TOREBY SOGN

KIRKENYT

69. ÅRGANG  NR. 4 - SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2016

Foto: Aleksandras Siekstele

Menighedsrådsvalg 2016 - se bagsiden!

www.torebysogn.dk

Side 2

Adresser og træffetider

SOGNEPRÆSTER
Pastor Christina Mielcke
Torebyvej 32, 4891 Toreby
Tlf. 5486 9028
E-mail: chm@km.dk
Træffes som regel 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:
Fredag 28. oktober 2016

Kirketjener: Ulla Brandt.
Træffes bedst tirsdag - torsdag.
Mandag fri.
Mobil 2171 9600, tlf. 5484 1301
E-mail:
sundkirketjener@gmail.com

Menighedsrådet har i maj måned
foretaget det årlige kirkesyn, hvor
bygninger, kirkegård, udenoms
arealer, installationer og inventar
blev gennemgået.
I Toreby påregnes følgende arbejder udført i år: Kalkning af kirken, kapellet, kirkegårdsmuren
mod syd og kirkegårdsmuren ved
graverbygning. Køkkenet i Hulen
(spejderhuset) udskiftes også i år.
Rytterskolen og Hulen påregnes
kalket næste år.

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: uhoc1949@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
Kirkesyn 2016

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

I Sundkirken påregnes følgende
arbejder udført i 2017, hvis der er
midler til det: Omfugning af gavl
på menighedssal, fugereparation
af sydgavl på kirkesal, slibning
og overfladebehandling af gulv i
kirkesal og menighedssal og rydning af krat ved spejdergrunden.
Etablering af køkken i kælderen
påregnes udført i 2018, hvis der
er midler til det.

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
Kirkegårdstakster

Et under Lolland Østre Provsti
nedsat udvalg arbejder på nye kirkegårdstakster, baseret på udgifter til materialer, tidsforbrug, meter hæk, kg gran osv. Udvalgets
forslag behandles herefter i provstiudvalget før endelig vedtagelse
i menighedsrådene. Ikrafttræden
1. januar 2017, således at den i
økonomiloven fastsatte målsætning om ”ensartede takster i ligningsområdet” er sikret.

Ord til eftertanke

Så gør dog noget, Gud!
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Skrevet af sognepræst Christina Mielcke
”Jeg ved, hvilke planer jeg har
lagt for jer, siger Herren, planer
om lykke, ikke om ulykke, om
at give jer en fremtid og et håb.”
(Jer 29,11)
Når vi ser os om i verden, ser på,
hvad der sker – med oprør, krige
og terror mange steder, også ganske tæt på os selv i Europa, så bliver vi i tvivl. Vil Gud os det godt?
Er der overhovedet en Gud? Af
og til ser det ikke sådan ud. Når
krige sender millioner på flugt fra
sønderbombede byer, når børn
dør i vanvittige angreb på civile
midt i hverdagen. Hvor er Gud så
henne, og hvorfor gør Han ikke
noget for at stoppe den slags?
Gud har gjort noget for at stoppe
menneskelig ondskab. Han har
givet os sin søn, Jesus Kristus,
som sagde til os, at vi skal elske
vor næste som os selv. Ja, Jesus
sagde faktisk også, at vi skal elske vores fjender og bede for
dem, der forfølger os. (Matt 5,44)
Gennem Jesus har Gud givet os
mange ord om, hvordan vi skal
leve sammen her i verden. Og
ikke bare ord, men også eksempler til efterfølgelse. Dengang, da
Jesus gik omkring i Israel og lærte
mennesker om Guds vilje, var der
også ufred. Der var krig og terror
og daglige uretfærdigheder. Og
Jesus talte stadig om, at vi skal

Læs tidligere udgaver af
Ord til eftertanke
samt prædikener fra
sognets kirker på
www.torebysogn.dk

Foto: Chrisitna Mielcke

elske hinanden. Han prædikede
aldrig had eller oprør eller hævn.
For som Guds søn vidste han, at
hævnen alene er Guds. De onde
vil komme til at betale for deres
ondskab, om ikke her på jorden,
så når de står for dommeren på
den yderste dag.
Jesus vidste også, hvad had gør
ved mennesker. Det splitter os,
det nedbryder os og forurener
vores sjæl og hjerte med ondskabsfulde tanker. Hvad hjertet er
fuldt af, løber munden over med,
og derfor skal vi altid prøve at
skubbe det onde fra os og nægte
at leve i had og uforsonlighed.
Det kan vi godt, hvis vi vil. Hvis
vi lytter til Jesu ord og holder os
til dem, fremfor bare at løbe med,
når der råbes på hævn. Gud vil os
det godt. Men Han har også givet os en fri vilje til at vælge at

gøre det onde. Når vi tager våben
i hænderne, når vi lader hadet få
frit løb, så har vi stillet os på mørkets side. På Satans side. Så gør vi
ikke længere Guds vilje. Hvis du
tror, at du tjener Gud og vor Herre Jesus Kristus ved at forbande
og forfølge andre mennesker, så
har du læst for lidt i evangelierne,
så trænger du til at læse Jesu ord
om, at vi skal elske hinanden. Vi
kan kun leve i håbet om en god
fremtid for os selv og andre, hvis
vi lægger vreden og hævngerrigheden bag os. Hvis vi lader os opsluge af mørket og ondskaben, så
bliver vi præcis som dem, vi havde sat os for at bekæmpe. Derfor
skal vi følge Jesus og leve som
Guds børn i indbyrdes kærlighed.
Da gør vi Guds vilje og kan håbe
på at leve i en fredeligere verden.
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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. klasse og op
onsdage kl. 15.10 – 17.10. Børnene skal selv komme over i kirken.
Begge klubber foregår i kirkens
aktivitetsrum i kælderen. Vi starter med brød og saft. Derefter
synger vi lidt og hører en bibelhistorie. Dagens program veksler
mellem kreative aktiviteter, leg,
spil og drama. Til sidst slutter vi
med at tænde lys og beder Fadervor. Du behøver ikke at tro på
Gud, for at komme i klubberne.
Du behøver heller ikke være særlig god til noget bestemt.
Kontakt: Kirkemedarbejder Anne-Grethe Andersen, se side 2.

Børne- og ungesiderne
Der vil være mørkt i kirken, så
tag en lommelygte med. Lygtemænd og udhulede græskar stilles udenfor kirken. Man må gerne
være udklædt. Du kan komme
op i kirkens tårn og rundt på den
mørke kirkegård. Gudstjenesten
arrangeres sammen med KFUMspejderne i Toreby. Kom og vær
med hvis du tør!

Halloween-gudstjeneste

Gys og uhygge kan forekomme
til den anderledes familiegudstjeneste søndag d. 30/10 kl. 19.00 i
Toreby Kirke. Vi fejrer, at lyset
sejrer over mørket og døden, og
vi har pyntet op til Halloween.

KFUM-spejderne, Engmose Gruppe, Sundby

Hjemmeside: www.engmose-gruppe.dk
Bæverne (0.-1. kl.) tirsdage 16.30-18.00. 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
Ulvene (2.-3. kl.) mandage 16.30-18.00.
Junior (4.-6. kl.) mandage 18.30-20.00
Troppen (7.-9. kl.) mandage kl. 18.30-20.00
Rover & senior (8. kl.-17 år) mandage kl. 18.30-20.00
Gruppeleder: Anne Marie Lise, tlf. 40 52 76 96

Minikonfirmander

Igen i år tilbydes alle børn i 3.
klasse minikonfirmand.
Minikonfirmand er dåbsoplæring,
hvor børnene lærer om Gud, Jesus, kirke og tro.
Forløbet strækker sig over 10
gange og starter torsdag den 1.
september kl. 14.15.
Minikonfirmandundervisningen
foregår i Sundkirken, og her vil
børnene møde kirkemedarbejder
Anne-Grethe Andersen og præsterne Christina Mielcke og Hanne Lundsgaard.
Tilmelding senest torsdag den 25.
august til halu@km.dk eller via
sognets hjemmeside.

Gudstjeneste og Mad
– spaghettigudstjenesterne ændres lidt

Det er ikke altid vi serverer spaghetti, derfor ændrer vi nu navn
til ”Gudstjeneste og mad”.
Vi ændrer også en lille smule på
tidsplanen og forløbet.
Kl. 16.30-17 Drop ind. Frugt,
saft og kaffe på kanden, læs
avisen, spil et spil, strik en pind
og fald til ro.
Kl. 17 Aktiviteter til dagens
emne. Her vil være forskellige
grupper at vælge imellem.
Kl. 17.45 Gudstjeneste.
Kl. 18.20 Spisning. 20 kr. for
voksne, 10 kr. for børn, max 50
for en familie
Kl. 19 Farvel og tak for i aften.
Alle aldersgrupper er velkomne
til ”Gudstjeneste og mad”; man
behøver altså IKKE være børnefamilie for at deltage. Ambitionen
er at skabe et rart fællesskab om
både gudstjeneste og mad hvor
alle, der har lyst, kan være med.
Efterårets ”Gudstjeneste og mad”
er tirsdag den 27. september kl.
16.30.

Børne- og ungesiderne
Spejdersommerlejr
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der www.facebook.com/EngmoseGruppeKFUM
I Engmose Gruppe har vi også
nogle fantastiske eventyrlystne

45 spejdere fra Engmose Gruppe
drog d. 25 juni på sommerlejr.
Målet var Næsbycenteret, der ligger ved Glumsø på Sjælland. Forude ventede 5 dage med en masse
sjove og spændende aktiviteter.
Forskellige løb, at lave kopper af

kokosnødder, sove i shelter, gåog kano hike på og ved Susåen.
Og om mandag havde vi et løb,
hvor vi arbejdede med vores vision ’ sammen rykker vi verden
med vilje’. Det var et løb som
omhandlede børnekonventionen
og børns rettigheder. Det var en
rigtig god dag, vi fik snakket og
stillet en masse spørgsmål. Nogle
sendte rettigheder med en raket
til en ny verden. Andre skulle
give og tage dem fra en ’person’,

og hvad sker
der så, og hvad
for en rettighed
er vigtigst? Og
hele dagen gjorde os forhåbentlig
lidt klogere på, hvad børnerettigheder endelig er, og hvorfor vi
har dem.
Vi havde en
rigtig god og
hyggelig gruppesommerlejr.
Har man lyst til
at se nogle billeder fra sommerlejren kan man
gå ind på vores
facebookside og
kigge. Den hed-

unge mennesker. Vi har 3 spejdere som er draget til udlandet for
at få en på opleveren. En er taget
helt om på den anden side af kloden til Australien, som udvekslings ’spejder’. En anden er taget
til Tjekkiet for at være frivillig på
et spejdercenter. Og til sidst har
vi en, som er taget til Kandersteg
i Schweiz. Kandersteg er et internationalt spejdercenter, som blev
grundlagt i 1923 af Lord Baden
Powell. Vi glæder os til at høre
om deres spændende eventyr, når
de kommer hjem.

Lørdagsdåb i Toreby Sogn
Disse lørdage er der mulighed
for dåb i Toreby Sogn:

Lørdag d. 24. sept. kl. 11.00
i Toreby Kirke
Lørdag d. 29. oktober kl. 11.00
i Sundkirken
Lørdag d. 26. nov. kl. 11.00
i Toreby Kirke
Hvis der ikke er indskrevet
børn til dåb på de pågældende dage, holdes der ikke gudstjeneste.

Side 6
Ældreklub

OBS. Vi har ændret dagen, så
Ældreklubben fremover er den
sidste torsdag i måneden. Vi har
også ændret tidspunktet, så det nu
er fra kl. 14.00 – 16.00.

Trods sit navn er Ældreklubben åben for alle. Hvis du synes
programmet lyder spændende, så
bare kom. Vi mødes i Rytterskolen, Toreby. Vi stater med kaffe/te
og kage, og det koster 20,- kr. at
være med.
Har du brug for kørsel til ældreklubben kan du kontakte kirkemedarbejder Anne-Grethe Andersen, se side 2.
25. august
Mette Bentzen (tidligere skuespiller/instruktør, med en fortid
bl.a. i Teatret Masken) fortæller
om at være frivillig i Flerkulturelt
Center i Nykøbing - der er tilknyttet Dansk Flygtningehjælp, som
ønsker at fremme integration og
netværksdannelse. Mette håber
at have en med, der kan fortælle
personligt om, hvad det vil sige,
at være flygtning i Nykøbing F.

Sognets sider
29. september
Vi skal høre om Dansk Kherwara
Mission. Anne-Birthe Ottosen
vil fortælle om deres pigehjem i
Kherwara i Indien, hvor de giver
fattige piger en værdig opvækst,
tøj på kroppen, mad tre gange om
dagen og skolegang.
27. oktober
Sognepræst i Ønslev-Eskilstup
Torben Jørgensen vil fortælle om
sin tid som sømandspræst ved
Skt. Nikolaj danske sømandskirke i Hull ved Humberfloden i det
nordøstlige England.

i Sundkirken.
Programmet veksler og byder på
både samtaler og aktiviteter. Ofte
tager vi udgangspunkt i vores
eget liv.
Vi drikker kaffe/te undervejs i
programmet og der vil altid være
tid til løs snak.
Kl. 21.00 slutter vi inde i kirken
med en ny salme, en moderne
bøn, et ord og Fadervor.
Torsdag d. 1. september kan du
komme med Elizabeth Knox-Seit
på en minipilgrimsvandring og
se det nye pilgrimshus i Maribo,
hvor vi slutter med en kop kaffe.
Vi mødes ved Pilgrimshuset/
Domkirken kl. 19.00. Har du
brug for fælles transport kan du
kontakte Hanne eller Anne-Grethe. Husk traveskoene.

24. november
I 2017 fejrer vi 500 års reformationsjubilæum. Anne-Grethe
Andersen vil fortælle om en rejse
i Luthers fodspor. Hør om den
kendte borg Wartburg, hvor Luther holdt sig skjult i 1521 efter
rigsdagen i Worms og om Wittenberg, hvor Luther underviste og
slog sine teser op på slotskirkedøren i 1517.

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

Torsdag d. 6. oktober kan du være
med til at spille ”Om at være
menneske”. Spillets formål er at
skabe refleksion og gode samtaler, så det håber vi lykkedes.
Torsdag d. 10. november kl.
18.00 handler om mad og tro.
Vi starter med at lave aftensmad
sammen.

Sognets sider
Indskrivning af konfirmander fra 7.A

I forbindelse med gudstjenesten
i Toreby Kirke søndag d. 4. september kl. 10.30 er der indskrivning af konfirmander fra 7.A,
som skal gå til konfirmationsforberedelse hos sognepræst Christina Mielcke. Efter gudstjenesten
er der kirkekaffe og efter kaffen
er der orienteringsmøde for konfirmander og forældre i kirken.

Høstgudstjeneste i Toreby
Kirke
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bl.a. den årlige sommerfest.
Medlemmerne får tilsendt skriftelig indkaldelse med dagsorden
for mødet.
Årsmødet starter med fællesspisning. Tilmelding til mødet skal
ske til sundkirketjener@gmail.
com 54841301/21719600 (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!

Søndag d. 11. september kl. 10.30
Kom og vær med til en af årets
særligt festlige gudstjenester,
hvor vi synger nogle af vore
skønne høst- og efterårssalmer,
og kirken er smukt pyntet. Denne
dag må man meget gerne medbringe blomster, frugt eller anden
høst fra haven. Efter gudstjenesten får beboerne på Toreby Omsorgscenter den medbragte høst,
så de også kan glæde sig over,
hvad Gud har givet os.

Vandretur

Musik-høst-gudstjeneste i
Sundkirken

Koncert i Sundkirken

Søndag den 18. september kl. 16
Årets høstgudstjeneste er blevet
til i samarbejde med Torebykoret som hører til under Kirkemusikskolen. Koret medvirker ved
gudstjeneste, hvor der også er
prædiken og altergang.
En festlig og anderledes høstgudstjeneste.

Søndag den 25. september
Efter formiddagens gudstjeneste i
Sundkirken tager vi på vandretur,
ledet af Vagn-Aage Sellebjerg.
Denne gang går turen til Kløften
i Stensby skov. Vi starter med at
spise madpakker ved Peterskirken. Der køres fælles i biler til
startstedet.
Medbring egen madpakke og
drikke og passende tøj og sko/
støvler efter vejret.
Søndag d. 25. september kl. 19.00
Vi får denne søndag besøg af
koret Ad Libitum, som til daglig
har base i Nykøbing F og ledes

af organist Kirsten Thorup. Koret
vil synge for os, men der vil også
være indslag med orgelspil, og vi
får også lov til selv at synge med
på et par salmer.

Begyndergudstjeneste og
konfirmandvelkomst for
7b m.fl.

Søndag den 2. oktober 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 meningen med
den måde, vi holder gudstjeneste
på.
Gudstjenesten er velkomstgudstjeneste for de konfirmander der
skal gå til forberedelse hos Hanne
Lundsgaard. Både konfirmanderne og deres forældre er inviteret.
Men gudstjenesten er også for
alle andre, hvad enten man er
ægte nybegynder eller kender
gudstjenesten godt. Gudstjenesten vil ikke være længere end
normalt.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe og saft til alle.

Årsmøde
Sundkirkekredsen

Onsdag den 21. september kl.
18.30 i Sundkirken
Sundkirkekredsen er en menighedskreds, som arbejder med
Sundkirkens liv og vækst, og hertil skaffes økonomiske midler fra

Ad Libitum
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Sognets sider
Sundkirken sammen med Hanne
Lundsgaard:
Tirsdag den 20. september kl. 16
Tirsdag den 25. oktober kl. 16
Alle kan være med – uanset forudsætninger

Sangaftner

GLAD

Babysalmesang i Rytterskolen

gudstjeneste

Frivilligfest i Sundkirken

Fredag den 7. oktober kl. 17.30
Alle frivillige i og omkring kirkerne inviteres til frivilligfest.
Medhjælpere ved sommerfesten,
klubledere, spejderledere, menighedsrådsmedlemmer, frivillige
kordegne o.a – kort sagt alle frivillige er inviteret.
Invitation udsendes særskilt.

Alle Helgen

1. søndag i november, den 6. 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.

Gudstjenesteværksted
Sundkirken

Gudstjenester for og med unge
og voksne udviklingshæmmede i
Guldborgsund Kommune.
Fire gange om året holder vi en
kort og GLAD gudstjeneste. Det
foregår onsdag formiddag og alle
slags mennesker er velkomne.
Efter gudstjenesten er der samvær med lidt at spise og drikke.
Efterårets gudstjenester foregår
Onsdag 21. september kl. 10 i
Sundkirken
Onsdag 16. november kl. 10 i
Sundkirken
Vil man vide mere er man velkommen til at kontakte Hanne
Lundsgaard, 21 79 51 19 halu@
km.dk eller Erik Christophersen
61 22 68 22 mail: ec@nykfsogn.
dk

1. onsdag i måneden kl. 19. i
Sundkirken
Den 7. september
Den 5. oktober
Den 2. november

Der er babysalmesang i Rytterskolen i Toreby for alle babyer fra
0 – 12 måneder og deres voksne.
Det er gratis at gå til babysalmesang, og det eneste I skal have
med, er noget, jeres barn kan ligge på, en dyne eller et tæppe. Det
er igen musikpædagog Kirsten
Pedersen som leder sang, dans og
lege. Bedsteforældre er velkomne
til at være med, og man må gerne
tilmelde sig, selv om man ved, at
man ikke kan komme alle gangene. Tilmelding til kirkekontoret
(se s. 2)
Vi mødes disse onsdage kl. 13 –
14:
14. september
28. september
12. oktober
2. november
16. november
30. november

GLAD gudstjeneste i Lindeskovkirken Foto: Claus Hansen

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

Årets initiativpris uddeltes
på Landemodet i Maribo d.
8. juni og gik i år til gruppen
bag GLAD-gudstjenesterne.

Sognets sider
Trænger du til lidt opbyggelig
læsning, et åndeligt pust, i din
hverdag? Så kig ind på vores
hjemmeside www.torebysogn.
dk og læs Ord til eftertanke eller
Hannes og Christinas prædikener.
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Åbent Hus i Sundkirken

2. torsdag i måneden. Alle er velkomne. Kaffe og kage koster 20
kr. Vil du have kørelejlighed til
Åbent Hus, så henter vi dig. Ring
blot til Sundkirken senest én time
før på tlf. 54 84 13 01.
Torsdag den 8. september kl.
14.00 -16.00
John Hansen: ”Alsace og Europaparlamentet”
John Hansen tager os i ord og
billeder med til den rige provins
med dens grønne bjerge, vinmarker, gamle byer, den flotte by
Strasbourg og Europarlamentet.
Torsdag den 13. oktober kl.
14.00 – 16.00
Linda Sommer:
”Politibetjent i Grønland”
Linda Sommer fortæller om og
viser billeder fra sine 4 år som
betjent i Grønland – herunder om
sin slæderejse med hunde.
Torsdag den 10. november kl.
14.00 – 16.00
Keld Lund:
”Thailand”
Keld Lund fortæller om og viser
billeder fra sin spændende tur
rundt i Thailand, han var bl.a. til
blomsterfestival i Chiang Mai og
på kajakture.

Sognemøder

Sognemøderne holdes på skift i
Rytterskolen i Toreby og i Sundkirken.
Kaffe og kage koster 20 kr.

Onsdag den 26. oktober kl. 19.30
i Sundkirken
Salmesangsaften – vi synger fra
”100 salmer”
Vi har indkøbt de nye salmetillæg ”100 salmer” til begge vores

kirker. Denne aften vil vi prøve
at synge nogen af de nye salmer.
Organist Marina Jensen og kirkesanger Jesper Neumann leder os
igennem.

Menighedsplejens julehjælp

Ansøgningsfrist er 1. december.
Toreby Sogns menighedspleje deler julehjælp ud til de familier, som
har brug for økonomisk støtte for at kunne holde jul. For at få del i
hjælpen, skal man udfylde et ansøgningsskema, som findes på kirkens hjemmeside www.torebysogn.dk og skemaet skal sendes eller
afleveres til kirkekontoret eller en af kirkens præster eller vores kirkemedarbejder senest 1. december. Har man ikke mulighed for at se
og udfylde skemaet til julehjælp digitalt, så kan man også få udleveret et ansøgningsskema på kirkekontoret eller hos præsterne. Menighedsplejens bestyrelse vurderer de indkomne ansøgninger og meddeler derefter, hvem der kan få del i julehjælpen. Julehjælpen uddeles
som et kontantbeløb, der skal afhentes personligt på kirkekontoret.

Støt menighedsplejen

Vi vil gerne fra kirkens side hjælpe mennesker til at kunne holde jul
med lidt gaver til børnene, juletræ og nogle af de ting, som mange af
os tager for givet, fordi vi har råd og ikke behøver at tænke over hver
en krone, vi bruger. Du kan også hjælpe. Støt menighedsplejen. Enten ved at komme i kirke og lægge et beløb i kirkebøssen eller ved at
donere et beløb på dette kontonummer: Reg. nr. 2650 kontonr. 4381
159 472. Tak for din hjælp.
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Arrangementskalender

Dato og tid

Arrangement

Sted

Torsdag d. 25. aug. kl 14.00

Ældreklub v/ Mette Bentzen

Rytterskolen

Torsdag d. 1. sept. kl. 19.00

FISK

Maribo

Onsdag d. 7. sept. kl. 19.00

Sangaften

Sundkirken

Torsdag d. 8. sept. kl. 14.00

Åbent Hus v/John Hansen

Sundkirken

Tirsdag d. 13. sept. kl. 19.00

Opstillingsmøde til menighedsrådet

Sundkirken

Tirsdag d. 20. sept. kl. 16.00

Gudstjenesteværksted

Sundkirken

Onsdag d. 21. sept. kl. 18.30

Årsmøde i Sundkirkekredsen

Sundkirken

Torsdag d. 22. sept. kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Sundkirken

Søndag d. 25. sept. kl. 19.00

Koncert med Ad Libitum koret

Sundkirken

Torsdag d. 29. sept. kl 14.00

Ældreklub v/Anne-Birthe Ottosen

Rytterskolen

Onsdag d. 5. okt. kl. 19.00

Sangaften

Sundkirken

Torsdag d. 6. okt. kl. 19.00

FISK

Sundkirken

Fredag d. 7. okt. kl. 17.30

Frivilligfest

Sundkirken

Torsdag d. 13. okt. kl. 14.00

Åbent Hus v/Linda Sommer

Sundkirken

Torsdag d. 13. okt. kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Rytterskolen

Tirsdag d. 25. okt. kl. 16.00

Gudstjenesteværksted

Sundkirken

Onsdag d. 26. okt. kl. 19.30

Sognemøde v/Hanne Lundsgaard m.fl.

Sundkirken

Torsdag d. 27. okt. kl. 14.00

Ældreklub v/Torben Jørgensen

Rytterskolen

Onsdag d. 2. nov. kl. 19.00

Sangaften

Sundkirken

Torsdag d. 10. nov. kl. 14.00

Åbent Hus v/Keld Lund

Sundkirken

Torsdag d. 10. nov. kl. 19.00

FISK

Sundkirken

Torsdag d. 17. nov. kl 19.00

Menighedsrådsmøde

Sundkirken

Torsdag d. 24. nov. kl. 14.00

Ældreklub v/Anne-Grethe Andersen

Rytterskolen

Gudstjenester på omsorgscentrene
Toreby Omsorgscenter

Tirsdag den 20. september kl. 14.00
Tirsdag den 25. oktober kl. 14.00
Tirsdag den 29. november kl. 14.00

Sundby Omsorgscenter

Tirsdag den 13. september kl. 14.30
Tirsdag den 18. oktober kl. 14.30
Tirsdag den 22. november kl. 14.30

Gudstjenesteliste

Toreby Kirke

Sundkirken

28. august
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
14. søndag efter trinitatis		
4. september
10.30 Christina Mielcke
9.00 Christina Mielcke
15. søndag efter trinitatis
Konfirmandindskrivning for 7a
11. september
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
16. søndag efter trinitatis
Høstgudstjeneste
18. september
10.30 Hanne Lundsgaard
16.00 Hanne Lundsgaard og
17. søndag efter trinitatis		
Torebykoret - Musik-høst-gudstj.
21. september		
10.00 GLAD-gudstjeneste
25. september
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
18. søndag efter trinitatis		
Vandretur efter gudstjenesten
27. september		
17. 45 Gudstjeneste og mad
		
Se nærmere omtale
2. oktober
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
19. søndag efter trinitatis		
Begyndergudstjeneste og velkomst
		
for konfirmander fra 7b m.fl.
9. oktober
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
20. søndag efter trinitatis		
16. oktober
9.00 Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard
21. søndag efter trinitatis		
23. oktober
10.30 Christina Mielcke
9.00 Christina Mielcke
22. søndag efter trinitatis		
30. oktober
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
23. søndag efter trinitatis
19.00 Christina Mielcke
Halloweengudstjeneste
6. november
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
Alle Helgens dag		
13. november
10.30 Christina Mielcke
9.00 Christina Mielcke
25. søndag efter trinitatis		
16. november		
10.00 GLAD-gudstjeneste
20. november
14.00 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard og
		
Christina Mielcke
Sidste søndag i kirkeåret		
Minikonfirmandafslutning
27. november
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
1. søndag i advent			

Kørsel til Sundkirken

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

Kirkebil til Toreby Kirke

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

Bagsiden               Menighedsrådsvalg 2016
Af Kirsten Jantzen, næstformand:

Hvad skal vi med kirken?

Tror de fleste i dette sogn, kan svare på spørgsmålet, enten man er storforbruger af kirken, eller kun kommer der sjældent eller slet ikke. Fordi kirken er ikke til at komme udenom, enten det er Toreby Kirke eller
Sundkirken. Mange af os kører forbi kirken dagligt, indtil flere gange, og tænker måske ikke så meget over
det. Men tænk hvis kirken ikke var der!!
Hvis DU har en holdning til, hvad vi skal med kirken, så skulle du stille op til Menighedsrådsvalget i efteråret 2016. Hvis du gerne vil gøre en aktiv indsats i dit nærområde og i det lokale liv, en indsats der direkte
ses og mærkes, så er et Menighedsråd et godt sted at være med.
Ved at være med i et Menighedsråd, har du mulighed for at forme det liv, der er i kirken, f.eks. aktiviteter
for børn, unge og ældre. Du kan være med til at styrke fællesskabet og det kulturelle liv i sognet og at sætte
rammerne for de store begivenheder i livet.
Ved at være med i et menighedsråd, får du mulighed for at sætte dit aftryk på den måde, ressourcer fordeles
og forvaltes i kirkens administration.
Og så er der mange gode drøftelser ved møderne i MR, både om stort og småt, om de store linjer og om
det helt nære.
For at kunne stille op, skal du være fyldt 18 år, være medlem af Folkekirken og have dansk indfødsret eller
bopæl i DK et år forud for valgdagen.
Hvis du vil vide mere, så kig på www.torebysogn.dk eller www.menighedsraadsvalg2016.dk
Af Knud H. Kofoed:

HVAD SKAL VI STILLE OP MED VORES LOKALE KIRKE?
Orienteringsmøde

Tirsdag 13. september 2016 kl. 19.00 i Sundkirken.
Menighedsrådet orienterer om den forløbne valgperiode og om kommende opgaver for menighedsrådet.
Herefter indbydes til en drøftelse af muligheden for at opstille en valgliste.

Indlevering af valglister:
Kandidatlister kan indleveres i perioden 20. september-27. september 2016 til valgbestyrelsen ved:
1. Kordegn Ruth de Lasson, Kirkekontoret, Torebyvej 54, Toreby L. Tlf. 54 86 92 04
Kontortid: kl. 09.00-12.30 mandag til fredag, samt torsdag kl. 15.30-18.00.
2. Knud H. Kofoed, Nyvej 9, Ø. Toreby, 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 55 47.
Tirsdag 27. september kl. 16.00-19.00.
Indleveres der mere end én valgliste udløser det menighedsrådsvalg (afstemningsvalg) tirsdag 8. november
– orientering herom via sognets hjemmeside og pressen.

