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Kunstner Kasper Købke fortæller om sine tegninger
til H.C. Andersens eventyr i Lumsås den 25. januar kl. 14.

1. søndag i advent
med børnekoret
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
Ved Hjulet 6
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.
Der er kaffe og sodavand efter gudstjenesten d. 3. december, og 1. januar fejrer vi
nytåret med et glas vin. Der er frokost efter
gudstjenesten d. 4. februar, og et let måltid
efter aftengudstjenesten 29. marts.
Alle er velkomne!
Menighedsrådsmøder
Møderne afholdes d. 9. januar, 6. februar og
6. marts. Alle dage kl. 18.30 i menighedshuset, Bag Kirken 5.

Tag hele familien med til gudstjeneste og lad Højby skoles
børnekor under ledelse af Hans Henrik Olesen bringe jer
i den rette adventsstemning. Efter gudstjenesten vil der
være kaffe og sodavand til alle i kirkens tårnrum.

Eventyrlig jul – en anderledes julekoncert
- torsdag d. 7. december kl. 19:
Oplev Danmarks store skuespiller Ghita Nørby læse H.C.
Andersens fantastiske eventyr: ”Grantræet” , ”Den lille pige
med svovlstikkerne” og ”Nattergalen”. Måske kan det tænkes
at vi også får uddrag af Johan
Krohns skønne fortælling ”Peters Jul”… Det verdenskendte
musikerpar, blokfløjtenisten
Michala Petri og guitaristen
Lars Hannibal, har sat musikken sammen, som undervejs i
forestillingen skaber laguner til
eftertænksomhed. Komponisterne er dels vor egen Carl Nielsen, dels de to store barokmestre J.S. Bach
og G.F. Händel, som har skrevet henholdsvis Juleoratoriet og Messias.
Billetter sælges i SuperBrugsen, Højby, og koster 100 kr. for voksne og 20 kr. for børn. På koncertdagen
åbnes dørene kl. 18.

De ni læsninger
er en engelsk gudstjenesteform, som efterhånden har vundet indpas i Danmark. I Højby kirke vil vi forsøge os med den 2. søndag i advent kl. 10.30, hvor ni udvalgte tekster fra Bibelen læses op – vekslende
med salmesang og musik. Teksterne spænder fra skabelsen og syndefaldet til Jesu fødsel. Kom og vær
med til en stemningsfuld gudstjeneste, hvor bibellæsninger og musik spiller sammen på en særlig måde.

Juleaften med basun og trompet
Ingen juleaften i Højby uden brødrene Matias og Mads Galatius Hansen! De spiller til salmesangen ved gudstjenesterne kl. 14.30 og 16 og er med til at sørge for, at julefreden sænker sig.

Nytårsdag
- ønsker vi hinanden et godt, nyt 2018 med et glas vin i kirkens tårnrum efter gudstjenesten kl. 14.

Foredrag med sang fra Kirkefrokost ved kyndelmisse
Halvvejs gennem vinteren er vi ved kyndelmisse, 2. februar, og lyset
Højskolesangbogen
begynder ganske langsomt at vende tilbage. Kyndelmisse er også daPå opfordring er Annette Schiøtz
tilbage: Onsdag d. 10. januar kl.
10 vil hun fortælle om de fire komponister, der udgav melodibogen
til Højskolesangbogen i 1924: Carl
Nielsen, den store danske komponist, og Thomas Laub, bedst kendt
som organist og kirkemusikkomponist. Vi har rigtig mange af hans
salmer i salmebogen. Thorvald
Aagaard og Oluf Ring var begge
højskolelærere og uddannede musikere hos Thomas Laub. Der vil
blive rig lejlighed til at synge melodier fra de herrers hånd. Lene
Søndergaard sidder ved klaveret.

gen, hvor Maria tog det lille Jesusbarn med i templet, og den gamle
Simeon glædede sig over ham og kaldte ham ”et lys til åbenbaring
for hedninge”. Vi fejrer kyndelmisse ved en frokost i præstegården
efter gudstjenesten d. 4. februar.

Konfirmand-gospel
gudstjeneste i januar

”Bach og billeder”

Minikonfirmand
- kan man blive, når man går i tredje
klasse. Vi samles fem fredage efter skoletid
til fortælling, mad, kreative aktiviteter og
hver gang slutter med en mini-gudtjeneste
i kirken. Første gang er fredag d. 23. februar. Børnene får en invitation med hjem
fra skole. Tilmelding sker til præsten.

– en visuel koncert-oplevelse Højby Kirke onsdag den
28. marts 2018 kl. 19.30.

Årets konfirmand-gospelgudstjeneste foregår i Egebjerg kirke søndag d. 14. 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. Begge dage
kl. 10. Der serveres kaffe/te undervejs.
31. januar: Ida Jessens Doktor Bagges anagrammer, der handler
om lægen Vigand Bagges liv og virke på Vejles vestegn i begyndelsen
af det tyvende århundrede – og ikke mindst om hans ægteskab med
lærerinden Lilly Høy.
14. marts: Kazuo Ishiguro modtog Nobelprisen i litteratur 2017. Vi
læser hans mest berømte bog, Resten af dagen, der foregår i en
verden af herskab og tjenestefolk og bl.a. handler om dilemmaer
fra krigens tid.

Musik af Johann Sebastian Bach og billedkunst af Arne Haugen Sørensen.
Højby Kirke indbyder til en ganske særlig kunstnerisk og musikalsk
oplevelse. Trompetist Dorthe Zielke og organist Søren Johannsen har
udviklet en fremførelse af Johann Sebastian Bachs Matthæuspassion,
hvor parret udover at spille uddrag af Bachs mesterværk, vil projicere
Arne Haugen Sørensens fortolkninger af Matthæus-evangeliet op på
storskærm i kirken. Arne Haugen Sørensen har modtaget adskillige
priser og hædersbevisninger, bl.a. Eckersberg Medaljen og Thorvaldsen Medaljen. Han er repræsenteret på de fleste danske kunstmuseer, men er også kendt for udsmykningen af omkring 30 danske
kirker. I 2017 fik Arne Haugen Sørensen sit eget museum i Videbæk,
Vestjylland. Dorthe Zielke er uddannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og har spillet i diverse orkestre, herunder Det Kgl.
Kapel, DR Symfoniorkestret, DR Big Bandet, Radiosymfoniorkestret i
Berlin og det berømte Mahler Chamber Orchestra. Søren Johannsen
har organisteksamen fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
og er organist i Christians Kirke, København.

Adventsandagt lørdag den 2. december kl. 17.
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. 1011 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: 22 17 22 58
Kirkekaffe
Der er kirkekaffe/te i våbenhuset
efter højmessen på følgende søndage kl. 10.30: 3/12, 7/1, 28/1,
11/2, 4/3.
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.

Andagten er særligt tilrettelagt med henblik på Sankt Georgildernes adventsfejring, men alle er hjerteligt velkomne til at deltage i denne stemningsfulde gudstjeneste, som er porten ind til adventstidens helt særlige glæde
og forventning om en Gud, som i skikkelse af Jesus kommer os i møde gennem adventstidens mørke.

Adventsmødet finder sted i sognegården
tirsdag den 12. december kl. 19:
Sognepræst Helle Brink, Raklev Kirke, leder os igennem advent
med følgende emne:
”Jeg hjertets dør vil åbne dig” Advent og det kristne hjerte.
Julen er hjerternes fest, siger vi. Det betyder, at vi i julen er mere
opmærksomme på hinanden og ønsker at sprede glæde, - også
til mennesker som ellers har det svært. For medfølelse og omsorg
er hjertefølelser, som vækkes af julens glædesbudskab.
I kirkens tradition har hjertet haft en central betydning som mødested for Gud og menneske. Hjertet giver rum til bøn og tro.
Helle Brink
Særligt i adventstiden er der fokus på hjertets modtagelse af Kristus, som vi synger om i vores salmer.
Ved adventsmødet er der traditionen tro juleknas, the og kaffe samt fællessang.

”De ni læsninger i Lumsås Kirke”
søndag den 17. 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 Caroline Friederichsen. 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
Torsdag den 21. december kl. 10 er der julebørnegudstjeneste i Lumsås Kirke. 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.

Fastelavn i Lumsås Kirke og Forsamlingshus søndag den 11. februar 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.

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 25. januar kl. 14:

”Købke og H.C. Andersen”.
Tegner Kasper Købke fortæller
om tilblivelsen af i alt 67 tegninger til illustration af H.C.
Andersens eventyr, som udkom
i 2016. Købke brugte i alt 5000
arbejdstimer på arbejdsprocessen op imod udgivelsen af
bogen og denne enorme indsats kom til at præge ham både
Kasper Købke
psykisk og fysisk. Han modtog
i 2017 H.C. Andersen-prisen for sine minutiøse tegninger, som
rummer over 1000 referencer til H.C. Andersens liv, virke og samtid.
Kasper Købke nedstammer fra guldaldermaleren Christen Købke
og er i øvrigt vokset op i Fårevejle i Odsherred.
Se i øvrigt: www.drawingsbykobke.com/hcandersenbog

Torsdag den 22. februar kl. 14:

Sangeftermiddag om ”Kirkesangbogen”.
Vi begynder eftermiddagen i kirken, hvor vi synger salmer fra
Kirkesangbogen, som udkom i 2017 og således er det nyeste
bud på et tillæg til den eksisterende salmebog. Efter at have
sunget en række af disse nye salmer, samles vi i sognegården,
hvor vi får kaffe og kage og synger fra Højskolesangbogen.

Torsdag den 22. marts kl. 14:

”Shakespeares Hamlet”.
Skuespiller Anders Holst taler
over emnet: Sandheder og løgne
i Shakespeares Hamlet
Som skuespiller og studieansvarlig på Den Danske Scenekunstskole i Nykøbing Sjælland,
har Anders Holst jævnligt Shakespeares Hamlet i hænderne. Det
er der med tiden kommet et
dramatisk foredrag ud af, hvor
han spiller korte uddrag og udAnders Holst
lægger teksten. Han stiller skarpt
på rygtet som et bærende tema i fortællingen, og illustrerer
hvordan tvivlen kan være skuespillerens vigtigste værktøj i
arbejdet med rollen. En eftermiddag i både skuespillets og
fortolkningens tegn.

Konfirmandgospel søndag den
14 . januar kl. 11 i Egebjerg Kirke.
Denne dag kommer Egebjerg Kirke til at summe af ungt liv, når
konfirmanderne fra Højby, Odden, Lumsås, Egebjerg, Nykøbing og
Vig – ca. 100 i alt - ved gudstjenesten viser, hvad de har lært i weekendens gospelworkshop. De vil fremføre ca. 5 solonumre, og derudover
får menigheden mulighed for selv at synge med på en række gospels
og rytmiske salmer.
Instruktøren er den kompetente og dynamiske sangerinde Susanne
Wiik Kalvåg, som bl.a. er leder af ”Gospel Sisters” og har en lang
og mangfoldig musikalsk karriere bag sig, siden hun som 14-årig
begyndte i DR´ Pigekor.

Kyndelmisse med cellospil i Lumsås Kirke torsdag 1. 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 gennemTherese Adorjan Ankjær
trænges af hans kærlighed.
Ved gudstjenesten medvirker cellisten Therese Adorján Ankjær, som
vil spille nogle smukke og stemningsfulde solostykker som indrammer midvinterens særlige ånd.

Fællesspisning Skærtorsdag 29. marts.
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.

Familiekirke tirsdag 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 sognepræsten og kirkeværgen
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
Jesper Aggeboe
Tlf. 20 83 68 54

Nyhedsbreve:

Se www.oddenportalen.dk

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

Fra Oddens sognepræst
Først vil jeg godt prise vores Kustodelaug, som hen over mange somre har
varetaget den fine opgave at fortælle om Odden Kirke. Det er vigtigt, at præsentere Odden Kirke. Og så vil jeg gerne slå på tromme for Odden Forsamlingshus nye Fredagscafe, hvor der vil være forskellige indslag. Første
arrangement var fredag d. 24.11, hvor jeg fortalte ud fra min nye bog om
Oddens Historie. Den er tilegnet Oddens Akuthjælpere, fordi de gør en forskel,
og kan købes i bl.a. Brugsen og boghandler. Overskuddet går ubeskåret til
Fredagscafeen og den gamle børnehave.
Venlig hilsen Kristian Massey Møller
Fra Odden Kirkes kirkeværge
Indehavere af et gravsted, der udløber ved årsskiftet, må gerne give graveren eller mig besked, om det skal
fornyes eller nedlægges. Priser findes på vores hjemmeside under kirkelige handlinger – ved spørgsmål,
så kontakt mig, så finder vi en løsning. Hvis adressen er ændret, siden ”Gravstedsbrevet” blev skrevet,
vil vi også gerne have besked. Jeg vil også gøre opmærksom på, at vi skal passe på vores personale, så
undlad at bruge glasting/keramik på gravstederne. Tændte lys sættes i plast- eller metalbeholdere i god
afstand fra planter, og brug f.eks. kurve til blomster. Til slut vil jeg opfordre alle, der får regninger på
gravstedsvedligeholdelse, til at betale til tiden. Det sparer os for en masse arbejde.
Venlig hilsen Lenda Petersen

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: Tlf. 23239202
Menighedsrådsmøder i 2018: Kl. 18 den 2.1, 6.2, 6.3 og 3.4.
Willemoesdag: 22.3. 2018, kl. 10.
Odden Kirkes strikke- og hækleklub. Samvær og hygge. Hækling af bl.a. dåbsklude.
Mødested i Konfirmandstuen. Datoer tilgår på Odden Kirkes Facebook-side.

Oddencafeen i Forsamlingshuset - 2018
20 kr. for kaffe og brød.
Onsdag 3.1, kl. 10.00. Mennesker set fra et helt særligt job:
Overvågning af butikker. Ved
Vibeke Hegelund Madsen fra
Yderby Lyng.
Onsdag 7.2, kl. 10.00. Kom
ikke for sent til livet! Tankevækkende og glædelige ord om livets
gang. Ved tidligere sognepræst
Anette Sørensen.
Onsdag 7.3, kl. 10.00. Mindernes Dæmoner. Om en dansksindet sydslesvigsk families hårde skæbne
under 2. verdenskrig, krigstjeneste, deportation til Polen og flugt fra russerne og gensyn med hjem og
familie. Ved Hans-Peter Tams, som dengang var barn.
Onsdag 4.4, kl. 10.00. Historien 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 Fellowship,
som flyver med hjælp i Afrika og Asien.

Odden skoles julestykke
Onsdag 20.12, kl. 9.55. Et
julestykke i Odden Kirke, der
peger frem imod julebudskabet:
”Under himlens stjerner”.

Kulturtimen
Torsdag 18.1, kl. 19.30, Præstegården. Oddens sognepræst om
Oddens Gravhøje.

Oddendag 2018
i Forsamlingshuset
Lørdag 3. marts:
9.30: Kaffe
10.00: Ved Oddens sognepræst Kristian Massey Møller:
”Odden i et syn”.
10.30: Højskolesang og Oddens sang, ved organist Timon Müller.
11.30: Brunos Frokostbord.
13.10: Minibanko med frie plader og gode præmier.
14.15: Eftermiddagsforedrag og kaffe.
”Familien på farten – I Sydafrika”. Med kærlighed til livet 		
fortæller Anne Grethe og Helge i deres nye billedforedrag om
deres 22.000 km lange rejse rundt i det sydlige Afrika.
16.15: Afslutning.
Deltagerpris: 100 kr. for forplejning og banko, excl. drikkevarer.
Tilmelding: 15.2-1.3, kl. 9-12 til Mogens Hansen på 30311927/mogedith@msn.com eller til Bruno Lund på 23423499.
Venlig hilsen
Odden Kirke og de samlede foreninger i Sjællands Odde Fællesråd.

Barnehøj nordvest for Yderby

Aftengudstjeneste
– Herrens Veje
Torsdag 8.2, kl. 19.30. Aftengudstjeneste med fokus på DRs serie:
Herrens Veje.

Litteraturtimen
– Den lange rejse
Torsdag 22.2, kl. 19.30 i Konfirmandstuen. Friskolemanden
Erik Lyng gennemgår storværket,
Den lange rejse af nobelpristageren Johannes V. Jensen. Først og
fremmest Nornegæst, bd. 1 og Katedralen, Karavellen og Dødssejleren, bd. 2. Et kortfattet uddrag af
værket kan hentes i Odden Kirkes
Våbenhus. Et uddrag, der enkelt og
skønt viser Johs. V. Jensens skrivekunst og forbundenhed med både
universet og den ”dybe” historie.

Ungdomsgudstjeneste
17.3, kl. 15. Årets konfirmander afholder sammen med Oddens
sognepræst en ungdomsgudstjeneste med musikindslag og efterfølgende pizza i Våbenhuset.

Højby Kirkes Kalkmalerier
Onsdag 14.3, kl. 15-17. Højbys sognepræst, Louise Buch Jensen
fortæller om kalkmalerierne i Højby Kirke. Tilmelding inden 9.3 på
59326296 eller krmm@km.dk. Samt melde om man tager bussen kl. 15.20
eller vil benytte samkørsel fra Odden Kirke 14.30 og fra Brugsen 14.40.

Gudstjeneste

Højby
Kirke

Lumsås
Kirke

Odden
Kirke

3. december - 1. s. i advent

10.30 LBJ 1)

10.30 SH 1)

10.30 KMM

10.december - 2. s. i advent

10.30 LBJ

9.00 CKT

9.00 LBJ

17. december - 3. s. i advent
24. december - juleaften
25. december - 1. juledag
26. december - 2. juledag

9.00 KMM

10.30 SH

10.30 KMM

14.30 og

14.30 og

14.00 og

16.00 LBJ

16.00 SH

15.30 KMM

10.30 LBJ

10.30 SH

10.30 KMM

10.30 SH

10.30 KMM

9.00 KMM

31. december - julesøndag

10.30 LBJ

Nyk. kl. 16 CKT

9.00 LBJ

1. januar - nytårsdag

14.00 LBJ 2)

11.00 SH

16.30 KMM

7. januar - 1. s. e. h3k

10.30 LBJ

14.00 SH 1)

9.00 LBJ

14. januar - 2. s. e. h3k		 Konfirmandgospel Egebjerg 11.00
21. januar - sidste søndag i kirkeåret
28. januar - sepuagesima

9.00 KMM
10.30 LBJ

9.00 CKT

10.30 KMM

10.30 SH 1)

10.30 KMM

1. februar - Kyndelmisse			

17.00 SH

4. februar - seksagesima

10.30 LBJ 3)

10.30 SH

10.30 KMM

9.00 KMM

14.00 SH

10.30 KMM

11. februar - fastelavn
18. februar - 1. s. i fasten

10.30 LBJ

9.00 SH

9.00 LBJ

25. februar - 2. s. i fasten

10.30 LBJ

9.00 CKT

10.30 KMM

4. marts - 3. s. i fasten

10.30 LBJ

10.30 SH 1)

10.30 KMM

11. marts - midfaste

10.30 LBJ

9.00 KMM

10.30 KMM

17. marts

			

15.00 KMM 4)

18. marts - Maria Bebudelse

10.30 KMM

10.30 SH

Se 17. marts

25. marts - palmesøndag

10.30 LBJ

14.00 SH

9.00 LBJ

29. marts - skærtorsdag

19.30 LBJ

17.00 SH

19.30 KMM

30. marts - langfredag

10.30 LBJ 5)

10.30 SH

10.30 KMM

1. april - påskesøndag

10.30 LBJ

10.30 SH

10.30 KMM

2. april - anden påskedag

10.30 KMM

Henv. til Nyk.

8. april - 1. s. e. påske

:
:
3)
:
4)
:
5)
:
1)
2)

9.00 KMM

10.30 SH

Kirkekaffe.
Vin i kirkens tårnrum.
Frokost i præstegården.
Ungdomsgudstjeneste.
Let måltid i tornrummet.

9.00 KMM
10.30 KMM

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
Trundholm Tryk  59 31 50 03

