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Ikon af Sankt Nikolaj (Julemanden) – Novgorod ca. 1254.

Sten Hartung fortæller om russiske ikoner
i Lumsås den 21. februar kl. 14.

Jul og nytår

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, tlf. 42 73 40 06. Bilen skal
bestilles senest fredag kl. 12. Kirkebilen kan også benyttes i forbindelse med
foredrag og arrangementer og skal da
ligeledes bestilles to dage før.
Kirkekaffe m.m.
1. januar fejrer vi nytåret med et glas
vin. Der er frokost efter gudstjenesten
d. 3. februar og kirkekaffe d. 3. marts.
Menighedsrådsmøder
Møderne afholdes d. 8. januar, 5. februar og 12. marts. Alle dage kl. 18.30
i menighedshuset, Bag Kirken 5.

• Juleaften medvirker brødrene Matias og Mads Galatius Hansen ved begge gudstjenester: De spiller
til salmesangen på henholdsvis basun og trompet.
• Anden juledag tages kirkens nye, røde messehagel i brug. Væver Anne Rydal har vævet den; hun
er således kunstneren bag alle kirkens messehagler, og midlerne til den nye, røde er kommet fra Højby
kirkes fond.
• Nytårsdag ønsker vi hinanden et godt, nyt 2019 med et glas vin i kirkens tårnrum efter gudstjenesten
kl. 14.

Konfirmand-gospelgudstjeneste
i januar
Årets konfirmand-gospelgudstjeneste foregår i Nykøbing kirke søndag d. 13. januar kl. 11, og gudstjenesten er fælles for Højby, Odden, Lumsås, Nykøbing, Asmindrup, Vig og Egebjerg menigheder. Kom og
hør sognenes konfirmander synge for ved en anderledes gudstjeneste med rytmisk musik

Læsekreds
Vi mødes i menighedshuset og taler om bøger, vi har læst. Denne vinter læser vi
erindringer. Begge dage kl. 10. Der serveres kaffe/te undervejs.
30. januar: Jens Smærup Sørensens Jens handler er et erindringsværk om forfatterens opvækst på en gård ved Limfjorden og hans ungdom i Aarhus – og en bog
om de store forandringer, det danske samfund er undergået i forfatterens levetid.
27. marts: Åsa Linderborg er kulturchef på avisen Aftonbladet og uddannet
historiker. I den roste og filmatiserede erindringsbog Mig ejer ingen fortæller
hun om sin opvækst, hvor hun var alene med sin far. Han var grovsmed, efter eget
udsagn Sveriges bedste, i Västerås, og han ville give sin datter alt, men pengene
rakte aldrig måneden ud. For smerte og ensomhed måtte dulmes med alkohol.
Alligevel var det en barndom fuld af kærlighed.
Hvis man har problemer med at skaffe Smærup Sørensens bog, kan man
henvende sig til præsten. Linderborgs bog kan bestilles på bibliotek.dk – det
lokale bibliotek kan evt. hjælpe med dette.

Kyndelmisse
- fejres ved gudstjenesten d. 3. februar, hvor Karin Sauer medvirker med sin skønne stemme. Efter gudstjenesten er der frokost i præstegården.
Ved kyndelmisse er vi halvvejs gennem vinteren, og så er det dagen, hvor Maria
og Josef viste den lille Jesus frem i templet i Jerusalem.

Koncert med Højby Drengekor
Søndag d. 10. marts kl. 15.30
Højby Drengekor består af 14 drenge i deres bedste alder! Koret
begyndte i Odsherred i 2003, men har nu også medlemmer der
kommer fra hele landet. Dirigent er Hans Raunsø, tidligere Højby.
I sensommeren 2018 deltog koret i en stor international korfestival
i Kroatien, hvor det fik sølvmedalje og desuden vandt gruppen for
mandskor. Repertoiret er fortrinsvis dansk og nordisk. Ved koncerten
i Højby kirke vil der være dels en afdeling med åndelige sange, dels
en med mere blandede sange, samt et par fællessange - og salmer.
Der er fri entré til koncerten.

Fælles med
andre kirker
Gospelglæde i timevis
Holder du af at synge gospel?
Så tag med til fælles gospel-dag
i Egebjerg kirke lørdag d. 23.
februar. Vi øver sammen fra kl.
13-19 og slutter af med koncert
kl. 19. Instruktør og dirigent er
dygtige Susanne Wiig Kalvåg, der
gennem en årrække har været leder af konfirmandernes gospelweekend. Susanne leder til daglig
Rungsted Gospelkor og Nordsjællands Gospelkor.
Ved arrangementet d. 23.2. vil der være kaffe, kage og frugt
til deltagerne. Aftensmad medbringer du selv. Deltagelse er
gratis, og tilmelding sker til sognepræst Michael Nissen på
jmn@km.dk.

Rejse til passionspillene
i Oberammergau i 2020
En helt særlig oplevelse: Kom med på en 4.-dages rejse om
cirka halvandet år til passionsspillene i Oberammergau den
4.-7. juni 2020. Passionsspilllene går helt tilbage til 1633. De
opstod i taknemmelighed over, at pesten gik udenom den lille
bjergby, og spiller hvert 10. år for fulde huse. I 2020 er det 42.
gang landsbyen opfører spillet. Mere end 2.000 mennesker
fra byen bringer historien om Jesus fra Nazaret til live i en
fantastisk fem timer lange forestilling. Rejsen, der også slår
et smut omkring Wittenberg, er planlagt i samarbejde med
Unitas rejser og kommer til at koste 6000,- per person. Den
bydes ud i hele Ods og Skippinge Provsti. Vil du høre mere
om rejsen, så kan du finde rejsen på unitasrejser.dk. Se også
nykoebingkirke.dk. Tilmelding foregår via Unitas rejsers
hjemmeside. Tilmeldingsfrist er allerede 1. marts 2019, - for
der er rift om billetter til passionsspillet.

»Cash i kirken«
Søndag d. 7. april kl. 15
Engle og dæmoner blander sig med countrymusik og amerikansk
musikhistorie, når sangeren Karsten Holm & band leverer “Cash i
kirken”. En musikalsk fortælling om Johnny Cash og den evige kamp
mellem det religiøse og tilværelsens skyggesider, der var en enorm
drivkraft for ham som kunstner. “Cash i kirken” handler om Johnny
Cash og de indre kampe, han hele sit liv udkæmpede, og som udmøntede sig i de formidable sange og fortolkninger, han efterlod til
denne verden. Karsten Holm fortæller om Cashs tro, hans dæmoner,
stofferne og alkoholen, hans kamp for at holde misbruget nede – den
evige kamp mellem det gode og det onde.

Det er fortællingen om, hvordan Gud redder ham, da han beslutter
at begå selvmord i en grotte. Cash ser lyset (Guds lys), da hans egen
lommelygte dør ud. Det er fortællingen om hans forhold til kærligheden, sin elskede og familien – og til de udstødte og de fattige. Cash
var forkynder på sin egen måde, og hans eftermæle er historien om
en kunstner med hundrede procent autenticitet. Musikalsk fokuserer
“Cash i kirken” især på de sidste 10 år af Johnny Cashs liv. Cash havde
ikke været på hitlisterne længe, men turnerede på livet løs. Produceren
Rick Rubin overtalte Cash til at gå i studiet blot med en mikrofon og en
guitar. Det blev til den højt roste albumrække under navnet “American
Recordings”, der var et stort comeback for Cash. Indspilningerne rummer flere religiøse sange, som er med i denne koncert. Publikum vil
opleve sange af Cash selv; men også sange, som han fortolkede. “Ring
Of Fire” og ”I walk the line” er blandt hans mest kendte.
Karsten Holm synger og spiller guitar og akkompagneres af Martin
Blom, Bjørn Bønne Petersen og Knud Erik Fuddi Steengaard.
Entré: 50 kr. Billetter købes ved indgangen. Salget åbner en time før
koncerten.

1. søndag i Advent 2. december kl. 10.30
- kirkekaffe med æbleskiver i sognegården

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,
Oddenvejen 97, Lumsås
Tlf.: 59 31 10 36
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: 2217 2258
Kirkekaffe
Der er kirkekaffe/te i våbenhuset efter højmessen på følgende
søndage kl. 10.30:
2/12, 6/1, 10/2, 3/3, 31/3.
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.

Vi indleder det nye kirkeår samt adventstiden med en festlig og stemningsfuld gudstjeneste i kirken,
og derefter samles vi i sognegården, hvor menighedsrådet er værter for en udvidet kirkekaffe, hvor der
serveres æbleskiver, kaffe og the.

Adventsmøde om Stormen på København
- tirsdag den 11. december kl. 19:
Vi får besøg af vor kære nabopræst fra Odden, Kristian Massey Møller, som vil fortælle om sin nye roman ”Den halve bastion”, som
handler om Danmarks skæbnestund i februar 1659, en stund hvor
Kong Frederik 3. stod over for krigerkongen Karl Gustav, der havde
belejret København og agtede at udslette Danmark. En belejring hvor
alle i København bævede i et nu, hvor krigens væsen og nærvær var
åbenbar. I al modgangen kunne de blot håbe på bedre tider.
Ved adventsmødet kan deltagerne desuden glæde ganen med diverse
julelækkerier samt the og kaffe, og vi skal også synge en række adventssalmerne fra Højskolesangbogen til akkompagnement af vores
organist Anna Karina Berg.
Kristian Massey Møller

Juleaften i Lumsås Kirke
Juleaften er der to gudstjenester i Lumsås Kirke – således er der
mulighed for at høre det glædelige budskab om Herrens Fødsel enten
kl. 14.30 eller kl.16. Tag familien med i kirke og syng med på vore
dejlige julesalmer.
Lumsås Kirke juleaften 2017.

»De ni læsninger i Lumsås Kirke«
søndag den 16. december kl. 10.30
De ni læsninger er en engelsk gudstjenesteform, som tager kirkegængeren med på en smuk rejse fra Skabelsens morgen og frem til
frelsen i den Jesus, som kom til verden i stalden i Betlehem julenat.
Ved gudstjenesten medvirker
Odsherred Sangkor under ledelse af Timon Müller. Koret vil undervejs
i gudstjenesten synge en række solonumre og vil selvfølgelig også
lægge en god bund for menighedens salmesang.
Velkommen til en anderledes og meget stemningsfuld gudstjeneste,
som leder os frem mod julens glædesfyldte lys.

Odsherred Sangkor.

Julebørnegudstjeneste
Gudstjenesten er primært rettet mod børnene fra Tengslemark Special Børnehave, men alle børn fra
1-6 år er hjerteligt velkomne. Juleevangeliet ”serveres” på en børnevenlig måde, og vi synger de kendte
julesalmer. For dato og tidspunkt se hjemmesiden.

Sognecafémøder i sognegården finder sted torsdage kl. 14-16.
Alle er hjerteligt velkomne til disse møder, hvor vi hører et godt
foredrag, synger sange og salmer fra højskolesangbogen, hygger os sammen og drikker te/kaffe med lidt brød til.

Torsdag den 17. januar kl. 14:
”Fra Dronningens Håndbibliotek”.

Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek er Kongehusets
bibliotek, med afdelinger på Amalienborg og Christiansborg. Siden grundlæggelsen i 1746 er den kongelige bogsamling vokset
til at omfatte ca. 100.000 bind, men den rummer også mange
tusinde spændende landkort, tegninger, fotografier, musikalier og
andet, der gør den til en rig kilde
til dansk historie og kulturhistorie.
I foredraget vil Dronningens Håndbibliotekar Mikael Bøgh Rasmussen fortælle om bibliotekets historie
og give eksempler på de fine ting,
der gemmer sig i det og på de historier, som biblioteket kan fortælle. 
Mikael Bøgh Rasmussen

Torsdag den 21. februar kl. 14:
Denne dag skal det handle om IKONER.

Sognepræst Sten Hartung fortæller om en russiske ikoner fra
den såkaldte Novgorod-skole – en række utroligt smukke afbildninger af Kirkens hellige – fra Jesus og Gudsmoder til Sankt
Nikolaj og Sankt Georg. Deltageren vil få en indføring i ikonernes
fascinerende univers og vi vil gå på opdagelse i en verden af guddommelighed og skønhed. Hvad er mon egentlig ikonets teologi
og hvordan skal vi forholde os til disse ældgamle, men samtidig
evigt aktuelle afbildninger af det hellige?

Torsdag den 21. marts kl. 14.
”Opera i Guldalderens København”.

Fløjtenist Henrik Engelbrecht fører os ind i musiklivet i 1800-tallets København. I begyndelsen af 1800-tallet synger Det Kongelige
Teaters skuespillere Mozart uden nogen særlig uddannelse – med
kun meget få prøver og for nogles vedkommende i en evig brandert. Hvis de pjækker fra prøverne, risikerer de at ryge i fængsel.
Kongen smider landets førende operasanger helt ud af landet,
da han tager rollen som Don Juan lidt for alvorligt overfor en
af prinsesserne på Amalienborg.
Operaekspert Henrik Engelbrecht
fortæller levende og engageret om
dengang ordensmagten også havde
travlt på tilskuerpladserne og når
københavnerne købte teaterbilletter; der var ofte fysisk kamp om at
få fat i de eftertragtede billetter, og
der var tit slagsmål under forestillingerne.
Henrik Engelbrecht. Foto: Nikolaj Lund.

Kyndelmisse med Isabella Hübener

på fløjte lørdag den 2. februar kl. 17

Traditionen tro fejrer vi Kyndelmisse med en
stemningsfuld skumringsgudstjeneste midt i
midvinterens mørke. Vi hører evangeliet om
Jesu fremstilling i Templet, hvor den gamle
Simeon kan tage Jesusbarnet i sine arme
som det ”lys” Israel har ventet på. Herudaf
fødes billedet af en varm og nærværende
Gud, hvis ønske er, at al skabningen skal
gennemtrænges af hans kærlighed.
Ved gudstjenesten medvirker fløjtenist
Isabella Hübener, som mange tv-seere vil kende som en kyndig deltager
i Den klassiske Musikquiz på DR K. Isabella vil spille nogle smukke og
stemningsfulde solostykker som indrammer midvinterens særlige ånd.

Fastelavn

i Lumsås Kirke og Forsamlingshus søndag den 3. marts kl. 14
Fastelavnsgudstjenesten er en rytmisk gudstjeneste for både store og små.
Forsanger og solist er sangerinden Signe Eurén Mortensen, som akkompagneres af pianisten Hans Henrik Olesen på keyboard.
Efter gudstjenesten er Lumsås Gymnastikforening værter for tøndeslagning, kostumekonkurrence, kakao og fastelavnsboller i Lumsås Forsamlingshus. Deltagelse i gudstjenesten er selvfølgelig gratis, men vil du være
med i forsamlingshuset er der en entré på kr. 50,- pr. person.

Askeonsdagsgudstjeneste
med cello-spil onsdag den 6. marts kl. 17
Vi forbereder os på den 40-dage lange
Fastetid med en ”fyraftensgudstjeneste”,
hvor den dygtige cellist Therese Adorjan
Ankjær medvirker. Vi skal reflektere over,
hvad Fastetiden kan bringe os i 2019.
Måske muligheden for mere stilhed i
dagligdagen eller måske muligheden for
at spise mere klimavenligt end normalt.
Fasten indbyder til, at vi ”omvender os”
og ser tingene på nye måder, i et nyt perspektiv – i lyset af den Jesus, som fastede
i ørkenen i 40 dage og 40 nætter.

Therese Adorjan Ankjær

Familiekirke onsdag den 13. marts kl. 17
Arrangementet begynder i kirken,
hvor der er børne- og familievenlig
gudstjeneste, hvor alle kan være med.
Der vil være nadver for alle – hjemmebagt brød og saftevand – og efter
gudstjenesten går vi ned i sognegården, hvor der serveres et godt måltid
mad efterfulgt af kaffe og kage.

Fra kirkeværgen - Udløb af gravsteder
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
Hans Lias Mogensen

Nyhedsbreve:

Se www.oddenportalen.dk

Husk det nu!
Odden Kirke er på nettet!
Find os på facebook,
www.oddenkirke.dk
www.oddenportalen.dk

En del gravsteder udløber 31.12.2018. Gravstedsejere bedes være opmærksomme på ønske om fornyelse eller nedlæggelse. Kirkegårdsvedtægten § 11, stk 1 siger i uddrag: Hvis gravstedsretten ønskes
fornyet, må indehaveren af brugsretten rette henvendelse til graveren eller kirkeværge herom i
rimelig tid før den løbende brugsperiodes ophør. Stk. 2 siger: Hvis Menighedsrådet ikke modtager
den i stk 1nævnte erklæring, placeres et skilt på gravstedet med oplysning om, at gravstedet
er hjemfaldet, og at pårørende kan henvende sig til menighedsrådet. Har ingen henvendt sig
efter 1 år, nedlægges gravstedet. Fredningstiden for urner er 10 år, kistegravsteder 30 år. Se priser
for fornyelse og vedligeholdelse på vores hjemmeside under ”Kirkelige handlinger; takstblad for Odden
Kirke”. Bemærk, der vil ske en mindre justering i 2019. Ved spørgsmål til prislisten, kontakt Lenda
Petersen, 2332 7087.
Venlig hilsen Lenda Petersen, Kirkeværge

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 ankomsttidspunkt. 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 efterår 2018: Kl. 18, tirsdage4.12.18., 8.1., 5.2., 5.3., 2.4.
Odden Kirkes strikke- og hækleklub. Hækling af bl.a. dåbsklude i Konfirmandstuen – fra
2019 i Sjællands Odde Aktivitetshus. Mødedatoer på Odden Kirkes Facebookside.
Vi kører månedsvise annoncer i Ugeavisen: Klip den ud!
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!
Julekurve, henvendelse til Oddens sognepræst, 59326296/krmm@km.dk.
Willemoesdag: 22.3. 2018, kl. 10.

Oddencafeen i Forsamlingshuset
Onsdag 5.12., kl. 10: Julehygge ved tidligere friskolemand Erik Lyng, der taler om ”Forventningen”
og vælger julesange.
Onsdag 9.1.2019, kl. 10:”Odden Billeder” af amatørfotograf Mogens Carlsson.
Onsdag 6.2., kl. 10. ”Mine 50 år blandt muslimer og
andet godtfolk”. Ved tidligere missionær og sognepræst
Leif Munksgaard.
Onsdag 6.3., kl. 10.”Dengang jeg var tørvedreng
i mosen og andre historier fra Odden”. Odboen Frede
Larsen, Dianalund, fortæller.
Onsdag 10.4., kl. 10: ”Min finske historie”. Bettan
Foto: Mogens Carlsson
Gaunaa, som har skrevet en bog om sin barndom i Finland, fortæller.

Julens sange og salmer
Torsdag 13.12., kl. 19.30. Ved organist, Hans Lias Mogensen og kirkesanger Alice Sarp.

Koncert - Julens toner
i Odden Kirke
Fredag 28.12 kl. 16. Julekoncert ved tidligere domorganist
Flemming Dreisig. Vi føres fra franske Noëls gennem tyske stemningsfulde julekoraler til nordiske fantasistykker - væsentlig skrevet
over julesalmer, alt med henblik på en let og glad musikoplevelse
i kirkens rum. Blandt andet stykker af Pachelbel og
Bach, franske stykker af
Daquin, Franck og Dubois.
Også danske fantasistykker
af Niels W. Gade, Otto Malling og Flemming Dreisig.
Fri entre - Alle er velkomne!
Flemming Dreisig

Benny Andersen i Odden Kirke
Torsdag 17.1., kl. 19.30.
Lise Ellevang om finurlige og
poetiske Benny Andersen, der
døde i 2018 - vi synger et udvalg
af hans mange sange.

Aftengudstjeneste
- Klimaspørgsmålet
Torsdag 21.2., kl. 19.30. Aftengudstjeneste om tidens klimaspørgsmål – I kristi spor.

Gospel i timevis
Lørdag 23.2. i Egebjerg Kirke. Øvelse fra kl. 13 til 19 med indlagte
pauser, koncert kl. 19.00. Susanne Wiig Kalvåg, der leder ”Rungsted
Gospelkor” og ”Nordsjællands gospelkor”, samt i flere år har dirigeret konfirmandernes gospelweekend, er dirigent. Provstiet står
for kaffe, kage og frugt Aftensmad medbringes selv. Arrangementet
er gratis. Tilmelding til sognepræst Michael Nissen: jmn@km.dk.

Ungdomsgudstjeneste
Lørdag 23.2., kl. 15. Ungdomsgudstjeneste. Konfirmanderne
medvirker i gudstjenesten, hvor der også indgår moderne musiktoner.

Oddendagen
i Forsamlingshuset
Lørdag 2. marts, kl. 9.30-16.15
9.30. Kaffe
10.00. Oddens sognepræst Kristian Massey Møller fortæller om vores
afdøde folkeskjald, Kim Larsen, garneret med fællessang.
10.30. Højskolesang og Oddens sang, ved organist Timon Müller.
11.30. Frokost
13.10. Minibanko med frie plader og gode præmier.
14.15-16.15. Kaffe og foredraget ”Humoren som medicin. Om livsmod og livsglæde”. Ved Erik Lindsø, tidl. højskoleforstander, forfatter
og DR-medarbejder. Anbefaling af Johannes Møllehave:
“Jeg sad fast ved højttaleren, mens han fortalte. Og jeg måtte
ringe og sige til ham, at han havde givet mig migræne. Det får
jeg af store oplevelser”.
Deltagerpris: 100 kr. for forplejning og banko, excl. drikkevarer.
Tilmelding: Kl. 9-12 til Inga
Overgaard, i.overgaard@mail.dk,
5932 6078 eller Bruno Lund
2342 3499.
Venlig hilsen
Odden Kirke og de samlede foreninger i Sjællands Odde Fællesråd.

Erik Lindsø

Højskoletimen
- Den halve bastion
Torsdag 21.3., kl. 19.30. Højskoletimeved Oddens sognepræst i Præstegårdens konfirmandstue. Om svenskernes dramatiske storm på København
i 1659. På baggrund af hans nye historiske
roman, Den halve bastion.

Oplevelsesrejse - Oberammergau 2020
Tilbud om rejse til passionsspillene i Oberammergau den 4.-7. juni 2020. Passionsspilllene startede i 1633 i taknemmelighed over, at
pesten gik udenom den lille bjergby. I 2020 er det 42. gang landsbyen opfører spillet – som altid for fulde huse, hvor 2.000 mennesker
fra byen bringer historien om Jesus fra Nazaret til live i en 5 timers lang forestilling. Rejsen slår et smut omkring Wittenberg, udbydes
i Ods og Skippinge Provsti i samarbejde med Unitas rejser. Pris 6000 kr. Se brochure i kirken, eller se Nykøbing Kirkes hjemmeside,
www.Nykoebingkirke.dk. Tilmelding foregår via Unitas rejsers hjemmeside, frist 1. marts 2019.

Gudstjeneste
2. december, 1. s. i advent

Højby
Kirke

Lumsås
Kirke

10.30 LBJ

9. december, 2. s. i advent

Odden
Kirke

10.30 SH 1)

9.00 KMM

9.00 CKT

10.30 KMM

9.00 KMM

16. december 3. s. i advent

10.30 LBJ

10.30 SH

9.00 LBJ

23. december 4. s. i advent

10.30 LBJ

10.30 SH

10.30 KMM

24. december, juleaften

14.30/16.00 LBJ 14.30/16.00 SH 14.00/15.30 KMM

25. december, juledag

10.30 LBJ

10.30 SH

26. december, 2. juledag

10.30 LBJ

2)

30. december, julesøndag
1. januar, nytårsdag

10.30 KMM
9.00 LBJ

9.00 KMM

9.00 SH

10.30 KMM

14.00 LBJ 3)

11.00 SH

14.00 KMM

9.00 KMM

10.30 SH 1)

10.30 KMM

6. januar, helligtrekonger
13. januar, 1. s. e. h3k

11.00. Konfirmandernes Gospelgudstjeneste i Nykøbing Kirke.
For alle. Ingen gudstjenester i Lumsås, Højby og Odden kirker.

20. januar, 2. s. e. h3k

10.30 LBJ

9.00 SH

10.30 KMM

27. januar, 3. s. e. h3k

10.30 LBJ

9.00 SH

9.00 LBJ

2. februar, Kyndelmisse		

17.00 SH

3. februar, 4. s. e. h3k

10.30 LBJ 4)

10.30 SH

10.30 KMM

10. februar, s. s. e. h3k

9.00 KMM

10.30 SH 1)

10.30 KMM

9.00 SH

9.00 LBJ

17. februar, septuagesima

10.30 LBJ

23. februar

		

15.00 KMM 5)

24. februar, seksagesima

10.30 LBJ

10.30 SH

3. marts, fastelavn

10.30 LBJ 1)

14.00 SH 1)

10.30 KMM

6. marts, Askeonsdag		

17.00 SH

10. marts, 1. s. i fasten

10.30 LBJ

10.30 SH

10.30 KMM

17.marts, 2. s. i fasten

10.30 LBJ

10.30 CKT

10.30 KMM

24. marts, 3. s. i fasten

10.30 LBJ

9.00 SH

9.00 LBJ

10.30 SH 1)

10.30 KMM

10.30 SH

10.30 KMM

31. marts, midfaste
7. april, Maria Bebudelse

9.00 KMM
10.30 LBJ

Hvordan gør man?
Fødsel
Fødsler på sygehus indberettes automatisk. Hjemmefødsler
anmeldes af jordemoderen til
bopælssognet. Nærmere vejledning til nybagte forældre kommer automatisk i e-boks, så snart
fødslen er registreret.
Navngivning/dåb
Et barn skal navngives senest 6
måneder efter fødslen. Navngivning kan ske i forbindelse med en
dåb, som aftales med sognepræsten. 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 dødsattesten.
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 adgang til computer kan henvende
sig til deres sognepræst og få de
relevante blanketter udleveret.

LBJ: Louise Buch Jensen
SH: Sten Hartung
KMM: Kristian Massey Møller
CKT: Caroline Kollenberg Thisted

: Kirkekaffe
: Henviser til Nykøbing Kirke kl. 10.30 ved CKT
3)
: Vin i kirkens tårnrum
4)
: Frokost i præstegården
5)
: Ungdomsgudstjeneste
1)
2)

Trundholm Tryk  59 31 50 03

