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På Gniben ved Søværnets Skydeskole: 
Fælles friluftsgudstjeneste 
søndag 19. august kl. 11.00.

På Gniben ved Søværnets Skydeskole: 
Fælles friluftsgudstjeneste 
søndag 19. august kl. 11.00.



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 Skovgaard
Tlf. 30 11 30 85

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

Kasserer
Yvonne Nielsen
Enghavevej 20
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 mv.
Der er spisning efter gudstjenesten d. 2. 
september. Der er kirkekaffe d. 7. oktober 
og d. 4. november. Alle er velkomne!

Menighedsrådsmøder
Møderne afholdes d. 14. august, 11. 
september, 9. oktober og 20. november. 
Alle dage kl. 18.30 i menighedshuset, 
Bag Kirken 5. 

Nye konfirmander tilmeldes søndag d. 26. august. Kl. 10.30 holder vi en familie-venlig gudstjeneste, 
derefter er der indskrivning. Husk at medbringe dåbsattest. Konfirmationsforberedelsen begynder hhv. 
tirsdag d. 4.9. og torsdag d. 6.9. efter skoletid.

Konfirmation 2019

Vi fejrer, at årets høst er kommet i hus: Først med 
høstgudstjeneste med de kendte høstsalmer – ved 
gudstjenesten medvirker De Vestsjællændere, der 
spiller udvalgte numre fra spillemandsmessen samt 
polkaer og valse. Dernæst er der 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.

Høstgudstjeneste, grill og spille-
mandsmusik søndag 2. september

Onsdag d. 6. september tager vi en tur til Odden kirke, hvor Oddens 
præst vil fortælle om kirkens historie, dens særlige farve og om sø-
slaget ved Sjællands Odde. Der er afgang fra Højby kl. 10. Vi kører 
sammen i privatbiler, og tilmelding sker til sognepræsten i Højby. 

Tur til Odden kirke 

Kunne du tænke dig at være med i det spændende arbejde, som foregår i menighedsrådet 
- eller måske bare er nysgerrig efter at høre om det - så har du nu muligheden. Tirsdag 
d. 18. september 2018 kl. 19.00 indbyder Højby sogns menighedsråd nemlig til oriente-
rings- og opstillingsmøde i menighedshuset. Her vil du kunne høre om de aktiviteter, som 
menighedsrådet sætter i søen, og om de mangeartede opgaver, det varetager. Denne aften 

kan du også være med til at opstille kandidater til det kommende menighedsråd - måske er du én af dem?

Menighedsrådsvalg 2018  

Vi mødes i menighedshuset til en snak om bøger, vi har læst:
Onsdag d. 26. september kl. 10 er det Katrine Marie Guldagers 
Bjørnen. Bogen handler om en kvinde, der har mistet sit arbejde og 
vred og frustreret tager alene til familiens sommerhus i Sverige…
Onsdag d. 21. november kl. 10 gælder det Kim Leines Profe-
terne i Evighedsfjorden. Om en dansk/norsk missionær i Grønland 
i slutningen af 1700-tallet.
Møderne finder sted i menighedshuset, Bag kirken 5, og der vil være 
kaffe undervejs.

Læsekreds

Årets fælles friluftsgudstjeneste for de otte sogne i det nordlige Odsherred afholdes på plænen ved Sø-
værnets Våbenskole, Gniben. 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 rykker vi indenfor i Odden kirke.

Friluftsgudstjeneste 19. august



Konfirmeret Store Bededag.

Konfirmeret Store Bededag. 

Konfirmeret d. 6. maj.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen: 
Mandag d. 10. december kl. 19 er 
der julekoncert i kirken med Laura 
Arensbak Kjærgaard. Laura har 
givet mange koncerter i Danmark, 
siden hun i 2008 blev nr. 2 i X-faktor. 
Hun er særligt glad for at synge gospel, og hun gør det med energi, indlevelse 
og et humør, der smitter helt ned på bagerste bænkerække. 
Billetter til koncerten koster 100 kr. og kan købes i Højby brugs fra d. 
10. november. 

Julekoncert med Laura

Torsdag 18. oktober kl. 19.30
En odyssé i nordisk folketone 
med afstikkere til bl.a. Bal-
kan og Mellemøsten. Kirkerne 
i Odsherred er atter i år gået 
sammen om kirkemusikfestival i 
oktober måned, nærmere beteg-
net fra 6. til og med 21. oktober. 
I Højby kirke bliver der mulighed for at høre ensemblet ”Valfart”, der 
blev dannet i 2012, da Christian Riisgaard blev bedt om at komponere 
musik til et kirkespil på Limfjordsøen Mors. ”Valfart”  består udover 
Christian Riisgaard (violin, hardangerfele, bouzuki og vokal) af Ib 
Buchholz (harmonika) samt Johanne Buus Andersen (fløjte og vo-
kal.) Et fjerde medlem, Christine Dueholm, er ikke med ved denne 
lejlighed. Christian Risgaard, der er komponist, musiker og organist i 
Vestjylland, har skrevet eller arrangeret musikken, der går fra salmer, 
nordisk folketone over Aakjær-viser og til kompositioner i mere frem-
medartede tonesprog. Ved koncerten bliver der desuden lejlighed til at 
synge med på et par salmer, og der er fri entré.

Kirkemusikfestival 
med ”Valfart”

er for forældre/bedsteforældre og børn fra 0-12 måneder. Nyt hold 
begynder torsdag d. 25. 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

Kom og foreslå dine yndlingssange! Onsdag d. 31. oktober kl. 10 
sidder Lene Søndergaard klar ved klaveret i menighedshuset, når vi 
i Spil dansk-ugen sætter fokus på danske sange fra højskolesang-
bogen. Vi tager en kaffepause undervejs.

Ønskekoncert

Søndag d. 4. 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

Onsdag d. 5. december kl. 10 vil Anne Rydahl præsentere sit seneste 
værk: Højby kirkes nye, røde messehagel, og hun vil fortælle om sit 
liv som væver. Anne viser lysbilleder undervejs, og der serveres kaffe.

Adventsmøde med 
væver Anne Rydahl



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 Foged
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 våbenhu-
set efter højmessen på følgende 
søndage kl. 10.30:
5/8, 9/9, 30/9, 28/10, 18/11.
Menighedsrådet byder på en kop 
kaffe eller te samt en småkage 
efter gudstjenesten. Kirkekaffe er 
helt uforpligtende og man kan 
deltage, hvis man har tid og lyst.

I år er den efterhånden traditionsrige friluftsguds-
tjeneste flyttet til et helt nyt sted i vores smukke 
landskab, til Gniben, hvor Skydeskolen lægger 
terræn til gudstjenesten og den efterfølgende fæl-
lesspisning. Ved gudstjenesten medvirker præster, 
kirkesangere og organister fra alle sognene i det 
nordlige Odsherred. Efter den festlige gudstjeneste 
indbydes alle til fælles samvær omkring en gang 
varm suppe, og hvis man har trang til yderligere drikkevarer, skal man selv medbringe dem. Vel mødt 
til en god oplevelse i anderledes omgivelser. 

Friluftsgudstjeneste på Gniben 
den 19. august kl. 11

Sensommerudflugt til 
Nødebo Kirke og Esrum Kloster

Udflugten finder sted onsdag den 22. august kl. 8.30 – 18. 
Vi sætter kursen mod Nordsjælland, hvor skal se den meget lille, 
men smukke Nødebo Kirke, som er Nordsjællands ældste kirke, en 
meget velbevaret kampestenskirke fra 1100-tallet. Herefter drager 
vi til Esrum Kloster, som i middelalderen var et markant centrum 
for den cisterciensiske spiritualitet, og som den dag i dag rummer 
en meget fin klosterhave med gamle lægeurter. Her vil vi blive vist 
rundt og få fortællingen om, hvordan livet blandt munkene foldede 

sig ud i middelalderen. Herefter indtager vi frokosten – middelaldermad – i den stemningsfulde klo-
sterkælder. Efter kaffen kører vi hjem mod Lumsås med forventet ankomst ca. 17.30. Tilmelding til Jette 
Greve senest 15. august på jette.greve@hotmail.com eller tlf. 5931 1036. Deltagerpris kr. 350,-.

Vi fejrer Skabelsestiden ved at 
holde en festlig gudstjeneste til 
lovprisning af Skaberværket, 
af alt det smukke og skønne, 
Gud har skænket os i naturen. 
Skabelsestiden er en periode i 
kirkeåret fra 1. september til 4. 
oktober, hvor kirker opfordres 
til at sætte fokus på Skaberen og 
Skaberværket. Det er et interna-
tionalt fælleskirkeligt initiativ, 
som blev taget af den økume-
niske patriark Dimitrios i 1989, 
som foreslog at 1. september, 
den første dag i det ortodokse 
kirkeår, skulle afholdes som 
en dag til ”taksigelse for den 
enorme gave, skabningen er og 

Skabelsesgudstjeneste søndag 9. september 
kl. 10.30 – NYT initiativ ved Lumsås Kirke

til forbønner for dens oprethol-
delse og heling”. Så kom og vær 
med til at lovprise Skaberen…
……”Alle skovens træer skal 
råbe af fryd for Herren” (Sl 
96,12). 

Hvor Skabelsesgudstjenesten 
handler om, hvad vi kan gøre 
for Gud og for al Skabningen, 
så handler Høstgudstjenesten 

Høstguds-
tjenesten finder 
traditionen tro sted den sidste 
søndag i september, og det er i 
år søndag den 30. septem-
ber 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 menig-
hedsrådet til kaffe, æblekage og 
fællessang i sognegården.

måske mere om, hvad Gud har 
gjort for os.



 

Karsten Møller

Konfirmation i Lumsås 
Kirke
På en solbeskinnet forårssøndag den 29. april havde sognepræst 
Sten Hartung den glæde at kunne konfirmere årets 3 dejlige kon-
firmander, som ses på nærværende billede: Sarah-Judy Tørning 
Keogh, Camilla Drusdal Hansen og Naya Pakula. Hele Lumsås me-
nighed ønsker de tre piger hjerteligt tillykke med den store dag.

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 tors-
dag eftermiddag er optaget af konfirmandundervisning.

”Skal vi frygte Rusland” 
– onsdag den 5. september kl. 14.
På flagdagen for Danmarks udsendte er foredragsholderen ge-
neralløjtnant og tidligere chef for Forsvarsakademiet Karsten J. 
Møller. Han vil tale over følgende emne: Ruslands hårde retorik 
overfor de skandinaviske og baltiske lande i kølvandet på krisen 
i Ukraine, har fået mange til at spørge, om vi nu står midt i en 
ny Kold Krig med en russisk trussel mod Danmark. Sådan kan 
det se ud set fra Danmark og Skandinavien, men hvordan ser 
det ud fra Moskva? Det rus-
siske verdensbillede adskil-
ler sig markant fra vort eget. 
Hvorfor gør det det og kan vi 
gøre noget for at fremme en 
større gensidig forståelse? 
Dagens foredragsholder er bl.a. 
forfatter til bogen ”Fra kaos til 
Putin” (2008) samt bidrags-
yder til Marie Krarups debatbog 
”Ny kold krig” (2018). 

Spil Dansk Dagen 
onsdag den 31. oktober kl. 15(NB) – 17

Eftermiddagen begynder i 
kirken, hvor musiker Ulla 
Hempel bl..a. fremfører egne 
sange. Ullas sange spænder 
over en bred vifte af rytmiske 
genrer med hang til stærke 
melodier, lækre akkorder 
og masser af improvisation. 
Hun understreger udtrykket 
i sine dansksprogede tekster, 
der handler om livets store og 
små spørgsmål og filosofiske 
betragtninger, med brug af mange forskellige slags klange, som stem-
men kan frembringe og i en legende tilgang til det at synge. 
Derudover vil Ulla synge tekster af den persiske digter Rumi (kaldet 
kærlighedens digter), som levede i 1200-tallet, men hvis digte kunne 
være skrevet i dag. Teksterne er gendigtede af Folmer Blume Leide 
fra Bråde og Ulla har komponeret musikken. Herefter går vi ned i 
sognegården, hvor der serveres kaffe og kage og hvor vi også får 
mulighed for at røre stemmerne ved at synge fra den uudtømmelige 
musikskat, som Højskolesangbogen rummer. 

Ulla Hempel

Halloween for børn og barnlige 
sjæle – hent Eddie ned fra loftet!
Onsdag den 7. november kl. 17.
Vi mødes i kirken kl. 17 til en kort, børne- og familievenlig guds-
tjeneste, hvor temaet vil være Halloween. Edderkoppen Eddie er lidt 
træg i optrækket, så derfor inviterer vi børnene til at komme med op 
på kirkeloftet og hente ham ned i kirken, så Halloweenfesten for al-
vor kan komme igang. Efter gudstjenesten går vi ned i sognegården, 
hvor menighedsrådet byder på et måltid mad for både store og små.

Et liv uden vold
onsdag den 21. november kl. 14

Koordinator og kommunikationsmed-
arbejder i foreningen MEDUSA – et 
liv uden vold, Line Mitchell, kommer 
og fortæller om foreningens arbejde 
for voldsramte kvinder. “Medusa – et 
liv uden vold” er en forening af frivil-
lige lokalt forankret I Holbæk og Ods-
herred kommuner. De har siden 2009 
tilbudt gratis og anonym rådgivning 
til voldsramte kvinder fra lokalområ-
det, og dertil kommer yderligere tilbud 
om netværksgrupper, mentorordning 
og forskellige aktiviteter, der har til for-
mål at udbrede viden om vold.

Line Mitchell



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
Vakant

Husk det nu!
 

Odden Kirke er på nettet!
 

Find os på facebook, 
www.oddenkirke.dk 

www.oddenportalen.dk

Meddelelser
Kirkebil: Samkørsel til og fra gudstjeneste er godt. Man kan også bestille 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 i graverhusets postkasse. 
Mobilepay kan bruges ved kirkebøsseindsamlingen: Tlf. 23239202
Menighedsrådsmøder efterår 2018: Kl. 18 den 7.8, 4.9, 2.10, 30.10, 4.12.
Høstgudstjeneste 16.9, kl. 10.30. Derefter samling i Præstegården. Traktement, sang og høstfortælling.
Vi kører månedsvise annoncer i Ugeavisen: Klip den ud! 
Julekurve: Henvendelse krmm@km.dk.
Overbylegatet: Fristen på at søge Overbys Mindelegat er onsdag d. 28.11.18. Sendes med mail til Od-
dens sognepræst, Kristian Massey Møller: krmm@km.dk.
Stilletime: Torsdage kl. 18. er der stilletime i kirkens rum. Hanne Bruun fortæller, at der høres et stykke 
klassisk musik, tændes lys og så mødes stilheden. Afslutning med Frans af Assisi-hilsen: Fred og alt godt!   

Nyhedsbreve: 
Se www.oddenportalen.dk

Fra præsten
Det var en stor glæde og oplevelse, da Danmarks Radio kom forbi og optog og live-sendte gudstjenesten 
17. juni. I det lys, at vi gjorde, som vi plejede – tilført vores lejlighedskor, der sang under altergangen, 
under ledelse af organist Flemming Dreisig, som ind i mellem spiller ved vores gudstjenester. Ligeledes 
er det også en glæde, at provstiets nordlige kirker i år afholder friluftsgudstjeneste på Gniben ud mod 
Kattegatsiden, ud for Skydeskolens Panoramasal. I den forbindelse har Skydeskolen været behjælpelige 
på alle måder. Friluftsgudstjenesten finder sted søndag 19. august, kl. 11.

Årets konfirmander

Freya Johanna Herstoft Boesen, 
Ea Kristine Boserup Jensen. 

Jonas Kasper Hansen, Laurits Gylling Petersen, Louise Borella Jakobsen, 
Thea Dusine Høgh Christensen, Mathilde Lund Nielsen, 
Jasmin Skytte Valentina Schwaner, Anette Sørensen.

VIGTIG! Nyt konfirmandindskrivnings-
tidspunkt for 2018-holdet: 

Søndag 26.8, kl. 10.30. Efter gudstjenesten indskrives de kommende konfirmander.

Strikke-hæklegruppen
En lille gruppe damer mødes månedligt i Præstegårdens konfir-
mandstue for at strikke og hækle dåbsklude og konfirmandstolaer. 
Vi tager også eget håndarbejde med. Vi hygger og drikke kaffe og er 
flittige. Alle er velkomne. Vi starter op igen 8. august kl. 19. Kontakt 
Kirsten på 28436416.



20 kr. for kaffe og brød.
Onsdag 5.9, kl. 10. Under Cover på Christiania. Ved tidligere 
politiinspektør Leo Lerke, der fortæller om sit politiliv.
Onsdag 3.10, kl. 10. Ved forebyggende sygeplejerske Ulla Skovgaard 
Jensen, der fortæller om vore skrøbelige og sårbare borgere.  
Onsdag 31.10, kl. 10. Mercy Ships. Ved Jens Erik Engelbrecht, der 
fortæller om Mercy Ships, hvis hospitalsskibe siden 1978 har arbejdet 
rundt om i verden med frivillige fra over 50 lande. 
Onsdag 5.12, kl. 10. Julehygge ved tidligere friskolemand Erik 
Lyng, der taler om  ”Forventningen” og vælger julesange.

Fredagscafeen i forsam-
lingshuset: Forstå din nabo
Fredag 28.9. Med spisning kl. 17. 
Pris 100 kr. Tilmelding fra 1.9 til Bruno 
Lund (23423499) eller Inga Overgaard 
(59326078 /i.o@overgaard.mail.dk).
Derefter et anbefalet foredrag: ”Forstå 
din nabo” med coach og foredragshol-
der Grethe Lindbjerg. En vedkommen-
de og spændende time om mennesker, 
og om hvordan vi omgås hinanden. I 
et nyt forfriskende lys, hvor vi bliver 
klogere på hinanden.

Altertavlen i 
Grevinge Kirke
Torsdag 13.9. kl. 16 i Grevin-
ge Kirke. Om Niels Larsen Stevns' 
flotte alterfresco. Tilmelding til 
Oddens Sognepræst, senest 7.9 
på krmm@km.dk/59326296. 
Koordineret samkørsel fra Od-
den Kirke kl. 15.30.  

Kirkemusikfestival 
med Politikoret
Tirsdag 16.10, kl. 19.30 i Odden Kirke. Københavns Politi 
Sangkor er et flerstemmigt mandskor. Bestående af 25-30 sangere, 
fordelt på 4 stemmegrupper. Repertoiremæssigt spænder koret vidt 
fra danske sange og salmer over klassiske korværker til barbershop 
og musicals. Koret optræder ved såvel kirkelige som verdslige kon-
certer, enten a capella eller i samarbejde med pianist eller vokalsolist. 
Koret har fremført koncerter i Norden, Tyskland, England, Litauen 
og Rusland.

Højskoletimen i 
Præstegården
Torsdag 25.10. kl. 19.30 i Præstegården. Om Janteloven og dens 
forfatter, Aksel Sandemose. Ved Oddens Sognepræst.

Vores nye 
provst
Vores nye provst, Karin Bundga-
ard Nielsen prædiker ved guds-
tjenesten i Odden Kirke søndag 
28.10, kl. 14.

Oddencafeen i Forsamlingshuset

Sang fra salmebogen og 
den nye kirkesangbog
Torsdag 15.11, kl. 19.30 i Odden Kirke. Timon Müller spiller. 
Også ønsker fra deltagerne.

Feltgudstjenesten
Torsdag 29.11, kl. 19.30 
i Odden Kirke. Fremvisning af 
privat optagelse fra feltgudstjen-
este i Helmand i 2008, Afghani-
stan. Derefter kaffe og oplæg om 
feltgudstjenesten. 

Allehelgens mindegudstjeneste 
Søndag 4.11. kl. 16.00. Vi mindes årets døde. Vi dvæler ved 
erindringen om et kært menneske.



      

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

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 sognepræ-
sten. 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. Anmodning 
om begravelse eller bisættelse 
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.

1): Efterfølgende konfirmandindskrivning
2): Høstgudstjeneste 
3): Kirkekaffe
4): Allehelgensgudstjeneste, kaffe og lystænding
* : Provst Karin Bundgaard Nielsen

      

5. august, 10. søndag efter trinitatis  10.30 KMM 10.30 SH 3)   9.00 KMM 

12. august, 11. søndag efter trinitatis   9.00 KMM 10.30 SH  10.30 KMM

19. august, 12. søndag efter trinitatis                             Friluftsgudstjeneste 11.00 
 (Gniben v/Søværnets Skydeskole)

26. august, 13. søndag efter trinitatis 10.30 LBJ 1)   9.00 SH 10.30 KMM

2. september, 14. søndag efter trinitatis 10.30 LBJ 2)   9.00 CKT    9.00 KMM   

9. september, 15. søndag efter trinitatis   9.00 LBJ 10.30 SH 3) 10.30 LBJ         

16. september, 16. søndag efter trinitatis  10.30 LBJ 10.30 SH  10.30 KMM 2)         

23. september, 17. søndag efter trinitatis 10.30 LBJ 10.30 SH    9.00 LBJ

30. september, 18. søndag efter trinitatis   9.00 KMM 14.00 SH 2) 3)  10.30 KMM

7. oktober, 19. søndag efter trinitatis 10.30 LBJ 3) 10.30 SH  10.30 KMM 

14. oktober, 20. søndag efter trinitatis 10.30 LBJ    9.00 CKT    9.00 LBJ      

21. oktober, 21. søndag efter trinitatis   9.00 KMM 14.00 SH  10.30 KMM

28. oktober, 22. søndag efter trinitatis 10.30 LBJ 10.30 SH 3) 14.00 KMM/KBN*       

4. november, Allehelgens 16.00 LBJ 4)  10.30 SH  16.00 KMM

11. november, 24. søndag efter trinitatis 10.30 LBJ   9.00 CKT    9.00 LBJ

18. november, 25. søndag efter trinitatis   9.00 KMM 14.00 SH 3) 10.30 KMM

25. november, sidste søndag i kirkeåret 10.30 LBJ  10.30 SH  10.30 KMM

2. december, 1. søndag i advent  10.30 LBJ 10.30 SH  10.30 KMM


