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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. 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 2171 9600
E-mail:
sundbykirketjener@gmail.com

Sognemedhjælper: 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
Kirkeværge: Henning ØstergaardChristensen. Sakshøj 60, 4800
Nykøbing F. Tlf. 5485 6845

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 1. maj 2014

Flere oplysninger finder du på
Toreby Sogns hjemmeside

www.torebysogn.dk

Redaktionsudvalg:
Knud H. Kofoed (ansvarshavende), Per Nedergaard Hansen,
Christina Mielcke, Hanne Lundsgaard, Anne-Grethe Langergaard
Andersen, Ruth de Lasson (webredaktør).

Nyt fra Menighedsrådet

Menighedsrådets årlige
konstituering vedr. særlige hverv

På menighedsrådets møde 21.
november 2013 genvalgtes Knud
Henning Kofoed til formand,
Kirsten Jantzen til næstformand,
Henning Østergaard til kirkeværge, Hans R. Larsen til kasserer,
Birgitte Friis Hansen nyvalgtes
som kontaktperson og Kirsten
Jantzen genvalgtes som underskriftberettiget.
Tømrermester
Mogens West Hansen genvalgtes
som bygningssagkyndig.

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

Kirkestatistik

Tal fra årene 2012 og 2013 vedr. Toreby Sogn
Indbyggere:
5.260 pr. 1/1 2012 og 5.224 pr. 1/1 2013
Medlemmer:
4.498 pr. 1/1 2012 og 4.468 pr. 1/1 2013
2012
2013
Antal fødte
41
31
Antal døde
55
51
Antal døbte
34
33
Antal konfirmerede 43
47
Antal vielser
9
4
Antal velsignelser
0
0
Antal bisættelser/
44
45
begravelser			
Se også hjemmesiden www.sogn.dk

(18 i Toreby og 15 i Sundby)
(13 i Toreby og 34 i Sundby)
(4 i Toreby)
(17 i Toreby, 14 i Sundby og
14 andre steder)

Ord til eftertanke

– Tro er noget man lever
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Skrevet af sognepræst Hanne Lundsgaard

Når danskerne bliver spurgt om
deres værdier så betegner 72%
sig som troende. På trods af
mangfoldige diskussioner om
mandefald og kirkelukninger, så
er tallet ganske stabilt.
Kommer man jævnligt i kirken,
har man nok også mødt spørgsmålet fra sine omgivelser: ”Er du
meget religiøs?” Også som præst
bliver man af og til vurderet, enten ved at folk spørger direkte ”Er
du meget troende?”. Eller ved
omtale i 3. person ”Han eller hun
er meget troende”.
Hvad mener vi egentlig? Er tro
noget der kan måles på en skala?
Det tror jeg ikke, og jeg ved ikke
rigtig, hvad jeg skal svare, når jeg
bliver spurgt. ”Ja, jeg er troende,
jeg er kristen, jeg tror på Jesus
Kristus og treenigheden”. Men
jeg forstår mig ikke på at måle
det, som noget der er større eller
mindre.
Foto: Aleksandras Siekstele

”Troen kan flytte
bjerge” og havde
vi tro så stor som
et lille sennepsfrø, kunne vi ved
troens magt flytte
rundt på de store
træer. Men sådan
en tro har ingen
af os, uanset hvor
ofte vi beder og
kommer i kirken
og læser i biblen.
Tro er magt og
kraft, men ikke
som noget vi ejer
og kan fremvise.
Tro er magt og
kraft, Guds magt,
den tro lever Jesus
ud i menneskelivet.
Tro er at være tro og leve et tillidsfuldt liv, tro er troskab og trofasthed. Tro er at være tro mod
Gud, mod sin næste og mod det
liv som vi har fået betroet med de
udfordringer, problemer og opgaver, vi møder. Tro er noget man
lever. Vi skal alle sammen gøre
det der skal gøres.
Og vi skal gøre det Gud sætter
os til, nemlig at leve i kærlighed
mod ham og med hinanden. Vi
skal møde omverdenen med tillid
og håb.
Sådan en tro kan ikke måles med
en trosmålestok. Og heldigvis
er det heller ikke det Gud gør. I
Kristus rækker Gud os troen, det
er en gave. Kristus tror for os;
han er tro, også når vi tvivler og
svigter. Han tror på os, også når

vi ikke tror på ham!
Tro er noget man lever, ikke som
mindre, mere eller større.
Tro er at være tro i håb og i kærlighed. Det tror jeg faktisk de
fleste danskere er helt klar over
i virkelighedens verden, derfor
kan vi vel også ganske frimodigt
svare ”Ja, jeg er troende”!
Troen er ikke en klippe
midt i et stormpisket hav,
tro er at sejle trods bølger
over en truende grav.
Troen er ikke det sikre
midt i en verden af fald,
tro er at være til stede,
høre, når nogen har kaldt.
Troen er aldrig artikler
trykt i en indbunden bog,
tro er at vove sig udad
varsom og kærlig og klog.
Troen er det, som kan svigte
i en forfærdelig stund,
troen er det, som kan gribes
midt på den gyngende grund.
Tro er det levende, nære,
som gi´r mig kræfter og mod,
så jeg går med dig på vejen,
selv om jeg ikke forstod.
Tro er at løfte din stemme,
der hvor din fjende har magt,
tro er at satse på håbet
udsat for verdens foragt.
Tro er utrolige kræfter,
som vil forandre alt.
Vove sig dybt ind i mørket,
hvis der for alvor er kaldt.
Jens Rosendal
Nr. 83 i Højskolesangbogen
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Klubber

Børneklubben for 0. – 2. klasse
tirsdage kl. 14.00 – 16.00. Børnene vil blive hentet ved SFO´en
kl. 13.45.
Juniorklubben for 4. – 6. klasse
onsdage kl. 14.00 – 16.00.

Børne- og ungesiderne
Spaghettigudstjeneste

Tirsdag d. 4. marts kl. 17.30 –
19.30 i Sundkirken.
Vi starter med en børne- og familiegudstjeneste. Derefter spiser vi
spaghetti og kødsovs og slutter

med en lille aktivitet. Aftenen vil
være en optakt til sogneindsamlingen søndag d. 9 marts.
Alle er velkomne, uanset alder.
Pris for spisning: Voksne 20,- kr.,
børn 10,- kr.

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.

Nytårsparade i Sundby - foto: Thomas Florin Hansen

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

Sognets sider
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Sogneindsamling den
9. marts 2014

Toreby sogn og Folkekirkens
Nødhjælp har brug for frivillige
indsamlere.
Vi vil meget gerne nå rundt i hele
sognet i den gode sags tjeneste,
derfor har vi brug for dig!
Der er gudstjeneste kl. 10, derefter en bid brød inden vi begiver os
ud på ruterne.
En rute tager ca 2 timer.
Efter indsamlingen er der kaffe/
te/saft og kage.
Derfor: Meld dig som indsamler
d. 10. marts hos indsamlingsleder
Hanne Lundsgaard, halu@km.dk
tlf. 21 79 51 19 eller til Allan Kristiansen allan-k@turbopost.dk

Rockgudstjeneste i
Maribo Domkirke

Onsdag den 2. april kl. 20.00
Die Herren spiller og Per Vibskov
Nielsen, natkirkepræst i Roskilde,
prædiker ved rockgudstjenesten
2. april.
Gratis billetter kan bestilles og
printes på www.billetto.dk
Der er også billetter ved døren
(mindre antal).

Sognemøder

Sognemøderne holdes på skift i
Rytterskolen i Toreby og i Sundkirken. Kaffe og kage, kr. 20,-.
Onsdag den 26. marts kl. 19.30 i
Sundkirken
Salmesangsaften
Vi synger os igennem en god stak
nye salmer v/ Hanne Lundsgaard,
Jesper Neumann og Marina Jensen.
Tirsdag d. 29. april kl. 19.30 i
Rytterskolen, Toreby
Storm P. og troen i hans liv og
kunst
v/ sognepræst Otto Lundgaard
I et interview blev Storm P. spurgt,
hvad julen betød for ham. Svaret
faldt ærligt og prompte: ”Akkurat
det samme i dag, som da jeg var
syv år gammel … og ældre bliver
jeg aldrig overfor julen, og det
skal Vorherre have tak for!”
Storm P. talte ikke ofte om sin
tro, men han lod den dog komme
til udtryk på sin egen måde i sin
kunst – og også heri synes vi danskere at kende ham, måske fordi
vi i disse personlige træk også
genkender noget af os selv.
At han rent privat omtalte sine
malerier som ”små, skikkelige

Otto Lundgaard - foto: Britt Nielsen, Sj. Medier

altertavler” giver os også lejlighed til at møde hans tro i flere af
hans malerier, hvor også humoren
møder os i sit slægtsskab med en
af troens stærkeste udtryk, barmhjertigheden.
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Onsdag d. 21. maj kl. 19.30 i
Sundkirken
Mit Litauen
Sognepræst Christina Mielcke
fortæller med udgangspunkt i sit
eget liv om vores naboland Litauen, der nu gennem 20 år har været en del af hendes liv, efter hun i
sommeren 1994 blev gift med en
litauisk mand. Vi skal se billeder
og høre om menneskers liv i det
baltiske land, der nu er en del af
EU, men måske ikke er det mest
oplagte turistmål for danskerne,
fordi de ikke kender så meget til
det – endnu.

Sogneudflugt

Karise Kirke

Lørdag d. 24. maj kl. 9.30-17:30
Turen går i år til Stevns-halvøen.
Vi skal se Thorvaldsen-samlingerne på Nysø. Vi spiser frokost
i Præstø og kører til Vemmetofte
(adelige jomfru-)kloster og drik-

Sognets sider
ker eftermiddagskaffen i ”Gjerslev Bøgeskov” inden vi kører
forbi Elverhøj til Karise og ser
den spændende kirke, hvor vi afslutter turen med en kort andagt.
Udførligt program kommer til at
ligge i kirkerne, men reserver allerede nu datoen den 24. maj.
Pris for turen inkl. frokost og kaffe kr. 200, - pr. person.
Tilmelding senest søndag den 18.
maj på tilmeldingslister i kirkerne
eller til Vagn-Aage Sellebjerg på
tlf. 54 86 92 24

Koncerter

Søndag d. 9. marts kl. 19.00
Koncert i Toreby Kirke med
gospelkoret Soul Invitation
Kom til en glad aften i selskab
med gospelkoret Soul Invitation
under ledelse af Stefan Ægidius.
Vi bliver inviteret ind i en kristen
verden af rytmer, og der er sikkert
også noget vi kan synge med på,
så kom og vær med denne aften.
Alle er hjerteligt velkomne.
Søndag d. 6. april kl. 19.00
Forårskoncert i Toreby Kirke
Kirkesangerne Erhardt Rasmussen, Anne-Marie Keis og organist
Marina Jensen samt musikerne
Sabine og Monika Mogensen og
Marco Buono holder forårskoncert i Toreby Kirke denne søndag. Programmet bliver alsidigt
med musikalske indslag fra både
øst og vest, idet valse, serenader
og populærmusik blandes til en
festlig cocktail med lidt for enhver smag.

Søndag d. 4. maj kl. 19.00
Saxofonist Sabine Mogensen
afholder eksamenskoncert i
Sundkirken i forbindelse med
sin bacheloreksamen ved Det
Kongelige Danske Musikkonservatorium sammen med sin
medstuderende Ali B. Badreldin
og pianist Vagn Sørensen. Programmet denne aften vil byde
på barokmusik af J.S. Bach
samt kammermusik for saxofon
og klassiske saxofonværker fra
f.eks. Rusland, Frankrig, Japan
og Danmark.

Åbent Hus i Sundkirken

Hver 2. torsdag kl. 14.30-16.30
Alle er velkommen!
Kaffe/te og kage koster 20 kr.
Torsdag den 13. marts
Kello Strange:
”Børn fra Finland til Danmark
1939-44”
Torsdag den 27. marts
Thorbjørn Bay Christiansen:
”Vestindien under sejl”
Torsdag den 10. april
Kim Borregaard Eriksen:
”TV og Radio for ældre”

Sognets sider
Torsdag den 24. april
Ebbe Blockmann:
”Sigfred Pedersen i ord og toner”
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Vi starter kl. 19.00 og 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. 11. marts
Vi ser en film om skyld, tilgivelse, tab og håb. Da vi skal have
tid til at snakke om filmen slutter
aftenen først kl. 22.00.
Tirsdag d. 22. april
Vi skal i det kreative hjørne.
Vi tager udgangspunktet i påskens temaer.

Sigfred Pedersen 1962

Torsdag den 8. maj
Vagn-Aage Sellebjerg:
”Sne og varme kilder på Island”
Torsdag den 22. maj
Jonna og Mogens Hansen:
”Oplevelser fra mange rejser til
Ghana”

FISK –
Fælleskab I SundKirken
- nu for voksne kvinder
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.

Tirsdag d. 13.maj
Ud i det blå!

Gudstjenesteværksted i
Sundkirken

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:

Babysalmesang

Så er der igen babysalmesang i
Rytterskolen for alle 0-12 måneder gamle babyer og deres
voksne. Vi synger salmer og
børnesange, rasler med rasleæg,
leger med Pelefanten og danser
med de små. Sangen ledes kyndigt af Kirsten Pedersen, som er
uddannet musikpædagog, og det
er ganske gratis at deltage. Medbring et tæppe eller lignende, som
dit barn kan ligge på, så sørger
vi for resten og byder på en kop
kaffe eller the og en god snak efter sangen. Man må gerne deltage
selvom man ikke kan være med
alle gangene. Tilmelding til kirkekontoret (se kontaktoplysninger s. 2). Vel mødt i Rytterskolen
disse dage:
Onsdag d. 26. marts
Onsdag d. 9. april
Onsdag d. 30. april
Onsdag d. 14. maj
Tirsdag d. 27. maj
Onsdag d. 11. juni

Tirsdag den 11. marts kl. 16
Tirsdag den 1. april kl. 16
Tirsdag den 6. maj kl. 16
Alle kan være med – uanset forudsætninger.

Lørdagsdåb i Toreby Sogn

Disse lørdage er der mulighed for dåb i Toreby Sogn:
Lørdag d. 29. marts kl. 11. 00
i Toreby Kirke
Lørdag d. 26. april kl. 11.00
i Sundkirken
Lørdag d. 31. maj kl. 11.00
i Toreby Kirke
Lørdag d. 28. juni kl. 11.00
i Sundkirken
Hvis der ikke er indskrevet
børn til dåb på de pågældende dage, holdes der ikke gudstjeneste.
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Sangaftner

1. onsdag i måneden kl. 19.30 i
Sundkirken
Den 5. marts
Den 2. april
Den 7. maj

Konfirmanderne laver
gudstjenester

Årets konfirmander får lov til at
prøve kræfter med at lave deres
egen gudstjeneste. Alle er velkomne til at komme og deltage.
7b laver gudstjeneste i Sundkirken den 16. marts kl. 16
7a laver gudstjeneste i Toreby
Kirke den 30. marts kl. 19

Skærtorsdagsmiddag

Torsdag d. 17. april kl. 17.00
holder vi gudstjeneste i Toreby
Kirke og efter gudstjenesten spiser vi sammen i Rytterskolen.
Middagen er efterhånden en tradition, og det er ganske gratis at
spise med, men vi vil gerne have
en tilmelding senest fredag d.
11.april af hensyn til indkøb og
borddækning. Tilmelding sker
til kirkekontoret eller sognepræst
Christina Mielcke (se kontaktoplysninger side 2). Vi håber at
mange har lyst til at komme og
dele et påskemåltid med os.

www.torebysogn.dk

Besøg vores hjemmeside med
aktuel information om gudstjenester, arrangementer i sognet, nyttige informationer om kirkelige
forhold m.m.

Ældreklubben i
Rytterskolen

Mandag d. 3. marts kl. 14.00 16.30
Børneergoterapeut
Marianne
Skaaning, Toreby, fortæller om
sin tur til Zimbabwe for Mellemfolkeligt Samvirke og Folketidende i efteråret 2013

Mandag d. 7. april kl. 14.00 16.30
Tag med Vagn-Aage Sellebjerg
til de varme kilder og gejsernes
land.
Vi slutter med at spise smørrebrød.

Årsmøde i B&U-huset

Årsmøde i B&U Huset afholdes søndag d. 27. april kl.11.30,
umiddelbart efter gudstjenesten.
Efter mødet vil B&U Huset byde
på en let frokost.

Mission & diakoni
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Danmissions
stiftsårsmøde

Danmission holder stiftsårsmøde
søndag d. 30. marts 2014 i Sakskøbing.

Kvindernes internationale
Bededag

Fredag den 7. marts 2014 fejres
Kvindernes Internationale Bededag udover hele verden. Kvinder
fra alle forskellige kirkesamfund
er velkomne i Sundkirken kl.
15.00 til gudstjeneste og kaffe,
samt orientering om de projekter,
der i år samles ind til. Temaet for
dagen er Vandstrømme i ørkenen,
og det er Christina Mielcke der
holder prædikenen.
I år vil der være fokus på Egyptens kvinder. Se mere på www.
kvindebededag.dk

Årsmøde i Toreby Sogns
menighedspleje
Vi begynder kl. 10.30 med højmesse i Sakskøbing Kirke, hvor
Birgitte Nørgaard Warming er
prædikant. Efter gudstjenesten
byder vi på frokost i præstegårdens konfirmandstue, og herefter
vil Birgitte Nørgaard Warming
fortælle om Danmissions projekter i Indien, som hun har besøgt
i januar 2014. Hun er teamleder
for netværk og står i spidsen for
Danmissions kontakter til sogne
og grupper i Danmark.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Gudstjenester på omsorgscentrene
Toreby Omsorgscenter

Tirsdag den 18. marts kl. 14.00
Tirsdag den 22. april kl. 14.00
Tirsdag den 27. maj kl. 14.00
Alle ved Christina Mielcke

Torsdag d. 27. marts kl. 19.00 i
Sundkirken er der årsmøde i Toreby Sogns menighedspleje.
Vi har i år inviteret Mei Petersen, koordinator i Samvirkende
Menighedsplejer og ansat på Lolland-Falster, til at komme og fortælle om sit arbejde. Så kom og
hør både om sognets lokale diakonale arbejde og hvad der sker
i stiftet. Vi byder på en kop kaffe
eller the samt et stykke kage. Alle
er hjerteligt velkomne.

Sundby Omsorgscenter

Tirsdag den 25. marts kl. 14.30
Tirsdag den 15. april kl. 14.30
Tirsdag den 20. maj kl. 14.30
Alle ved Hanne Lundsgaard
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Dato og tid

Arrangementskalender
Arrangement

Sted

Mandag. 3.marts kl. 14.00

Ældreklub v/ Marianne Skaaning

Rytterskolen

Onsdag d. 5. marts kl. 19.30

Sangaften

Sundkirken

Torsdag d. 6.marts kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Sundkirken

Fredag d. 7. marts kl. 15.00

Kvindernes internationale bededag

Sundkirken

Søndag d. 9. marts kl. 10.00

Sogneindsamling

Sundkirken

Søndag d. 9. marts kl. 19.00

Koncert v/ Soul Invitation

Toreby Kirke

Tirsdag d. 11. marts kl. 16.00

Gudstjenesteværksted

Sundkirken

Tirsdag d. 11. marts kl. 19.00

FISK

Sundkirken

Torsdag d. 13. marts kl. 14.30

Åbent Hus v/ Kello Strange

Sundkirken

Onsdag d. 26. marts kl. 19.30

Sognemøde v/ Hanne Lundsgaard

Sundkirken

Torsdag d. 27. marts kl. 14.30

Åbent Hus v/ Thorbjørn Bay Christiansen

Sundkirken

Torsdag d. 27. marts kl. 19.00

Årsmøde i menighedsplejen

Sundkirken

Tirsdag d. 1. april kl. 16.00

Gudstjenesteværksted

Sundkirken

Onsdag d. 2. april kl. 19.30

Sangaften

Sundkirken

Onsdag d. 2. april kl. 20.00

Rockgudstjeneste

Maribo Domkirke

Søndag d. 6. april kl. 19.00

Koncert v/ Erhardt Rasmussen m.fl.

Toreby Kirke

Mandag d. 7. april kl. 14.00

Ældreklub v/ Vagn-Aage Sellebjerg

Rytterskolen

Torsdag d. 10. april kl. 14.30

Åbent Hus v/ Kim Borregaard Eriksen

Sundkirken

Tirsdag d. 22. april kl. 19.00

FISK

Sundkirken

Torsdag d. 24. april kl. 14.30

Åbent Hus v/ Ebbe Blockmann

Sundkirken

Tirsdag d. 29. april kl. 19.30

Sognemøde v/ Otto Lundgaard

Rytterskolen

Torsdag d. 1. maj kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Rytterskolen

Søndag d. 4. maj kl. 19.00

Koncert v/ Sabine Mogensen

Sundkirken

Tirsdag d. 6. maj kl. 16.00

Gudstjenesteværksted

Sundkirken

Onsdag d. 7. maj kl. 19.30

Sangaften

Sundkirken

Torsdag d. 8. maj kl. 14.30

Åbent Hus v/ Vagn-Aage Sellebjerg

Sundkirken

Tirsdag d. 13. maj kl. 19.00

FISK

Sundkirken

Onsdag d. 21. maj kl. 19.30

Sognemøde v/ Christina Mielcke

Sundkirken

Torsdag d. 22. maj kl. 14.30

Åbent Hus v/ Jonna og Mogens Hansen

Sundkirken

Lørdag d. 24. maj kl. 9.30

Sogneudflugt til Stevns

Kirkebil til Toreby Kirke

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

Kørsel til Sundkirken

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

Gudstjenesteliste

Toreby Kirke

2. marts
10.30 Christina Mielcke
Fastelavn		
4. marts		
		
7. marts		
		
9. marts
10.30 Christina Mielcke
1. søndag i fasten		
16. marts
9.00 Hanne Lundsgaard
2. søndag i fasten
Morgensangsgudstjeneste
		
23. marts
10.30 Christina Mielcke
3. søndag i fasten		
30. marts
10.30 Christina Mielcke
Midfaste
19.00 7a’s konfirmander
laver gudstjeneste
6. april
10.30 Christina Mielcke
Mariæ bebudelsesdag		
13. april
10.30 Christina Mielcke
Palmesøndag		
17. april
17.00 Christina Mielcke
Skærtorsdag		
18. april
10.30 Christina Mielcke
Langfredag		
20. april
10.30 Christina Mielcke
Påskedag		
21. april
10.30 Christina Mielcke
2. Påskedag		
27. april
9.00 Hanne Lundsgaard
1. søndag efter påske
Morgensangsgudstjeneste
4. maj
10.30 Christina Mielcke
2. søndag efter påske		
11. maj
10.30 Christina Mielcke
3. søndag efter påske
Konfirmation
16. maj
10.30 Hanne Lundsgaard
Bededag		
18. maj
10.30 Christina Mielcke
4. søndag efter påske		
25. maj
9.00 Hanne Lundsgaard
5. søndag efter påske
Morgensangsgudstjeneste
29. maj
10.30 Christina Mielcke
Kristi himmelfartsdag		
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Sundkirken

10.00 Hanne Lundsgaard
17.30 Hanne Lundsgaard
Spaghettigudstjeneste
15.00 Christina Mielcke
Kvindernes Int. bededag
10.00 Hanne Lundsgaard
Sogneindsamling
10.00 Hanne Lundsgaard
16.00 7b’s konfirmander
laver gudstjeneste
9.00 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard
19.00 Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard
En anderledes gudstjeneste
10.00 Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard
9.00 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
10.00 Christina Mielcke
Konfirmation
10.00 Hanne Lundsgaard
Konfirmation
10.00 Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard
12.00 Hanne Lundsgaard
CKR konfirmation

Bagsiden

Fokus på sognemedhjælperen
Interview med Anne-Grethe Langergaard Andersen v/Christina Mielcke
Hvis du har et barn i en af kirkens klubber eller kommer i ældreklubben i Toreby, ved du nok
også hvem Anne-Grethe er, men
for mange mennesker kan sognemedhjælperens arbejde måske
være lidt usynligt. Toreby Sogn
er så heldigt stillet, at vi kan have
en fuldtids sognemedhjælper, og
hendes opgaver er mange og forskelligartede. Anne-Grethe er ansat til at tage sig af børnearbejdet
i kirken, men hun har også ældreklub, er med til at lave børnegudstjenester, deltager i undervisningen af konfirmander, hun er med
i planlægningen af FISK – et fællesskab for voksne kvinder midt
i livet, lige som hun koordinerer
og deltager i feriehjælpen og menighedsplejens øvrige arbejde.
Sognemedhjælperen er kort sagt
lidt med i det hele og derfor en
meget vigtig del af kirkens virke
i sognet.

Foto: Christina Mielcke

Spørger man Anne-Grethe selv,
så er dette et ønskejob. Og det er
endnu bedre, end hun havde forestillet sig, da hun søgte stillingen,
for nu kan hun få lov til at arbejde
med det, som hun brænder mest
for, nemlig at formidle kristendom til børn. Hendes oprindelige
plan for livet var at blive sygeplejerske fra diakonhøjskolen i Århus og derefter blive udsendt som
missionær, gerne i Nigeria, hvis
det kunne lade sig gøre. Men kærligheden kom i vejen for de planer, da Anne-Grethe på et kursus i
Haslev mødte sin mand og fulgte
med ham til Falster.
Anne-Grethe blev socialpædagog
og arbejdede i Bo og Naboskab,
hvor hun blandt andet var med
til at sætte fokus på udviklingshæmmedes gudsbillede og deres
forhold til døden. Noget man har
arbejdet videre med siden. I årene
2005-7 uddannede Anne-Grethe

sig til lærer og underviste i kristendom i Folkeskolen, men syntes at der manglede noget, når hun
ikke måtte forkynde evangeliet.
Anne-Grethe har altid selv været
en del af det kirkelige børnearbejde, først som deltager i klubberne,
siden som leder på frivillig basis.
Nu glæder hun sig over, at det er
hendes daglige arbejde, som hun
endda bliver betalt for. Og det er
især arbejdet med børn, der giver
arbejdsglæden. Hun elsker børnenes umiddelbarhed og deres
naturlige forhold til kristendommen, de er nysgerrige og stiller
sjove og af og til overraskende
spørgsmål.
Det spændende ved at arbejde i
kirken er også at man er med hele
vejen fra idéerne opstår og til de
føres ud i livet, og Anne-Grethe
kan være en aktiv del af det hele.
Det har været spændende at gå
fra at være kirkegænger til
at blive en del af det, der
foregår bag kulisserne. Det
er et job, som helst ikke
skal blive rutine, der må
opfindsomhed og fornyelse til hele tiden, til glæde
for alle der benytter sig
af kirkens mange tilbud.
Anne-Grethe har opgivet
tankerne om nogen sinde
at blive missionær, hun
kan godt nøjes med det
frivillige arbejde for Danmission. Hendes liv er her,
og nu tænker hun, at det
er bedre at uddanne lokale
samarbejdspartnere og på
den måde gøre en forskel
ude i verden.

