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Glædelig påske!
Kirken går til valg: 

Kom til info-møde i dit sogn tirsdag d. 12. maj
Høve-koret synger i Højby kirke anden pinsedag

FOLKEKIRKEN.DK



 

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 
tirsdag-fredag mellem 12.30-13.

Formand for 
menighedsrådet
Grethe Skovgaard
Tlf. 30 11 30 85

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

Kasserer
Lotte Juel
Tlf. 40 55 20 08

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

Kirkekaffe m.m.
Der er et let måltid efter gudstjenesten 
skærtorsdag aften, der er kirkekaffe søn-
dag d. 17. maj, og kirken byder på et glas 
vin efter aftengudstjenesten d. 1. juni.

Menighedsrådsmøder
Møderne afholdes d. 14. april, 12. maj 
og 9. juni. Alle dage kl. 17.30 i menig-
hedshuset, Bag Kirken 5. 

Dit sogn – din kirke – 
dit valg!                   

Vores folkekirke er medlemmernes kirke, og ved at stille op til me-
nighedsrådet kan du få medindflydelse og engagere dig i kirkens liv 
og vækst. I efteråret 2020 skal der være valg til menighedsråd i hele 
Odsherred. Kom til informationsmøde tirsdag 12. maj kl. 19 i me-
nighedshuset og hør om menighedsrådets vigtige arbejde i sognet. 
Tirsdag d. 15. september kl. 19 afholdes valgforsamling. Her sammen-
sættes en liste med kandidater til det nye menighedsråd. Måske var det 
noget for dig?

Påsken i Højby kirke
Skærtorsdag holder vi aftengudstjeneste kl. 19.30, og menigheds-
rådet byder på et let måltid i kirkens tårnrum efter gudstjenesten.

Langfredags gudstjeneste er liturgisk. Det betyder, at der ikke præ-
dikes, ej heller er der nadver. 

Påskedag fejres Kristi opstandelse, og Mads Galatius Hansen med-
virker på trompet. Mads er født og opvokset i Højby, og mange kender 
ham fra juleaftensgudstjenesterne.

Babysalmesang 

Forår/sommer 2020: Vi henviser til Nykøbing Sj. kirke: Her begynder et nyt hold onsdag d. 15. april kl. 10 
ved Ursula Rasch Skou. Yderligere oplysninger på nykoebingkirke.dk eller tlf. 59 91 05 87. 

Istidsruten indvies 
– og Højby kirke er med
På den 390 km lange cykelrute kan du opleve, hvordan istiden for 20.000 år siden har formet landskabet. 
Åbningen af Istidsruten sker med en Istidsfestival henover weekenden d. 16.-17. maj. Der vil være en officiel 
fejring i Odsherred ved Vejrhøj samt mange forskellige, lokale arrangementer.
Ruten går gennem Højby, og kirken vil derfor være åben for besøgende. Der vil være guides i kirken søndag 
mellem kl. 11.30-14; de er klar til at fortælle om kalkmalerierne og meget andet.



 

Tilmelding til konfirmationsforberedelse 2020-21 foregår efter gudstjenesten søndag d. 30. august kl. 10.30. Ved gudstjenesten byder vi 
nye konfirmander og deres familier velkomne. Konfirmation i Højby kirke er hvert år hhv. st. bededag og første søndag i maj. 

Konfirmation 2021

Sogneudflugt til 
København
Årets udflugt for Højby og Odden sogne finder sted tirsdag d. 18. august: 
Vi skal en tur til hovedstaden:  Først besøger vi Sankt Andreas Kirke, 
hvor Flemming Dreisig, Oddens organist, spiller en lille koncert for 
os. Dernæst fortæller Oddens sognepræst, Kristian Massey Møller, om 
kirken og om Københavns nyere historie. Derefter er der frokost med 
smørrebrød (ekskl. drikkevarer) på Restaurant Sundby Sejlforening ved 
den skønne lille havn. Så går turen til Amager Strandpark, hvor man 
kan dyppe fødderne. Her får vi medbragt kaffe og kage. 
Kl. 8.15 Afgang fra Odden brugs, kl. 8.45 afgang fra Højby præstegård. 
Deltagerpris 200 kr. Tilmelding sker til Peter Nielsen, tlf. 25 78 71 83, 
mail: pnodden@ogif.dk mellem 1.-31. juli.

Høvekoret synger 
anden pinsedag
Ved aftengudstjenesten mandag 1. juni kl. 19.30 
får kirken besøg af Høvekoret, der bidrager med 
musik til lejligheden. Høvekoret er et blandet 
4-stemmigt, rytmisk ensemble. Repertoiret spæn-
der vidt - fra klangfulde salmer til blød rock, men 
især med hang til jazz-ede arrangementer. Koret 
blev grundlagt i 2009 og holdt dengang til på 
Høve Friskole, deraf korets navn. Koret ledes af 
Anna Karina Berg, og korets 30 sangere kommer 
fra hele Odsherred. Efter gudstjenesten bydes der 
på et glas  vin i kirkens tårnrum.

Kirkens dag 
– med åbent tårn
Søndag d. 21. juni mellem kl. 14-16 holder vi åbent hus og tårn! Få en 
guidet tour op i kirkens tårn - hør historien om Skt. Georg og dragen 
og de andre kalkmalerier – mød menighedsråd og personale…
Undervejs spiller vores organist for os.
Der vil være salg af kaffe og kage, og pengene går til vores fælles ind-
samling i Odsherreds kirker: Danmissions projekt: Akut-telefonen i 
Myanmar.

Geopark-festival                  

Højby kirke er med på Geopark-festivalen, som i år er flyttet til først i 
juli måned: Der vil være rundvisninger i kirken fredag d. 3. og lørdag 
d. 4. juli – begge dage kl. 14.



Lumsås 
Sogn

Kirkefilm i Vig Bio 
lørdag 4. april kl. 13 – 16.
Vi viser dramaet ”The Two Popes” med de berømte skuespillere Anthony Hopkins 
og Jonathan Pryce i hovedrollerne som de to paver. Filmen handler om to ældre, 
og meget religiøse mænd, nemlig den konservative og strengt dogmatiske pave 
Benedikt samt den kommende og noget mere liberale pave Frans. Filmen emmer 
af veloplagt dialog og morsomme replikudvekslinger de to mænd imellem. 
Selvom dramaet er morsomt, er der også alvorlige emner til diskussion. Efter 
visningen af filmen er der kaffe og kage i biografens café, og eftermiddagen 
afsluttes med et oplæg fra professor Niels Christian Hvidt fra Syddansk Universitet, 
som vil perspektivere filmen.
Tilmelding til Alice Sarp på Odsherred Provsti, aas@km.dk senest den 2. april. 
Deltagergebyr kr. 50,-

75-året for befrielsen 
4. maj kl. 20.
 
Vi fejrer 75-året for Danmarks befrielse med en andagt i kirken, 
hvor vi skal synge salmer og fædrelandssange. Jørn Nielsen bidager 
med en personlig beretning fra befrielsesaftenen, og ca. kl. 20.42 
skal vi høre befrielsesbudskabet som det lød i radioerne rundt om 
i det ganske land den 4. maj 1945.

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 Foged
Graverhuset, Oddenvej 79A
Tlf. 59 31 18 78
E-mail: 
masukumebolette@mail.dk

Kirkeværge:
Knud Thirup
Åbredden 14, Ebbeløkke
Tlf. 20 10 99 51
E-mail: 
kkthirup@live.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: 
Vakant

Kirkekaffe
Der er kirkekaffe/te i 
våbenhuset efter højmessen 
på følgende søndage kl. 10.30: 
3. maj, 21. juni og 26. juli.

Fællesspisning Skærtorsdag 9. april
Efter skærtorsdagsgudstjenesten kl. 17 er alle inviteret til fællesspisning i sognegården, hvor der serveres et 
måltid mad med vin til for kr. 50,-
Fællesspisningen er en ihukommelse af Jesu sidste måltid med sine disciple inden han langfredag gik ind til 
sin lidelse og død. Undervejs i spisningen vil der være læsninger fra Jesu lidelseshistorie samt fællessang. Kom 
og vær med til en fællesspisning, som har sin helt egen stemning. Tilmelding til Jette Greve senest 4. april på 
jette.greve@hotmail.com eller 5931 1036. 

Forårets sange og salmer + 
opvarmning til genforeningsfest 
onsdag 22. april kl. 14. 
Vi begynder i kirken kl. 14, hvor vi synger forårssange og salmer fra de to nye salmebogstillæg ”100 Salmer” 
samt ”Kirkesangbogen” samt fra Salmebog og Højskolesangbog. Vi varmer også op til genforeningsjubilæet 
ved at synge et par sange af Sigurd Barrett, bl.a. ”Man må trække en grænse”. 
Herefter går vi ned i sognegården og smører stemmerne med kaffe og kage. Og så synger vi ellers videre fra 
Højskolesangbogen af alle vore dejlige forårssange.
Vel mødt til en festlig eftermiddag i Lumsås Kirke.

Varme hveder på St. Bededag 8. maj 10.30.
St. Bededag er en af de fine, smukke højtidsdage, som vi nødigt vil 
undvære. Ikke mindst på grund af den gamle tradition med at spise 
varme hveder (det var dengang bagerne holdt lukket på helligdage). 
Og derfor indbydes menigheden da også til – efter gudstjenesten 
8.maj kl. 10.30 – at komme med ned i sognegården, hvor der serveres 
varme hveder med te og kaffe til. 

Varme hveder er en helt særlig dansk tradition.



Geoparkfestival/pilgrimstur 
mellem Nykøbing Kirke og 
Egebjerg Kirke 
lørdag 4. juli kl. 17.
Geoparkfestivalen har skiftet plads, så den nu finder sted i begyndelsen af 
juli. Men som tidligere år kan Lumsås Kirke tilbyde sin menighed at kom-
mer ud og vandre i vores smukke landskab. I år begynder pilgrimsturen 
med en andagt i Nykøbing Kirke og herefter vandres afsted langs Isefjorden 
mod Egebjerg Kirke, hvor turen afsluttes med andagt og fællesspisning i 
Egebjerg Præstegårds menighedslokaler. Turen ledes af sognepræsterne 
Gunhild Als 
og Karin Bund-
gaard Nielsen. 
Tilmelding ikke 
nødvendig, men 
hvis man vil 
spise med efter 
ankomsten til 
Egebjerg, koster 
det kr. 50,-

Årets pilgrimstur slutter i den skønne Egebjerg Kirke.

Sensommerkoncert: 
Engelsk barokmusik med 
Kirsebergskvartetten 
onsdag 5. august kl. 19.30.
Aftenens koncert bærer titlen ”An Evening Hymn” og er en kærlighedser-
klæring til engelsk barokmusik. Koncerten byder på vokalværker og trioso-
nater af bl.a. Purcell, Arne, Boyce, Pepusch og Händel. Kirsebergskvartetten 
blev dannet i 2004 og består af violinisterne Jens Solgaard og Maria Solgaard 
Holm, cellisten Kjeld Lybecker Steffensen og cembalisten Leif Meyer – og 
vokalværkerne fremføres af mezzosopranen Ulla Munch. Musikerne spiller 
på originalinstrumenter og medvirker jævnligt i forskellige barokensembler 
i Øresundsregionen. Der er gratis adgang til koncerten.

Orienteringsmøde om 
menighedsrådsvalg: 
Tirsdag den 12. maj kl. 19 i 
sognegården. 

100-året for Genforeningen 
med Sofie Elkjær Jensen og 
James Sherlock
Genforeningen er en kæmpe na-
tional begivenhed, så derfor skal 
100-års jubilæet selvfølgelig fej-
res i Lumsås Kirke. Det sker ved 
et festligt arrangement i på selve 
Genforeningsdagen/Valdemars-
dagen den 15. juni kl. 19.30. 
Kongelig operasanger Sofie Elkjær 
Jensen synger operaarier og fædre-
landssange og hun akkompagne-
res af sin mand, James Sherlock, 
som er én af Englands allerbedste 
organister. Menigheden får lejlig-
hed til at synge både salmer og 
fædrelandssange, bl.a. nogle af de smukke sange, som Helge Rode og 
Carl Nielsen sammen skabte til skuespillet ”Moderen”. Sofie Elkjær Jen-
sen vil fra selvsamme ”Moderen” fremføre ”Min pige er så lys som rav” 
og ”Som en rejselysten flåde”, og så vil hun også synge nogle numre fra 
Heises berømte opera ”Drot og marsk”, bl.a. ”Åses bøn”. 

Sankt Hans aften med 
Julie Schade på accordeon
Tirsdag den 23. juni er der 
Sankt Hans-fest i Lumsås. 
Festen begynder i kirken kl. 17.30, 
hvor der er musikgudstjeneste 
i midsommerens helt særlige 
ånd. Vi skal høre evangeliet om 
festens midtpunkt Johannes 
Døberen, og som et særligt 
indslag i gudstjenesten medvirker 
det unge, fremstormende talent 
Julie Schade på accordeon. Julie Schade debuterede i solistklassen 
fra Det kongelige danske Musikkonservatorium i februar 2020 og har 
nu påbegyndt en lovende karriere. Ved gudstjenesten fremfører hun et 
varieret program for dette spændende, lidt oversete instrument.
Efter gudstjenesten fortsætter vi op på Møllepladsen, hvor vi indtager vores 
medbragte mad og drikke, og hvor der vil være tale ved sognepræst Sten 
Hartung. Senere på aften fyres op under Sankt Hans-bålet, hvor vi synger 
de kendte og elskede midsommersange. Kirsebergskvartetten.



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: 
Anders Würtzen Kjelgaard
Tlf. 23 23 92 02. 
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

Organist:
Flemming Dreisig 
Tlf. 24 62 11 12

Kasserer:
Kirsten Rasmussen 
Tlf. 28 43 64 16

Husk det nu!
 

Odden Kirke er på nettet!
 

Find os på facebook, 
www.oddenkirke.dk 

www.oddenportalen.dk

Meddelelser
Transport til kirken: Hvis ikke samkørsel er muligt, er der mulighed for flextrafik eller bus 561. 
For flextrafik, ring til 70262727 (tast 2). Menighedsrådet betaler restbeløbet ud over 10 kr. Kvittering 
med navn og kontonummer afleveres i graverhusets postkasse. 

Bus 561 til og fra Gudstjeneste: Fra Havnebyen (Østrehavnevej), kl. 9.52. Fra Overby kl. 12.33.

Mobile Pay kan bruges ved kirkebøsseindsamlingen: 67180.

Menighedsrådsmøder forår/sommer: Kl. 18 d. 7.4, 6.5, 2.6, 4.8.

Stilletime: Torsdage kl. 18. er der stilletime i kirkens rum. Klassisk musik, lystænding og møde med 
stilheden. Afslutning med Frans af Assisi-hilsen: Fred og alt godt!

Odden Kirkes strikke- og hækleklub. Mødested i Aktivitetshuset. Datoer på Odden Kirkes 
Facebook-side. 

Nyhedsbreve: 
Se www.oddenportalen.dk

Odden Kirkes nye graver præsenterer sig
Mit navn er Anders Würtzen Kjelgaard. Jeg kommer oprindeligt fra Viborg, men har på grund af uddannelse 
og arbejde boet i alle landsdele undtagen Fyn. Lige nu bor jeg, siden 2003, i Højby. Jeg er udannet EFGskov-
bruger, skov- og landskabsingeniør, jordbrugsteknolog (landskabs- og anlægslinen), og har kurser som 
anlægsgartner. Jeg har arbejdet 10 år i forsvaret som værnepligtig og konstabel, lidt i byggebranchen, ca. 5 
år som gravermedhjælper, og de sidste 2 år har jeg været graver i Sengeløse. I min fritid er jeg medlem af 
det lokale hjemmeværnskompagni. Jeg er rigtigt godt tilfreds med at være startet på Odden, det er en flot 
og velholdt kirkegård og en hyggelig kirke med stolte traditioner. Jeg ser frem til i mange år at passe Odden 
Kirkegård og møde odboerne. 
Venlig hilsen Anders Würtzen Kjelgaard

Årets konfirmander
26.4 kl. 10.30: Emil Valter Boesen, Jeppe Tor Boesen, Camilla Greve.
3.maj kl. 10.30: Mads Sørensen, Karl Gylling Petersen, Silas Otto Suangpho Jensen, Lucas William 
Sørensen, Julie Rønholt Toft.

Nyt fra Graver og Kirkeværge
Vi er i gang med arbejdet til sikring af gravstene og har 
haft et Stenhuggerfirma til at gennemgå alle gravstene 
på kirkegården for at finde ud af, hvilke gravstene der 
må sikres. Med det i mente, at det er indehaveren af 
brugsretten til et gravsted, som har ansvaret for grav-
stedets sikkerhed, hvilket betyder, at omkostningen til 
sikringen af gravstenen påhviler indehaveren af brugs-
retten. Derfor vil der løbende blive udsendt breve til de 
berørte indehavere, og hvis der er behov for hjælp, for-
midler vi gerne kontakten til stenhugger. I de tilfælde, 
hvor der ikke tages hånd om sikringen, må Menighedsrådet påtage sig at lægge pågældende gravstene ned, 
dog uden at påtage sig ansvaret for evt. skader. Ellers har vi i vinter brugt meget tid på nyt gravstedskort. 
Der har været en drone oppe og tage foto af kirkegården og det er efter nogen tilpasning klar til at bruges 
digitalt. Det har den fordel, at det giver et samlet overblik over gravsteder i brug og ledige gravsteder. End-
videre giver det også nemmere adgang til at lave arbejdsplaner for graveren og hans hjælpere. Vinteren er 
også blevet brugt til at tænke over, hvordan Kirkegården kan fremtidssikres og blive til et rekreativt område 
for besøgende. Menighedsrådet har fået hjælp fra Landskabsarkitekt Anne Stausholm, til at lave en udvik-
lingsplan, så de mange tomme gravsteder kan blive til et grønnere område i fremtiden. Lige nu er planen 
sendt til Provstiet, hvor vi håber, den bliver godkendt. 
Venlig Hilsen Anders Würtzen Kjelgaard og Lenda Petersen



Kirkefilm i Vig Bio
Lørdag 4. april kl. 13 – 16. ”The Two Popes” med Anthony 
Hopkins, som den konservative og dogmatiske pave Benedikt, og med Jona-
than Pryce, som den kommende liberale pave Frans. Derefter kaffe og kage 
i biografens café, med oplæg fra professor Niels Christian Hvidt. Tilmelding 
til Alice Sarp på Odsherred Provsti, aas@km.dk senest den 2. april. Pris 50 kr.

Sogneudflugt 2020
Tirsdag 18.8 kl. 8.15. Afgang fra Odden Brugs, 8.45 afgang 
fra Højby Præstegård. Turen går til København. Først 10.30 besøg i Sankt 
Andreas Kirke, hvor Oddens organist, Flemming Dreisig spiller en mini-
koncert, og hvor Oddens sognepræst fortæller om kirken og Københavns 
nyere historie. Derefter 12.45 frokost med smørrebrød (excl. drikkevarer) 
ved den skønne lille havn i Restaurant Sundby Sejlforening. Og til sidst 
drikke medbragt kaffe og kage ved Amager Strandpark, hvor man kan 
dyppe fødderne. Alternativt kører vi ud forbi lufthavnen og ser på fly, der 
letter og lander. Vi er hjemme senest 17.00. Pris 200 kr. Tilmelding: 25 
78 71 83, pnodden@ogif.dk mellem 1.-31. juli.

Besættelsen 1940-45
Oddencafeen 
15.4, kl. 10. I 80-året og 75-
året: Danmark imellem besættelse 
og befrielse. Odsherreds Provst Ka-
rin Bundgaard Nielsen med særlig 
fokus på Den danske folkekirkes 
rolle under besættelsen.

Frihed og fællessang                                                                                                   

Mandag 4.5, kl. 
10.00-11.45. Holtets 
Plads 1, Nykøbing (foran kir-
ken). I anledning af 75-året 
for Danmarks befrielse er der 
Alsang 2020 ved 700 elever i 
4.-6. klasse. Alle er velkomne 
til at komme og synge med. 

Befrielsesfejring - I anledning af 
80-året for Danmarks befrielse                          
Tirsdag 5.5, kl. 19 i Odden Kirke. Den 4.5 1945 lød 
befrielsesbudskabet. Det fejres på befrielsesdagen med befrielsesord og 
bl.a. "En lærke letted`", samt med, at organisten bl.a. spiller stykker af 
Edvard Grieg og Otto Malling. En fejring, der trækker tråde til kampen 
for frihed og en fejring, hvor vi også besynger foråret.

Menighedsrådsvalg – 
Offentlig orienteringsmøde
Tirsdag 12.5 2020, kl. 19 i Konfirmandstuen. På oriente-
ringsmødet vil menighedsrådet bl.a. orientere om arbejdet i den forløbne 
funktionsperiode, kommende opgaver, regler for valgforsamlingen 15.9. 
2020 og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.

Havnegudstjeneste
Mandag, Anden 
Pinsedag 1.6, 
kl. 10.30. 
Havnegudstjeneste på Havnen ved 
lystbådene.

I hundredåret for 
Genforeningen
Mandag 15.6. kl. 19. I 
Odden Kirke. Både Valdemarsdag 
og Genforeningen skal fejres. 
Med kernesange, som bl.a. Det 
haver så nyligen regnet. Med 
fortælling af Oddens sognepræst: 
Da Danmark fik Dannebrog. Og 
med foredrag af Niels Linsaa: 
Genforeningen i et historisk perspektiv. 

Kustodelauget fortæller 
om Odden Kirke
Tirsdag 5.5 kl. 10-12 er der kustodemøde i Præstegårdens 
konfirmandstue, hvor sommerens fortælletimer planlægges. Nye 
kustoder, som er interesseret i at fortælle og fremvise hen over 
sommeren opfordres til at møde op.

Sommersang og Odden 
i al sin mangfoldighed
Onsdag 29.7, kl. 19. Fortælling og sang i Odden Kirke. Om 
Odden der dukker op efter istiden til bl.a. sangene Danmark nu blunder 
den lyse nat og Du danske sommer, jeg elsker dig.



      
 

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
GA: Gunhild Als
KBN: Karin Bundgaard Nielsen

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.

(k):  Konfirmation
1):  Kirkekaffe
2):  Vin i kirkens tårnrummet efter gudstjenesten
3):  Havnen
4):  100-året for genforeningen

5. april, palmesøndag                                 10.30  LBJ            10.30 SH 10.30  KMM

9. april, skærtorsdag                                   19.30  LBJ            17.00  SH 19.30  KMM  

10. april, langfredag                                   10.30  LBJ            10.30  SH  10.30  KMM 

12. april, påskedag                                 10.30  LBJ            10.30  SH  10.30  KMM

13. april, anden påskedag 10.30  KMM            9.00  KBN   9.00  KMM

19. april, 1. s.e.p   9.00 KMM          10.30  KBN Nyk.  10.30  KMM   

26. april, 2. s.e.p                                           10.30   LBJ            10.30  SH (K) 10.30  KMM (k)

3. maj, 3. s.e.p                                             10.30  LBJ (k) 10.30  KBN 1)  10.30  KMM (k)

8. maj, st. bededag 10 + 12 LBJ (k) 10.30  SH  10.30  KMM

10. maj, 4. s.e.p                                              9.00  KMM 10.30  SH  10.30  KMM            

17. maj, 5. s.e.p                                           10.30  LBJ 1)   9.00  GA  10.30  KMM

21. maj, Kristi himmelfartsdag                   10.30 LBJ 10.30  SH  10.30  KMM

24. maj, 6. s.e.p                                            10.30  LBJ   9.00  SH   9.00  LBJ           

31. maj, pinsedag                                        10.30  LBJ 10.30  SH 10.30  KMM

1. juni, anden pinsedag 19.30  LBJ 2)   9.00  SH 10.30  KMM 3)  

7. juni, trinitatis søndag 10.30  LBJ              10.30  SH   9.00  LBJ

14. juni, 1. s.e.t   9.00  KMM   10.30  KMM

15. juni   19.30  SH 4)

21. juni, 2. s.e.t 10.30  LBJ 10.30  SH 1) 10.30 KMM 

28. juni, 3. s.e.t 10.30  LBJ 10.30  SH 10.30  KMM                                  

5. juli, 4. s.e.t 10.30  LBJ    9.00  KBN   9.00  LBJ 

12. juli, 5. s.e.t   9.00  LBJ 10.30  GA  10.30  LBJ

19. juli, 6. s.e.t 10.30  LBJ   9.00  GA    9.00  LBJ

26. juli, 7. s.e.t   9.00  KMM 10.30  SH 1) 10.30  KMM

2. august, 8. s.e.t 10.30  KMM   9.00  SH   9.00  KMM

9. august, 9.s.e.t   9.00  KMM 10.30 SH 10.30  KMM

16. august, 10.s.e.t             FRILUFTGUDSTJENESTE SANDSKREDET


