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Det glemte Anatolien og den tidlige kristendom

Fortællinger og billeder fra Tyrkiet

Fælles foredrag d. 20. oktober i Højby

Det glemte Anatolien og den tidlige kristendom

Fortællinger og billeder fra Tyrkiet

Fælles foredrag d. 20. oktober i Højby



 

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

Friluftsgudstjeneste 16. august                   

Årets fælles friluftsgudstjeneste for de otte sogne i det nordlige Odsherred afholdes ved Sandskredet ved Kongsøre. 
Husk, at kirkebilen kan benyttes! - Efter gudstjenesten serveres der suppe med brød til alle, men man er også meget 
velkommen til at medbringe egen madkurv, så samværet kan fortsætte. I tilfælde af regn aflyses gudstjenesten.

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 be-
nyttes i forbindelse med foredrag og 
arrangementer og skal da ligeledes 
bestilles to dage før.

Kirkekaffe m.m.
Der er spisning efter gudstjenesten d. 
20. september. Der er kirkekaffe d. 1. 
november. 

Menighedsrådsmøder
Møderne afholdes d. 11. august, 8. 
september, 6. oktober og 17. november. 
Alle dage kl. 17.30 i menighedshuset, 
Bag Kirken 5. 

Konfirmation 2020           

Vi glæder os til – endelig! – at kunne fejre årets konfirmander. Konfirmationerne 2020 er søndag d. 
23. august kl. 10 og 12 og søndag d. 6. september kl. 10.30.

Høstgudstjeneste 
med gamle 
kendinge          

Ved høstgudstjenesten søndag 20. september kl. 10.30 
bliver der festlig spillemandsmusik ved tre musikere, 
der alle har gæstet kirken før: Per Darger, violin, Lone 
Darger, ligeledes violin, samt Morten Nygård på har-
monika. Efter høstgudstjenesten, hvor de også vil 
spille med på de kendte høstsalmer, deltager de i den 
efterfølgende sammenkomst i og ved menighedshu-
set. Der vil være et traktement ved sammenkomsten, 
hvilket er ganske gratis og uden tilmelding.

Menighedsrådsvalg 2020
Tirsdag d. 15. september kl. 19 afholdes valgforsamling: Vi skal have valgt et menighedsråd til Højby sogn. 
Rådet varetager mange vigtige opgaver i kirken, så kom og vær med! 
Mødet foregår i menighedshuset, Bag Kirken 5.

Konfirmation 2021
Nye konfirmander tilmeldes søndag d. 30. august.  Først fejrer vi gudstjeneste sammen kl. 10.30, og 
så er der indskrivning af nye konfirmander i kirkens tårnrum. Konfirmationsforberedelsen begynder 
i ugen efter, hhv. tirsdag d. 1.9. og torsdag d. 3.9. efter skoletid.



Læsekredsen
Vi mødes i menighedshuset og taler om bøger, 
vi har læst:

Onsdag d. 30.9. kl. 10: Tarjei Vesaas: ”Fug-
lene”. Med ny-oversættelsen af denne klassiker 
er der atter kommet opmærksomhed omkring 
Tarjei Vesaas’ forfatterskab. Bogen handler om 
Mattis, der ikke er som andre men oplever ver-
den på en intuitiv måde, hvor alting får karakter 
af hemmelighedsfyldte tegn. 

Onsdag d. 25.11. kl. 10: Jon Fosses ”And-
vake”, ”Olavs drømme” og ”Kveldsvævd”: Tre 
fortællinger om tid, skyld og kærlighed. Jon 
Fosse modtog i 2015 Nordisk Råds Litteratur-
pris for værket. (Dette møde er udsat fra foråret.)

Odsherred Kirkemusikfestival: 
Koncert med Flemming Dreisig    

I ugerne 41 og 42  bliver Odsherreds kirker fyldt med spændende ar-
rangementer i anledning af den årlige kirkemusikfestival. I Højby kirke 
har vi inviteret tidligere domorganist  Flemming Dreisig til at spille 
en koncert for os, og det bliver onsdag 7. oktober  kl. 19.30. Flemming 
Dreisig er én af landets mest velanskrevne organister, som efter embeder 
i bl.a. Maribo og Københavns domkirker, Rønne og Ærøskøbing, nu har 
sit virke i Odden kirke. Rammen om koncerten bliver:

 ”250 og 150 år: Jubilæum for Beethoven og Vierne ”.
Ludwig van Beethoven, tysk komponist født i 1770, er især kendt for 
sin kammermusik og sine symfonier. Ved denne lejlighed vil Flemming 
Dreisig spille en transskription af en sats fra 8. symfoni samt eksempler 
på Beethovens mere ukendte stykker for orgel.
Louis Vierne, fransk komponist født i 1870, var tillige organist i Notre 
Dame-kirken i Paris og kendt som orglets virtuose mester.
Desuden vil der være ældre tysk og nyere dansk musik på programmet.
Der er gratis adgang til koncerten.

Foredrag: Det glemte 
Anatolien og den tidlige 
kristendom       

Tirsdag d. 20. oktober kl. 19 holder Peer Faurskov foredrag i menig-
hedshuset i Højby.  Mange af den tidlige kristendoms vigtigste steder 
ligger i det nuværende Tyrkiet. Det gælder f.eks. den kolossale Hagia 
Sophia, kirken i Istanbul, der stod færdig i år 536. Men også mange 
andre steder i landet vidner om kristendommens historie. Bl.a. skal vi 
se billeder fra det nordøstlige Tyrkiet, som i 1000-var tallet domineret 
af den georgiske kristendom. Her findes stadig nogle få tilbageværende 
kirker. Vi skal også høre om nutidens Tyrkiet med dets gæstfrie befolk-
ning og de mange smukke landskaber. Kappadokien, med dets væld 
af klippeboliger er blot et af dem. Peer Faurskov fortæller om og viser 
billeder fra flere af kristendommens historiske steder fx: Kirken i Nikæa 
med de første synoder (kirkemøder), Efesos, hvor Paulus blev fængslet, 
klippekirkerne i Kappadokien. – Foredraget er fælles for alle fra Odden, 
Lumsås og Højby, og der er gratis adgang. 

Syng dansk! 

Midt i november måned udkom-
mer en ny højskolesangbog. I 
årets ”Spil dansk-uge” tager vi 
forskud på glæderne og mødes 
i kirken til fællessang: Vi synger 
nogle af de nye sange fra højsko-
lesangbogen, og der vil også blive 
lejlighed til at ønske en sang. Der vi være kaffe undervejs. Det foregår 
onsdag d. 28. oktober kl. 10 – i kirken.

Allehelgensdag      

Søndag d. 1. november er det allehelgensdag, hvor vi mindes vore døde. 
Efter gudstjenesten kl. 16 drikker vi kaffe sammen i kirkens våbenhus, og 
så vil der være mulighed for at sætte tændte lys på gravstederne. Kirken 
har lys til alle fremmødte.



Lumsås 
Sogn

Ånd og bøgeskov: 
Friluftsgudstjeneste på Sandskredet 

søndag 16. august kl. 11.
Kom og oplev den nordlige del af provsti-
ets årlige friluftsgudstjeneste. En udendørs 
gudstjeneste midt i Guds vidunderlige natur. 
I år kan Egebjerg Sogn lægge lokalitet til 
begivenheden, som finder sted på det natur-
skønne Sandskredet, hvor fjord og bøgeskov 
mødes. Ved gudstjenesten deltager kirkesan-
gere, præster og gravere fra alle kirkerne i det 
nordlige Odsherred. Efter gudstjenesten byder 
Provstiet på en kop gratis suppe med brød til. 

Sensommerudflugt til Clay Keramikmuseum 

onsdag den 26. august kl. 8.30. 
Der er afgang fra kirkens P-plads kl. 8.30.
På vejen til Middelfart får vi formiddagskaffe i bussen 
og vi beser Bellinge Kirke i udkanten af Odense, hvor 
menighedsrådsmedlem Jørn Nielsen vil fortælle om de 
smukke, gotiske kalkmalerier, som i en vis udstrækning 
baserer sig på det middelalderlige forlæg Biblia Paupe-
rum, også kaldet ”De fattiges Bibel”.
Herefter indtages frokosten på Clay Keramikmuseum.
Efter frokost er der rundvisning på museet, som rummer 
Danmarks fineste samling af kvalitetskeramik og samtidig 
giver en meget smuk arkitektonisk og landskabelig oplevelse.

Vi byder på eftermiddagskaffe i bussen på vej hjem.
Deltagergebyr kr. 300. Tilmelding til Jette Greve på jette.greve@hotmail.com senest den 15. august. 

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: 
Vikar Timon Müller
Tlf.: 2976 5518

Kirkekaffe 
Der er kirkekaffe/the i 
våbenhuset efter højmessen 
på følgende søndage:
9/8, 13/9, 27/9, 25/10, 8/11, 
29/11.

Menighedsrådsvalg 

tirsdag den 15. september kl. 19 i sognegården.
1.søndag i advent tiltræder Lumsås sogns nye menighedsråd, som består af 5 valgte medlemmer samt præ-
sten, som er født medlem af rådet. Ved mødet skal vi forsøge at lave en listen med dem, der er interesserede 
i at stille op. Herefter foretages afstemning. Hvis ikke der på et senere tidspunkt indleveres flere lister, er de 
fem med flest stemmer valgt til menighedsrådet for de kommende 4 år.

Høst-
gudstjenesten 

finder traditionen tro sted den sidste søndag 
i september, og det er i år søndag den 27. 
september kl. 14. Vi fejrer, at høsten – for-
håbentlig – 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.

Kålrabi i præstegårdens køkkenhave.



Halloween for børn og 
barnlige sjæle – find Eddie!
Onsdag den 11. november kl. 17.
Vi mødes i kirken kl. 17 til en kort, børne- og familievenlig gudstje-
neste, hvor temaet vil være Halloween. Edderkoppen Eddie er ude på 
spilopper, så derfor inviterer vi børnene til at finde ham og hente ham 
ind i kirken, så Halloweenfesten for alvor kan komme i gang. Efter 
gudstjenesten går vi ned i sognegården, hvor menighedsrådet byder 
på et måltid mad for både store og små.

Sognecafémøder i 
sognegården
Vi mødes i sognegården eller kirken, 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.

Erik Kure om Lumsås Kirkes klokke 
onsdag den 23. september kl. 14.
I 2020 kan Lumsås Kirkes klokke 
fejre 125-års jubilæum, idet den – 
som indskriften lyder – støbtes af 
B. Løv og Søn i 1895. Klokkekon-
sulent Erik Kure fortæller klokkens 
historie ledsaget af billeder, tekst og 
lyd. Erik Kure var Kirkeministeriets 
klokkekonsulent 1999-2010, var underviser i klokkespil og campanologi 
på Løgumkloster Kirkemusikskole 1992-2005, og er pt. organist og klok-
kenist i Sct. Nikolaj Kirke i Vejle.

Spil Dansk Dagen
onsdag den 29. oktober kl. 14.
Vi mødes i kirken kl. 14 og synger 
danske salmer og sange. Og da det 
som bekendt er Genforeningsår, 
skal vi bl.a. prøve kræfter med 
Sigurd Barrets nyskrevne genfor-
eningssang ”Man må trække en 
grænse”. Der vil være en pause med 
kaffe og kage, og når vi har fået 
smurt stemmerne, fortsætter vi fællessangen i kirken.

Til Spil Dansk Dagen synger vi bl.a. 
Sigurd Barrets genforeningssang.

Julie Juanita Larsen om plastik i havet 
onsdag 25. november kl. 14.
De fleste danskere har nok hørt 
om de der store plastikøer, der lig-
ger og flyder rundt midt ude på de 
store oceaner, men er det nu også 
korrekt ligefrem at snakke om 
hele øer af plastik?
Vi lever i en verden hvor plastik er 
blevet en helt naturlig del af vores hverdag. Vi elsker plastik – faktisk elsker vi 
det så meget, at vores forbrug er eksploderet, siden vi begyndte at producere 
det. I 2014 nåede den globale produktion op på 311 mio. ton. Der er desværre 
også meget plastik, der ender i naturen og ikke mindst i havet. Det anslås at 
vi globalt udleder ca. 8 mio. tons plastik til havet hvert år.
I dette foredrag kigger vi næremere på hele plastikproblematikken, både hvad 
plastik egentlig er for et materiale, hvad status er på plastik i havet, hvilke 
konsekvenser det kan have for mennesker og miljø, når det ender i havet, 
men også på hvilke løsninger der dukker op rundt omkring i verden og ikke 
mindst hvordan du som forbruger, selv kan være med til at gøre en forskel for 
at reducere plastikforureningen.
Foredraget er derfor til dig, der ønsker viden på området og konkrete løsning-
sideer, du kan tage med dig hjem.
Foredragsholderen Julie Juanita Larsen er uddannet havbiolog og arbejder 
for organisationen ”Plastic Change”.

Det glemte Anatolien og 
den tidlige kristendom 

– fællesmøde med Odden og 
Højby i Højby menighedshus 
tirsdag 20. oktober kl. 19.
Mange af den tidlige kristendoms vigtigste steder ligger i det nuvæ-
rende Tyrkiet, men hørte i Oldtiden til Grækenland. Rejseleder Peer 
Faurskov tager os med på en spændende rejse i Anatolien i Tyrkiet. 
Vi skal høre om flere af Anatoliens glemte kulturer og den tidlige kri-
stendoms historie: Det kristne Kappadokien, frygierne, lydierne, geor-
gierne, hittitterne, Byzans og Paflagonien.

Kirkemusikfestival 

– gregoriansk gudstjeneste i Lumsås 
Kirke søndag 11. oktober kl. 16.
Vi får besøg af Hor-
sens Klosterkirkes 
Munkekor under 
ledelse af Michael 
Hvas Thomsen. 
Koret vil synge de 
gamle gudstje-
nesteled på latin, 
kyrie, gloria, hal-
leluja, sanctus, 
benedictus og Agnus Dei – men prædikenen vil selvfølgelig være på 
dansk. Kom og oplev en ægte, smuk og andagtsfuld middelalderstem-
ning denne eftermiddag i Lumsås Kirke.

Skt. Peters kirke i Antiokia.



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 (Østre havnevej), kl. 9.52. Fra Overby 
kl. 12.33.

Mobile Pay kan bruges ved kirkebøsseindsamlingen: 67180.

Menighedsrådsmøder: Kl. 18.00 

Stilletime i kirken hver torsdag kl. 18.00-18.50. Er det noget for dig? Vi starter med 
at tænde lys, lytte til bedeslagene og et stykke musik. Så sidder vi i stilhed i kirkerummet. 
Vi slutter med at velsigne verden og med Frans af Asissis ord ønske hinanden: Fred og alt 
godt. Du er velkommen til at deltage. Information: Tove Kruse 21 28 48 46. Anne Diemer 
28 93 77 41. Hanne Bruun 20 44 34 13.

Overbylegatet: Ingen uddeling i 2020.

Nyhedsbreve: 
Se www.oddenportalen.dk

Fra menighedsrådet
Jeg skal fortælle lidt om den sidste tid og noget om fremtiden set fra menighedsrådets vinduer.
Det startede så godt med en velbesøgt og dejlig Oddendag 7. marts men om onsdagen, jeg havde nær sagt, 
brast det hele.
Kristian var blevet indlagt på Rigshospitalet, og opereret for et brud på hovedpulsåren. 
Kristian er sygemeldt og skal afholde ferie, og han er tilbage til konfirmationerne sidst i august.
Og så lukkede landet ned d.11. marts med hvad der deraf fulgte, lukkede kirker, aflyste arrangementer o.s.v., 
men heldigvis har vi mail og telefon så arbejdet har fungeret og kirken står der endnu og der er gudstjeneste 
hver søndag med hjælp af de øvrige præster i provstiet.
Vores nye graver Anders, er kommet fint i gang og har styr på det hele. Og han er behjælpelig med at finde 
løsninger på arbejdstilsynets krav om sikring af gravsten, som nogle har fået henvendelse fra kirkeværgen om.
I menighedsrådet er der som altid nye opgaver, vi har fået lavet en udviklingsplan for kirkegården. Udvik-
lingen med flere urnegravsteder end kister gør, at der bliver mange tomme gravsteder og vi arbejder også 
med en skovkirkegård, på plænen, hvor labidariet i dag er placeret.
Så er der vores kalkmalerier, der skal restaureres, og det er både et stort og dyrt projekt og meget påtrængende.
Men den første opgave bliver afholdelse af valgforsamling til menighedsrådet d. 15. september.
Linda Pedersen, genopstiller ikke, men alle er jo på valg og vi skal også bruge stedfortrædere, så hvis I har 
lyst, så sig til.
Alle er meget velkomne til at møde op d. 15/9, så vi fornemmer at der er brug for kirken i vores sogn.

Udsatte konfirmationer fra foråret
Søndag 30.8, kl. 10.30.
Søndag 6.9, kl. 10.30.

Indskrivning af konfirmander
Torsdag d. 27.8, kl. 17.00 i Odden Kirke. Forældre og kommende konfirmander møder op til velkomst, 
andagt og indskrivning.



Julekrybbeværksted
Lørdag 21.11, 10-15, Odden skole
På Odden skole, billedkunstlokalet. Lav din egen julekrybbe sammen 
med dine børn eller børnebørn. Vi har papir, farver og pensler, stjerner 
og lys, Jesusbørn, dyr, hø, men du kan også medbringe egne materialer. 
Til gudstjenesten 1. søndag i advent kl. 10.30 fremvises julekrybberne. 
Ingen tilmelding, spørgsmål rettes til Tove og Hans: 40 33 14 61.

Oddencafeen 2.9, kl. 10. Oddens sognepræst fortæller om livet på 
sin barndoms minkfarm – om arbejdet og fælleskabet.
Oddencafeen 7.10, kl. 10. Bettan Gaunaa viser sin billedfremstil-
ling om ” Kalevala, en anderledes skabelseshistorie” og fortæller den 
smukke og storladne historie om Finlands skabelse.
Oddencafeen 4.11, kl. 10. Mit Grønland, mine aner og mødet med 
De Kongelige. Ved Johanne Schou, bosiddende på Odden. Der serveres 
kaffemik og rosinkage.
Oddencafeen 2.12, kl. 10. Julesange og oplæsning af litterære 
juleklassikere. Ved Oddens sognepræst.

15. september 2020 kl. 19.00: 
Valgforsamling.
  
På valgforsamlingen afholdes valget til menighedsrådet. Opstilling og 
valg af kandidater foregår på mødet. Kandidater præsenterer sig, der 
er mulighed for debat og der gennemføres en skriftlig afstemning om 
de opstillede kandidater.  Resultatet af afstemningen afgør, hvem der 
er valgt til menighedsrådet. For nuværende er vi ikke klar over hvor 
vi holder mødet, men det bliver meldt ud, så snart vi ved hvor vi kan 
være, samtidig med at coronatiltagene bliver overholdt.

Gribskovkoret synger 
til Gudstjeneste
Søndag 27.9. kl. 16.00.  
I Gudstjenesten synger 
Gribskovkoret, som har 
eksisteret i 40 år, og er 
under ledelse af orga-
nist Henning Nielsen, 
Søborg kirke.

HØSTFEST
Søndag 4.10, kl. 11.00. Efterføl-
gende traktement i Præstegården, 
hvis restriktionerne tillader sam-
ling i konfirmandstuen.

Det glemte Anatolien og 
den tidlige kristendom
Tirsdag 20.10, kl. 
19 i Lumsås sogne-
hus - Fælles for Højby-
Lumsås-Odden.
Et billedforedrag af 
Peer Faurskov, som 
har mangeårig rejse-
ledererfaring fra Mel-
lemøsten:
Mange af den tidlige 
kristendoms vigtigste steder ligger i Anatolien, det nuværende Tyrkiet. 
Det gælder f.eks. den kolossale Hagia Sophia eller Aya Sofia, kirken i 
Istanbul der stod færdig i år 536. Men også mange andre steder i landet 
vidner om kristendommens historie, som i det nordøstlige Tyrkiet, der i 
1000-var tallet domineret af den georgiske kristendom – fra den tid findes 
stadig nogle få tilbageværende kirker. I øvrigt gemmer Tyrkiet på et væld 
af smukke landskaber, f.eks. Kappadokien, med dets særprægede klip-
peboliger. Samt dets gamle kulturer; den frygiske kultur og den lydiske 
kultur som blomstrede omkring år 750 f.kr. Hvem kender ikke sagnet om 
den gordiske knude, men hvem var Kong Gordion? Eller kong Midas?

Højskoleaften 
i Forsamlingshuset
Du skal ikke tro, du er noget - Om 
Janteloven og om vores sprog om 
hinanden.
Torsdag 29.10
17.00: Ankomst, goddag, goddag
17.30: Middag 
18.45: Kristian Massey Møller: 
Janteloven og Aksel Sandemose
19.30: Erik Lyng: Om Göran 
Tunström og hans fokus på vort 
sprog om hinanden
20.30: Sangtime
21.00: Farvel og tak for i aften.
Deltagerpris: 100 kr. for forplejning, excl. drikkevarer.
Tilmelding: Kl. 9-12 til Inga Overgaard (i.o@overgaard.mail.dk , 
59326078) eller Bruno Lund (23423499).
Venlig hilsen
Odden Kirke og Odden Forsamlingshus.



      
 

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
KW: Karin Wandall

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
(h): Høstgudstjeneste
*: Kirkekaffe
1): Efterfølgende konfirmandindskrivning
2): Gribskovkoret deltager
3): Kl. 11, grundet dåb kl. 10
4): Kirkekaffe og lystænding

9. august, 9. s. e. trin.   9.00  KW 10.30 SH * 10.30  KW

16. august, 10. s. e. trin.                                                  Fælles friluftsgudstjeneste kl. 11

23. august, 11. s. e. trin.                          10 og 12 LBJ (k) 9.00 SH 10.30 KW

30. august, 12. s. e. trin. 10.30 LBJ 1) 11.00  SH (k) 10.30  KMM (k)

6. september, 13. s. e. trin. 10.30 LBJ (k) 9.00 GA 10.30 KMM (k)  

13. september, 14. s. e. trin. 9.00 KMM 14.00 SH * 10.30 KMM

20. september, 15. s. e. trin. 10.30 LBJ (h) 10.30 SH 9.00 LBJ

27. september, 16. s. e. trin. 10.30 LBJ 14.00 SH (h) * 16.00 KMM 2)

4.oktober, 17. s. e. trin.  10.30 LBJ 9.00 SH 11.00 KMM (h) 3)

11. oktober, 18. s. e. trin. 10.30 LBJ 16.00 SH 9.00 LBJ

18. oktober, 19. s. e. trin. 9.00 KMM 9.00 KBN 10.30 KMM

25. oktober, 20. s. e. trin. 10.30 LBJ 10.30 SH * 10.30 KMM 

1. november, allehelgensdag 16.00  LBJ 4) 10.30 SH 16.00 KMM

8. november, 22. s. e. trin. 10.30 LBJ 14.00 SH * 9.00 LBJ

15. november, 23. s. e. trin. 9.00 KMM 9.00 KBN 10.30 KMM

22. november, sidste s. e. trin. 10.30 LBJ 10.30 SH 10.30 KMM 

29. november, 1. søndag i advent 10.30 LBJ 10.30 SH * 10.30 KMM 


