
Konfirmandgudstjenester
Årets konfirmander vil tradi-
tionen tro have deres under-
visning centreret om måned-
lige gudstjenester, hvor de gør 
kirken klar og sammen med 
præsten deltager aktivt med 
gennemføre gudstjenesten før 
undervisningen fortsætter i 
præstegården. I denne gudstje-
nesteperiode 11/10 i Våbensted 
og 8/11 i Slemminge. 

Disse gudstjenester er vel at 
mærke stadig hele menighe-
dens gudstjenester.

Allehelgen
I løbet af året har mange mi-
stet en af deres kære. Først i 
november holder vi derfor på 
Allehelgenssøndag en musisk 
aftengudstjeneste, hvor nav-
nene på dem, der er bisat eller 
begravet lokalt læses op, og de 
efterladte får mulighed for at 
tænde et lys for deres kære. I 
år er det søndag 1/11 – kl 17 
i Slemminge og kl 19 i Våben-
sted kirke. Pga corona er disse 
gudstjenester i udgangspunktet 
begrænset til pårørende.

Lillemortensaften
Lillemortensaften fejres ons-
dag 11/11 kl 17 med gudstje-
neste i Slemminge kirke – og 
med andesteg i præstegården 
bagefter. Nogle holder ikke 
selv denne gamle tradition i 
hævd, eller har måske ingen 
at dele den med – men så er 
chancen her. Den gode mad og 
drikke koster 75kr. Børn halv 
pris. Tilmelding senest 4/11 til 
Anette Watz – se infoboks.

Jagtgudstjeneste
Sidste onsdag i november 
25/11 kl 19 fejrer vi den tra-
ditionelle jagtgudstjeneste i 
Slemminge kirke. Også i år 
med festlig jagtmusik ved 
Slemminge Jagthorn. Årets 
jagttaler er en overraskelse, 
som annonceres her i avisen 
før gudstjenesten. Efter guds-
tjenesten bydes på æbleskiver 
og glögg i konfirmandstuen.

Strikkeklub
Anden mandag i hver måned 
kl 14-16 strikkes der i Våben-
sted præstegård, mens der 
hygges og snakkes! Her i årets 
tiltagende vintermørke er da-

toerne 12/10, 9/11 og 14/12 . 
Alle er velkommen!

Julebazar
Strikkeklubben arbejder med 
et godt formål for øje. Lørdag 
28/11 kl 11-16 har vi juleba-
zar i Våbensted præstegård, 
hvor årets ”høst” af kvalitets-
varer sælges billigt. Her kan 
man finde julegaver til familie 
og venner. Overskuddet går til 
Folkekirkens Nødhjælp.

MR
Efter valget er der menigheds-
rådsmøde for Slemminge-Fjel-
de onsdag 28/10 og torsdag 
19/10, begge dage kl 19. På det 
sidste møde konstituerer det 
nyvalgte råd sig. Dette sker for 
Våbensted-Engestofte tirsdag 
7/10 kl 18.30.

Ny hjemmeside
Pastoratet får i disse dage en 
ny hjemmeside, hvor man ud-
over gudstjenesteliste vil kunne 
finde forskellige praktiske op-
lysninger, men også links til 
beskrivelser af vores fire kirker. 
Den ny adresse fremgår af da-
taboksen her på siden.
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Sognepræst 
Kenneth Bjørnholt Jacobsen 
Engestoftevej 47
4990 Sakskøbing
Tlf: 54 77 93 99 
E-mail: KEBJ@KM.DK 
Mandag er fridag
 Træffetid kl. 10-12 

Formand Slemminge-Fjelde 
Anette Watz
Fjelde Bygade 15
4990 Sakskøbing 
anette.watz@gmail.com 
Tlf. 51 70 53 58 

Formand Vå bensted-Engestofte 
Knud Erik Rasmussen 
Maribovej 129
4990 Sakskøbing 
ker129@anarki.dk 
Tlf. 54 70 50 25 
Mobil 40 50 50 25 

Graver Vå bensted-Engestofte 
Johnna Bjørn, 
Tlf. 20 74 63 85 

Graver Slemminge-Fjelde 
Erling Bruhn Knudsen
Tlf. 54 77 71 70 (graverkontoret) 
Mobil 20 64 27 16 

Kirkebil 
Kan bestilles til alle gudstjenester 
ved henvendelse til Anette Watz 
på  51 70 53 58 eller Knud Erik 
Rasmussen på  40 50 50 25. 

Pastoratets hjemmeside 
www.defiresogne-lf.dk

Pastoratets facebookside 
de fire sogne 

Gudstjenester 
Oktober:
  3. Dåbsgudstjeneste  KJ Fjelde 10.30
  4. 17. s. e. trinitatis  MWH Fjelde 9.00
10. Dåbsgudstjeneste  KJ Slemminge 10.00
11. 18. s. e. trinitatis  KJ Våbensted 10.30
18. 19. s. e. trinitatis  KEBJ  Engestofte  9.00
18. 19. s. e. trinitatis  KJ Slemminge 10.30
25. 20. s. e. trinitatis  MWH Engestofte 9.00

November:
  1. Allehelgen  KJ Slemminge 17.00
  1. Allehelgen  KJ Våbensted 19.00
  8. 22. s. e. trinitatis  KJ Slemminge  9.00
11. Lillemortensaften  KJ Slemminge 17.00
15. 23. s. e. trinitatis  KJ Engestofte 10.30
22. Sidste s. i kirkeåret  MWH Fjelde 9.00
25. Jagtgudstjeneste  KJ Slemminge 19.00
29. 1. s. i advent  KJ Våbensted 10.30

December:
6. 2. s. i advent  KJ  Fjelde  9.00
6. 2. s. i advent  KJ Engestofte 10.30

sted kirke. Pga corona er disse 
gudstjenester i udgangspunktet 
begrænset til pårørende.

kl 14-16 strikkes der i Våben-
sted præstegård, mens der 
hygges og snakkes! Her i årets 
tiltagende vintermørke er da-

lysninger, men også links til 
beskrivelser af vores fire kirker. 
Den ny adresse fremgår af da-
taboksen her på siden.


