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Sognepræst
fra 1/9: Mogens Winther
Hvidring - mowh@km.dk
indtil 31/8:
Finn Dyrhagen - fabd@km.dk
Kirkekontor:
Majbølle Byvej 64
4862 Guldborg
Tlf. 53 77 02 35
Graver
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Tlf. 40 86 20 69
Menighedsrådet
Oplysning om formand og
referater fra afholdte møder
kan findes på
www.majbøllevigsnæs.dk
Sognene på nettet:
Facebook:
Majbølle-Vigsnæs Kirker
www.majbøllevigsnæs.dk
www.sogn.dk

Se, nu stiger solen af havets skød
- også i Majbølle!

August-September 2020
for Majbølle og Vigsnæs sogne

Mogens Winther Hvidring er ny sognepræst i Majbølle, Radsted, Tårs og Vigsnæs
Jeg hedder Mogens Winther Hvidring, og
jeg glæder mig til at lære jer at kende. Jeg
har været så heldig, at jeg er blevet jeres
nye sognepræst. Jeg skal i samarbejde
med provst Johannes Kristensen virke i
alle fire sogne fra 1. september.
Jeg er 55 år gammel og er gift med Mia,
og vi har tre piger, Laura, Julie og Caroline på hhv. 21, 17 og 12 år. Laura er
flyttet hjemmefra, så vi er fire – plus to
hunde – der glæder os til at flytte ind i den nye præstebolig og blive
en del af fællesskabet. Min kones familie stammer fra Lolland og
Falster, så det vil for os være lidt som at komme hjem.
Jeg har været præst i 26 år, de sidste 8 år i Nyvangskirken i Kalundborg. Dette har lært mig, at man som præst altid skal kunne
tilpasse sig og være fornyende, ligesom man altid skal holde sig for
øje, at kristendom – og gudstjenesten – handler om liv, om glæde,
om fest. Om det, som vi i kirken kalder frelse.
Jeg kan lide at synge og spille guitar, gå tur med mine hunde og
hygge mig med at spille spil og se film. Det kunne også være værd
at trække en hornfisk eller to i land… Det er et rigt og spændende
område at komme til, og jeg og min familie glæder os meget til at
møde jer! På gensyn! Mogens Winther Hvidring
Mogens bliver indsat af provst Johannes Kristensen ved gudstjenesten i Majbølle Kirke søndag d. 6/9 kl. 13.00 - kom og byd
ham velkommen! Menighedsrådet byder på bobler :-)
Konfirmationer i Majbølle og Vigsnæs
Forårets konfirmationer måtte udskydes, men nu skal det være!
Følgende skal konfirmeres:
- i Majbølle Kirke lørdag d. 8/8 kl. 10.30: Annabelle HuelleGreen, Johanne Saxe Mikkelsen & Mikkel Gohlke-Klinge
- i Vigsnæs Kirke lørdag d. 8/8 kl. 12.30: Lucas Jacobsen
- i Vigsnæs Kirke lørdag d. 22/8 kl. 10.30: Cecilie Risager Lorentzen, Niklas Grøn, Sebastian Rørbye Strand & Kristian Brandt Kamper
Stort tillykke med dagen!
Friluftsgudstjeneste i Guldborg - søndag 23/8
Vi vil fejre eftersommeren med en friluftsgudstjeneste på Aktivitetspladsen (Bevægelseslegepladsen) i Guldborg søndag d. 23/8
kl. 10.30. Her bliver der mulighed for at opleve en anderledes
måde at være kirke på, især for børnefamilier. Medbring gerne
kaffekande og madkurv og nyd det smukke sted og hinandens
nærvær (trods corona-afstand)!

Sogneudflugt til Møn - søndag d. 13/9
Trods COVID-19 vil menighedsrådet igen i år arrangere en sogneudflugt, denne gang til Møn. Bussen kører fra Majbølle Kirke
kl. 8.30 og stopper ved Guldborg Brugs kl. 8.40. Vi forventer at
være hjemme kl. 17.15. Vi skal besøge Thorsvang Samlermuseum
og Nyord. Endeligt program: se kirkens hjemmeside. Vi sørger
for formiddagskaffe, frokost samt eftermiddagskaffe. Øl/vand til
frokost betaler man selv.
Tilmelding efter ”først til mølle”-princippet, men senest 23/8 til
graver Jesper Nielsen - mobil 40862069. Turen koster 130 kr.
som betales enten på MobilePay 40862069 eller kontant ved tilmelding.
Menighedsrådsvalget - 15/9
foregår denne gang ved en valgforsamling, som afholdes tirsdag
d. 15. september kl. 19.00 i Annakapellet i Majbølle Kirke. På
dette møde vælges de personer, der skal sidde i menighedsrådet de
kommende fire år. Der skal vælges 5 fra Majbølle + 2 fra Vigsnæs
samt et antal suppleanter. Kom og gør din indflydelse gældende,
enten ved at stille op eller ved at stemme på dem, du foretrækker.

TirsdagsTræf - 29/9
Vi tager fat på en ny sæson med tirsdagsmøder i Guldborghave
Fælleshus kl. 14-16. Denne gang vil Tove Niclasen fortælle om
grevinde Danners liv som danserinde og kongens hustru samt
hendes forbindelse til Vigsnæs.
Høstgudstjeneste og Befrielsesjubilæum
fejrer vi søndag d. 4/10. Mere herom i næste udgave af kirkebladet.
Tak for denne gang
Med udgangen af august er det år gået, som biskoppen bad mig
om at fungere som præst i disse skønne sogne. Jeg har nydt hver
en oplevelse og glæder mig over at kunne overdrage stafetten til
Mogens. Guds fred og alt godt! Vikarpræst Finn Dyrhagen
Majbølle-Vigsnæs ønsker at sige tak og pænt farvel til Finn Dyrhagen. Derfor indbydes alle i sognet til at deltage i et lille afskedsarrangement søndag d. 30/8 efter gudstjenesten kl. 10.30.
Menighedsrådet.

Gudstjenester
i Majbølle-Vigsnæs
August:
2: 8. s. e. trinitatis
kl. 9.00
Majbølle - Kenneth Bjørnholt
Jacobsen
8: Konfirmation - Majbølle kl. 10.30
Konfirmation - Vigsnæs
kl. 12.30
Finn Dyrhagen
9: 9. s. e. trinitatis
kl. 10.30
Majbølle - Finn Dyrhagen
16: 10. s. e. trinitatis
kl. 19.00
Vigsnæs - Finn Dyrhagen
22: Konfirmation
kl. 10.30
Vigsnæs - Finn Dyrhagen
23: 11. s. e. trinitatis
kl. 10.30
Friluftsgudstjeneste i Guldborg Finn Dyrhagen
30: 12. s. e. trinitatis
kl. 10.30
Majbølle - Finn Dyrhagen

September:
6: 13. s. e. trinitatis
kl. 13.00
Majbølle - indsættelse af Mogens
Winther Hvidring
13: 14. s. e. trinitatis Sogneudflugt til Møn - afg. kl. 8.30
20: 15. s. e. trinitatis
kl. 9.00
Majbølle - Johannes Kristensen
27: 16. s. e. trinitatis
kl. 10.30
Majbølle - Mogens Winther
Hvidring

