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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 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 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. 12. maj, og kirken byder på et glas 
vin efter aftengudstjenesten d. 10. juni.

Menighedsrådsmøder
Møderne afholdes d. 9. april, 14. maj 
og 11. juni. Alle dage kl. 18.30 i me-
nighedshuset, Bag Kirken 5. 

Skærtorsdag holder vi aften-
gudstjeneste kl. 19.30, og me-
nighedsrådet byder på et let 
måltid i kirkens tårnrum efter 
gudstjenesten.
Langfredags gudstjeneste er li-
turgisk. Det betyder, at der ikke 
prædikes. I stedet fylder oplæs-
ning fra bibelen samt musikken 
lidt mere end sædvanligt.
Påskedag bliver særligt fest-
lig, idet Mads Galatius Hansen 
medvirker på trompet. Mads er 
født og opvokset i Højby og var 
i mange år medlem af Odsherredgarden. 

Påsken i Højby kirke

Anden pinsedag mandag d. 10. juni kl. 
19 er der lagt op til en gudstjeneste med 
skønne klange.
Mariann Mikkelsen gæster kirken med sin 
harpe, hvor hun akkompagnerer sig selv, 
når hun synger til lejligheden udvalgte 
sange. Som om det ikke var nok, så kan 
hun sandelig også spille på tværfløjte un-
der menighedens salmesang! Denne alsi-
dige sangerinde og musiker er uddannet 
i klassisk sang på Det Jyske Musikkonser-
vatorium. Hun har haft hovedroller i flere 
operaopsætninger samt haft sopranpartiet 
i bl.a. Händels Messias og Mozarts Requi-
em. Med Den Jyske Opera har hun desuden 
medvirket i opsætningen af ”Jesus Christ 
Superstar”, ligesom hun ved flere lejlighe-
der har sunget filmmusik fra bl.a. ”Frost” 
og ”Pirates of the Caribbean” , bl.a. i Ope-
raen i København.
 - Menighedsrådet byder på et glas vin efter 
gudstjenesten.

Aftengudstjeneste med 
harpemusik, sang og tværfløjte

- og er for forældre/bedsteforældre og børn fra 2-10 måneder. Vi mødes kl. 10 i kirken, hvor vi synger 
sange og salmer, ledsaget af fagter og enkle dansetrin. Bagefter er der kaffe i menighedshuset. Deltagelse 
er gratis. Tilmelding til organist Lene Søndergaard på 24 64 18 25 eller svendsdatter@gmail.com. - Er 
du nysgerrig, er du velkommen til en prøvegang!

Babysalmesang begynder 2. maj



 

Søndag d. 30. juni kl. 10.30 fejrer vi nordisk gudstjeneste i 
Højby kirke. Det sker i samvirke med Foreningen Norden, 
som i juni måned afholder venskabstræf i Odsherred. Der 
vil være deltagere fra flere nordiske lande, og vi skal høre 
nordisk musik og synge nordiske salmer, og søndagens 
tekster vil blive læst op af nogle af træffets deltagere på 
forskellige nordiske sprog. 

Nordisk 
gudstjeneste

Højby kirke er med på Geopark-festivalen: Der vil være rundvis-
ninger ved Jørn Nielsen fredag d. 2. og lørdag d. 3. august – begge 
dage kl. 14. 

Geopark-festival

Søndag d. 16. juni mellem kl. 14-16 slår vi dørene op for 
et anderledes arrangement: 
Få en guidet tour op i kirkens tårn – kom op og se orglet - 
lån et liggeunderlag og se kalkmalerierne på en behagelig 
måde – hvad laver en graver, se hans plæneklipper…
Undervejs spiller vores organist en lille koncert.
Der vil være salg af kaffe og hjemmebag – pengene går til 
provsti-indsamlingen. 

Kirkens dag 
– med åbent tårn

Årets udflugt for Højby og Odden sogne finder sted onsdag d. 14. 
august. Programmet er følgende:
Kl. 8.15 Afgang fra Odden brugs, kl. 8.45 afgang fra Højby præste-
gård. 
Vi kører til Kalundborg, hvor vi skal se den femtårnede kirke, som 
ikke har sin lige i Danmark. Vi spiser vores medbragte madpakker 
i sognehuset. Derefter skal vi på guidet tur Ræsnæs rundt: Vi skal 
se Nyby havn med dens Maritime Aktivitetscenter og til Røsnæs Fyr 
og høre historien om det. Der vil være kaffe og kage på fyrets café.
Deltagerpris 225 kr. Tilmelding sker til Peter Nielsen, tlf. 2578 7183, 
mail: pnodden@pc.dk mellem 1.-31. juli. 
Husk madpakken!

Sogneudflugt til Røsnæs 
fyr og den femtårnede 
kirke i Kalundborg



Lumsås 
Sogn

Hvis du er hurtig, kan du lige akkurat nå at melde 
dig til årets kirkefilmsarrangement i Vig Bio lørdag 
den 30. marts kl.12.30-16.30  hvor vi viser fil-
men ”Åbenbaringen”. Filmen handler om en ung 
pige, som ser Jomfru Maria i en række syner, og vi 
følger en journalist, som på Vatikanets vegne skal 
forsøge at optrævle, hvad der er op og ned i denne 
sag. Efter visningen er der kaffe og kage i Biografens 
Cafe, og så vil professor ved Syddansk Universitet, 
Niels Christian Hvidt, perspektivere filmen for os. 
Deltagerbetaling kr. 50,-
Tilmelding til Odsherred Provsti på 5991 9006 eller aas@km.dk senest den 29. marts kl. 12.

Kirkefilm

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 
våbenhuset efter højmessen på 
følgende søndage kl. 10.30:
14/4, 17/5, 30/5, 30/6.

Varme hveder er en helt særlig dansk tradition.

Påskeoptakt: Forårets sange og salmer torsdag den 11. april kl. 14. 
Vi begynder i kirken kl. 14, hvor vi synger forårssange og salmer fra de to nye salmebogstillæg ”100 
Salmer” samt ”Kirkesangbogen”. 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. 

Sognecafémøde

Galatea Bellugi spiller den kvindelige hovedrolle i 
”Åbenbaringen”.

Varme hveder på St. Bededag 
17. 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 luk-
ket på helligdage). Og derfor 
indbydes menigheden da også 
til – efter gudstjenesten 17.maj 
kl. 10.30 – at komme med ned 
i sognegården, hvor der serveres 
varme hveder med te og kaffe til. 

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 14. april på jette.greve@hotmail.com eller 5931 1036.

Fællesspisning Skærtorsdag 18. april



 

Dannebrog 800 år 
– Valdemarsdag lørdag den 
15. juni kl. 15 i Lumsås Kirke. 
Denne dag er en stor national mærkedag, for her fejrer vi, at det 
er præcis 800 år siden, at vort flag Dannebrog dumpede ned fra 
himlen ovre i Estland. Korset markerer, at vi er et kristent rige, 
og derfor er det også helt naturligt, at vi fejrer vort flag i kirken. 
Indføjelse af ny tekst:  Som et særligt festligt indslag medvirker 
Nykøbing Kirkes rytmiske kor under ledelse af Timon Mül-
ler. Koret vil fremføre en række danske sange af bl.a. Benny 
Andersen, John Mogensen og Sigurd Barret.
Menigheden vil selvfølgelig også få mulighed for at synge med 
på en række af vore dejlige salmer og fædrelandssange. Efter 
gudstjenesten byder menighedsrådet på en kop kaffe eller et 
glas portvin, hvis man er til det!

Maria Teresa Assing og Andrea Re-
bekka Alsted giver sommerkoncert i 
Lumsås Kirke.

KOM med ud at GÅ med 
Lumsås' glade vandrere!
Vi er en gruppe, opstået af foreningssamarbejdet i Lumsås, 
som hver mandag og onsdag, kl. 10.00 vandrer en tur i vort 
skønne område. Har du lyst til lidt motion og frisk luft så 
mød op og gå 
med. Alle er 
velkomne. 
Turen varer som 
regel en god ti-
mes tid, og har 
man lyst er der 
efterfølgende en 
kop kaffe i sog-
negården.
Start kl. 10.00 
mandag og ons-
dag, bag Lumsås 
gadekær på kir-
kens P-plads.

Dannebrog faldt ned fra himlen i Estland 15. juni 1219.

Lumsås´ glade vandrere.

Sankt Hans aften i 
Lumsås Kirke og Mølle
Lørdag 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 guds-
tjenesten medvirker pianisten 
Christine Raft og cellisten Ida 
Nørholm, som begge er med i den 
kendte ”Trio Ismena”. De vil frem-
føre nogle smukke og stemnings-
fulde værker for klaver og cello af 
komponister som Faure, Brahms, 
Chopin, Pärt og Rachmaninov.
Efter gudstjenesten fortsætter vi op 
på Møllepladsen, hvor vi indtager 
vores medbragte mad og drikke, 
og hvor der vil være tale ved sog-
nepræst Sten Hartung. Senere på 

Cellisten Ida Nørholm spiller sam-
men med pianisten Christine Raft i 
Lumsås Kirke S. Hans-aften.

Sommerkoncert 
torsdag 25. juli kl. 19.30
Til årets sommerkoncert er vi 
så heldige at få besøg af to af 
Danmarks allerdygtigste klas-
siske musikere, Maria Teresa 
Assing på klavér og Andrea 
Rebekka Alsted på violin. 
Sammen vil de fremføre vidun-
derskøn kammermusik af bl.a. 
Mozart og Brahms. 
Maria Teresa Assing er uddan-
net på Hochschule für Musik 

aften fyres op under Sankt Hans-
bålet, hvor vi synger de kendte og 
elskede midsommersange.

und Theater i Hamburg samt 
uddannet som solist ved Det 
kongelige danske Musikkonser-
vatorium i København. Hun er 
en særdeles aktiv solist og kam-
mermusiker og spænder over et 
stort og alsidigt repertoire fra 
barok til avantgarde. 
Andrea Rebekka Alsted er ud-
dannet violinist på Det jyske 
Musikkonservatorium og har 
nu i en årrække været en frem-
trædende violinist i DR´s Radio-
symfoniorkester og har også en 
aktiv karriere som kammermu-
siker.



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. 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

Kasserer:
Kirsten Rasmussen 
Tlf. 28 43 64 16

Organist
Hans Lias Mogensen
Tlf. 42 71 06 10

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. Derudover fungerer det fint, hvis man bestiller 
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: 67180.

Menighedsrådsmøder forår/sommer 2019: Kl. 18 d. 2.4, 7.5, 4.6, 13.8.

Odden Kirkes strikke- og hækleklub. Samvær og hygge. Hækling af bl.a. dåbsklude. Mø-
dested i Aktivitetshuset. Datoer på Odden Kirkes Facebook-side. 

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!

Konfirmandindskrivning 2019: 25.8, kl. 10.30. Forældre og kommende konfirmander del-
tager i gudstjenesten, herefter indskrivning.

Nyhedsbreve: 
Se www.oddenportalen.dk

Vores nye organist
Velkommen til Odden Kirkes nye organist, Hans Lias Mogensen, ansat 1. januar – kirkegængerne har 
dog kunnet høre ham spille en del af efteråret 2018 og i julen. Hans er uddannet klassisk musiker og 
musiklærer, fra Det fynske Musikkonservatorium, med musikkundskab og klaver som fag, og har bl.a. 
arbejdet som musiklærer i en del år. Hans modtager lige nu undervisning i korledelse, og er gået i 
gang med et Påskekor, som vi får glæde at høre i netop Påsken. Med overskriften: Mit mål med koret 
er i første omgang, at vi laver smukke og styrkende indslag. 
Med venlig hilsen
Kristian Massey Møller, Oddens sognepræst 

Søndag 28.4, kl. 10.30:
Sebastian Holmegaard Petersen.
Matilde Marie Overgaard.
Tobias Greve.
Søndag 5.5, kl. 10.30:
Rasmus Erik Revsbech Møller
Maja Behnk Henriksen. 
Juliane Riis Schmidt.
Johannes Riis Schmidt.
Eva Rad Nielsen. 
Hjalte Herstoft Boesen. 
Hannah Alicia Stenstrup Petersen. 
Anna Hyldedahl Petersen. 

Årets Konfirmander

Odden Kirkes Kustodelaug mødes tirsdag 28.5, kl. 10 i Præstegårdens konfirmandstue og fordeler 
sommerens kustodevagter. Kustoderne fortæller om Odden Kirke, med hver sit næb. En spændende 
formidlingsopgave, hvortil nye interesserede kustoder er hjertelig velkomne.

Kustodelauget



Kirketimen 
– Nordens Apostel
Onsdag 24.4, kl. 19. Kir-
ketimen i Kirken. Om mun-
ken Ansgar, kaldet Nordens 
Apostel, der medvirkede til 
kristningen af Danmark.

Oddencafeen
Onsdag 10.4, kl. 10. Oddencafeen: Min finske barndom. Ved 
Bettan Gaunaa fra Lumsås, som fortæller ud fra sin flotte og fine 
selvbiografiske bog: ”Herfra min verden går”.

KOM-koret 
i Odden Kirke
Søndag 12.5, kl. 15 har Odden Kirke den glæde at præsentere 
KOM-koret, hvis korleder Vibeke Bjergaard Aggeboe er kendt i Ods-
herred som organist, pianist, solist og teaterdynamo. 

Oddens historie 
og sommersang
Onsdag 10.7, kl. 19. Oddens historie og sommersang.

Forårsgudstjeneste
Onsdag 22.5, kl. 19. For-
årsgudstjeneste med bl.a. 
dejlige forårssange.

Havnegudstjeneste
Mandag 10.6, kl.10, 2. pinse-
dag. Havnegudstjeneste på Od-
den Havn. På sjette år afholdes 
havnegudstjeneste. Er vejret tov-
ligt rykker vi ind i Odden Kirke 
og starter kl. 11. Efterfølgende 
kaffetraktement.

AK-koncert 
i Odden Kirke
Fredag 7.6, kl. 19.30, der åbnes kl. 18.30, entre 75 kr. Koncert i 
Odden Kirke med AK & All That Jazz. Sangerinden Anne Kristines vokal 
er farvet af kærligheden til de “store amerikaner”, Ella Fitzgerald, 
Diana Krall, Nathalie Cole, Anita O`Day m.fl. Med en nærværende og 
varm udstråling skaber AK en yderst intim stemning, med garant for 
en fed musik oplevelse. Repertoiret bærer præg af New Orleans Gumbo 
- Hot & Sweet - musik med intensitet og spilleglæde, swing, latin og 
ballader. AK & and all that Jazz har spillet på bl.a Copenhagen jazz 
festival, Århus jazzfestival og Højby og Lumsås kirker m.fl. 

Rapsmark set fra Præstestræde i 
Overby.

Per Stig Møller 
om Kaj Munk
Fredag 2.8. I skrivende stund arbejdes der på et Geoparkarrangere-
ment, hvor tidligere Udenrigsminister Per Stig Møller fortæller om 
Kaj Munk, garneret med Kaj Munk sange, sunget af Bodil Ashkenazy. 
Entre 75 kr. Annonceres senere.

Sogneudflugt 2019
- Til Røsnæs fyr og den femtårnede kirke i Kalundborg.
Tirsdag 14.8. Kl. 8.15 afgang fra Odden brugs, kl. 8.45 afgang 
fra Højby præstegård. Vi kører til Kalundborg, hvor vi skal se 
den femtårnede kirke, som ikke har sin lige i Danmark. Vi spiser 
vores medbragte madpakker i sognehuset. Derefter skal vi på 
guidet tur Røsnæs rundt: Vi skal se Nyby havn med dens Ma-
ritime Aktivitetscenter og til Røsnæs Fyr og høre historien om 
det. Der vil være kaffe og kage på fyrets café.
Deltagerpris 225 kr.
Tilmelding sker til 
Peter Nielsen,  tlf. 
25 78 71 83, mail: 
pnodden@pc.dk 
mellem 1.-31. 
juli.  Husk mad-
pakken!



      

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 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):  Mariann Mikkelsen medvirker. 
 Vin i tårnrummet efter gudstjenesten
3):  Havnen

7. april, Mariæ Bebudelse 10.30 LBJ 10.30 SH 10.30 KMM

14. april, Palmesøndag                     10.30 LBJ 10.30 SH 1)   9.00 LBJ 

18. april, Skærtorsdag                       19.30  LBJ             17.00 SH    19.30  KMM

19. april, Langfredag                         10.30  LBJ               9.00 CKT   10.30  KMM

21. april, Påskesøndag                       10.30  LBJ             10.30 SH    10.30  KMM

22. april, Anden påskedag                  10.30  KMM            9.00 SH        9.00  KMM

28. april, 1. s.e.påske                                    9.00  KMM          10.30 SH  (K) 10.30  KMM (K)

5. maj, 2. s.e.påske                                   10.30  LBJ (K)      10.30 SH    10.30  KMM (K)

11. maj                                                                    16.00  KMM

12. maj, 3. s.e.påske                                 10.30  LBJ  1)         Nyk. 9.30 SH 

17. maj, Bededag                              10.00 og  10.30 SH 1) Henv. 

 12.00  LBJ (K)     Lumsås-Højby

19. maj, 4. s.e.påske                                 10.30  LBJ               9.00 KBN        9.00  LBJ  

22. maj, Forårsgudstjeneste                                                   19.00  KMM

26. maj, 5. s.e.påske                                     9.00  KMM          10.30 SH    10.30  KMM

30. maj, Kristi himmelfarts dag        10.30  LBJ             10.30 SH  1)   10.30  KMM       

2. juni, 6. s.e.påske                                   10.30  LBJ               9.00 SH     10.30  KMM

9. juni, Pinsedag                                10.30  LBJ             10.30 SH     10.30  KMM

10. juni, Anden pinsedag                   19.00  LBJ 2)        Nyk. 10.30 CKT    10.30  KMM 3) 

16. juni, Trinitatis søndag                  10.30  LBJ             10.30  SH        9.00  LBJ

23. juni, 1. s.e.trinitatis                                       9.00  KMM          17.30 SH    10.30  KMM

30. juni, 2. s.e.trinitatis                                   10.30  LBJ             10.30 SH 1)   10.30  KMM  

7. juli, 3. s.e.trinitatis                                      10.30  KMM            9.00 CKT        9.00  KMM                                               

14. juli, 4. s.e.trinitatis                                        9.00  KMM            9.00 CKT    10.30  KMM

21. juli, 5. s.e.trinitatis                                    10.30  NN             10.30 CKT          9.00  NN

28. juli, 6. s.e.trinitatis                                        9.00  LBJ               9.00 SH     10.30  LBJ

4. august, 7. s.e.trinitatis                                 10.30  LBJ             10.30  SH         9.00  LBJ 


