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Pilgrimsvandringer i Odsherred:
Vi vandrer fra kirke til kirke i hele 2023.

Pilgrimsvandringer i Odsherred:
Vi vandrer fra kirke til kirke i hele 2023.



 

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
Pernille Overbye Andersen
”Graverhuset”, Bag Kirken 5, 
4573 Højby. Tlf. 59 30 40 49. 
Træffes bedst på kontoret 
tirsdag-fredag mellem 12.30-13.

Formand for 
menighedsrådet (ikke valgt)

Kirkeværge (ikke valgt)

Kasserer (ikke valgt)

Det nye menighedsråd har 
konstitueret sig efter bladets 
deadline: Se hjemmesiden.

Kirkebil
Kirkebilen kører til alle guds-
tjenester. Ring til Bos Taxi, tlf. 
20 20 48 20 senest fredag kl. 12. 
Kirkebilen kan også benyttes i 
forbindelse med koncerter og ar-
rangementer og skal da ligeledes 
bestilles to dage før.

Kirkekaffe m.m.
1. januar fejrer vi nytåret med 
et glas vin. Der er frokost efter 
gudstjenesten d. 5. februar og 
kirkekaffe d. 12. marts. 

Menighedsrådsmøder
Møderne afholdes d. 10. januar, 
7. februar og 14. marts. Alle dage 
kl. 18 i menighedshuset, Bag Kir-
ken 5. 

Nyt menighedsråd
Ved valgforsamlingen i september valgte Højby sogn nyt menighedsråd. Rådet tiltræder første søn-
dag i advent og har en to-årig funktionsperiode. Valgt er: Grethe Baand Skovgaard, Helle Rostgaard 
Sonne, Sanne Løvenov Borgstrøm, Malene Høgh Petersen, Michael Løvenov, Lotte Juel Petersen, 
Malene Andersen.
Stedfortrædere: Pia Damgaard, Inger Helth, Niels-Erik Bøtker Skov.
Rådet har konstitueret sig efter bladets deadline: Se hjemmesiden.

Højby kirke er blevet vejkirke
Kirken er åben alle dage hele året kl. 8-17. Man kan se kalkmalerier, prædikestol, 
glasmosaik mm. Der er bibel og børnebibel til andagt og fordybelse. 
Man kan tage en bøn eller en velsignelse i våbenhuset. Kirken er 
desuden cykelvenlig vejkirke: Her er adgang til drikkevand, 
cykelpumpe samt elstik til opladning af elcykel.

Julestemning 
med Nykø-
bing Stadsor-
kester
Søndag d. 4. december kl. 15 i 
kirken: Stadsorkesteret spiller 
julemelodier, og der vil også være 
lejlighed til at synge med. Der er 
fri entré.

Jul & Nytår
-  Juleaftens gudstjenester er kl. 14.30 og 16.  Brødrene Mads 

og Matias Galatius Hansen spiller til salmesangen på hen-
holdsvis trompet og euphonium. 

-  Juledag fejres Jesu fødsel ved højmessen kl. 10.30 med mange 
af de elskede julesalmer.

-  Nytårsdag vil vi efter gudstjenesten kl. 14 ønske hinanden et 
godt nytår med et glas vin.

Husk: Jule-
koncert med  
Gospel Sisters: 
Torsdag d. 8.12. kl. 19.30. 
Som omtalt i sidste blad: Stemningsfuld 
jule-gospel i kirken. Gratis adgang.



Det er for børn: 
Babysalmesang og mini-
konfirmander 
Nyt hold babysalmesang starter fredag d. 20. januar kl. 10-12: Først 
sang og musik i kirkerummet,  derefter kaffe i menighedshuset. V. 
kirkens organist, Lene Søndergaard. Tilmelding samt yderligere oplys-
ninger hos Lene på mail til organist@hoejby-sj-kirke.dk eller telefon 
24641825. Deltagelse er gratis.
Nyt hold minikonfirmander begynder fredag d. 24. februar efter 
skoletid: 5 fredage med fortælling, spisning og kreative projekter. Børn 
i Højby skoles 3. klasser får indbydelse. 

Læsekreds      
Vi mødes og taler om bøger, vi har læst. Denne 
vinter læser vi om fædre:

25. januar: Jens Blendstrup: Gud taler 
ud. ”Gud” (som Blendstrup benævner sin 
far) bor i et parcelhus i Risskov med sin kone 
og deres fire sønner. Romanen er skrevet af 
den yngste. En underfundig, sjov og rørende 
bog om en far, der er lidt ud over det sæd-
vanlige.

29. marts: Linn Ullmann: De urolige. 
Far og datter skulle skrive en bog sammen, 
men alderdommen har fået tag i ham, så 
samtalerne bliver uforudsigelige. En bog om 
minder og glemsel og de mange historier, der 
udgør et liv, – og om forfatterens berømte far: 
Ingmar Bergman.  
Begge dage kl. 10-12 i menighedshuset. Der vil 
være kaffe/te undervejs. Ingeborg Gadegaard 
arrangerer et samlet, fælles lån på biblioteket. 
Vil du være med, så ring til hende: 59 30 26 02.

Pilgrimsvandringer i 
Odsherred 2023
Kirkerne i Odsherred arrangerer i hele 2023 en række fælles pil-
grimsvandringer: Vi vandrer fra kirke til kirke, i alt 11 vandringer. 
Vi sendes af sted fra en kirke; måske med en bibeltekst, et tema for 
dagen, en bøn og en salme. Vi vandrer gennem skiftende landskaber, 
vi oplever årstiderne. Vi går i samtale og i stilhed. Vandringen giver 
rum for refleksion og fordybelse. Vi modtages i en kirke med en kort 
andagt og et let måltid.
Det foregår den tredje lørdag i måneden kl. 10 og kræver ikke tilmelding. 
Man skal selv sørge for transport til udsendelseskirken og transport fra 
modtagelseskirken. Man skal kunne gå ca. 4 km i timen. Husk: Praktisk 
tøj og fodtøj samt drikkelse og evt. snack til turen. Ved ankomst serveres 
et let måltid. Det er gratis at deltage. Årets første tre vandringer er:
21. januar: Fra Odden kirke til Lumsås kirke. 
18. februar: Fra Lumsås kirke til Højby kirke. 
18. marts: Fra Højby kirke til Nykøbing kirke.
En folder med det samlede program kommer. Se også kirkernes hjem-
mesider.

Kyndelmissegudstjeneste
Kyndelmisse falder 2. fe-
bruar og markerer, at vi 
er nået halvvejs gennem 
vinteren.
Ved gudstjenesten d. 5. 
februar medvirker Else-
beth Nolsøe Lund, som 
med sin smukke stemme 
behersker mange musik-
genrer. Hun har optrådt 
ved talrige koncerter, li-
gesom hun har udgivet 
flere cd-er. Efter gudstje-
nesten er der frokost i me-
nighedshuset. Frokosten 
er gratis og kræver ikke 
tilmelding.

 

Påsken 2023
- Stadsorkesteret spiller på Plejehjemmet Solvognen palmesøn-

dag d. 2. april kl. 10.30.
- Ved gudstjenesten påskedag medvirker Peter Schmidt på ba-

sun. Peter Schmidt har i mange år spillet i DRs symfonior-
kester samt i talrige 
bigbands. Han spil-
ler nu solobasun i 
Danmarks Under-
holdningsorkester.



Lumsås-Odden 
Pastorat
Sognepræst: 
Kristian Massey Møller, 
Præstestræde 7 a, 4583 Sj. Odde. 
Træffes formiddag (mandag fri-
dag) 59 32 62 96/krmm@km.dk 
Organist: 
Flemming Dreisig. 24 62 11 12.
Kirkesanger: 
Alice Sarp. 40 41 60 38

www.lumsaaskirke.dk
 
Graver Lumsås: 
Elinor Langelund. 59 31 18 78
graverlumsaaskirke@gmail.com 

Kirkeværge Lumsås: 
Jesper Frank Jensen. 23 60 27 31
jesper.vvs@gmail.com 

Kasserer Lumsås: 
Jørn Nielsen. 22 27 03 45
jil.nielsen@mail.dk 

Formand Lumsås: 
Jette Greve. 59 31 10 36
jette.greve@hotmail.com 

www.oddenkirke.dk

Graver Odden: 
Anders Würtzen Kjelgaard. 
23 23 92 02
graver@oddenkirke.dk 

Kirkeværge Odden: 
Lenda Petersen. 23 32 70 87 

Kasserer Odden: 
Jette Rude. 53 38 05 33

Formand Odden: 
Susan Elisiussen. 40 28 65 90

Meddelelser LUMSÅS
Kirkekaffe 2023: 22.1, 26.2, 19.3.
Julegudstjenester: 13.00 og 14.30. 

Meddelelser ODDEN
Kirkeindsamling: 
Mobilepay 67180.
Julegudstjeneste: 
11.00 i Willemoeshallen.

Meddelelser FÆLLES
Julekurve: Henvendelse til Oddens sognepræst på mail:krmm@km.dk.

Kirkernes sorggruppe i Odsherred: Det kan være godt og livgivende at tale om 
sin sorg. Kontakt psykolog Anne Thomsen (20 16 48 86).

Samtalegruppe for pårørende til kronisk syge: På Nykøbing Bibliotek. Støt-
tet af Trygfonden, gratis deltagelse. Kontakt Anne Diemer (28937741 – anne@paaroer.dk).



Lumsåscafeen i 
Sognegården
Lumsås Sognegård 31.1, kl. 14. Bo trygt - Indbruds-
forebyggelse. Ved Per Kragh, tidl. Politikommissær.

Lumsås Sognegård 7.3, kl. 14. Jørgen Revsbech 
Hansen: Min barndoms Lumsås.

Lumsås Sognegård 4.4, kl. 14. Hjælp! Jeg skal til 
Afrika! Ved Kim Højgaard Rasmussen, Udenlandsk Chef i Afrika. 
Foredraget er baseret på personlige og humoristiske anekdoter om 
særprægede, uventede og til tider risikable situationer under arbejde 
og rejser i Afrika, bl.a. under et militærkup i Mali i 2012.

Oddencafeen i 
Forsamlingshuset
Oddencafeen 7.12, kl. 10. Julesang og hygge. Ved Od-
den Kirkes organist og kirkesanger: Flemming Dreisig og Alice Sarp.

Oddencafeen 1.2, kl. 10. Grundlovens historie og 
tronfølgeloven fra 1953, som banede vejen for Dronning Margrethe. 
Ved Niels Linsaa, der i den grad har styr på vores Danmarkshistorie.

Oddencafeen 8.3, kl. 10. Bo trygt - indbrudsforebyggelse. 
Ved Per Kragh, tidl. Politikommissær.

Oddencafeen 5.4, kl. 10. Humørsprederen Erling Lind-
gren garanterer grin og latter i foredraget: NYE Humørpiller.

Ud at gå med Lumsås' 
glade vandrere
Har du lyst til frisk luft og en times vandretur ud i vort skønne område, 
så mød op mandage og onsdage, kl. 10. Mødestedet er bag Lumsås 
Gadekær på kirkens P-plads. Efterfølgende er der mulighed for en kop 
kaffe i sognegården.

Adventsmøde
i Lumsås
Lumsås Sognegård 15.12, kl. 19. 
Veloplagte Erling Lindgren bringer os i julestemning med sit fore-
drag om julens traditioner, garneret med sjove anekdoter og gode 
julesange. 

Konfirmandernes 
aftengudstjeneste
Odden Kirke, 2.3. kl. 19 i Odden Kirke. Årets konfirmander 
forestår sammen med sognepræsten gudstjenesten. Med efterfølgende 
pizza.



Åbningsgudstjeneste
Odden Kirke, 5.3, kl. 10.30. Kirkens restaurering af kalk-
malerierne og flytningen af orglet fejres – med efterfølgende trak-
tement. 

Den gode aftensalme
Lumsås Kirke, aftengudstjeneste 21.3, kl. 19. Vi syn-
ger et lille udpluk af aftensalmer, som sognepræsten præ-
diker over.

Provstiets pilgrimsvandringer 2023
I 2023 bliver der mulighed for at lære kirker, landskab og medvandrere at kende på 11 pilgrimsvandringer mellem Odsherreds kirker.
Alle vandringer udgår fra en af Odsherreds kirker den 3. lørdag i måneden kl.10 fra januar til og med november. 
I forbindelse med udsendelsesandagten præsenteres ruten og vandringens rammer. Alle vandringer ender med modtagelsesandagt og et let 
måltid i en nabokirke.

21.1, kl. 10. Vandring fra Odden kirke til Lumsås kirke, 10 km, tovholder Tove Kruse, 21284846.
18.2, kl. 10. Vandring fra Lumsås kirke til Højby kirke, 8 km, tovholder Jette Greve, 20419206.
18.3, kl. 10. Vandring fra Højby kirke til Nykøbing kirke, 9 km, tovholder Louise Buch Jensen, 59302268.
15.4, kl. 10. Vandring fra Nykøbing kirke til Rørvig kirke, 8 km, tovholder Flemming Petersen, 20467339.



Willemoesgudstjeneste
Odden Kirke, 22.3, kl. 10, mindegudstjeneste for ”Søslaget ved Sjællands Odde i 1808”.

Højskoledag - for alle i Lumsås og på Odden 
og flere til
Oddendag i Odden Forsamlingshus. Lørdag 4.3, 9.30–16.15.
9.30. Kaffe
10.00. Banko og dens historie. Ved sognepræsten.  
10.25. Minibanko med frie plader og gode præmier
11.30. Frokost.
13.10. Højskolesang og Sjællands Oddes Pris.

Erik Lindsø

14.15. Kaffe og foredraget: Livet er det bedste, vi har – om afdøde Benny Andersens hjertevarme humor og liv og samarbejde med også afdøde 
Povl Dissing. Ved, Erik Lindsø, en af Danmarks mest sprudlende foredragsholdere, der også vælger en håndfuld af Andersens sange, som vi synger. 
16.15: Afslutning.
Pris: 125 kr. inkl. fri banko, ekskl. drikkevarer.
Tilmeldingsfrist 28.2: Inga Overgaard (i.o@overgaard.mail.dk, 59326078) eller Bruno Lund (23423499).
Arrangør: Odden Kirke og Forsamlingshus og Sjællands Odde Fællesråd.



      

Gudstjeneste Højby
Kirke

Lumsås
Kirke

Odden
Kirke

Hvordan gør man?

Trundholm Tryk  59 31 50 03

LBJ: Louise Buch Jensen
KMM: Kristian Massey Møller

Fødsel 
Fødsler på sygehus indberet-
tes automatisk. Hjemmefødsler 
anmeldes af jordemoderen til 
bopælssognet. Nærmere vejled-
ning til nybagte forældre kom-
mer automatisk i e-boks, så snart 
fødslen er registreret. 

Navngivning/dåb 
Et barn skal navngives senest 6 
måneder efter fødslen. Navngiv-
ning kan ske i forbindelse med 
en dåb, som aftales med sogne-
præsten. Navngivning forud for 
dåb eller navngivning uden dåb 
kan ske på borger.dk. 

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 bestilles ved afgivelse af en 
ægteskabserklæring på borger.dk. 

Dødsfald 
Indberettes digitalt inden 2 dage 
af den læge, som skriver dødsat-
testen. 

Begravelse/bisættelse 
Aftales med den præst, som skal 
foretage handlingen. Anmod-
ning om begravelse eller bisæt-
telse sker digitalt via borger.dk 
evt. med hjælp fra en bedemand. 

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

27. november - 1. søndag i advent 10.30  LBJ        10.30  KMM     

4. december - 2. søndag i advent          10.30  LBJ        10.30  KMM      

11. december - 3.søndag i advent         10.30  LBJ           9.00  LBJ                      

18. december - 4.søndag i advent         9.00  KMM      10.30  KMM    

24. december - Juleaften                         14.30+16 LBJ                 13.00+14.30             11.00 i 
                         Willemoeshallen

25. december - Juledag                            10.30 LBJ          10.30  KMM     

26. december - 2. juledag                        10.30 LBJ       9.00  LBJ                            

1. januar - Nytårsdag                            14.00  LBJ 1)         16.30  KMM   

8. januar - 1. søndag efter HTK           9.00  KMM         10.30  KMM

15. januar - 2. søndag efter HTK    10.30  LBJ           9.00  LBJ

22. januar - 3. søndag efter HTK        9.00  KMM           10.30  KMM  **

29. januar - Sidste søndag efter HTK        10.30  LBJ        10.30  KMM     

5. februar - Septuagesima                      10.30  LBJ 2)        10.30  KMM

12. februar - Seksagesima                      10.30  LBJ           9.00  LBJ

19. februar - Fastelavn                               9.00  KMM       10.30  KMM       

26. februar - 1. søndag i fasten               10.30  LBJ        10.30    KMM  **     

5. marts - 2. søndag i fasten                10.30  LBJ                                           10.30  KMM*     

12. marts - 3. søndag i fasten            10.30  LBJ 3)            9.00  LBJ         

19. marts - Midfaste                             10.30  LBJ           10.30  KMM ** 9.00  KMM

26. marts - Maria bebudelse                  9.00  KMM                                      10.30  KMM

2. april - Palmesøndag                         10.30  LBJ         10.30  KMM

6. april - Skærtorsdag                                                      

7. april - Langfredag                                                          

9. april - Påskedag                                                            

10. april - 2. påskedag

*Åbningsgudstjeneste
**Kirkekaffe i Lumsås Kirke
1)   Vin i kirkens tårnrum
2)   Frokost i menighedshuset
3)   Kirkekaffe


