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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
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
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 27. oktober 2017

Hvad laver vi?

Menighedsrådet har været i arbejdstøjet i det første halvår af
2017, og for os nye er der mange
ting at sætte sig ind i.
Nyt for os alle var dog at deltage
i valget af ny biskop, og det blev
en meget tæt afgørelse – Marianne Gaarden fik under 10 stemmer mere end Christina Rygaard.
Tillykke med valget til den nye
biskop, der bliver indsat i embedet søndag den 10. september i
Maribo Domkirke.

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

Kirkemedarbejder: Anne-Grethe
Langergaard Andersen.
Mobil 5164 6361.
E-mail: torebysmh@mail.dk
Organist:
Marina Michanova Jensen.
Mobil 2484 5436,
E-mail: voksp@live.dk
MENIGHEDSRÅDET

Formand: Kjeld Larsen, Lolle
Allé 25, Grænge, 4891 Toreby
Mobil 5168 5830
E-mail: jettekjeld@hotmail.dk
Kirkeværge: Henning ØstergaardChristensen Sakshøj 60, 4800
Nyk. F., Mobil 6127 3021
E-mail: uhoc1949@gmail.com

Du finder flere oplysninger på Toreby Sogns hjemmeside

www.torebysogn.dk

Redaktionsudvalg:
Hanne Lundsgaard, Arne Jacobsen, Kirsten Jantzen, Ruth de
Lasson (web-redaktør), AnneGrethe Andersen og Christina
Mielcke (formand for medieudvalget).

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 Kjeld Larsen
Budgetarbejdet har fyldt en del
på de sidste par møder, men med
god hjælp fra kordegnen har vi
fået udarbejdet et godt budgetforslag – nu venter vi på, at det bliver godkendt i provstiudvalget.
Vi havde kirkesyn den 3. maj,
hvor alle bygninger i Toreby og
Sundby blev grundigt efterset,
og de kommende vedligeholdelsesarbejder blev prioriteret. Endvidere blev der sat gang i de arbejder, der blev afsat midler til på
budgettet for i år – og det drejer

sig om:
• Kalkning af Rytterskolen,
”spejderhytten” og medarbejderbygningen i Toreby.
• Maling af redskabsbygning og
plankeværk i Toreby.
• Reparationer af murværk i Rytterskolen og Toreby Kirke.
• Afslibning af gulve i kirkesalen
og menighedssalen i Sundkirken.
• Diverse småreparationer i præstegården, Toreby Kirke og i
Sundkirken.
Fortsættes på side 9

Ord til eftertanke

“Mennesker trænger mennesker”
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Skrevet af sognepræst Hanne Lundsgaard
Mennesker har brug for mennesker. Ingen af os kan klare os alene, derfor har vores relationer så
stor betydning for os. Et af de citater man ofte støder på, hvis man
beskæftiger sig med relationer
og menneskers forhold til hinanden er K.E. Løgstrups nok mest
kendte ord: ”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at
gøre, uden at han holder noget af
dets liv i sin hånd. Det kan være
meget lidt …. Det kan også være
forfærdende meget….”. Vi vil
naturligvis helst have at vi har det
godt med hinanden, men sådan er
det jo ikke altid. Så kan det ske at
”Skyld & skam” kommer på tale.
Skyld er et klassisk begreb også
i kirkelig sammenhæng. Skylden kan vi gøre noget ved. Når
vi opdager at noget gik galt, så
kan forsoning og Guds og menneskers tilgivelse give os mod til
at leve videre på trods. Anderledes forholder det sig med skam.
Skam og skyld er nemlig ikke det
samme. Skyld handler om det vi
gør, mens skam handler om vores
væren. I de seneste år er der kommet fornyet opmærksomhed på
denne forskel. Mange mennesker
synes de har svært ved at leve op
til nutidens krav og idealer om
det perfekte liv. Så skammer man
sig, måske over sit udseende, sine
følelser, sine tanker. Man føler
sig forkert og man skammer sig
over at være den man er. Skam
må vi behandle anderledes end
skyld. Når vi skammer os har vi
ikke brug for tilgivelse, men for
anerkendelse og kærlighed fra
vores medmennesker og fra Gud.
Disse temaer og mange andre

Alt er kærlighed

som forholder sig til eksistens
og tro indgår i den norske serie
”SKAM”, som mange unge og ligeså mange voksne har fulgt med
i det sidste årstid. I serien følger
vi en gruppe unge mennesker og
deres liv og udfordringer. De oplever ting som de fleste, uanset alder, kender fra deres eget liv. Det
handler om kærlighed, venskab,
tro, sexualitet, utroskab, psykisk sygdom, identitet oma. Men
det allervigtigste i serien er nok
hvordan de unge håndterer livets
udfordringer. Overskriften ”mennesker trænger mennesker” stammer fra serien. På trods af alt det
de ikke synes går godt, på trods af
det de ikke har lyst til at tale om,
det som de skammer sig over, så
er de der for hinanden. De hjælper hinanden, de anerkender hinanden og hinandens særheder,

de elsker hinanden og lever med
hinanden på godt og ondt. Serien
er ikke kristen, men der er masser
af tro og kristendom i den. I kristen sammenhæng hedder anerkendelse og kærlighed også nåde.
Guds nåde er hans velgerninger
mod os mennesker. Guds nåde
afhænger ikke af hvad vi magter
eller ikke magter med vores liv.
Vores relation til Gud er båret af
hans uforbeholdne kærlighed til
os. Med den anerkendelse i ryggen skal vi ikke være bange for at
vise omsorg og godhed mod hinanden. Når skyld og skam plager
mennesker, når nogen – ligesom
de unge i serien – kommer galt af
sted, i stort og småt – er vi der så
for hinanden? Samler vi dem op,
som falder? – Eller er vi dem der
vender ryggen til og går forbi?
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Børneklub og Juniorklub

Børneklubben for 0. – 3. klasse
tirsdage kl. 14.15 – 16.15. Vi
henter børnene i SFO´en kl.
14.00.Juniorklubben for 4. klasse
og op onsdage kl. 15.10 – 17.10.
Begge klubber foregår i kirkens
aktivitetsrum.

Kan du lide at høre gode historier,
lege og lave kreative ting? Så er
Børneklubben eller Juniorklubben nok lige noget for dig. Begge
klubber foregår i kirkens aktivitetsrummet. Vi starter med boller.
Derefter synger vi lidt og hører
bibelhistorie. Dagens program
veksler mellem kreative aktiviteter, leg, spil, drama. Til sidst slutter vi 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 – vi
har plads til dig!
Kontakt: Kirkemedarbejder Anne-Grethe Andersen, se side 2.

Børneweekend på
Møllevang

Er du mellem 7-12 år, og kunne
du tænke dig en hel weekend i
sjovt samvær med andre børn, så
er børneweekend på Møllevang
nok lige noget for dig. Vi skal
høre bibelhistorier, på smuglerløb
i mørket, sove på sovesal, handle
i slikboden, gå i kirke og meget
mere. Det foregår i weekenden
den 29/9 – 1/10 Information og

Børne- og ungesiderne
program fås hos kirkemedarbejder Anne-Grethe Andersen, se
side 2.

Minikonfirmander

Minikonfirmand er dåbsoplæring,
hvor børnene lærer om Gud, Jesus, kirke og tro.
Det er et tilbud til alle børn i 3.
klasse.
Vi vil mødes 9 gange i løbet af
efteråret, 1. gang er torsdag den
7. september kl. 14.15. Børnene
bliver hentet på skolen. Minikonfirmandundervisningen foregår
i Sundkirken, og her vil børnene
møde kirkemedarbejder AnneGrethe Andersen og præsterne
Christina Mielcke og Hanne

Lundsgaard. Forløbet afsluttes
søndag den 26. november.
Det er vigtigt at tilmelde sig til
minikonfirmand på forhånd senest torsdag den 31. august til torebysmh@mail.dk eller via sognets hjemmeside.
Børnene fra centerklasserne vil
blive tilbudt et minikonfirmandforløb fra november til februar.

Gudstjeneste og mad

Tirsdag d. 3. oktober
Kirken skal fyldes med sang og
musik, dans og fagter, når selveste Martin Luther tager turen fra
Wittenberg anno 1517 til Sundkirken anno 2017 og fortæller og
synger den dramatiske historie,

KFUM-spejderne, Engmose Gruppe, Sundby

Hjemmeside: www.engmose-gruppe.dk
Bævere (0.-1. kl.) tirsdage 17.00-18.30. Leder: Niklas Faxe
Ulve (2.-3. kl.) tirsdage 17.00-18.30. Leder: Ulla Petersen
Junior (4.-5. kl.) onsdage 18.30-20.30. Leder: Anne Mikkelsen
Trop (6. kl. og opad) onsdage 18.30-20.30. Leder Kim Jørgensen
Senior - aftaler selv møder. Leder: Lotte Poulsen
Gruppeleder: Kasper Kristiansen, tlf. 28 67 36 07

KFUM-spejderne, Toreby Gruppe

Bævere (0.-1. kl.) mandage 16.30-18.00
Ulve (2.-3. kl.) mandage 16.30-18.00.
Junior (4.-6. kl.) mandage 18.30-20.00
Trop (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

Børne- og ungesiderne
om hans utrolige liv og mod! Det
bliver festligt og forrygende!
Kl. 16.30-16.45 Drop ind. Frugt,
saft og kaffe på kanden.
Kl. 16.45 Aktiviteter om Luther
og livet på Luthers tid. Her vil
være forskellige grupper at vælge
imellem for både børn og voksne.
Kl. 17.30 Jóannes Holm vil opføre sin forestilling om Luther for
børn.
Kl. 18.20 Spaghetti og kødsovs.
Kl. 19.00 Afslutningssang og tak
for i aften.
Gudstjeneste og mad er ikke kun
for børnefamilier. Alle aldre er
velkomne og alle kan være med.
Pris 20 kr. for voksne og 10 kr.
for børn, maks. 50 kr. pr. familie.

med gamle og nye venner om aktiviteter på centeret og i skoven.
Den første aften deltog vi alle i
”Kok-amok”, hvor spejderne ud
fra hemmelige ingredienser sammen skulle kreere en ret. I solen
fik de snittet og snakket og kunne
til sidst imponere dommerne.
I juli deltog 38 spejdere og ledere
fra Engmose i Spejdernes Lejr
i Sønderborg. 10 dage fulde af
aktivitet og nye venskaber - her

Halloween-gudstjeneste i
Toreby Kirke

Torsdag d. 9. november kl. 19.00
Gys og uhygge kan forekomme
til denne lidt anderledes familiegudstjeneste. Vi fejrer, at lyset
sejrer over mørket og døden, og
vi har pyntet op til Halloween.
Der vil være mørkt i kirken, så
tag en lommelygte med. Man
må gerne være udklædt. Du kan
komme op i kirkens tårn og rundt
til aktiviteter i kirken og på den
mørke kirkegård. Gudstjenesten
arrangeres sammen med KFUMspejderne i Toreby og vi byder på
kaffe og halloweenslik. Kom og
vær med hvis du tør!

Spejderlejr

Denne sommer har budt på to
store lejre for spejderne fra Engmose Gruppe.
I Kristi Himmelfart ferien deltog
17 bævere og ulve i en lejr på Ovstrup Spejdercenter (Falster). Her
kunne knap 100 børn i alderen
6-10 år fra grupper i lokalområdet nyde lejrlivet og være fælles

også med spejdere fra andre lande. På lejren deltog 37000 spejdere fra knap 50 lande, så der var rig
mulighed for, at Engmose spejderne kunne komme ud og bytte
tørklæder med spejdere fra fjerne
lande. Bl.a. har flere tropsspejdere erhvervet tørklæder fra USA.
Dette ’tørklædebytteri’ er skik
og brug på
internationale lejre,
for på den
måde at understrege,
at spejderbevægelsen
er kilde til
venskaber
og
mellemfolkelig forståelse verden
over.
Den
ene
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morgensamling handlede også
om at komme i dialog med nye
mennesker, her illustreret ved, at
vi skulle dele et lille stykke stof
med en ny ven.
Således beriget starter vi nu op
igen med de ugentlige spejdermøder
Lederne er klar med nye programmer og glæder sig til at se
spejderne opdage nye sider af sig
selv i samarbejdet.
Vi har suppleret lederstaben med
et par nye ansigter, som vi glæder
os til at byde velkommen. Der er
dog stadig plads til et par stykker
mere, så kontakt gerne gruppelederen, hvis du er interesseret i
vores gruppe.
Mvh Trine Steenstrup - Gruppeassistent, Engmose Gruppe
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Sognets sider
Kom til en hyggelig aften i godt
musikalsk selskab med koret, der
til daglig har base i Nykøbing F.

er der orienteringsmøde for konfirmander og forældre i kirken.

Sangaftner

1. onsdag i måneden kl. 19. i
Sundkirken
Den 6. september
Den 4. oktober
Den 1. november

Koncert i Toreby Kirke

Lørdag d. 23. sept. kl. 19.00
Ensemble Storstrøm, der til dagligt holder til på Fuglsang, kommer denne aften og spiller i Toreby Kirke. Kom og hør musik
for træblæsere og harpe.

Koncert i Sundkirken

Søndag d. 29. okt. kl. 19.00
Denne aften har vi besøg af Nykøbing F. koret, som i anledning
af reformationsjubilæet har sammensat et repertoire, der indeholder nogle af Martin Luthers salmer. Luther var en flittig skribent,
digter og oversætter og desuden
meget musikalsk. Kom og nyd
musikken og kom i den rette reformatoriske stemning i selskab
med Nykøbing F koret.

Koncert i Toreby Kirke

Tirsdag d. 28. nov. kl. 19.00
Koret Ad Libitum under ledelse
af organist Kirsten Thorup besøger denne gang Toreby Kirke.

Babysalmesang i Rytterskolen

torsdage 11.30 – ca. 12.30
Der er igen babysalmesang i Rytterskolen i Toreby, og det er som
altid musikpædagog Kirsten Pedersen, der leder os sikkert gennem både salmer, børnesange
og rimende remser. Du skal kun
medbringe en dyne eller et tæppe,
som dit barn kan ligge på. Vi har
salmebøgerne og giver også en
kop kaffe eller the efter sang og
leg. Bedsteforældre er velkomne,
og det er gratis at deltage. Tilmelding foregår via kirkekontoret (se
kontaktoplysninger s. 2). I er meget velkomne, selv om I ikke kan
være med alle gange.
Vi mødes disse torsdage 11.30:
14. september
28. september
12. oktober
2. november
16. november
30. november

Indskrivning af konfirmander fra 7.A i Toreby
Kirke

I forbindelse med gudstjenesten
i Toreby Kirke søndag d. 3. 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

Begyndergudstjeneste og
konfirmandvelkomst for
7.B i Sundkirken
Søndag d. 1. oktober kl. 10.00
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.

Alle Helgen

1. søndag i november, den 5. november, er det Alle Helgens dag.
I kirkerne markeres det ved at vi
mindes dem vi har mistet.
I forbindelse med gudstjenesterne
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.

Sognets sider

GLAD

gudstjeneste

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 d. 13. sept kl. 10.00 i
Sundkirken
onsdag d. 22. nov. kl. 10.00 i
Sundkirken
Vil man vide mere er man velkommen til at kontakte Hanne
Lundsgaard, 2179 5119 halu@
km.dk eller Erik Christophersen
6122 6822 mail: ec@nykfsogn.dk

Frivilligfest i Sundkirken

Fredag d. 13. okt. kl. 17.30
Alle frivillige i og omkring kirkerne inviteres til frivilligfest.
Medhjælpere ved sommerfesten,
klubledere, spejderledere, menighedsrådsmedlemmer, kirkeåbnere, frivillige kordegne o.a – kort
sagt alle frivillige er inviteret.
Af hensyn til madlavning er det
vigtigt at tilmelde sig senest 1.
oktober.

Gudstjenesteværksted i
Sundkirken

Vi læser kommende søndags tek-
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ster 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 12. september kl. 16
Tirsdag den 31. oktober kl. 16
Tirsdag den 28. november kl. 16
Alle kan være med – uanset forudsætninger.

Årsmøde
Sundkirkekredsen

Onsdag den 20. september kl.
18.30 i Sundkirken
Sundkirkekredsen er en menighedskreds, som arbejder med
Sundkirkens liv og vækst, og hertil skaffes økonomiske midler fra
bl.a. den årlige sommerfest.
Medlemmerne får tilsendt skriftlig indkaldelse med dagsorden
for mødet.
Årsmødet starter med fællesspisning. Tilmelding til mødet skal
ske til sundkirketjener@gmail.
com 5484 1301 / 2171 9600
(bedst tir-fre formiddag) eller til
Henning Østergaard 6127 3021
Alle som interesserer sig for
Sundkirken er velkomne til at
melde sig ind i Sundkirkekredsen!

Åbent hus i Sundkirken

2. torsdag i måneden kl. 14.0016.00. Alle er velkommen!
Kaffen koster 20 kr.
Torsdag den 14. september kl.
14.00 -16.00
Nils Roland:
”På ferie i Canada”
Niels Roland fortæller om og viser flotte billeder fra en spændende ferierejse sidste år i det store
Nordamerikanske land: Canada.
Torsdag den 12. oktober kl.
14.00 – 16.00
Johanne Kristiansen:
”En fodrejse til Rom”
Fra aug. til dec. 2005 travede Johanne Kristiansen sammen med
en veninde de 3000 km fra Danmark til Rom. Dette vil hun fortælle om og vise billeder fra.
(Johanne var præstevikar i Sundkirken sidste vinter)
Torsdag den 9. november kl.
14.00 – 16.00
H. Grøndal Hansen:
”Vennerslund”
H. Grøndal Hansen fortæller om
og viser billeder fra herregården
Vennerslund, der i gamle dage
har heddet både Stadager og Sophienholm.

Torsdagscafé i Toreby

Som altid er det den sidste torsdag i måneden kl. 14.00 i Rytterskolen. Kaffe og kage koster 20,kr. Har du brug for kørsel kan du
kontakte Anne-Grethe Andersen,
se s. 2.
Torsdag d. 28. september.
Ruth Jensen, Nykøbing F., fortæller om Fru Bodil de Neergaard og
om sine 15 år som husjomfru på
Fuglsang.
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Sognets sider
Med Dante i Firenze

Torsdag d. 26. oktober.
John Hansen, Nykøbing F. fortæller om Velkomstdanmark.
Lolland-Falster adskiller sig på
mange måder fra resten af landet
- specielt når det gælder kontakten til det øvrige Europa. L-F er
et af de områder i Danmark, der
gennem historien er blevet stærkest påvirket af andre kulturer.
Torsdag d. 30. november.
Christina Mielcke og Anne-Grethe Andersen står for adventshygge med sang, tale og aktiviteter,
der hører adventstiden til.

Der er sognemøde i Rytterskolen
tirsdag d. 31. oktober kl. 19.30.
Sognepræst Christina Mielcke
fortæller om Dante Alighieri, om
hans berømte bog ”Den Guddommelige Komedie” og viser
billeder fra en studietur i Dantes
fodspor.

Skriftens stemmer - Bibelens ord jorden rundt

Onsdag d. 15. november kl. 19.00
i Sundkirken
I år fejrer vi, at Martin Luther i
1517 slog sine teser op på kirkedøren i Wittenberg. Reformationen satte bl.a. fokus på frihed og
gav anledning til, at Bibelen med
tiden kunne oversættes til mange
sprog. Mennesker rundt omkring
i verden kunne derfor læse og fortolke Bibelen på deres eget sprog
og i deres egen sammenhæng.
Hvilken bedre måde at fejre 500

Foto: Christina Mielcke

Menighedsplejens julehjælp

Har du brug for økonomisk hjælp til at holde jul for dine børn? Så
kan du, når du bor i sognet, søge støtte til det hos menighedsplejen i
Toreby Sogn. Ansøgningsskemaet findes på vores hjemmeside www.
torebysogn.dk og det kan udfyldes og sendes digitalt. Du kan også
få et ansøgningsskema ved at henvende dig på kirkekontoret, hos
kirkemedarbejderen eller hos en af præsterne. (se kontaktoplysninger
s.2) Ansøgningsfristen for at søge julehjælp hos Toreby Sogns menighedspleje er 1. december.

års jubilæet for starten på dette,
end ved at fejre mangfoldigheden sammen med repræsentanter
fra hele kloden. For at hylde den
store variation i tolkningen har 4
organisationer – Bibelselskabet,
Dansk Missionsråd, Kirkefondet
og Danmission inviteret gæster
fra Afrika, Asien og Mellemøsten
til Danmark for at vi kan lære
mere om, hvordan Bibelen læses
forskelligt i forskellige kulturelle
sammenhæng.
Toreby Sogn er en del af dette,
og vi får besøg af Generalsekretær for Karagwe Stift i Tanzania
Anicet Ccornel Maganya. Vi skal
sammen med ham læse udvalgte
korte bibeltekster og derefter
snakke med hinanden om, hvilke
tanker teksterne sætter i gang hos
os, ud fra en metode der hedder:
”Lyt til ordene og hinanden”. Alle
er velkomne til denne aften.

FISK
FællesSkab I Sundkirken

Vi mødes onsdag d. 13. september, onsdag d. 11. oktober, onsdag
d. 22. november kl. 19.00
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.
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.

Sognets sider
Kl. 21.00 slutter vi inde i kirken
med en ny salme, en moderne
bøn, et ord og Fadervor.
Programmet for de enkelte dage
kan ses på vores FACEBOOKgruppe ”FISK – Fællesskab i
Sundkirken” en uges tid før hvert
arrangement.

Hvad laver vi?

Fortsat fra side 2
Endvidere forventer vi en større
reparation af ydermuren på Sundkirken – vi er ved at indhente tilbud på arbejdet.
Endelig skal nævnes, at beplantningen ved Sundkirken blev
”trimmet” i foråret – så nu kan
man se kirken igen, hvad enten
man kommer ad landevejen fra
syd eller nord.
Nu kan vi så glæde os over de
nykalkede bygninger i Toreby –
selve kirken må vente til næste
år – OG gulvene i Sundkirken er
blevet som nye!
Til slut skal nævnes, at Jytte Ørting er indtrådt i menighedsrådet
som afløser for Louis Møllerfors,
der midt i juli drog til Tanzania,
hvor han skal arbejde for Danmission i de næste 4 år.
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Anna-Marie Lauenstein og Louis
Møllerfors er nu rejst til Tanzania
for at arbejde for Danmission.
De første måneder er de på
sprogkursus. De blev udsendt fra
Sundkirken i maj måned og her

i sognet er der nok en del som
gerne vil følge og støtte deres
arbejde. Man kan følge dem på
facebook og på blog.danmission.
dk/aml

Som præsten prædiker...

Hvad var det nu præsten sagde i søndags? Måske fik du ikke det
hele med, eller måske var du ligefrem forhindret i at komme i kirke.
Fortvivl ikke, for på vores hjemmeside www.torebysogn.dk kan du
læse både Hannes og Christinas prædikener fra søndagens og alle
helligdages gudstjenester. Til glæde, til trøst og almindelig opbyggelse. Og skulle du allerede have læst et helt års prædikener holdt af
begge præster, så er der også mulighed for at genlæse flere års ”Ord
til eftertanke” fra Kirkenyt. Vi ønsker alle god fornøjelse og god læselyst på turen rundt på hjemmesiden.

Lørdagsdåb i Toreby Sogn

Følgende lørdage vil der være mulighed for at få døbt sit barn i Toreby Sogn:
30. september kl. 11.00
i Toreby Kirke
28. oktober kl. 11.00
i Sundkirken
25. november kl. 11.00
i Toreby Kirke
30. december 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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Arrangementskalender

Dato og tid

Arrangement

Sted

Onsdag d. 6. sept. kl. 19.00

Sangaften

Sundkirken

Tirsdag d. 12. sept. kl. 16.00

Gudstjenesteværksted

Sundkirken

Onsdag d. 13. sept. kl. 19.00

FISK

Sundkirken

Torsdag d. 14. sept. kl. 14.00

Åbent Hus v/ Nils Roland

Sundkirken

Onsdag d. 20. sept. kl. 18.30

Årsmøde i Sundkirkekredsen

Sundkirken

Lørdag d. 23. sept. kl. 19.00

Koncert v/ Ensemble Storstrøm

Toreby Kirke

Torsdag d. 28. sept. kl. 14.00

Torsdagscafé v/ Ruth Jensen

Rytterskolen

Onsdag d. 4. okt. kl. 19.00

Sangaften

Sundkirken

Torsdag d. 5. okt. kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Rytterskolen

Onsdag d. 11. okt. kl. 19.00

FISK

Sundkirken

Torsdag d. 12. okt. kl. 14.00

Åbent Hus v/ Johanne Kristiansen

Sundkirken

Torsdag d. 26. okt. kl. 14.00

Torsdagscafé v/ John Hansen

Rytterskolen

Søndag d. 29. okt. kl. 19.00

Koncert v/Nykøbing F. koret

Sundkirken

Tirsdag d. 31. okt. kl. 16.00

Gudstjenesteværksted

Sundkirken

Tirsdag d. 31. okt. kl. 19.30

Sognemøde v/ Christina Mielcke

Rytterskolen

Onsdag d. 1. nov. kl. 19.00

Sangaften

Sundkirken

Torsdag d. 9. nov. kl. 14.00

Åbent Hus v/ H. Grøndal Hansen

Sundkirken

Onsdag d. 15. nov. kl. 19.00

Skriftens stemmer

Sundkirken

Onsdag d. 22. nov. kl. 19.00

FISK

Sundkirken

Torsdag d. 23. nov. kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Sundkirken

Tirsdag d. 28. nov. kl. 16.00

Gudstjenesteværksted

Sundkirken

Tirsdag d. 28. nov. kl. 19.00

Koncert v/ Ad Libitum

Toreby Kirke

Torsdag d. 30. nov. kl. 14.00

Torsdagscafé v/Anne-Grethe Andersen
og Christina Mielcke

Rytterskolen

Gudstjenester på omsorgscentrene
Toreby Omsorgscenter

Tirsdag den 17. oktober kl. 14.00
Tirsdag den 28. november kl. 14.00

Sundby Omsorgscenter

Tirsdag den 19. september kl. 14.30
Tirsdag den 24. oktober kl. 14.30
Tirsdag den 21. november kl. 14.30

Gudstjenesteliste

Toreby Kirke

Sundkirken

3. september
10.30 Christina Mielcke
12. søndag efter trinitatis
Konfirmandindskrivning 7.A
10. september
10.30 Christina Mielcke
13. søndag efter trinitatis
Høstgudstjeneste
13. september		
17. september
9.00 Hanne Lundsgaard
14. søndag efter trinitatis
Morgensangsgudstjeneste
24. september
10.30 Christina Mielcke
15. søndag efter trinitatis		
1. oktober
10.30 Christina Mielcke
16. søndag efter trinitatis		
8. oktober
10.30 Christina Mielcke
17. søndag efter trinitatis		
15. oktober
10.30 Christina Mielcke
18. søndag efter trinitatis		
22. oktober
10.30 Christina Mielcke
19. søndag efter trinitatis		
29. oktober
10.30 Christina Mielcke
20. søndag efter trinitatis		
5. november
10.30 Christina Mielcke
Alle helgens dag		
9. november
19.00 Christina Mielcke
Halloweengudstjeneste
12. november
9.00 Hanne Lundsgaard
22. søndag efter trinitatis		
19. november
10.30 Christina Mielcke
23. søndag efter trinitatis		
22. november		
26. november
14.00 Christina Mielcke
Sidste søndag i kirkeåret		
		

Kørsel til Sundkirken

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

9.00 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
10.00 GLAD-gudstjeneste
10.00 Hanne Lundsgaard
Høstgudstjeneste
10.00 Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard
Begyndergudstjeneste		
10.00 Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard
9.00 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard

10.00 Hanne Lundsgaard
9.00 Christina Mielcke
10.00 GLAD-gudstjeneste
10.00 Hanne Lundsgaard
& Christina Mielcke
Minikonfirmandafslutning

Kirkebil til Toreby Kirke

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

Ny kirkesanger - Ny biskop
Ny kirkesanger i
Toreby Kirke

Fra 1. aug. 2017 er Anne Høegh
ansat som kirkesanger i Toreby
Kirke. Anne har været kirkesanger i 25 år, senest i Errindlev,
Olstrup og Tågerup, indtil hun
flyttede til Sundby og søgte den
ledige stilling her i sognet. Det er
således rutinerede kræfter, vi får
på pulpituret i Toreby Kirke. Kirkegængere kan også møde Anne
ved kirkelige handlinger som
bryllupper og begravelser i begge kirker. Vi byder Anne Høegh
hjerteligt velkommen til sognet.

Ny biskop i
Lolland-Falsters Stift

Efter en meget spændende valgkamp, der var tæt til det sidste,
blev Marianne Gaarden valgt
som Biskop i Lolland-Falsters
Stift. Marianne Gaarden har været præst i årene 2007-2010 i Hillerød og Præstø og har derefter
arbejdet som teologisk konsulent
i Helsingør Stift. Blandt andet
har Marianne undervist præster

Foto: Christina Mielcke

i, hvordan man skriver en god
prædiken, der bliver lyttet til på
kirkebænkene. Vores nye biskop
bliver bispeviet og dermed indsat
i sit embede ved en gudstjeneste
i Maribo Domkirke d. 10. september. Her deltager dronningen,
præster af alle slags og menighedsrådsmedlemmer fra hele stiftet. Vi byder Marianne Gaarden
hjerteligt velkommen til stiftet.

