter trinitatis

Sundkirken

10.00 Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard
Vandretur og morgenkaffe inden
11.00 Friluftsgudstjeneste
i Fuglsang Have		
10.00 Hanne Lundsgaard
9.00 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard
9.00 Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard
9.00 Christina Mielcke
10.00 Christina Mielcke
9.00 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard

Gudstjenester på omsorgscentrene
Toreby Omsorgscenter

Sundby Omsorgscenter

Kirkebil til Toreby Kirke

Kørsel til Sundkirken

Tirsdag den 24. juni kl. 14.00
Tirsdag den 22. juli kl. 14.00
Tirsdag den 26. august kl. 14.00

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

Tirsdag den 17. juni kl. 14.30
Tirsdag den 15. juli kl. 14.30
Tirsdag den 19. august kl. 14.30
Ring den pågældende gudstjenestedag senest 1 time
før gudstjenesten begynder til kirketjeneren, tlf.
5484 1301.

Bagsiden

Tak til kirkesanger Erhardt Rasmussen
Skrevet af sognepræst Christina Mielcke
Som kirkegængere i Toreby Kirke
nok har bemærket, er kirkesanger
Erhardt Rasmussen ikke længere
at finde på pulpituret ved siden af
organisten. Erhardt blev 75 år i
april måned dette år og besluttede
sig til at stoppe med arbejdet i kirken. Punktummet blev sat ved en
velbesøgt koncert i Toreby Kirke
d. 6. april.
Mange har, i de 15 år Erhardt
har været kirkesanger, nydt hans
stemme under salmesangen ved
gudstjenester og arrangementer i
kirkerne og har set frem til koncerterne med stor glæde. Det er
blevet til mange små hyggelige

samtaler mellem Erhardt og kirkegængerne, mens salmebøgerne
blev delt ud, altid med et smil og
et fast håndtryk. Alle gode ting
må dog også have en ende, derfor
kan vi nu bringe en dybtfølt tak
for det gode samarbejde her på
siden. Menighedsråd, præster og
alle medarbejdere ved kirkerne
har sat stor pris på Erhardts venlige, ligefremme væsen og ikke
mindst hans humoristiske sans,
der har gjort det nemt at arbejde
sammen om de kirkelige handlinger og gudstjenester.
Vi ønsker Erhardt et godt og velsignet otium.

Foto: Aleksandras Siekstele - fra koncerten i Toreby Kirke 6. april 2014

