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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 29. januar 2015

Kirketjener: Hans Peter Jensen.
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

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

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

Ny kirketjener i Sundkirken og markedsføring. HP har en bred lov at sidde i fred. KirkeministeMenighedsrådet har ansat Hans
Peter Jensen (HP) som ny kirketjener i Sundkirken pr. 15. oktober 2014.
HP blev udvalgt blandt 78 ansøgere og kommer fra en stilling
som vejleder i Vordingborg Kommune.
HP er 52 år og bor i sognet. HP
er uddannet automekaniker, maskintekniker, har en erhvervspædagogisk læreruddannelse og
er merkonom i ledelse og samarbejde, virksomhedsorganisation

praktisk erfaring, heraf en række
år som underviser. Menighedsrådet ser frem til et godt og positivt
samarbejde med HP om de forskellige opgaver som kirketjenerstillingen omfatter. Billede s. 7.

Nye udendørs væglamper
i Sundkirken
De flotte udendørs PH-væglamper af kobber, som blev stjålet i
august måned er nu erstattet af
billigere galvaniserede lamper,
som menighedsrådet håber får

riet har godkendt, at der udbetales
erstatning for de stjålne lamper.

Kalkning af Toreby Kirke

Som det ses er kirken blevet
kalket på de mest trængende og
udsatte flader. Næste år bør de
øvrige flader på kirken, samt kirkemur og kapel kalkes, da kalklaget på disse kun er ganske tyndt.

Menighedsrådsmøde:

Torsdag 22. januar kl. 19.00 i
Rytterskolen

Ord til eftertanke
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De hellig tre konger så hjertensglad
Skrevet og fotograferet af sognepræst Christina Mielcke

Forestil dig et øjeblik, at du en
ganske almindelig aften sad og så
nyheder i dit fjernsyn, og speakeren ganske sagligt forkyndte, at
nu var der født et barn i et fjernt
land, som engang skulle vokse
op og blive en stor hersker, en
kongesøn, som også skulle være
din konge. Godt nok havde journalisterne i øjeblikket ikke helt
fundet ud af, hvor barnet var født,
for man havde kun et enkelt satellitbillede at gå efter. Ville du mon
få aftenkaffen galt i halsen, le højt
Foto: Aleksandras Siekstele

og tænke, at nu var de da blevet
fuldstændig vanvittige i nyhedsredaktionen, eller ville du straks
smide, hvad du havde i hænderne
og begynde at lede efter kongesønnen?
De hellige tre konger, vismændene fra Østerland, smed hvad de
havde i hænderne og rejste straks
ud for at lede efter Jesus, da de
stod i samme situation. Det var
ikke logisk, og det var ikke fornuftigt, måske var det endda farligt, men de gjorde det alligevel.

Fordi de i stjernen over Betlehem
havde set et tegn fra Gud. Gud
kaldte på dem, her var en opgave
til dem, og så fulgte de det kald.
De gjorde det endda med stor
glæde.
På kongeslottet hos Herodes fik
de aftenkaffen galt i halsen, da
vismændene pludselig troppede
op og ville se den nyfødte kongesøn. For der var ikke for nyligt
født nogle sønner i kongefamilien, og en anden ukendt kongesøn kom svært meget på tværs
af familiens planer om fortsat at
sidde tungt på magten i landet.
Alligevel blev det Herodes og
hans egne vismænd, der viste vej
til Jesus i Betlehem. Sådan bruger
Gud dem, han vil, for at få udført
sine planer, uanset om de er gode
eller onde mennesker, om de vil
tjene Gud eller ej.
Af og til får vi nutidige mennesker også et kald af Gud. En
opgave, som kun vi kan udføre.
Det kan være store eller små ting.
Når vi ser nogen smide alt fra sig,
sige jobbet op og endda rejse ud i
det fjerne for at følge det kald, så
kan vi godt komme til at tænke, at
det ikke er fornuftigt eller logisk,
måske er det endda farligt. Men
vi må beundre dem og undre os
over Guds uransagelige veje og
skjulte vilje.
Vi fejrer hellig tre konger hvert
eneste år og mindes vismændenes rejse mod Guds søn i krybben
i stalden. De har sneget sig ind i
mange af vore julesalmer, og vi
glæder os med dem, når de ved
rejsens ende finder barnet og dets
mor og knælende kan tilbede alverdens frelser, Jesus Kristus.
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Børne- og ungesiderne

Klubber

Børneklubben for 0.–3. klasse
Tirsdage kl. 14.15–16.15. Børnene vil blive hentet ved SFO’en
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.

Lucia-gudstjeneste

Tirsdag d. 9. december kl. 17.00 –
19.30 i Sundkirken.
Vi starter med en børne- og familiegudstjeneste, hvor spejderne
går Lucia og en gruppe piger opfører musicalen: ”En konge i en
krybbe”. Derefter serverer vi ri-

Musicalgruppen har øvet intenst hele november og du kan glæde dig til at se den flotte forestilling
”En konge i en krybbe” tirsdag d. 9. december til Luciagudstjeneste eller torsdag d. 11. december
til Åbent Hus.

sengrød og til sidst slutter vi med
julebingo. Alle er hjertelig velkomne. Pris: 10,- kr. pr. person.

Minikonfirmander

Igen i år tilbydes alle børn i 3.
klasse minikonfirmand.
Minikonfirmand er dåbsoplæring,
hvor børnene lærer om Gud, Jesus, kirke og tro.
Vi starter torsdag d. 8. januar kl.
14.00 – 16.00 og mødes derefter i
alt 10 torsdage.

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

Minikonfirmandundervisningen
foregår i Sundkirken, og her vil
børnene møde kirkemedarbejder
Anne-Grethe Andersen og præsterne Christina Mielcke og Hanne Lundsgaard.
Der vil hver gang blive fortalt
bibelhistorie, hvor vi forsøger at
gøre historierne levende. Vi går
også på opdagelse i kirkerne og
på kirkegården, og ser nærmere
på stederne. Vi snakker om højtider og helligdage, synger og laver
forskellige kreative og praktiske
aktiviteter og lege.
Minikonfirmand er gratis, men vi
beder om tilmelding senest 17.
december. På kirkens hjemmeside kan man udprinte en tilmeldingsblanket, eller man kan kontakte Hanne Lundsgaard, halu@
km.dk , tlf. 21 79 51 19

Børne- og ungesiderne
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Julearrangementer
for børn

I december er der mange arrangementer i kirkerne, også for børn.
Onsdag den 10. december kl.
9.30 i Sundkirken for børn i dagpleje- og vuggestuealderen.
Torsdag den 11. december kl.
9.30 i Sundkirken for børn i børnehavealderen.
Torsdag den 18. december kl. 10
i Toreby for alle børn i førskolealderen.
Arrangementerne er målrettet
børnene, men er åbne for alle
som har lyst at se og høre, hvad
der foregår.
Forældre, bedsteforældre og andre interesserede er derfor meget
velkomne.

3030
Lørdag d.
d. 3.
4. januar
Lørdag
januar2014
2015kl.kl.15.
15

KFUM spejderne i Engmose & Toreby grupper,
inviterer alle spejdere og deres familie til
Nytårsparade i Sundkirken.

Nytårsparade og fakkeltog gennem Sundby.
15.30
16.30
17.10
17.30

Vi begynder med gudstjeneste i Sundkirken, spejdere
m.fl. medvirker.
Fakkeloptog gennem en del af Sundby.
Der serveres varm saftevand og æbleskiver ved bål
foran kirken.
Vi slutter.

Alle er velkomne!
Som spejder bærer du uniform/tørklæde.

Fernisering af konfirmandkunst
Konfirmanderne laver
gudstjeneste

Søndag den 22. februar kl. 16 i
Sundkirken. Her vil 7b+d’s konfirmander lave deres egen gudstjeneste. Kom og vær med og se
og hør, hvad de har fundet ud af.
Søndag den 1. marts kl. 19 i Toreby kirke er det 7a der har lavet
gudstjeneste. Også her er alle velkomne.

I begyndelsen af december udfolder konfirmanderne deres kreative evner. De laver altertavler over
hhv juleevangeliet og Fadervor.
Vi vil gerne vise resultaterne og
derfor indbyder vi til fernisering.

Konfirmandaltertavler Foto: Christina Mielcke

7. december er der fernisering af
7b+d’s altertavler efter gudstjenesten i Sundkirken.
14. december er der fernisering
af 7a’s altertavler efter gudstjenesten i Toreby kirke.
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Sognets sider
Adventsfest

De ni læsninger

Tirsdag den 2. december kl.
19.00 i Sundkirken. Det Hvide
Kor under ledelse af Per Nedergaard Hansen medvirker.
De vil synge og læse for os, ligesom der også vil være fællessalmer undervejs.
Velkommen til en stemningsfuld
optakt til julen.

Julekoncert i Toreby
Kirke

Søndag d. 7. december kl. 19.00
Vi får i år besøg af organist og
kantor Birgit Olsen og Holsted
Kirkes kor. Koret, der til daglig
har hjemme i Næstved, består af
ca. 25 unge mennesker i alderen
13 - 22 år, og ved denne koncert
vil de synge julen ind med både
danske julesalmer, carols og korsatser af Jesper Madsen og John
Rutter.
Børnekoret i Toreby
Kirke kan høres flere
gange i december.
Foto: Marina Jensen

Torsdag den 11. december kl.
14.00 – 16.30
Bankospil, adventshygge, gløgg
og æbleskiver. Til bankospillet
bedes man medbringe en pakke
til en værdi af ca. 20 kr.
Eftermiddagen slutter med at
børn opfører en lille musical med
titlen ”En konge i en krybbe”.
Eftermiddagen er arrangeret af
Åbent Hus i samarbejde med
Sundkirkekredsen og alle er hjertelig velkommen.

Julematiné i Sundkirken

Lørdag d. 13. december kl. 15.00
Kom i julestemning med organist
Marina Jensen, kirkesanger Louise Østergaard og vores kirkekor.
Matinéen varer ca. en halv time
og byder på julesange og salmer.

delsen..” Søren Holst er netop nu
bogaktuel med ”Begyndelsen og
Tænkeren. Første Mosebog og
Prædikerens Bog på nudansk.”
Se hele programmet for Kirkehøjskolen i folderne, der ligger i
kirkerne, eller på sognets hjemmeside torebysogn.dk.
Et enkelt foredrag i kirkehøjskolen koster 60 kr. Prisen for alle tre
foredrag er 150 kr.

Bispevisitats

Biskop Steen Skovsgaard kommer på besøg i Toreby sogn og
deltager i gudstjenesterne den 1.
februar, hvor der vil være lejlighed til at hilse på ham. Alle er
meget velkomne og vi håber at se
mange i kirkerne den dag. Der vil
være kaffe og snak efter gudstjenesterne, som der plejer at være.

Kirkehøjskolen i
Sundkirken

Lørdag d. 17. januar.
Kirkehøjskolen Østlolland byder
igen på tre spændende foredrag.
Det første foredrag bliver lørdag
d. 17. januar kl. 13.00 i Sundkirken, hvor vil ph.d. og lektor i Det
Gamle Testamente Søren Holst
vil holde foredraget ”I begyn-

Vandretur

Søndag den 22. februar
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.

Sognets sider
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Organist Marina Jensen og kirkesanger Louise Østergaard vil
medvirke, så vi sammen kan synge både kendte og mindre kendte
kingosalmer.

Ældreklubben i
Rytterskolen

Sognemøder

Sognemøderne holdes på skift i
Rytterskolen i Toreby og i Sundkirken. Kaffe og kage, kr. 20,-.
Onsdag den 28. januar kl. 19.30 i
Sundkirken
v/ Hans Iversen
Præst i Madagaskars lutherske
Kirke (FLM), hvor der endnu
praktiseres kirketugt.

Hans Iversen er tidligere præst
i Nykøbing og har før det været
præst på Madagaskar
Tirsdag d. 24. februar kl. 19.30 i
Rytterskolen, Toreby
Hjertesuk
Om Thomas Kingo og hans salmedigtning.
Sognepræst Christina Mielcke
vil fortælle om Thomas Kingo,
hans liv og forfatterskab, men
mest om hans salmer, som er rigt
repræsenteret i vores salmebog.

1. mandag i måneden kl. 14.00
– 16.30. Kaffe/te og kage koster
20,- kr. Alle er velkomne. Har du
brug for kørsel kan du kontakte
Anne-Grethe Andersen, se side 2

Mandag d. 1. december
Der gemmer sig ofte en spændende historie bag de smukke
danske advents- og julesalmer.
Jeanett Ulrikkeholm vil fortælle
nogle af historierne. Vi skal høre
Jeanett synge og vi skal selv
synge med på nogle af de kendte
sange.
Vi slutter med at spise smørrebrød.
Mandag d. 5. januar
Foredrag om Rytterskolen i Toreby samt rytterskoler i det hele
taget samt om Toreby Kirke og
kirkebygningens skiftende udseende op gennem tiden ved Hanne og Otto Sørensen fra Toreby
Sogns Lokalhistoriske Forening
og Arkiv.
Mandag d. 2. februar
Claude Enoch vil fortælle om
skibet Hans Hedtofts grusomme
forlis i Nordatlanten d. 29. januar
1959.

Åbent Hus i Sundkirken

Hver 2. torsdag kl. 14.00-16.00
Alle er velkommen.
Kaffe/te og kage koster 20 kr.
Torsdag den 11. december kl.
14.00 – 16.30
Adventsfest: Bankospil, gløgg og
æbleskiver, medbring venligst en
pakke – værdi ca. 20 kr.
Derefter opfører børn musicalen
”En konge i en krybbe”.
Torsdag den 8. januar kl. 14.00
– 16.00
Jack Moblak:
”Danske sømænd i krig 19391945 - del 1”
Den tidligere pilot og styrmand
belyser søfolkenes vilkår fra
krigsudbruddet i sept.1939 til
april 1940. Trods dansk neutralitet og ikke-angrebspagt mistede
Danmark mange mænd og fragtskibe.
Torsdag den 12. februar kl. 14.00
– 16.00
Keld Lund:
”Færøerne rundt”.
Keld Lund har boet 2 år på Færøerne for 40 år siden.Han var i år
2014 tilbage og opleve genkendelsen og forandringen. Dette vil
han i ord og billeder dele med os.

Hans Peter Jensen - Sundkirkens
nye kirketjener. Se også side 2
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Gudstjenesteværksted i
Sundkirken

Tirsdag d. 27. januar
Vi ser og drøfter en god film lavet
af en nordmand.
Temaet er relationer, arketyper og
anerkendelse.

Det foregår ca. 1 gang om måneden tirsdage kl. 16 til 17 i
Sundkirken sammen med Hanne
Lundsgaard:

Tirsdag den 17. februar
Fra fortælling til billede.
Med udgangspunkt i en bibelhistorie vil vi samtale og tolke og i
sidste ende lave et billede.

Vi læser kommende søndags tekster og snakker om dem; vi prøver
også at finde salmer der passer til.

Tirsdag den 16. december kl. 16
Tirsdag den 27. januar kl. 16
Tirsdag den 24. februar kl. 16
Alle kan være med – uanset forudsætninger.

Sangaftner

1. onsdag i måneden kl. 19.30 i
Sundkirken
Den 3. december
Den 7. januar
Den 4. februar
Den 4. marts

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.
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.

Bibelmaraton

Vores bibelmaraton holder pause
i den travle december måned og
fortsætter efter Nytår. Vi mødes
kl. 19.00 disse datoer i januar og
februar:

Tirsdag d. 6. januar i Sakskøbing
Kirke
Onsdag d. 21. januar i Tårs Kirke
Torsdag d. 5. februar i Sundkirken
Torsdag d. 19. februar i Kettinge
Kirke
Find læseplanen i bibelmaratonfolderen i kirkerne.

Prædiken på
hjemmesiden

Efter gentagne opfordringer har
jeg valgt at lægge mine prædikener på sognets hjemmeside torebysogn.dk. Der vil være mulighed
for at læse søndagens prædikenen
om tirsdagen efter at den er holdt.
Det er stadig min holdning, at
prædikener skal høres i gudstjenesten i sammenhæng med bøn,
tekstlæsning og salmesang, men
det er mit håb, at mine prædikener også i denne nøgne form vil
være til almindelig opbyggelse
og velsignelse. Jeg beder menigheden i Toreby Sogn om at bære
over med stavefejl, håbløs sætningskonstruktion og ubehjælpsom lommefilosofi. God læselyst.
Sognepræst Christina Mielcke.

Lørdagsdåb i Toreby Sogn

Disse lørdage er der mulighed for dåb i Toreby Sogn:
Lørdag d. 20. december kl. 11.00
i Sundkirken
Lørdag d. 31. januar kl. 11. 00
i Toreby Kirke
Lørdag d. 28. februar kl. 11.00
i Sundkirken
Lørdag d. 28. marts kl. 11.00
i Toreby Kirke
Lørdag d. 25. april kl. 11.00
i Sundkirken
Hvis der ikke er indskrevet
børn til dåb på de pågældende dage, holdes der ikke gudstjeneste.

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

Lørdag
10.00 til
til 15.00
15.00
Lørdag d.
d. 30.
29. november kl. 10.00

i Sundkirken & B&U Husets lokaler.

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 lokaler, 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.

Sogneindsamling
den 8. marts 2014

Toreby sogn og Folkekirkens
Nødhjælp har brug for frivillige
indsamlere til kampen mod sult.
Årets tema er ”Giv os i dag…. ”
Det er ikke alle der har det daglige brød, det vil vi gøre noget ved
den 8. marts.
Derfor: Meld dig allerede nu som
indsamler d. 8. marts hos indsamlingsleder Hanne Lundsgaard,
halu@km.dk Tlf 21 79 51 19.

Resultatet gøres op - fra sidste års sogneindsamling
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Dato og tid

Arrangementskalender
Arrangement

Sted

Søndag d. 30. november kl. 14.00 Adventsfest

Sønderskovhjemmet

Mandag d. 1. december kl. 14.00

Ældreklubben v/ Jeanett Ulrikkeholm

Rytterskolen

Tirsdag d. 2. december kl. 19.00

De ni læsninger

Sundkirken

Onsdag d. 3. december kl. 19.30

Sangaften

Sundkirken

Søndag d. 7. december kl. 19.00

Julekoncert v/ Birgit Olsen

Toreby Kirke

Torsdag d. 11. december kl. 14.00 Adventsfest v/ Åbent Hus

Sundkirken

Lørdag d. 13. december kl. 15.00 Julematiné v/ Marina Jensen

Sundkirken

Tirsdag d. 16. december kl. 16.00 Gudstjenesteværksted

Sundkirken

Lørdag d. 3. januar kl. 15.30

Nytårsparade

Sundkirken

Mandag d. 5. januar kl. 14.00

Ældreklubben v/ Hanne og Otto Sørensen

Rytterskolen

Onsdag d. 7. januar kl. 19.30

Sangaften

Sundkirken

Torsdag d. 8. januar kl 14.00

Åbent Hus v/ Jack Moblak

Sundkirken

Lørdag d. 17. januar kl. 13.00

Kirkehøjskole v/ Søren Holst

Sundkirken

Tirsdag d. 27. januar kl. 16.00

Gudstjenesteværksted

Sundkirken

Tirsdag d. 27. januar kl. 19.00

FISK

Sundkirken

Onsdag d. 28. januar kl. 19.30

Sognemøde v/ Hans Iversen

Sundkirken

Mandag d. 2. februar kl. 14.00

Ældreklubben v/ Claude Enoch

Rytterskolen

Onsdag d. 4. februar kl. 19.30

Sangaften

Sundkirken

Torsdag d. 5. februar kl. 19.00

Bibelmaraton

Sundkirken

Torsdag d. 12. februar kl. 14.00

Åbent Hus v/ Keld Lund

Sundkirken

Tirsdag d. 17. februar kl. 19.00

FISK

Sundkirken

Tirsdag d. 24. februar kl. 16.00

Gudstjenesteværksted

Sundkirken

Tirsdag d. 24. februar kl. 19.30

Sognemøde v/ Christina Mielcke

Rytterskolen

Gudstjenester på omsorgscentrene
Toreby Omsorgscenter

Tirsdag den 23. december kl. 14.00
Tirsdag den 27. januar kl. 14.00
Tirsdag den 24. februar kl. 14.00
Alle ved Christina Mielcke

Kirkebil til Toreby Kirke

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

Sundby Omsorgscenter

Tirsdag den 23. december kl. 14.30
Tirsdag den 20. januar kl. 14.30
Tirsdag den 10. februar kl. 14.30
Alle ved Hanne Lundsgaard

Kørsel til Sundkirken

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

Gudstjenesteliste

Toreby Kirke

Sundkirken

30. november
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
1. s. i advent		
2. december		
19.00 De 9 læsninger med
		
Det hvide kor
7. december
9.00 Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard
2. s. i advent		
Fernisering af konfirmand		
altertavler bagefter
9. december		
17.00 Hanne Lundsgaard
		
Luciagudstjeneste
14. december
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
3. s. i advent
Fernisering af konfirmandaltertavler bagefter
21. december
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
4. s. i advent		
24. december
14.30 Christina Mielcke
14.30 Hanne Lundsgaard
Juleaften
16.00 Christina Mielcke
16.00 Hanne Lundsgaard
25. december
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
Juledag		
26. december
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
2. juledag		
28. december
10.30 Christina Mielcke
9.00 Christina Mielcke
Julesøndag		
1. januar
10.30 Christina Mielcke
16.00 Hanne Lundsgaard
Nytårsdag		
3. januar		
15.30 Hanne Lundsgaard
		
Spejdernes nytårsparade
4. januar
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
Hellig 3 kongers søndag		
11. januar
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
1. søndag efter Hellig 3 konger		
18. januar
10.30 Christina Mielcke
9.00 Christina Mielcke
2. søndag efter Hellig 3 konger		
25. januar
9.00 Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard
Sidste sønd. efter Hellig 3 konger		
1. februar
10.30 Christina Mielcke
9.00 Hanne Lundsgaard
Septuagesima
Bispevisitats
Bispevisitats
8. februar
10.30 Christina Mielcke
9.00 Christina Mielcke
Seksagesima		
15. februar
9.00 Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard
Fastelavn		
22. februar
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
1. søndag i fasten		
16.00 Hanne Lundsgaard
		
og konfirmander
1. marts
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
1. søndag i fasten
19.00 Christina Mielcke og
konfirmander		

Fokus på Kirkesangeren i Sundkirken

Interview med Jesper Neumann
Af Christina Mielcke

Kirkegængere, der kun med års
mellemrum lægger vejen forbi
Sundkirken, vil hurtigt opdage,
at noget er forandret under gudstjenesterne. Menighedens salmesang er blevet styrket, da menighedsrådet pr. 1. januar 2013
ansatte Jesper Neumann som
kirkesanger ved Sundkirken. Indtil da havde holdningen været, at
menigheden godt kunne synge
højt nok selv, men som Jesper,
der kom i kirken som almindelig
kirkegænger før sin ansættelse,
siger: Der manglede nu noget, da
der ingen kirkesanger var.
Jesper er meget glad for sit job i
Sundkirken, for menigheden har
taget godt imod ham. Både som
sognepræst Hanne Lundsgaards

Foto: Hanne Lundsgaard

ægtemand og som kirkesanger.
Jesper mener, at det er meget
kendetegnende for den faste menighed ved kirken, at de er gode
til at tage imod de nye, der kommer til gudstjenesterne eller kirkens andre arrangementer. Det
er åbenhjertige mennesker, der er
meget opmærksomme på hinanden. Man mærker også hurtigt det
varme forhold menigheden har til
deres kirke, fortæller Jesper. Det
gør Sundkirken til et dejligt sted
at komme, man føler sig velkommen.
Til daglig er Jesper skoleleder i
Lolland Kommune, og det kan
godt være et stressende job, men
når Jesper står og synger til guds-

tjenesterne, så er al stress og alle
problemer glemt for en stund. Her
skal han bare være i nuet og gøre
sit bedste, for det vil hurtigt vise
sig, hvis han synger noget forkert
eller ikke rammer en tone. Især
når han vikarierer ved de tidlige
gudstjenester i Toreby, hvor organist og sanger står foran og tæt
på menigheden, bliver det meget
sårbart, men også mærkbart, at
Jesper gør en forskel med sin tilstedeværelse, og den konsekvens
kan han egentlig godt lide. Til
gengæld synes han, at der er for
langt mellem kirkesanger og menighed i Toreby ved højmesserne,
hvor kirkesangeren står lidt gemt
oppe på pulpituret.
Det er jo ellers ikke fordi Jesper
ikke har prøvet at synge i meget
store kirker før. Karrieren som
kirkesanger begyndte i Ribe
Domkirke, efter organisten samme sted havde opdaget Jesper i
et kammerkor. Alligevel overvejede Jesper aldrig at skifte først
lærerjob og siden skolelederjob
ud med en fuldtids kirkesangerstilling. Det er en måde at koble
af på. Jesper glæder sig altid til
at synge ved gudstjenesterne,
især, hvis der er en solo til ham,
og arbejdet har også givet ham
mod på at optræde i en musical i
Sprøjtehusets Teater. Jesper regner dog stærkt med at blive i sin
skolelederstilling. ”Men det er jo
kirkesangerstillingen, der er mit
hovederhverv”, siger Jesper med
et smil. Det skrev han nemlig under på, da han blev ansat i Sundkirken.

