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Årets fælles friluftsgudstjeneste afholdes ved Sandskredet, Kongsøre
Søndag den 20. august kl. 11.00.

Lutherrejse 2018, se Oddensiden.
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Højby Sogn
Sognepræst
Louise Buch Jensen
Højby Hovedgade 44
4573 Højby
Tlf. 59 30 22 68 
E-mail: lbje@km.dk
Træffes ikke mandag.

Hjemmeside:
hoejby-sj-kirke.dk

Graver
Gert Bøgely
”Graverhuset”
Bag Kirken 5
4573 Højby
Tlf.59 30 40 49.
Træffes bedst på kontoret 
hverdage mellem 12:30-13:30.

Formand for 
menighedsrådet
Grethe Skovgård
Tlf. 30 11 30 85

Kirkeværge
Niels-Erik Bøtker Skov
Tlf. 59 30 30 02

Kasserer
Yvonne Nielsen
Ved Hjulet 6
4560 Vig
Tlf. 28 34 20 18

Kirkebil
Kirkebilen kører til alle gudstjenester. Ring 
til taxi-vognmand Jørn Michael Knudsen 
på telefon 42 73 40 06 senest fredag kl. 12. 
Kirkebilen kan også benyttes i forbindelse 
med foredrag og arrangementer og skal da 
ligeledes bestilles to dage før.

Kirkekaffe
Der er spisning efter gudstjenesterne d. 3. 
september og d. 29. oktober,  og der er kir-
kekaffe d. 5. november. Alle er velkomne!

Menighedsrådsmøder
Møderne afholdes d. 8. august, 12. septem-
ber, 10. oktober og 14. november. Alle dage 
kl. 18.30 i menighedshuset, Bag Kirken 5. 

Årets fælles friluftsgudstjeneste for de otte sogne i det nordlige Ods-
herred afholdes ved Sandskredet, Kongsøre. Organist Lene Sønder-
gaard og trompetist Ole Andersen står i spidsen for det musikalske. 
Prædikant er Højbys sognepræst. Efter gudstjenesten serveres der 
aspargessuppe med brød til alle, men man er også meget velkommen 
til at medbringe egen madkurv, så samværet kan fortsætte. I tilfælde 
af regn rykker vi indenfor i Egebjerg kirke.

Læsekreds
Vi mødes i menighedshuset til en snak om bøger, vi har læst:
Onsdag d. 30. august kl. 10 er det Fjodor Dostojevskijs Det døde hus. (Udsat fra juni måned.) 
Bogen handler om Dostojevskijs tid i fangelejr i Sibirien.
Onsdag d. 22. november kl. 10 gælder det Ida Jessens En ny tid. I 1904 rejser en ung lærerinde 
til Thyregod for at undervise. Siden bliver hun gift med distriktslægen Bagge.
Møderne finder sted i menighedshuset, Bag kirken 5. Der vil være kaffe undervejs.

Friluftsgudstjeneste 20. august

Reformationsfejring: 
Musikgudstjeneste og kirkefrokost

I disse år skrives der mange nye salmer. Vi forsøger os med nogle af dem i kirken og har derfor indført må-
nedens salme, som er en salme, vi synger hver søndag i en måned. Vi synger fra det nye tillæg ”100 salmer”, 
og interesserede kan høre melodierne på forlagets hjemmeside: eksistensen.dk – se under ”100 salmer”.

Månedens salme

Søndag d. 27. august kl. 10.30 er der familiegudstjeneste med efterfølgende konfirmandindskrivning. Husk at medbringe 
dåbsattest. Konfirmationsforberedelsen begynder hhv. tirsdag og torsdag eftermiddag i ugen efter. 

Konfirmandindskrivning 

Vi fejrer, at årets høst er kommet i hus: Først med høstgudstjeneste 
med de kendte høstsalmer og dernæst fællesspisning: Vi griller ved 
menighedshuset, og der serveres pølser med alt, hvad dertil hører. 
Forhåbentlig kan vi sidde på plænen bag menighedshuset, men i 
tilfælde af regn rykker vi indenfor.

Høstfejring: Gudstjeneste og grillmad
søndag 3. september

D. 31. oktober er det 500 år siden Luther slog sine teser mod aflads-
handlen op på kirkedøren i Wittenberg. Det blev startskuddet til en 
række begivenheder, der førte til reformationen. I Højby kirke fejrer 
vi jubilæet ved en festgudstjeneste søndag d. 29. oktober. Karin Sauer 
og Annette Schiøtz medvirker ved gudstjenesten, hvor vi skal synge 
såvel gamle Luther-salmer, Luthersalmer i moderne udtryk samt 
høre helt ny musik, skrevet til jubilæet.
Efter gudstjenesten er der frokost i menighedshuset. Alle er velkomne! 
- Tilmelding er nødvendig; det sker til sognepræsten senest torsdag d. 
26. oktober pr. telefon eller mail. Bemærk: I foråret 2018 arrangeres en 
fælles sognerejse i Luthers fodspor. Se Odden kirkes sider.



I uge 44 er der landet over fokus på dansk 
musik i den årlige Spil dansk-uge. Onsdag 
d. 1. november kl. 10 synger vi fra Højskole-
sangbogen. Der er frit slag, så kom og fore-
slå dine yndlingssange! Lene Søndergaard 
sidder ved klaveret i menighedshuset, og vi 
tager en kaffepause undervejs.

Syng dansk! 
– en formiddag med sang

Kirkemusikfestival med 
”Aavaat” 
onsdag 11. oktober kl. 20
Igen i år venter der en spændende oplevelse i forbindelse med Odsherred 
Kirkemusikfestival. Koret ”Aavaat” er dannet af grønlændere, bosat i Kø-
benhavnsområdet og vil være kendt af mange fra programmet ”Julehilsen 
til Grønland”, hvor koret har deltaget 16 gange. Koret har repræsenteret 
Grønland i mange europæiske lande samt i USA og Canada. Aavaat op-
trådte under klimatopmødet i København og er også velkendt af kon-
gehuset, idet koret har optrådt hele 15 gange for dronningen og hendes 
familie. Grønlandsk kor- og salmesang har sine rødder i dansk-norsk 
og tysk missionsarbejde, men samtidig findes der detaljer ved sangsti-
len, der ikke er til stede i europæisk kor- og salmesang: en karakteristisk 
flerstemmig lyd med forkærlighed for langsomme tempi, bred intonering 
samt glissando, når der synges ind på tonerne. Ved koncertandagten i 
Højby kirke vil Aavaat vil synge grønlandske salmer, folkeviser og natur-
sange. Koret optræder iført den grønlandske nationaldragt, som anses for 
en af verdens flotteste. Fri entré.

er for forældre/bedsteforældre og børn fra 0-12 måneder. Nyt hold 
begynder torsdag d. 26. oktober. Vi mødes i kirken kl. 10 og synger 
sange og salmer med fagter og enkle dansetrin til, bagefter er der 
kaffe i menighedshuset. Deltagelse er gratis, og man er velkommen 
til en prøvegang. Kontakt organist Lene Søndergaard for tilmelding 
og flere oplysninger: Tlf. 24 64 18 25, mail: svendsdatter@gmail.com

Babysalmesang

Søndag d. 5. november er det allehelgensdag, hvor vi mindes vore 
døde. Efter gudstjenesten kl. 16 drikker vi kaffe sammen i kirkens 
tårnrum, og så vil der være mulighed for at sætte tændte lys på grav-
stederne. Kirken har lys til alle fremmødte.

Allehelgensdag

Sæt allerede nu kryds i kalenderen ud for d. 7. december. Den dag 
afholdes årets julekoncert med blandt andre Ghita Nørby. Se mere 
i næste blad. 

Julekoncert 7. december

Årets konfirmander

Konfirmeret d. 7. maj.

Konfirmeret Store Bededag.

Konfirmeret Store Bededag.



Lumsås 
Sogn
Sognepræst
Sten Hartung
Stenstrupvej 69, Lumsås
4500 Nykøbing Sj.
Tlf. 59 32 10 72/59 91 41 20
Træffes bedst ons.-fre. kl. 10-
11 og endvidere efter aftale. 
Træffes deslige tirs. kl. 10-11 
på tlf. 59 91 41 20. 
Mandag er fridag.
E-mail: shj@km.dk

Hjemmeside:
www.lumsaaskirke.dk

Graver: 
Bolette Rantzau Masukume
Graverhuset, Oddenvej 79A
Tlf. 59 31 18 78
E-mail: 
masukumebolette@mail.dk

Kirkeværge: 
Aage Greve
Oddenvej 97, Lumsås
Tlf.: 5931 1036
E-Mail: 
aage.greve@post2.tele.dk

Kasserer: 
Niels Peter Hansen
Oddenvej 200B, Lumsås
Tlf. 59 32 17 28
E-mail: 
lumsbakhan@mail.tele.dk

Formand: 
Jette Greve
Oddenvej 97, Lumsås
Tlf: 59 31 10 36
E-mail: 
jette.greve@hotmail.com

Organist: 
Anna Karina Berg
E-mail: akberg@live.dk
Mobil: 22 17 22 58

Kirkekaffe 
Der er kirkekaffe/te i 
våbenhuset efter højmessen 
på følgende søndage kl. 10.30: 
13/8, 10/9, 24/9, 29/10, 3/12.

Årets friluftsgudstjeneste finder sted ét af de aller-
skønneste steder i Odsherred (og dét siger ikke så 
lidt!) – nemlig på Sandskredet ved Kongsøre Skov 
med frit udsyn til Isefjorden.
Gudstjenesten er som altid et samvirke mellem me-
nighedsråd, præster, organister, gravere og kirkesan-
gere fra kirkerne i hele Det nordlige Odsherred. Efter 
gudstjenesten bydes på gratis aspargessuppe med 
kødboller og flutes i de skønne omgivelser. Drikke-
varer/kaffe og øvrig fortæring medbringer man selv. 

Friluftsgudstjeneste den 20. august kl. 11

Udflugten finder sted onsdag den 16. august kl. 8.30 
– 18. Vi kører til København, hvor vi skal se to meget spændende 
men også meget forskellige kirker, som udtrykker spændvidden i det 
nyere danske kirkebyggeri, nemlig Grundtvigskirken på Bispebjerg 
tegnet i en lys og luftig stil af P.V. Jensen Klint samt Jesuskirken i 
Valby, udført i overdådig senromantisk/historicistisk stil og spon-
soreret af den navnkundige brygger Jakobsen. Frokosten indtages i 
én af de små haver på Pile Allé. Tilmelding til Jette Greve senest 12. 
august på jette.greve@hotmail.com eller tlf. 5931 1036.

Sensommerudflugt til København

Efter forhandlinger mellem Odsherreds præster og kommunen ligger det fortsat fast, at konfirmations-
forberedelsen – trods implementeringen af heldagsskolen – fortsat kan ligge inden for normal under-
visningstid. Derfor vil efterårets konfirmationsforberedelse ved Lumsås Kirke formentlig ligge torsdage 
fra kl. 14.15-15.45. Undervisningen begynder torsdag den 31. august kl. 14.15 i kirken. De berørte 
familier vil få besked herom pr. brev.

Konfirmandundervisning 2017/2018

På en solbeskinnet forårssøndag den 30. april 
havde sognepræst Sten Hartung den glæde at 
kunne konfirmere årets 2 dejlige konfirmander, 
som ses på nærværende billede: Jeppe Gobert Lo-
rentzen og Daniel Stegger Klausen. Hele Lumsås 
menighed ønsker Daniel og Jeppe hjerteligt til-
lykke.

Konfirmation 
i Lumsås Kirke

Høstgudstjenesten 
finder traditionen tro sted den sidste søndag i september, og det er i år søndag den 24. sep-
tember kl. 14. Vi fejrer, at høsten – forhåbentlig – er kommet i hus, det vi skal leve af vinteren 
igennem. Vi synger de kendte og elskede efterårssalmer, og efter gudstjenesten indbyder menighedsrådet 
til kaffe, æblekage og fællessang i sognegården.

Jesuskirken i Valby

Årets konfirmander

Naturperlen Sandskredet



 Reformationsjubilæum 
søndag den 29. oktober 
kl. 10.30.
Vi fejrer, at det den 31. oktober er 500 år siden, Martin Luther slog 
sine 95 teser om afladen op på kirkedøren i Wittenberg, en begiven-
hed som skulle komme til at ændre verdenshistorien. Ved gudstje-
nesten skal vi synge alle de bedste af Luthers salmer, liturgien vil 
tilpasse sig en dansk gudstjeneste anno 1536 og nogle af Luthers 
teser om afladen vil blive inddraget i prædikenen. Efter gudstjene-
sten planter vi et æbletræ (Gråsten) i haven ved sognegården som et 
udtryk for vort kristne håb, og herefter indbydes menigheden til kir-
kekaffe i sognegården, hvor vi spiser en god gang ”Luther-lagkage”. 

Sognecafémøder i 
sognegården
Vi mødes i sognegården, hygger os sammen og hører et godt 
foredrag. Menighedsrådet byder på kaffe/the med brød til, og 
vi synger fra Højskolesangbogen. Sognecafémøderne finder i 
efteråret undtagelsesvis sted onsdage kl. 14-16, da 
torsdag eftermiddag er optaget af konfirmandundervisning.

”Luther og musikken” 
– onsdag den 20. september kl. 14

I anledning af reformationsjubilæet har vi inviteret musikhi-
storiker og anmelder ved Kristeligt Dagblad Peter Dürrfeld til 
at komme og fortælle om Luther og musikken. Peter Dürrfeld 
er forfatter til en del bøger, krimier, skakbøger, men også bøger 
om musik, bl.a. ”Gud i musikken”(2011) og ”117 symfonier” 
(2016). Ved foredraget vil han komme ind på, hvilket forhold 
vores reformator Martin Luther havde til musikken, og hvordan 
musikken kunne bruges i den nye, protestantiske gudstjeneste.

”Jens Otto Krag” 
– onsdag den 22. november kl. 14

Tidligere chefredaktør og 
nuværende journalist på 
dagbladet Politiken, Dr.Phil. 
Bo Lidegaard, fortæller om 
en af de mest fremtrædende 
danske politikere i det 20. 
århundrede, Jens Otto Krag 
(1914-1978), der var stats-
minister i perioderne 1962-
68 og 1971-72. Bo Lidega-
ard udgav i 2001 et digert 
tobindsværk om Jens Otto 
Krag og må således siges at 

være ekspert på området. Under foredraget kommer Bo Li-
degaard ind på Krags bemærkelsesværdige politiske karriere, 
men også på de mere personlige forhold, som var med til at 
gøre Krag til det sammensatte og til tider gådefulde men-
neske, han nu var.

Peter Dürrfeld

Jens Otto Krag (1914-78).

Unge familiers Kirke/Halloween 
for børn og barnlige sjæle
Onsdag den 15. november kl. 17.

Vi mødes i kirken kl. 17 til en kort, børne- og familievenlig gudstje-
neste, hvor temaet vil være Halloween, en aften, hvor edderkoppen 
Eddie som den eneste gang på året kommer ned fra kirkeloftet for at 
hilse på børnene. Efter gudstjenesten går vi ned i sognegården, hvor 
menighedsrådet byder på et måltid mad for både store og små. Der vil 
være gode rammer for både voksenhygge og børneleg, og når klokken 
nærmer sig 19.30, er det tid til at komme hjem og putte de små.

Gråsten æble.

Babelstårnet bygges af legoklodser.



Odden Sogn
Sognepræst
Kristian Massey Møller
Præstestrædet 7a, 4583 Sj. Odde
Tlf. 59 32 62 96
Træffes bedst tirsdag-fredag 
kl. 9-10, og i øvrigt efter aftale.
Mandag er fridag.
E-mail: krmm@km.dk

Graver: 
Mette Hamilton Jee. 
Tlf. 59 32 61 23. 
E-mail: graver@oddenkirke.dk

Menighedsrådsformand:
Jørgen Revsbech Hansen
Udsigten 5, 4583 Sj. Odde 
Tlf. 61 79 39 18

Kirkeværge:
Lenda Petersen 
Thoustrupvej 10, 4583 Sj. Odde
Tlf. 23 32 70 87

Kasserer:
Kirsten Rasmussen 
Tlf. 28 43 64 16

Organist
Jesper Aggeboe 
Tlf. 20 83 68 54

Husk det nu!
 

Odden Kirke er på nettet!
 

Find os på facebook, 
www.oddenkirke.dk 

www.oddenportalen.dk

Meddelelser
Kirkebil: Til gudstjenester og arrangementer, hvor busser ikke passer, kan der bestilles Movia 
Flextrafik på tlf. 70262727 (tast 2). Vognen må tidligst komme 5 minutter før og senest 15 minutter 
efter det meldte ankomst tidspunkt. Der betales kontant, men Menighedsrådet betaler restbeløbet 
ud over 10 kr. Kvittering med navn og kontonummer afleveres eller sendes til Odden Kirke.

Mobilepay kan bruges ved kirkebøsseindsamlingen: Tlf. 232139202.

MR-møder: 8.8, 12.9, 3.10, 7.11, 5.12, kl. 17.

Overbys Mindelegat: Fristen på at søge Overbys Mindelegat er onsdag d. 29.11.17. Sendes med 
post til Oddens sognepræst, Kristian Massey Møller (eller på mail: KRMM@KM.DK).

Friluftsgudstjeneste i Sandskredet: 20.8, kl. 11.00.

Høstgudstjeneste: 17.9, kl. 10.30. Derefter samling i Præstegården til mad, fortælling og sang.

Fred og alt godt - Stilletime i Kirken: I det forløbne halvår har en gruppe, hver torsdag 
kl. 18. mødtes til stilletime og nærvær i kirkens rum. Hanne Bruun fortæller, at de hører et stykke 
klassisk musik, tænder lys og i al stilfærdighed møder stilheden. For at slutte af med en Frans af 
Assisi-hilsen: Fred og alt godt! Gruppen fortsætter det kommende halvår.  

Odbotræf og Oddens gravhøje

Nyhedsbreve: 
Se www.oddenportalen.dk

Tornhøj, set fra nordsiden af kirke-
gårdsmuren. Her lå en af Oddens 
15 gravhøje, som først for 150 år 
siden blev jævnet og pløjet væk. 
Foto: Kristian Massey Møller.

Årets konfirmander

Fra venstre: Joachim Bach Jensen 
og Matilde Bach Jensen.

Oddencafeen i 
Forsamlingshuset
20 kr. for kaffe og brød. 
Onsdag 30. 8, kl. 10.00. Hvad laver en vågekone? 
Ved kultursociolog Anne Diemer, som for et år siden 
flyttede til Sjællands Odde fra Thy, hvor hun var leder 
af De frivilliges Hus, og hvor hun de sidste ti år virkede 
som frivillig vågekone. 
Onsdag 4.10, kl. 10.00. MAF flyver for livet! Kam-
ma & Arne Puggaard, fortæller om deres spændende 
arbejde i Mission Aviation Fellowship, som efter 2. 
verdenskrig blev startet af RAF-piloter, der ville give 
evangeliet vinger i bl.a. Papua New Guinea og Uganda. 
Onsdag 1.11, kl. 10.00. En Matadorby - Min barn-
dom i Sorø. Ulla Andersen i Overby, fortæller om barn-
dommen, menneskene og naturen tæt på Sorø Akademi, 
samt om dagligdagen i halvtredserne.
Onsdag 6.12, kl. 10.00. Julehygge og julehistorier. 
Ved Oddens sognepræst.

Fra venstre: Oliver Behnk Henriksen, Janich Va-
lentin Schwaner, Sofie Nadia Hansen, Mia Lily 
Sørensen, Benjamin Frederik Groth Pantmann.

Forsiden af Kirkebladet er en vinmark på Odden. Med Sejerøbugten 
i baggrunden. Og ja! Odden er dejlig. Vind, sol og regn. Mennesker. 
Hverdag, arbejde og fest. I dag bor der 1317 i Odden sogn, og mange 
er opvokset her og har minder herfra. Derfor arrangeres næste år et 
Odbotræf, 9. juni 2018. For dem, som bor på Odden og alle dem, som 
er født og opvokset på Odden. Planlægningsgruppen er i gang, og kan 
allerede nu røbe, at vi i Forsamlingshuset skal have en god frokost med 
nogle odbospecialiteter, samt bl.a. høre om Odden i fortid og nutid. 
Hvor ligger f.eks. gravhøjene på Odden? Og hvad har Odden gang i nu? 
Alt sammen i gensynets og hyggesnakkens og de gode historiers tegn.

Kristian Massey Møller, Oddens sognepræst 



1. Søndag i Advent 
– Gospelkor og Julekrybber
Søndag 3.12, kl. 10.30. Adventslyset tændes. Grevinge Familie 
Gospel synger. Julekrybberne, som laves ugen før på julekrybbeværk-
stedet (se omtalen), fremvises.

Konfirmandindskrivning 
og Gudstjeneste
Søndag 27.8, 10.30. Kommende konfirmander og forældre delta-
ger i gudstjeneste. Efter gudstjenesten er der konfirmandindskrivning 
i Præstegården.

Lutherrejse 2018 – i bus
Torsdag 31.8, 
kl. 19.30 i Præ-
stegården. Kombi-
neret informations 
og fortælleaften 
om Lutherbusrej-
sen, mandag 16.4 
til 20.4 2018, som 
arrangeres, om der 
er over 20 tilmeldte. 
I hovedpunkter to overnatninger i Erfurt, en i Vittenberg og en i 
Berlin. Man kan fint høre med, selvom man ikke er interesseret i 
selve rejsen.

To gode Lutherforedrag
Begge med Ph.d. og lektor i historie ved Roskilde Universitet, Tove 
Elisabeth Kruse, også mand for Studienævnet for Kultur og Identitet, 
Institut for Kommunikation og Humanistisk videnskab.
Tirsdag 19.9, kl. 19, Præstegården.  Hvad ville Luther? Luthers 
middelalderlige arv og religiøse nybrud.
Torsdag 21.9, kl. 19, Præstegården. Hvilke konsekvenser fik den 
protestantiske reformation for kirke, tro og hverdagsliv?  Har refor-
mationen betydning for os i dag? 

Kirkemusikfestival – Året rundt med Gregoriansk sang
Torsdag 19.10. 2017 kl. 19.00. Afholdes der koncert med koret Magnificat. De vil præsentere os for 
gregoriansk sang. Sangformen er som sungen bøn, der rummer en enestående enkelthed og skønhed. 
Det er enstemmig liturgisk sang uden harmonier og uden akkompagnement, med latinske tekster fra det 
gamle og det nye testamente. Sangen, der også kaldes Romano-frankisk sang blev udviklet i 700-800 tallet 
i området mellem Loire og Rhinen, og fik navn efter pave Gregor den Store. Herfra blev den udbredt til 
hele Vesteuropa. Det har også været sangformen i de danske kirker og klostre indtil reformationen i 1536. 
Den bruges stadig som en del af liturgien i Den romersk-katolske kirke. Sangen foregår ikke efter en fast 
taktinddeling, men man taler om den gregorianske bue, fordi sangen følger de enkelte ords og sætningers 
rytme og derfor bevæger sig i buer, der skaber en oplevelse af fred og harmoni.

Litteraturtimen 
– Hendes nye verden
Torsdag 26.10, kl. 19.30 i Præstegårdens konfirmandstue. Den 
danske forfatter, Jens Smærup Sørensen fik i 2008 De Gyldne Laurbær 
for romanen ”Mærkedage”. Oddens sognepræst gennemgår hans 
nyligt udgivne stærke novellesamling: ”Hendes nye dag”.

Luthergudstjeneste på 500-
års dagen for Luthers oprør
Tirsdag 31.10, kl. 19. Aftengudstjeneste med luthersalmer og den 
korte fortælling om Luthers oprør imod Den katolske kirke.

Kulturtimen – Krigen i en 
feltpræsts optik
Torsdag 23.11, kl. 19.30, Præstegården. Om at være udsendt i 
krigsområder. Med oplæsning af ”Stille bøn i Helmand”, skrevet af 
Oddens sognepræst i 2009.

Julekrybbeværksted
Lørdag 25.11, 10-15. 
Odden skole. Historien 
fortæller, at den første 
julekrybbe blev lavet i 
1223, og lige siden har 
kristne over hele jorden 
lavet julekrybber i uen-
delig mange variationer. 
Kunne du tænke dig at lave din helt egen julekrybbe sammen med 
dine børn eller børnebørn, så mød op på Odden skole 25.11 i billed-
kunstlokalet og gå i gang sammen med os. Vi har papir og klister, 
farver og pensler, stjerner og lys, Jesusbørn, dyr, hø og meget mere, 
men du er også velkommen vil at medbringe dit helt eget materiale. 
Til gudstjenesten 1. søndag i advent kl. 10.30 fremvises julekrybberne. 
På Odden kirkes hjemmeside kan du se nogle af de julekrybber, vi 
hidtil har lavet. Der er ingen tilmelding. Spørgsmål rettes til Hans 
på 40331461 eller Tove på 21284846.



      
Fødsel
Fødsler på sygehus indberettes 
automatisk. Hjemmefødsler an-
meldes af jordemoderen til sog-
nepræsten i bopælssognet. Ugifte 
forældre skal aflevere omsorgs- 
og ansvarserklæring via borger.
dk, når de har modtaget brev fra 
sognet.

Dåb
Aftales med den præst, der skal 
foretage dåben.

Navngivning
Skal ske via borger.dk senest 6 
måneder efter barnets fødsel.

Navneændring
Ansøgning om navneændring 
sker via borger.dk.

Vielse
Aftales med den præst, der skal 
foretage vielsen. Før vielsen skal 
der foreligge en prøvelsesattest, 
som udstedes af ens bopælskom-
mune.

Dødsfald
Anmeldes hurtigst muligt via 
borger.dk evt. med hjælp fra en 
bedemand.

Begravelse/bisættelse
Aftales med den præst, som skal 
foretage handlingen. 

Borgere uden nemID eller ad-
gang til computer kan henvende 
sig til deres sognepræst og få de 
relevante blanketter udleveret.

Gudstjeneste Højby
Kirke

Lumsås
Kirke

Odden
Kirke

Hvordan gør man?

Trundholm Tryk  59 31 50 03

LBJ: Louise Buch Jensen
SH: Sten Hartung
KMM: Kristian Massey Møller
CKT: Caroline Kollenberg Thisted

1):  Familiegudstjeneste med 
 konfirmandindskrivning.
2):  Høstgudstjeneste. 
3):  Kirkekaffe.
4):  Reformationsfejring.
5):  Henviser til Nykøbing Kirke kl. 14 
 ved Caroline Thisted

6. august - 8. søndag efter trinitatis 10.30 LBJ 10.30 SH   9.00 LBJ 

13. august - 9. søndag efter trinitatis                      9.00 KMM        10.30 SH 3) 10.30 KMM

20. august - 10. søndag efter trinitatis                            Friluftsgudstjeneste på Sandskredet  

27. august - 11. søndag efter trinitatis                  10.30 LBJ 1)         9.00 SH 10.30 KMM

3. september - 12. søndag efter trinitatis      10.30 LBJ 2)         9.00 CKT 10.30 KMM   

10. september - 13. søndag efter trinitatis 10.30 LBJ      10.30 SH 3)   9.00 LBJ         

17. september - 14. søndag efter trinitatis   9.00 KMM       10.30 SH 10.30 KMM 2)   

24. september - 15. søndag efter trinitatis  10.30 LBJ       14.00 SH 3) 4) 10.30 KMM 

1. oktober - 16. søndag efter trinitatis 10.30 LBJ         10.30 SH 10.30 KMM

8. oktober - 17. søndag efter trinitatis 10.30 LBJ        9.00 SH 10.30 KMM

15. oktober - 18. søndag efter trinitatis  10.30 LBJ          9.00 CKT   9.00 LBJ      

22. oktober - 19. søndag efter trinitatis    9.00 KMM         10.30 SH 10.30 KMM

29. oktober - 20. søndag efter trinitatis           10.30 LBJ 4)          10.30 SH 3) 10.30 KMM       

5. november - Alle Helgens dag                16.00 LBJ 3)            10.30 SH 19.30 KMM

12. november - 21. søndag efter trinitatis  10.30 LBJ       9.00 SH 16.00 KMM

19. november - 22. søndag efter trinitatis   10.30 LBJ       * 5)   9.00 LBJ

26. november - Sidste søndag i kirkeåret       9.00 KMM     10.30 SH 10.30 KMM

3. december - 1. søndag i advent        10.30 LBJ        10.30 SH 3) 10.30 KMM  


