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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 benyttes i forbindelse 
med foredrag og arrangementer og skal da 
ligeledes bestilles to dage før.

Kirkekaffe mv.
Vi byder på et glas vin efter aftengudstje-
nesten d. 21. maj, og der vil være kirke-
kaffe efter gudstjenesten d. 10. juni. 

Menighedsrådsmøder
Møderne afholdes d. 10. april, 8. maj og 
12. juni. Alle dage kl. 18.30 i menigheds-
huset, Bag Kirken 5. Den 8. maj begynder 
menighedsrådsmødet efter menigheds-
mødet. 

- 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 svendsdat-
ter@gmail.com. - Er du nysgerrig, er du velkommen til en prøvegang!

Babysalmesang be-
gynder 12. april 

Tag børn/børnebørn med i kirke 
og vær med til at fejre, at kirkens 
ældste klokke, støbt af Johannes 
Fastenowe,  i år er 500 år. Det fore-
går søndag d. 29. april kl. 14: 

-  Vi mødes ved klaveret og synger et par forårssange og –salmer.  
-  Vi går op i tårnet og ser klokkerne og udsigten og hører om tårnet   
 som tilflugtssted i urolige tider. 
-  Så venter en opgave: Find ti pejlemærker rundt om i kirken og løs   
 gåden. 
-  Til sidst er der sodavand og kaffe i kirkens våbenhus.

Kirkeklokken fylder 500 år 
– for børn og barnlige sjæle

Vi er glade for at kunne fortælle, at kirkens samling af messehagler snart 
vil være komplet. Væver Anne Rydahl arbejder på højtryk med billed-
vævningen til den nye, røde messehagel, som bruges til pinse samt anden 
juledag. Anne Rydahl står bag kirkens øvrige messehagler, og hun har 
lavet messehagler til en del kirker rundt om på Sjælland, men det er første 
gang, hun står bag et helt sæt: Alle fire messehagler i Højby kirke vil nu 
være fra hendes hånd. Her ses Annes arbejdstegning samt det stof og den 
silketråd, hun bruger. Anne Rydahl, uddannet på Kunsthåndværkerskolen 
i København, bestræber sig på altid at lade et lokalt indslag indgå i sit 
arbejde. Denne gang har hun således ladet sig inspirere af Adi Holzers 
pinsevindue i kirkens tårnrum: På hendes arbejdstegning ses de ildtunger, 
disciplene fik pinsedag – og som Adi Holzer har fortolket i sin mosaik. 
Ildtungerne på Annes tegning kan samtidig opfattes som bloddråber, og 
derfor passer motivet også til anden juledag, som er den dag, hvor kirkens første martyr, Stefanus, huskes. Mes-
sehagelen finansieres af Højby kirkes fond – og vi håber, den vil være klar til pinsens gudstjenester. 

Ny messehagel



Højby menighedsråd fortæller om kirkens liv og 
vilkår, økonomi og planer for fremtiden. Har du 
gode forslag, hører vi gerne fra dig! Det foregår kl. 
18.30 i menighedshuset, Bag Kirken 5.

Menighedsmøde 8. maj

Søndag d. 26. august kl. 10.30 er der familiegudstjeneste med efterføl-
gende konfirmandindskrivning. Husk at medbringe dåbsattest! Kon-
firmationsforberedelsen begynder hhv. tirsdag d. 4. og torsdag d. 6. 
september efter skoletid.

Konfirmandindskrivning

Årets udflugt for Højby og Odden sogne finder sted tirsdag d. 21. august. 
Programmet er følgende:
8.15 Afgang fra Odden brugs, 8.40 afgang fra Højby præstegård. 
Vi kører til Sorø, hvor vi får en rundvisning på akademiet og ser klo-
sterkirken. Dernæst skal vi ud at sejle med Lille Claus på Sorø sø, og 
vi spiser vores medbragte madpakker på båden. Endelig vil der være 
kaffe og kage på Støvlet-Katrines Hus. 
Deltagerpris 225 kr. Tilmelding sker til Kirsten Rasmussen, tlf. 28 43 
64 16, mail: kirstenrasmine@hotmail.com mellem 9. juli-5. august. 
- Husk madpakken!

Sogneudflugt til Sorø 

- hjælper til i Højby kirke i den kommende tid. Sognepræst Kristian 
Massey Møller er sygemeldt, og Anette vil derfor have gudstjenester 
hos os. Vi er glade for at Anette vil hjælpe - og byder hende hjerteligt 
velkommen!

Pastor Anette Sørensen  

Højby kirke er med på 
Geopark-festivalen: Der 
vil være rundvisninger 
ved Jørn Nielsen fre-
dag d. 3. og lørdag d. 
4. august – begge dage 
kl. 14. 

Geopark-festival  

Søndag d. 3. juni 
kl. 14 kan vi glæde 
os til at høre Hans 
Henriksens smukke 
stemme i Højby 
kirke. Han og 
Therese Andrea-
sen (klaver) giver 
mange koncerter 
rundt om på Fyn;  
nu har vi fået lokket dem til Sjælland. De vil synge og spille årstidens 
danske sange samt musicalnumre og lette operettenumre. Hans Hen-
riksen har haft hovedroller ved Nyborg Voldspil, han synger som solist 
ved Odense Politiorkesters koncerter og er desuden kirkesanger. Therese 
Andreasen leder Kor a la Carte, er korinstruktør for diverse gospelkor 
samt ved Nyborg Voldspil. - Der er fri entré til koncerten.

Sommerkoncert med 
Hans Henriksen og 
Therese Andreasen

Ved gudstjenesten anden pinsedag kl. 19.30 medvirker Odsherred Kam-
merkor. Koret er i sin nuværende form stiftet i 2015 med musikskolele-
der Bjørn Monberg som dirigent. Koret består af 12 rutinerede sangere 
og har klassisk korklang, præcision og fleksibilitet som sine mål. Re-
pertoiret er klassisk kormusik, overvejende a cappella. Flere af korets 
medlemmer optræder som solister, når lejlighed byder sig. Vi glæder 
os til at høre koret og til at synge sammen med det. - Menighedsrådet 
byder på et glas vin efter gudstjenesten.

2. pinsedag med 
Odsherreds Kammerkor 



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 våbenhuset 
efter højmessen på følgende 
søndage kl. 10.30: 8/4, 13/5, 
10/6, 15/7, 5/8.
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.

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 
12.maj kl. 10.30 – at komme med ned i sognegården, hvor der ser-
veres varme hveder med te og kaffe til.

Varme hveder på St. Bededag 27. april 10.30

 

Forårets sange og salmer samt bogpræ-
sentation torsdag den 17. maj 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. Så 
vil sognepræst Sten Hartung fortælle om sin oversættelse og udgivelse 
af Den russisk-ortodokse Kirkes standard-katekismus, også kaldet ”Fi-
larets Katekismus”, da den er skrevet af Metropolit Filaret af Moskva i 
1839.Filarets Katekismus er et hovedværk i den russiske kirkelige lit-
teratur, som nu for første gang foreligger på dansk. Så kom og bliv lidt 
klogere på vores store nabo-kirke mod Øst!

Metropolit Filaret af Moskva

Familiekirkens sommerfest 
finder sted torsdag 14. juni kl. 17
Vi begynder i kirken med en kort familie- og børnevenlig gudstjeneste, og herefter går vi ned i sognegården, 
hvor der er fællesspisning. Hver enkelt deltagerfamilie bedes medbringe en ret eller en kage til fællesbordet 
samt drikkevarer (alkoholfri) til eget forbrug. Kirken giver en kop kaffe eller the. Er vejret godt sidder vi 
uden for på terrassen og der vil være mulighed for fri leg i sognegårdens have. 
Tilmelding til Sten Hartung på shj@km.dk senest den 7. juni.

Igen i år lægger Lumsås 
Kirke hus til Høvekorets 
sommerkoncert lørdag den 
9. juni kl. 14.
Høvekoret er et knapt 30 
mand stort, blandet og fler-
stemmigt, rytmisk ensemble, 
med hang til jazz’ede ar-
rangementer og en otte år 
lang karriere bag sig. Ved 
koncerten i Lumsås vil koret 
fremføre et blandet program af rytmisk musik under ledelse af Lumsås Kirkes dynamiske organist 
Anna Karina Berg. 

Forsommerkoncert med Høvekoret



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 gudstje-
nesten medvirker Maria Steinaa, 
fløjte, samt hendes far Torkil Stei-
naa på orgel,
og de to vil fremføre en række 
smukke og stemningsfulde mu-
sikstykker for orgel og fløjte. 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.

Sommerkoncert med Vestbo 
Trio tirsdag den 31. juli kl. 19.30
Vestbo Trio har de senere år markeret sig med deres karakteristiske bud på 
instrumental musik. Som noget særligt har Vestbo Trio skabt spændende 
instrumentalmusik, som ikke kun er for folk med det store jazzkørekort: Med 
charme, nerve og afslappet selvfølgelighed spiller Vestbo Trio instrumental 
musik, der går rent ind. 
Mange vil kende Vestbo Trio fra deres koncerter i Hi-Fi Klubbens butikker, hvor 
trioens musik - og ikke mindst trioens flotte albumudgivelser på LP og CD - 
har fået en trofast fanskare. Seneste udgivelse fra trioens hånd er livealbum-
met DOPPLER EFFECT, hvor Vestbo Trio deler scenen med Uffe Steen Trio.  
Senere i 2018 barsler Vestbo Trio med et nyt album, som er indspillet i Mark 
Knopflers studie i London. DR har allerede bragt historien, som du kan 
læse her: https://www.dr.dk/nyheder/kultur/musik/michael-efter-dage-i-
sit-idols-studie-det-er-det-vildeste-jeg-nogensinde-har
Mon ikke vi kan forvente et par smagsprøver på det nye materiale ved denne 
sommerkoncert koncert i Lumsås kirke. Vel mødt til en hyggelig aften med 
god musik, gode historier og masser af godt samvær med en trio i topform.

Maria Steinaa

Geoparkfestival 
i dagene 2.-5. august
Årets program er følgende:
Lørdag den 4. august: 
Pilgrimsvandring mellem Nykøbing og 
Lumsås Kirke.

Vi begynder turen med en andagt i Nykøbing Kirke kl. 16.30 og 
så vandrer vi ellers frimodigt afsted mod Lumsås. Ruten er på 
ca. 12 kilometer og fører os ad Vesterlyngvej mod Klint, hvor vi 
skrår ind gennem den pragtfulde Sonnerup Skov for siden at 
stige op ad åsen, hvor Lumsås Kirke skimtes i det fjerne. Turen 
afsluttes med en kort andagt i Lumsås Kirke, hvor vi takker Gud 
for, at Han ledte os på vej og førte os frem til målet. Men da 
mennesket ikke lever af Ånd og Motion alene, indbyder Lumsås 
Menighedsråd efter andagten til lidt natmad og drikke i sogne-
gården, inden man går hver til sit. Den enkelte må selv aftale 
transport til Nykøbing, og tilsvarende må de, som skal tilbage til 
Nykøbing efter endt vandring, selv træffe private aftaler herom. 
Eneste krav for deltagelse er, at man kan gennemføre de 12 
kilometer i et rimeligt tempo. Deltagerbetaling kr. 30. 

Søndag den 5. august: 
Geoparkgudstjeneste kl. 10.30. 

Temaet for gudstjenesten er 
digteren L.C. Nielsen, som 
har skrevet en række af 
vore kendteste fædrelands-
sange, bl.a. ”Havet om-
kring Danmark”, og som 
ligger begravet på Lumsås 
Kirkegård. Vi begynder i 
kirken og herefter går vi 
ud på kirkegården forbi 
L.C. Nielsens grav, mens vi 
synger én af hans sange og 
fortsætter så ind præste-
gårdshaven, hvor resten af 
gudstjenesten finder sted 
under åben himmel.  

Pilgrimsturen leder os gennem Sonnerup Skov. 

Digteren L.C. Nielsen



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. Derudover fungerer det fint, hvis man bestil-
ler 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 i 2018: 3. april, 1. maj, 12. juni, 7. august. Kl.18.
Odden Kirkes strikke- og hækleklub. Mødested i Konfirmandstuen. Datoer på Odden Kirkes 
Facebook-side. 
Litteratur- og Kulturtimen stopper og bliver til Højskoletimen. 
Indskrivning konfirmander 2019: Onsdag 15.8, kl. 19 i Præstegården.

Fra menighedsrådsformanden

Nyhedsbreve: 
Se www.oddenportalen.dk

Oddencafeen i Forsamlingshuset
20 kr. for kaffe og brød. 
Onsdag 4.4, kl. 10.00. Histo-
rien om de nedskudte krigsflyvere 
på Odden Kirkegård. Ved vores 
lokale Allan Hamilton, flyveleder.
Onsdag 2.5, kl. 10.00. MAF 
flyver for livet! Ved ægteparret 
Puggård fra Mission Aviation Fel-
lowship, som flyver med hjælp i 
Afrika og Asien. 

Organistbænken er vakant. Vores organist Jesper Aggeboe har fået nyt job 1. marts i Kvanløse og Jernløse 
kirker i en stilling med flere timer end på Odden. Jesper kom til os på Odden i foråret 2004. Han havde ikke 
spillet orgel før, men var, og er, en dygtig pianist. Det kunne lade sig gøre med det gamle orgel med kun fire 
stemmer og uden fodpedaler. Jesper gik i gang med at uddanne sig, og vi intensiverede arbejdet med at få 
et nyt orgel. Det fik vi i 2013, og Jesper var klar til tolv stemmer og fodpedaler. Jesper har været utrolig aktiv 
i årene her. Foruden sin musiklærerstilling i Ballerup, uddannelsen til organist og spil hver søndag og til 
kirkelige handlinger har han i perioder haft børnekor og voksenkor. Nu får han flere timer, og vi ønsker ham 
alt mulig held og lykke og siger ham tak for årene her på Odden. Hans små postludier på klaveret glemmer vi 
ikke lige med det samme. Da følte man engang imellem, der gik en engel igennem rummet. Vi får dog stadig 
musik til gudstjenester og kirkelige handlinger. Der er dygtige organister i området, der gerne vil hjælpe 
og spille på vores dejlige orgel. Og en dag, ja, så er der en ny organist ved orglet, der er der hver søndag.
Venlig hilsen Jørgen Revsbech

Fra sognepræsten
De sidste par måneder har været på halv kraft. Mit knæ er i udu, hvorfor 
jeg har måttet overlade enkelte tjenester til kolleger. I skrivende stund 
er jeg halvtidssygemeldt. Det betyder, at jeg kan bevæge mig og køre 
rundt på Odden, men strejker benet, kan jeg hverken køre eller gå. Det 
betyder så i praksis, at jeg ikke har bistand til Højby sogn, men så vidt 
muligt passer Odden sogn, undtagen kirkelige handlinger ud over den 
fastlagte gudstjeneste. Indenfor en måned eller to skal jeg have ind-
opereret et kunstigt knæ, og så står den på fuldtidssygemelding, indtil 
jeg forhåbentlig er på fuld kraft igen i juni. 
Venlig hilsen Kristian Massey Møller, Oddens sognepræst

Odden Kirke set fra kutter på Sejerø 
Bugt. Foto: Kristian Massey Møller



Årets konfirmander
Søndag 29.4, kl. 10.30: Freya Johanna Herstoft Boesen og 
Ea Kristine Boserup Jensen.  
Søndag 6.5, kl. 10.30: Thea Dusine Høgh Christensen, 
Jasmin Skytte Valentina Schwaner, Mathilde Lund Nielsen, 
Louise Borella Jakobsen, Laurits Gylling Petersen, Jonas Kasper Hansen.

Stillebøn i Odden kirke
Torsdag 12.4, kl. 19.30. I den fine lille 
bog, Glæden ved stilheden, af teologen Gerhard 
Pedersen, fortælles om kristenbønnens styrke. 
Den tager Kurt Lilleør, psykolog og klostermunk 
afsæt i, når han jordnært og bramfrit gennem 
stillebøn og øvelser viser netop troens og ån-
dens styrke i bønnen. Lilleør har bl.a. mødt på 
Caminoen og opholdt sig på forskellige klostre, 

og han påpeger, at deltagelsen i Odden Kirkes stillebøn naturligvis ikke 
kræver nogen som helst forudsætning.

Højskoletimen - aftenhim-
len over Damaskus
Tirsdag 24.4, kl. 19.30 i Præstegården. Oddens sognepræst 
fortæller om et ophold i 2004 på Det Danske Institut i Damaskus - i 
det nu sønderbombede Syrien.

Forårssang
Torsdag 17.5, kl. 19.30. Forårssang efter ønske i Odden Kirke. 
Timon Müller, som er organist i Nykøbing Kirke, spiller. 

Kustodemøde
Tirsdag 29.5, kl. 10 i Præstegården. Sommerens kustodevagter i 
Odden Kirke fordeles. Nye interesserede kustoder er hjertelig velkomne.

Oddentræf - 9. juni '18
– For alle der bor på Odden og har boet på Odden
9.30. Odbogudstjeneste: ”Velkommen hjem”.
10.15-13: Løbende ankomst til kaffe i Forsamlingshuset. Formiddagspro-
gram med ”Oddens glorværdige historie”, ”Odden i dag” og ”Ordet er frit”.
13.00: Frokost med Odden Specialiteter.
14.30: Sangeren, Anne Kristine Lauritzen underholder.
15.30: Gammeldags æblekage og ”Odden Havns historie”.
17.00: Forsamlingshusets cafe åbner, samt mulighed for at besøge den re-
staurerede auktionshal og høre om fremtidsplanerne for havnen. 
Pris: 150 kr. betales på dagen. Drikkevarer for egen regning.
Tilmelding, senest 5.6 til Mogens Hansen på 30311927 / 
mogedith@msn.com. Eller til Bruno Lund på 23423499.

Havnegudstjeneste
Søndag 10.6, 
kl. 10.30. På 5. 
år afholdes hav-
negudstjeneste. 
Er vejret tovligt 
rykker vi ind i 
Odden Kirke og 
starter kl. 11. Ef-
terfølgende kaf-
fetraktement.

DR-Gudstjeneste

Den fortabte søn i Bjedstrup Kirke. 
Af Niels Larsen Stevns

Sommerkoncert
Lørdag 28.7, kl. 15.
Sommerkoncert med Førslev 
Spillemændene fra Midtsjæl-
land. En flok på 9 medlem-
mer, der har spillet i 23 år. 
En flok glade amatører med 
4 sangere, trommer, guitar, 
bas, mundharmonika og 
harmonikaer, der spiller lidt 
af hvert fra folkemusik til Morten Korch filmmelodier. Førslev Spil-
lemændene spiller på ældrecentre, til kroballer, gadefester, park- og 
slotsunderholdning samt i kirker. 

Søndag 17.6, kl. 10.00.
Radiotransmitteret almindelig 
gudstjeneste i Odden Kirke, som 
gerne må være godt fyldt op med 
stærk salmesang til dagens evan-
gelium om Den fortabte søn.

Sogneudflugt - til Sorø
Tirsdag 21.8, kl. 8.30-17. Sogneudflugt til Sorø. Opsamling Odden Brugs 
8.15, og Højby Præstegård 8. 40. Rundvisning på Sorø Akademi, besøg i 
Klosterkirken (hvis der ingen handlinger er), sejltur med Lille Claus på Sorø 
sø med madpakkespisning, siden kaffe og kage på Støvlet Katrines Hus. Pris 
225 kr. Tilmelding 9.7 til 5.8: kirstenrasmine@hotmail.com/28436416.



      

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
AS: Anette Sørensen
NW: Niels Willert

(k)  Konfirmation.
*  Mulig AS-afløsning.
1):  Odsherreds Kammerkor medvirker.
 Vin i tårnrummet efter gudstjenesten.
2):  Kirkekaffe. 
3):  Havnegudstjeneste.
4):  DR-gudstjeneste.

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.

8. april, 1. søndag efter påske 9.00 AS   10.30  SH 2) 10.30  KMM*

15. april, 2. søndag efter påske 10.30  LBJ 10.30  AS 9.00 LBJ

22. april, 3. søndag efter påske 10.30  LBJ 9.00  AS 10.30  KMM*

27. april, Bededag  10.00  og  10.30  SH                Henvisning

 12.00  LBJ (k)                           Højby/Lumsås

29. april, 4. søndag efter påske          10.30  LBJ           10.30  SH (K)  10.30  KMM*(k)  

6. maj, 5. søndag efter påske 10.30  LBJ (k) 9.00  NW  10.30  AS (k)

10. maj, Kristi himmelfarts dag 9.00  AS 10.30  SH  10.30  AS       

13. maj, 6. søndag efter påske 10.30  LBJ  10.30  SH 2)  9.00  LBJ

20. maj, Pinsedag 10.30  LBJ 10.30  SH  10.30  AS

21. maj, Anden pinsedag 19.30  LBJ 1) 9.00  SH  10.30 AS  

27. maj, Trinitatis søndag 10.30 AS 10.30  SH  9.00 AS

3. juni, 1. søndag efter trinitatis 9.00 LBJ 9.00  NW  10.30 LBJ

10. juni, 2. søndag efter trinitatis 10.30 LBJ 2) 10.30  SH 2)  10.30 KMM 3)  

17. juni, 3. søndag efter trinitatis 14.00 KMM 10.30  SH  10.00 KMM 4)                                              

24. juni, 4. søndag efter trinitatis 10.30 LBJ 10.30  SH 10.30 KMM

1. juli, 5. søndag efter trinitatis 9.00 KMM 10.30  SH  10.30 KMM

8. juli, 6. søndag efter trinitatis 10.30 LBJ 9.00  CKT  9.00 LBJ

15. juli, 7. søndag efter trinitatis 9.00 LBJ 10.30  CKT 2) 10.30 LBJ 

22. juli, 8. søndag efter trinitatis 10.30 LBJ 9.00  CKT  9.00 LBJ

29. juli, 9. søndag efter trinitatis 9.00 KMM 10.30  SH  10.30 KMM

5. august, 10. søndag efter trinitatis 10.30 KMM 10.30  SH 2) 9.00 KMM

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


