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FOREDAG I 
LUMSÅS SOGNEGÅRD:

Om krøllede typer og originaler, 
se bladet.

SOGNEUDFLUGT MED HØJBY OG ODDEN SOGNE:
Vejleaa Kirke og Lillesyd og Vallø Slotspark, se bladet.



 

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
Pernille Overbye Andersen
”Graverhuset”, Bag Kirken 5, 
4573 Højby. Tlf. 59 30 40 49. 
Træffes bedst på kontoret 
tirsdag-fredag mellem 12.30-13.

Formand for 
menighedsrådet 
Grethe Baand Skovgaard. 
Tlf. 30 11 30 85.

Kirkeværge Sanne Løvenov 
Borgstrøm. Tlf. 31 16 31 10.

Kasserer Michael Løvenov. 
Tlf. 27 28 62 82.

Kirkebil
Kirkebilen kører til alle guds-
tjenester. Ring til Bos Taxi, tlf. 
20 20 48 20 senest fredag kl. 12. 
Kirkebilen kan også benyttes i 
forbindelse med koncerter og ar-
rangementer og skal da ligeledes 
bestilles to dage før.

Kirkekaffe m.m.
Der er kirkekaffe efter gudstjene-
sten d. 18. juni.

Menighedsrådsmøder
Møderne afholdes d. 18. april, 9. 
maj og 6. juni. Alle dage kl. 18 
i menighedshuset, Bag Kirken 5. 
Den 9. maj afholdes også menig-
hedsmøde kl. 19.

Kirkefilm 
lørdag d. 1. april
Årets kirkefilm er Katrine Brocks ”Den store stilhed” Filmen vises 1.4. 
kl. 13 i Vig Bio: 29-årige Alma lever et stille liv i et moderne katolsk 
kloster, da hun pludselig opsøges af sin bror Erik, som hun ikke har 
set i mange år. Alma hjemsøges herefter af minder – og af tvivl. 
Efter filmen bydes på kaffe og kage i biografens café, og sognepræst 
Sten Hartung leder en samtale om filmen. Deltagerbetaling: 50 kr. 
Tilmelding til Alice Sarp på aas@km.dk senest 30.3.

Påsken i Højby
Påskens drama går fra lidelse og 
død til opstandelse og liv.
Palmesøndag kl. 10.30:  
Gudstjeneste i kirken samt: Stads-
orkesteret spiller for plejehjemmet 
Solvognens beboere og pårørende.
Skærtorsdag: 
Aftengudstjeneste med efterfølgende 
let traktement i kirkens tårnrum.
Påskedag: 
Festgudstjeneste. Peter Schmidt 
medvirker på basun.

Pilgrimsvandringerne fortsætter
Kirkerne i Odsherred arrangerer i hele 2023 en række fælles pilgrimsvandringer: 
Vi vandrer fra kirke til kirke, i alt 
11 vandringer. Vandringen giver 
rum for refleksion og fordybelse. 
Det foregår den tredje lørdag i 
måneden kl. 10 og kræver ikke 
tilmelding. Man skal selv sørge 
for transport til udsendelseskir-
ken og transport fra modtagel-
seskirken. Man skal kunne gå 
ca. 4 km i timen. Husk: Praktisk 
tøj og fodtøj samt drikkelse. Ved 
ankomst serveres et let måltid. 
Det er gratis at deltage. 
15. april: Fra Nykøbing kirke til 
Rørvig kirke, ca. 8 km.
20. maj: Fra Nr. Asmindrup kir-
ke til Egebjerg kirke, ca. 10 km.
17. juni: Fra Egebjerg kirke til 
Vig kirke, ca. 10 km.
15. juli: Fra Vig til Grevinge 
kirke, ca. 12 km.



Menighedsmøde 
9. maj kl. 19 
Kom og hør om sognelivet, kirkens vilkår og menighedsrådets ar-
bejdsopgaver. Menighedsrådet orienterer. Måske har du gode forslag 
til aktiviteter eller initiativer? – Alle er velkomne. Der bydes på kaffe/te.

30. april kl. 14-16: 
Åbent hus og tårn
Kom og nyd udsigten over by og sø - set fra kirketårnet! Vi holder åbent 
hus for store og små. Hør om kalkmalerierne. Quiz – med præmier 
– for børnene.

Sogneudflugt til Vejleå 
kirke og andelsbyen 
Lillesyd
10. august er der fælles 
sogneudflugt for Højby 
og Odden sogne:
Dagens program er føl-
gende:
8.15 opsamling v. Odden 
brugs, 8.30 opsamling 
v. p-pladsen ved Højby 
præstegård.
Første stop er formid-
dagskaffe ved Ishøj 
Strandpark. Derefter besøger vi den smukke Vejleå Kirke, Ishøj, som 
er udsmykket af Peter Brandes. Så går turen til andelsbyen Lillesyd 
ved Herfølge, hvor vi får frokost i forsamlingshuset. Filmskaberen Pe-
ter Aalbæk Jensen fortæller om sit hjerteprojekt: Andelsbyen med 300 
husstande, friskole og kirke. Vi slutter af med medbragt kaffe i Vallø 
Slotspark. Forventet hjemkomst kl. ca. 17.
Pris 200 kr. (ekskl. drikkevarer til frokosten).
Betaling foregår i bussen med MobilePay eller kontanter.
Tilmelding sker til Jørgen Revsbech, gerne mail til revsbech@hansen.
mail.dk eller på tlf. 61 79 39 18 - med angivelse af navn og telefon-
nummer – senest d. 1.8.

Anden pinsedag med gospel: 
Grevinge Gospelkor
Et halvt hundrede glade gospelsangere indtager Højby kirke anden 
pinsedag: De kommer fra Grevinge Gospelkor. Koret dirigeres af Maud 
Kofod og øver ugentligt i Grevinge kirke. Maud Kofod kendes fra mange 
musikalske sammenhænge i Odsherred: Som solist med sang og saxo-
fon, i duoen Maud & Langkilde samt i orkesteret Maud & Mænd. - Vi 
glæder os til en festlig gudstjeneste!

Kristi Himmelfartsdag kl. 11: 
Gudstjeneste på plænen ved søen
Som noget nyt forsøger vi os med en lokal friluftsgudstjeneste Kr. Him-
melfartsdag: Det foregår på plænen bag menighedshuset ned mod 
Højby Sø. I tilfælde af dårligt vejr rykker vi ind i kirken. 



Lumsås-Odden 
Pastorat
Sognepræst: 
Kristian Massey Møller, 
Præstestræde 7 a, 4583 Sj. Odde. 
Træffes formiddag (mandag fri-
dag) 59 32 62 96/krmm@km.dk 
Organist: 
Flemming Dreisig. 24 62 11 12.
Kirkesanger: 
Alice Sarp. 40 41 60 38

www.lumsaaskirke.dk
 
Graver Lumsås: 
Elinor Langelund. 59 31 18 78
graverlumsaaskirke@gmail.com 

Kirkeværge Lumsås: 
Jesper Frank Jensen. 23 60 27 31
jesper.vvs@gmail.com 

Kasserer Lumsås: 
Jørn Nielsen. 22 27 03 45
jil.nielsen@mail.dk 

Formand Lumsås: 
Jette Greve. 59 31 10 36
jette.greve@hotmail.com 

www.oddenkirke.dk

Graver Odden: 
Anders Würtzen Kjelgaard. 
23 23 92 02
graver@oddenkirke.dk 

Kirkeværge Odden: 
Lenda Petersen. 23 32 70 87 

Kasserer Odden: 
Jette Rude. 53 38 05 33

Formand Odden: 
Susan Elisiussen. 40 28 65 90

Meddelelser LUMSÅS
Kirkeindsamling: Døvemenigheden.

Meddelelser ODDEN
Kirkeindsamling - Mobilepay 67180: Går til fadder-
barn i Uganda, Byg1By i Burundi, Børns Vilkår, Unicef - Børn i verden, 
Den kristne Mardan-menighed i Pakistan og Oddens Sognediakoni. 
Jubilæum: Kirkesanger Alice Ahlgren Sarp har haft 25-års jubi-
læum – omtales nærmere i bladet.
Fratrædelse: Johnny Pedersen, vores mangeårige gravemedhjæl-
per går til maj på pension.

Meddelelser FÆLLES
Kirkernes sorggruppe i Odsherred: Det 
kan være godt og livgivende at tale om sin sorg. Kontakt 
psykolog Anne Thomsen (20 16 48 86).
Samtalegruppe for pårørende til kro-
nisk syge: På Nykøbing Bibliotek. Støttet af Trygfon-
den, gratis deltagelse. Kontakt Anne Diemer (28937741 
– anne@paaroer.dk). Restaurerede hvælvinger.

 Af Peter Jensen

Lumsås, december 22.                                                   
Af Klavs Nørbæk Pedersen

TILLYKKE - tiden går
Kirkesanger Alice Ahlgren Sarp har 25-års jubilæum som kirkesanger i Odden 
kirke. Alice har været ansat i to omgange. Først fra 1992 til og med 1998, hvor 
hun, som daværende menighedsrådsformand Anna Rasmussen skrev, varetog 
”kirkesangerstillingen i Odden kirke på en efter menighedsrådets vurdering 
fuldt tilfredsstillende måde”. Alice blev ansat igen den 2004, og har en del af 
årene også fungeret som regnskabsfører. Sidste år blev hendes stilling udvidet 
til også at omfatte Lumsås kirke.
Selv udtaler Alice: ”Jeg er så glad og taknemmelig for mit arbejde som 
kirkesanger i Odden kirke. Der har alle årene været et godt samarbejde 
med menighedsrådet, præsterne og de øvrige medarbejdere, og jeg har 
oplevet stor opbakning fra menigheden både ved gudstjenesterne og ved de mange forskellige musi-
koplevelser de er blevet inviteret til i kirken ”. 
Alice ser tilbage med glæde på Willemoesdagen i 2008, 200-års mindedagen for søslaget ved Sjællands Odde, 
hvor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II og Prins Henrik deltog. Samt på sommerkoncerter, med bl.a. 
Stig Rossen, Maria Carmen Koppel, duoen Hush og gruppen Basix. Og på kirkekoret, ledt af daværende 
organist Jesper Aggeboe, som afholdt koncerter og havde musikalske indslag i gudstjenesten. Ved bl.a. 
kirkemusikfestivalen i 2013, med norske salmer og kor-svar i skrevet af gospel-korleder Tore Aars. To år 
senere en engelske gudstjeneste, hvor nu afdøde organist Birgit Marcussen ledte koret. Og på koncerten ved 
kirkemusikfestivalen i 2021, med kirkens kendte og dygtige organist Flemming Dreisig og trompetisterne 
Ketil Christensen og Lars Ole Schmidt. Samt et særligt samarbejde med lokale Mac og afdøde Nick Gaunaa 
og Svend Aage Mortensen i 2016. 
Alice ser frem til flere gode år i det nyistandsatte kirkerum i Odden kirke og i Lumsås kirke og påpeger, at hun 
holder af søndagens gudstjeneste. Som det faste holdepunkt i et fortravlet liv, hvor vi mødes om evangeliet 
og synger salmer. Samt, at hun holder af at dele de største glæder ved bryllup, dåb og konfirmation, og også 
være deltagende i den største sorg, det er, når man mister et elsket menneske. 
Menighedsrådene og personalet i de to kirker ønsker Alice tillykke med jubilæet i Odden Kirke. Hun har den 
sjældne og særegne gave, at hun med ildhu og hjerte brænder for at synge – smukt og med inderlig gejst. 
Med ønsket om et fortsat mangeårigt samarbejde, er Odden Menighedsråd vært ved en reception med kaffe/
the og kagebord i kirken - efter gudstjenesten søndag den 16.4 2023 kl. 11.30 – 13.00.



Lumsåscafeen i 
Sognegården
Tirsdag 4.4, kl. 14. Hjælp! Jeg skal til Afrika! Ved Kim 
Højgaard Rasmussen, Udenlandsk Chef i Afrika. Foredraget er 
baseret på personlige og humoristiske anekdoter om særpræ-
gede, uventede og til tider risikable situationer under arbejde og 
rejser i Afrika, bl.a. under et militærkup i Mali i 2012.

Odden-
cafeen i 
Forsamlings-
huset
Onsdag 5.4, kl. 10. Humørsprederen Erik Lindgren 
garanterer grin og latter i foredraget: NYE Humørpiller!

Fællesspisning i Lumsås 
Sognegård
Efter skærtorsdagsgudstjenesten 6.4, kl. 17 er der fællesspisning til 
ihukommelse af Jesu sidste måltid. Pris 50 kr. for lam og tilbehør. 
Tilmelding Jette Greve, senest 1.4 på 20419206.

Stemnings-
fuld 
orgelstund
Odden Kirke, 
fredagene 31.3, 28.4, 
26.5, kl. 17-17.30. 
Fleming Dreisig, Oddens og 
Lumsås` organist, spiller en 
række lytte-venlige, glade og 
alvorsfulde kortere musikstyk-
ker. Alle er velkomne til denne 
afveksling i dagligdagen.

Kirkefilm: Den store stilhed
Lørdag 1.4, kl. 13 – 16, Vig Bio. 
29-årige Alma lever et stille liv i et 
katolsk kloster og skal aflægge sit 
nonne-løfte, da hendes storebror 
Erik vil have sin del af arven fra 
deres afdøde far. Alma hjemsø-
ges af en hemmelighed, og har 
svært ved at mærke den Gud, som 
skulle frelse hende. 
Efter filmen bydes på kaffe og 
kage og herefter indleder sogne-
præst Sten Hartung en samtale 
om filmen.
Betaling: 50 kr. for kaffe og kage. 
Tilmelding: Odsherred Prov-
sti, aas@km.dk, senest 30.3 2023. 

Orglet i tårnet.

Af Peter Jensen

Om krøllede typer og 
originaler
Lumsås Sognegård 27.4, kl. 19. Den kendte og folkelige 
tv-journalist Kurt Leth, fra Kaffe med Kurt og Kurt kom forbi, holder 
sit spændende og levende foredrag om almindelige menneskers ual-
mindelige historier. Der serveres kaffe og brød.



Provstiets pilgrims-
vandringer 2023
I 2023 bliver der mulighed for at lære kirker, landskab og medvandrere 
at kende på 11 pilgrimsvandringer mellem Odsherreds kirker.
Alle vandringer udgår fra en af Odsherreds kirker den 3. lørdag i må-
neden kl.10 fra januar til og med november. 
I forbindelse med udsendelsesandagten præsenteres ruten og vandrin-
gens rammer. Alle vandringer ender med modtagelsesandagt og et let 
måltid i en nabokirke.

15.4. 2023, kl.10
Vandring fra Nykøbing kirke til Rørvig kirke, 8 km, tovholder Flem-
ming Petersen, 20467339.

20.5. kl.10
Vandring fra Nr. Asmin-
drup kirke til Egebjerg 
kirke, 10 km, tovholder 
Ann Skov Sørensen, 
26135939.

17.6. kl.10
Vandring fra Egebjerg 
kirke til Vig kirke, 10 
km, tovholder Frede 
Hansen, 52378220.

15.7. kl.10
Vandring fra Vig kirke 
til Grevinge kirke, 12 
km, tovholder John 
Witzel, 30131589.

De glade vandrere
Lyst til frisk luft og en times vandretur? Mød op onsdage, kl. 10. Med 
efterfølgende kaffe i sognegården, hvis man har lyst. Mødested - bag 
Lumsås Gadekær på kirkens P-plads.

Bornholmsvej, januar 2023

Forårsgudstjeneste i 
Lumsås Kirke
Onsdag 10.5, kl. 19. I forårets og den tidlige sommers tegn. 
Med en lovprisning af den forunderlige natur i refleksion og salmer.

Havnegudstjeneste på Odden
2.Pinsedag 29.5, kl. 10.30. Foran lystbådehavnen. Ved 
tovligt vejr rykker vi ind under halvtag.

Sommersang i Odden kirke
Onsdag 26.7, kl. 19. Der synges fællessange i udvalg fra 
vores omfattende sangskat. Samt høres stemningsfulde sang-indslag 
af vores kirkesanger Alice Sarp, akkompagneret af kirkens kendte or-
ganist Flemming Dreisig, der samtidig vil vise orglets bredde i udvalgte 
stykker.



Lumsås sogns udflugt  

Onsdag 23.8. 
Udflugtens mål annonceres i næste Kirkeblad.

Sommerkoncert i 
Lumsås kirke

Fællesudflugt ved 
Odden og Højby sogne
Torsdag 10.8 går turen til Østsjælland. Først medbragt for-
middagskaffe ved Ishøj Strandpark. Dernæst besøg i den smukke 
Vejleå Kirke, der med sin enestående Peter Brandes udsmykning 
troner op over Ishøj-bycenter. Derpå Lillesyd, den nye andels by 
ved Herfølge, hvor Forsamlingshuset serverer frokost og filmska-
beren Peter Aalbæk Jensen fortæller om sit hjerteprojekt, med 
300 husstande og friskole og kirke. Vi slutter af med medbragt 
kaffe i Vallø Slotspark.
Afgang fra Odden Brugs, kl. 8.15 og 8.40 fra P-pladsen v. Højby 
Præstegård.
Hjemkomst til Odden senest 17.00.
Pris 200 kr. ekskl. drikkevarer. 
Tilmelding senest 1.8 til Jørgen Revsbech. 
(61793918/revsbech@hansen.mail.dk).
Betaling foregår i bussen, mobilepay eller kontant.

Onsdag 2.8, kl. 19
Til en livlig og inciterende sommerkoncert med fællessang, klas-
siske og rytmiske danske sommersange, kærlighedssange, samt 
Ave Maria og klassisk kirkemusik. Ført an af mezzosopranen 
Trine Kaldråstøyl, sammen med pianisten Vagn Sørensen og 
bassisten Andreas Kristensen. Henholdsvis uddannet fra Firenze 
Musikkonservatorium, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og 
Syddansk Musikkonservatorium.

Vejleå Kirke

Lillesyd forsamlingshus



      

Gudstjeneste Højby
Kirke

Lumsås
Kirke

Odden
Kirke

Hvordan gør man?

Trundholm Tryk  59 31 50 03

LBJ: Louise Buch Jensen
KMM: Kristian Massey Møller

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.

6. april - Skærtorsdag 19.30 LBJ 17.00  KMM 19.30 KMM

7. april - Langfredag 10.30 LBJ 9.00 KMM 10.30 KMM

9. april - Påskesøndag 10.30 LBJ 11.00 KMM 9.30 KMM

10. april - Anden påskedag 12.00 KMM 10.30 KMM Se Lumsås

16. april - 1. s.e.p 9.00 KMM Se Odden 10.30 KMM** 

23. april - 2. s.e.p 10.30 LBJ 9.00 LBJ Se Lumsås

30. april - 3. s.e.p 10.30  LBJ 11.15 KMM (k) 10.00 KMM (k)

5. maj - Bededag 10+12  LBJ (k) 10.30 KMM Se Lumsås

7. maj - 4. s.e.p 10.30 LBJ (k) Se Odden 10.30 KMM (k)

14. maj - 5. s.e.p 9.00 KMM 10.30 KMM Se Lumsås

18. maj - Kristi Himmelfartsdag 11.00 LBJ Se Odden 9.00 LBJ 

21. maj - 6. s.e.p 12.00 LBJ 10.30 LBJ Se Lumsås           

28. maj - Pinsedag 10.30 LBJ 1) 9.30 KMM 11.00  KMM

29. maj - Anden pinsedag 19.30 LBJ 2)  Se Odden 10.30  KMM
      (havn)*

4. juni - Trinitatis søndag 10.30 LBJ 9.00 LBJ Se Lumsås

11. juni - 1. s.e.t 9.00 KMM Se Odden 10.30 KMM

18. juni - 2. s.e.t 10.30 LBJ 3) 10.30 KMM Se Lumsås

25. juni - 3. s.e.t 10.30 LBJ 9.00 KMM 10.30 KMM                           

2. juli - 4. s.e.t 10.30 LBJ Se Odden 9.00 LBJ

9. juli - 5. s.e.t 12.00 LBJ 10.30 LBJ Se Lumsås

16. juli - 6. s.e.t 10.30 LBJ Se Odden 9.00 LBJ

23. juli - 7. s.e.t 9.00 KMM 10.30 KMM Se Lumsås

30. juli - 8. s.e.t 12.00 KMM Se Odden 10.30 KMM

6. august - 9. s.e.t 9.00 KMM 10.30 KMM Se Lumsås

(k) konfirmation
*Odden Havn
**Kirkesanger Alice Sarp fejrer 25 års-jubilæum.
1)   Gudstjeneste på plænen bag menighedshuset
2)   Grevinge Gospelkor medvirker
3)   Kirkekaffe


