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AFTENSMAD OG HØJSKOLEAFTEN 
Modet, helten og fortællingen om søhelten Peter Willemoes.

Torsdag 14.11, kl. 17.30-21.00, Odden Forsamlingshus.
Se mere på Oddensiden.

AFTENSMAD OG HØJSKOLEAFTEN 
Modet, helten og fortællingen om søhelten Peter Willemoes.

Torsdag 14.11, kl. 17.30-21.00, Odden Forsamlingshus.
Se mere på Oddensiden.



Højby Sogn
Sognepræst
Louise Buch Jensen
Højby Hovedgade 44
4573 Højby
Tlf. 59 30 22 68 
E-mail: lbje@km.dk
Træffes ikke mandag.

1. september-30. november:
Niels Willert, tlf. 29 84 14 89, 
mail nw@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 spisning efter gudstjenesten d. 
22. september. Der er kirkekaffe d. 3. 
november. 

Menighedsrådsmøder
Møderne afholdes d. 13. august, 10. sep-
tember, 8. oktober og 19. november. Alle 
dage kl. 17.30 i menighedshuset, Bag 
Kirken 5. 

Årets fælles friluftsgudstjeneste for de otte sogne i det nordlige Odsherred afholdes i Klint kalkbrud. Husk, at kirkebilen 
kan benyttes! - Efter gudstjenesten serveres der suppe med brød til alle, men man er også meget velkommen til at 
medbringe egen madkurv, så samværet kan fortsætte. I tilfælde af regn rykker vi indenfor i Højby kirke.

Friluftsgudstjeneste 18. august

Foredrag for alle interesserede i Lumsås menighedshus d. 22. oktober kl. 19  ved kulturredaktør på Kriste-
ligt Dagblad, Michael Bach Henriksen. Han taler om USA’s historie og landets situation nu med præsident 
Trump. Der vil være efterfølgende debat.

”USA under forandring”

Søndag d. 1. september kl. 10.30 holder vi en familie-venlig gudstjeneste, derefter er der indskrivning af konfir-
mander. Konfirmationsforberedelsen begynder i ugen efter, hhv. tirsdag d. 3.9. og torsdag d. 5.9. efter skoletid.

Konfirmation 2020

I efteråret 2019 er jeg blevet tildelt studieorlov. Det er en mulighed, man har som præst, for i en periode på tre 
måneder at fordybe sig i et teologisk emne. Jeg skal studere den tyske teolog Jürgen Moltmanns systematiske teo-
logi. Jeg er meget glad for, at pastor Niels Willert vil passe embedet i Højby imens. Nedenfor præsenterer Niels sig.

Louise Buch Jensen

Orlov og vikar

Hvor er det dejligt endnu engang at skulle vikariere som præst i Odsherred, nu i 
Højby Kirke med de prægtige kalkmalerier! Jeg er fortrolig med Odsherred, både 
den enestående natur og de man ge kirker, i hvilke jeg faktisk uden undtagelse har 
gjort tjeneste i løbet af de år, hvor vi har boet i Rørvig. I 1991 kom vi til Odsherred, 
hvor jeg var blevet ansat 1.april i Nykøbing og Rørvig Kirke. Inden da havde jeg 
været ansat på Aarhus Uni versitet som lektor i en tidsbegrænset stilling i Det Nye 
Testamente. Som fastansat sognepræst blev det nu ikke til så mange år, for i 1997 
vendte jeg tilbage til undervisning, nu som lektor på læreruddan nelsen på det 
daværende Blaagaard Semi narium i Kø ben havn. Heldigvis kunne vi fortsat blive 
boende i Odsherred, da min kone Ida Willert blev ansat som sognepræst i Rørvig efter mig.  Det betød så også, at 
jeg ved siden af mit daglige  undervisningsarbejde kunne vikariere som præst, når der var brug herfor, bl.a. i de 
nærliggende kirker såsom Højby, Lumsaas og Odden. Siden jeg i sommeren 2016 forlod læreruddannelsen, har 
jeg så været fuldtidsansat vikar både i Odsherred og Holbæk Provsti, først i Odden, derpå i Tølløse, Nykøbing Sj. og 
Kundby. Om mit arbejdsliv kan man sige, at det har været fordelt imellem skole, kirke og universitet. Bøger har 
jeg også fået skrevet, bl.a. en stor bog om kristendommens påskefortællinger (2017). Lige nu er jeg i gang med at 
færdigøre en kommentar til Lukasevangeliet. Fritidsinteresser bliver der også tid til, skønlitteratur og klassisk musik 
samt klaver- og orgelspil. Og så er der også præstegårdens køkkenhave at passe i denne sommertid. 

Den vikarierende præst i efteråret, Niels Willert, skriver om sig selv: 

Ved årets høstgudstjeneste medvirker to erfarne musikere, nemlig Heidi 
Jeppesen på harmonika og Finni M. Christensen på violin. Sammen med 
kirkens organist vil de stå for at gøre dagen ekstra festlig med folkemusik 
hentet fortrinsvis fra det danske og nordiske repertoire. Finni M. Christensen 
er et kendt ansigt af mange i Odsherred idet han haft sit virke i musiksko-
len siden dennes start i 80-erne.  Heidi Jeppesen har tidligere undervist i 
musikskolen, men har nu skiftet profession til medarbejder i Skattevæsnet. 
Musikken holder hun dog ved lige, hvilket man altså får lejlighed til at høre 
ved høstgudstjenesten.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning: Vi griller ved menighedshuset, og 
der serveres pølser med alt, hvad dertil hører. 

Høstgudstjeneste søndag 22. september



 

i Højby kirke lørdag 12. oktober kl. 14. 
En forestilling, der former sig som en 
fortælling med indlagte fællessange og 
musik: En erfaren fortæller og to livsgla-
de musikere sætter fokus på nogle af de 
kvinder, der gav inspiration til Grundtvigs 
tanker, ideer og digtning. Gennem tek-
ster fra hans sange, musik samt fortæl-
linger fra hans liv frembringes billeder af 
mennesket Grundtvig. Kvinderne er bl.a. 
Grundtvigs tre hustruer: Lise  (Elisabeth) 
Blicher, med hvem han fik tre børn. Da hun døde, giftede han 
sig med Marie Toft, enke og godsejerinde. Hun blev hans 
store kærlighed, inspirator og åndsfælle. Sangen ”Hvad er det, 
min Marie”, nr. 438 i Højskolesangbogen, er skrevet i 1851 til 
Marie Toft. Hun døde efter kun få års ægteskab, og Grundtvig 
levede nu alene med deres lille søn, Frederik, indtil den unge 
og formuende enke, Asta Reedtz opsøgte ham. Der kom liv 
i huset, og Grundtvig forelskede sig i den livlige Asta. De blev 
gift, og i en alder af 80 år fik han sit sidste barn, Asta Marie 
Elisabeth –  opkaldt efter de tre hustruer.
De medvirkende i forestillingen er Else 
Mathiassen, fortæller, performer, danser, 
og indtil for nylig mangeårig forstander 
på Vestjyllands Højskole, Karen Sørensen, 
klaver, samt Torben Lassen, trompet. Der 
er fri entré.

Odsherred Kirkemusik Festival: 
”Grundtvig og kvinderne”

Islandsk litteratur i 
læsekredsen
Vi mødes og taler om bøger, vi har læst. Dette 
efterår er det bøger af islandske forfattere:
Onsdag d. 25. september kl. 10 gælder 
det Jon Kalman Stefanssons Himmerige og 
helvede. 
Onsdag d. 27. november kl. 10 taler vi 
om Audur Ava Olafsdottirs Ar. 
Møderne finder sted i menighedshuset, Bag 
kirken 5, og der vil være kaffe undervejs.
Tovholder for læsekredsen er Ingeborg Gade-
gaard, tlf. 59 30 26 02.

er for forældre/bedsteforældre og børn fra 0-12 måneder. Nyt hold be-
gynder torsdag d. 31. oktober. Vi mødes i kirken kl. 10 og synger sange og 
salmer med fagter og enkle dansetrin til, bagefter er der kaffe i menig-
hedshuset. Deltagelse er gratis, og man er velkommen til en prøvegang. 
Kontakt organist Lene Søndergaard for tilmelding og flere oplysninger: 
Tlf. 24 64 18 25, mail: svendsdatter@gmail.com

Babysalmesang

Søndag d. 3. november er det allehelgensdag, hvor vi mindes vore døde. 
Efter gudstjenesten kl. 16 drikker vi kaffe sammen i kirkens våbenhus, 
og så vil der være mulighed for at sætte tændte lys på gravstederne. 
Kirken har lys til alle fremmødte.

Allehelgensdag

Der bliver rift om billetterne, når 
Danmarks Radios pigekor kommer 
og synger julen ind i Højby kirke. 
Det sker lørdag d. 7. december kl. 14. 
Vi glæder os til det. Billetter til kon-
certen koster 150 kr. og kan købes i 
Højby Brugs fra d. 9. november. 

Julekoncert med DRs pigekor

Konfirmeret Store Bededag.

Konfirmeret 
Store 
Bededag.

Konfirmeret 
d. 5. maj.



Lumsås 
Sogn

Pilgrimsturen begynder med en andagt i Lumsås Kirke, 
hvor vi åndeligt forbereder os på vandreturen. Herefter begi-
ver vi os ud i det smukke sommerlandskab og sætter kursen 
mod Nykøbing Kirke. Ruten er på ca. 13 kilometer, så man 
skal være i en rimelig form for at kunne gennemføre turen. 
Ankommet til Nykøbing Kirke er der en kort andagt, hvor-
efter vi går i menighedshuset og får en tiltrængt natmad, 
inden vi går hver til sit. Den enkelte må selv sørge for trans-
port hjem fra Nykøbing Kirke, evt. i samarbejde med andre 
af deltagerne. Deltagerbetaling på kr. 50, - for natmaden.

Geoparkfestival – pilgrimstur mellem Lumsås 
Kirke og Nykøbing Kirke lørdag 3. august kl. 17.

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. 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/the i 
våbenhuset efter højmessen på 
følgende søndage kl. 10.30:
4/8, 1/9, 29/9, 17/11.

Årets sensommerudflugt går til én af Danmarks mest spændende 
kirker, Skt. Bendts kirke i Ringsted, som også er kongelig grav-
kirke, idet en række af valdemarerne hviler under gulvet, således 
bl.a. den navnkundige Valdemar Sejr og hans to dronninger, den 
englefromme Dagmar og den – angiveligt – onde Berengaria. 
I kirken har også kongerne Erik Menved og Skt. Knud Lavard 
fundet deres sidste hvilested. Kirken er et storslået eksempel på et 
uhyre velbevaret romansk kirkebyggeri fra ca. 1170 med et me-
get smukt rundet apsis og fire små apsider langs skibet. Og den 
rummer også en række smukke gotiske kalkmalerier fra om-
kring år 1300. Efter at have fået rundvisning i kirken, indtager vi frokosten på en restaurant i Slagelse centrum. 
Og efter frokosten beser vi Slagelse Kloster.

Tilmelding til Jette Greve senest 14. august på jette.greve@hotmail.com eller tlf. 5931 1036. Deltagerpris kr. 350,-.

Sensommerudflugt til Sankt Bendts Kirke 
i Ringsted onsdag 21. august kl. 8.30 – 18.

Ånd og frisk luft fra Kattegat: 
Friluftsgudstjeneste i Klint Kalkbrud 18. august kl. 11.

Kom og oplev den nordlige del af provstiets årlige friluftsguds-
tjeneste. En udendørs gudstjeneste midt i Guds vidunderlige 
natur. I år kan Lumsås Sogn lægge lokalitet til begivenhe-
den, som finder sted i Klint Kalkbrud, hvor vand og landskab 
mødes. Ved gudstjenesten deltager kirkesangere, præster og 
gravere fra alle kirkerne i det nordlige Odsherred. Efter guds-
tjenesten byder Provstiet på en kop gratis suppe med brød til. 

finder traditionen tro sted den sidste søndag i september, og det er i år søndag den 29. september kl. 
14. Vi fejrer, at høsten – forhåbentlig – er kommet i hus, det vi skal leve af vinteren igennem. Vi synger de 
kendte og elskede efterårssalmer, og efter gudstjenesten indbyder menighedsrådet til kaffe, Aages æblekage 
og fællessang i sognegården.

Høstgudstjenesten

Den skønne kyst ved Sonnerup Skov. 
Foto: Julius Vilfred Hartung.

Friluftsgudstjeneste på Gniben august 2018. 
Foto: Claus Starup.



Konfirmation i Lumsås 
Kirke
På en solbeskinnet, men noget kølig og blæsende forårssøndag den 28. 
april havde sognepræst Sten Hartung den glæde at kunne konfirmere 
årets 5 skønne konfirmander, som ses på nærværende billede: Mikkel 
Klausen Iversen, Mikkel Snoghøj Obsen, Kalle Egenæs Jensen, Astrid 
Lindberg Hermann, Lea Victoria Binau Kragh. Hele Lumsås menighed 
ønsker de fem unge mennesker hjerteligt tillykke med den store dag.

Onsdag den 20. november kl. 14:
Filminstruktør Anna Emma Haudal: 
”Lad os gøre udkanten sexet igen”.
Filminstruktør og manuskript-
forfatter Anna Emma Haudal er 
efter en række år i København 
vendt tilbage til sin barndoms 
egn ved Egebjerg, hvor hun har 
slået sig ned på en gård sammen 
med sin kæreste. I foredraget vil 
hun fortælle om, hvordan det er at 
vende tilbage til landet og hun vil 
komme med nogle bud på, hvorfor 
det – også for unge mennesker – 
kan være attraktivt at bosætte sig 
i ”udkanten”. Anna Emma Haudal er uddannet på Den danske 
Filmskole og er kendt for serien ”Doggystyle”, som har gået på 
DRTV og har også skrevet 9 episoder af sidste års julekalender 
”Theo og den magiske Talisman”. 

Vore 5 skønne konfirmander. Foto: Anna Karina Berg

Vi fejrer Skabelsestiden
1. september til 4. oktober.
Da Lumsås Kirke er Grøn Kirke 
vil gudstjenesterne i Lumsås 
Kirke i denne periode bære sær-
ligt præg af Skabelsen. Klima-
krisen kalder alle kristne til en 
særlig besindelse på vort ansvar 
for Guds Skaberværk. Allerede 
kirkefaderen Johannes Chrysos-
tomos, som levede i 300-tallet, anskuede mennesket som en husbe-
styrer, der har det store ansvar at være betroet verdens rigdom. Ifølge 
Johannes er rigdommen luften, solen, vandet, jorden, himlen, havet, 
lyset, stjernerne – alt det skal vi tage vare på til glæde for vore efter-
kommere. Derfor skal vi i hele perioden synge skabelsessalmer kul-
minerende med Høstgudstjenesten den 29. september. Så kom og vær 
med til at lovprise Skaberen………”Alle skovens træer skal råbe af 
fryd for Herren” (Sl 96,12).

Halloween for børn og barn-
lige sjæle - hent Eddie ind fra kirkegården

Onsdag den 13. november kl. 17.
Vi mødes i kirken kl. 17 til en kort, børne- og familievenlig guds-
tjeneste, hvor temaet vil være Halloween. Edderkoppen Eddie er ude 
på spilopper, så derfor inviterer vi børnene til at komme med ud på 
kirkegården og hente ham ind i kirken, så Halloweenfesten for alvor 
kan komme igang. Efter gudstjenesten går vi ned i sognegården, hvor 
menighedsrådet byder på et måltid mad for både store og små.

Sognecafémøder i 
sognegården
Vi mødes i sognegården, hygger os sammen og hører et godt 
foredrag. Menighedsrådet byder på kaffe/the med brød til, og vi 
synger fra Højskolesangbogen. Sognecafémøderne finder i efter-
året undtagelsesvis sted onsdage kl. 14-16, da torsdag eftermid-
dag er optaget af konfirmandundervisning.

Onsdag den 11. september kl. 14:
Forfatter Charlotte Weitze: Hvad kan vi 
gøre for klimaet?
Charlotte Weitze er skønlitterær forfatter og klimaforkæmper. Hun 
fortæller om, hvordan arbejdet med den seneste roman ”Den af-
skyelige” ansporede til aktivisme og ændrede hverdagen for hendes 
familie, så at den nu udleder langt mindre CO

2
 end gennemsnittet. 

”Den afskyelige” er en satirisk roman, som foregår et stykke ude 
i fremtiden og handler om kærlighed, afskyelige snemænd, kli-
maforandringer og om et par, der prøver at gøre alt for at standse 
den globale opvarmning. Foredraget lægger op til diskussion, 
for hvorfor har vi så svært at leve klimavenligt, selvom vi ved, 
at vi skal?
Charlotte Weitze bor sammen 
med sin familie i Vallekilde, 
Odsherred. Hun debuterede 
som forfatter i 1996 og har 
skrevet noveller, romaner og 
radiodramatik, ofte i den even-
tyrlige genre og til voksne. Forfatteren Charlotte Weitze

Spil Dansk Dagen – onsdag den 30. okto-
ber kl. 15(NB) – 17.
På Spil Dansk Dagen er vi så heldige, at vores egen, dynamiske 
organist Anna Karina Berg vil optræde med sit eget sangma-
teriale, salmer og sange. Hun akkompagneres af Niels Bugge, 
guitar og synth. og Jørgen Høy, bas. Menigheden vil også få mu-
lighed for at synge med på en række sange og så serveres der 
også kaffe og the med brød til. 

Anna Emma Haudal. 
Foto: Katrine Møbius.



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

Husk det nu!
 

Odden Kirke er på nettet!
 

Find os på facebook, 
www.oddenkirke.dk 

www.oddenportalen.dk

Meddelelser
Odden Kirkes strikke/hækleklub: Mødes den 3. onsdag i måneden kl. 9.30 og kl. 19.00, d. 18.9, 16.10 og 20.11.I 
Aktivitetshuset. Vi hækler og strikker bl.a. dåbsklude og konfirmandstolaer. Interesserede er meget velkommen til 
at tage eget håndarbejde med.

Kirkebil: Der kan bestilles Flextrafik på tlf. 70262727 (tast 2). 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 sommer/efterår 2019: Kl. 18 d.13.8, 3.9, 2.10, 5.11, 3.12. 

Stilletime: Torsdage kl. 18. er der stilletime i kirkens rum. Der tændes lys, høres et stykke klassisk musik, og så 
mødes stilheden. Afslutning med Frans af Assisi-hilsen: Fred og alt godt!

Afhentning af Kirkebladet. Kirkebladet ligger fremme i Brugsen og Biblioteket. Det leveres til alle hustande, und-
tagen i sommerhusområderne, bor man her, kan man skrive til sognepræsten på krmm@km.dk og oplyse adresse.

Høstgudstjeneste 29.9, kl. 10.30. Derefter samling i Præstegården. Traktement og sang.

Overbylegatet:  Fristen på at søge Overbys Mindelegat er onsdag d. 27.11.19. Sendes med mail til Oddens sogne-
præst, Kristian Massey Møller: krmm@km.dk.

Julekurve: Henvendelse krmm@km.dk.

Nyhedsbreve: 
Se www.oddenportalen.dk

Organist og Hjertestarter
Vores organist Hans Lias Mogensen har været nødt til at opsige sin stilling – vi takker med lovord for ind-
satsen og præsenterer snart en ny organist.Det skal også nævnes, at Odden Kirke har doneret en varmekasse 
til hjertestarteren.                                                                                                    Vh. Odden Menighedsråd

Søndag 28.4 2019: Tobias Greve, 
Sebastian Holmegaard Petersen, 
Matilde Marie Overgaard.

Søndag 5.5. 2019: Eva Rao Nielsen, Hannah 
Alicia Stenstrup Petersen, Anna Hyldedahl Petersen, 
Juliane Riis Schmidt, Maja Behnk Henriksen, Johan-
nes Riis Schmidt, Rasmus Erik Revsbech Møller, Hjalte 
Herstoft Boesen. 

Sogneudflugt 2019
Onsdag 14.8. Kl. 8.15 Afgang fra Odden Brugs til Kalundborgs femtårnede kirke, spisning af medbragte madpak-
ker i sognehuset, guidet tur Røsnæs rundt, kaffe og kage på fyrets café. Deltagerpris 225 kr. Tilmelding til Peter 
Nielsen, tlf. 25 78 71 83, mail: pnodden@ogif.dk mellem 1.-31. juli. 

Friluftsgudstjeneste - Klint Kalkbrud
Søndag 18.8, kl. 11. Prædikant Kristian Massey Møller. Efterfølgende traktement. Ønskes kørelejlighed, 
kontakt Oddens sognepræst, krmm@km.dk / 59326296.

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



Kaj Munk i ord og toner:
PER STIG MØLLER OG BODILASHKENAZY
Fredag 2.8, kl. 19.30. 
Tidl. udenrigsminister Per Stig 
Møller, som har skrevet en stor bio-
grafi om Kaj Munk, der blev hen-
rettet af tyskerne under besættelsen, 
holder foredrag om den kendte og 
stålsatte digterpræst. Undervejs 
i foredraget synger visesangeren 
Bodil Ashkenazy, som med sin 
smukke sangstemme har fortolket 
franske visesange mm, en buket 
af Kaj Munks sange, bl.a. Den blå 
anemone. 
Entre 75 kr., betales ved indgangen.

Oddencafeen i forsamlingshuset
Oddencafeen 4.9, kl. 10. Storm P og humor – hvad griner du af? Kristian 
Østergaard, som er sognepræst ved Sorø Klosterkirke og litteraturanmelder ved 
Kristeligt Dagblad, giver eksempler på alt det, som får os til at smile og le, og 
fortæller om sammenhængen mellem evnen til at undres og evnen til at le. 
Oddencafeen 2. 10, kl. 10. Glæd dig, der er brug for dig! Om frivilligt 
socialt arbejde som en del af vor kultur. Ved Anne Diemer, tilflytter fra Thy, 
kultursociolog med mangeårig erfaring fra den frivillige verden.
Oddencafeen 6.11, kl. 10. En eksportsælgers liv og møde med Bill Clinton. 
Leif Holm Nielsen, mangeårig eksportsælger bag Jerntæppet og i Fjernøsten 
og i dag bosiddende på Odden, fortæller fra et begivenhedsrigt liv.
Oddencafeen 4.12, kl. 10. Julehygge, julefortælling, julesange og om jul 
på Odden i gamle dage. Ved Oddens sognepræst. 

Fredagscafeen i forsamlingshuset
Fredag 30.8, kl. 17. To retter mad og foredrag om 
Emma Gads takt og tone – med humør og livsglæde. 
I 1918 udstak Emma Gad retningslinjer for god opførsel. Takt og Tone! Venligt 
og bestemt! Med stor humor! Sognepræst og foredragsholder Torben Brink, 
kendt for sin rammende humor og 
personskildring, fortæller levende, 
lunt og kærligt om den gamle dame.
Pris: 125 kr. Tilmelding: Inga 
Overgaard (i.o@overgaard.mail.
dk, 59326078) eller Bruno Lund 
(23423499). Arrangør: Odden 
Kirke og Odden Forsamlingshus.

Provstimøde 
OM SPEDALSKHEDSMISSIONENS ARBEJDE
Torsdag 26.9, kl. 19.30. Konfirmandstuen i Odden Præstegård.

Højskoletimen i aktivitetshuset
Onsdag 18.9, kl. 19. De byggede det Odden, vi kender – Fra 
slutningen af 1800-tallet til i dag. Om den folkelige bevægelse på Odden, 
som Aktivitetshuset er rundet af. Ved Oddens sognepræst.

Kirkemusikfestival i Odden Kirke
Søndag 20.10, kl. 10.30. 18. s.e.t., evangelieteksten om Jesu kon-
frontation med de lovkyndige. En almindelig dansk gudstjeneste, med indslag 
af engelske salmer og inspiration fra den engelske gudstjenestetradition.

Fællesforedrag i Lumsås
- USA under forandring
22.10.2019, kl. 19. Siden USA blev grundlagt har amerika-
nerne lagt afstand til Europa. Med Donald Trump i Det Hvide Hus 
ændrer det politiske, religiøse og kulturelle sig nu. Er det godt eller 
skidt? Foredragsholder Michael Bach Henriksen, Kristelig Dagblads 
kulturredaktør, lægger op til debat. Der serveres kaffe og brød.

Stillebøn - Odden Kirke
Torsdag 7.11. kl. 19, sognepræst og korshærspræst Gunder 
Gundersen fortæller om stille bøn/kontemplativ bøn, som har rødder 
tilbage til ørkenfædrene, Paulus og Jesus selv – om traditionen og 
tre former for bøn: Centrerende Bøn, Kristen meditation og Jesusbøn-
nen. Formerne afprøves i praksis.

Aftensmad og Højskoleaften
MODET, HELTEN OG FORTæLLINGEN OM SØ-
HELTEN PETER WILLEMOES.
Torsdag 14. 11, kl. 17.30-21.00, Odden Forsam-
lingshus. Den gode fortælling giver mod på livet, ja, historien er 
rig på hverdagsmod og heltemod. Fortælleren Erik Lyng og Oddens 
sognepræst Kristian Massey Møller vil fortælle om modet og helten og 
om søhelten Willemoes, som døde i søslaget ved Sjællands Odde.Der 
rundes af med en halv times højskolesang.
Spisning: 17.30. Pris: 100 kr. for to retter mad og kaffe og foredrag.
Tilmelding: Inga Overgaard (i.o@overgaard.mail.dk, 59326078) 
eller Bruno Lund (23423499).
Fri kørsel til og fra døren: Kontakt Oddens sognepræst, 59326296/
krmm@km.dk.
Arrangør: Odden Kirke og Odden Forsamlingshus.

Julekrybber
Lørdag 16.11, kl. 10- 
15. På Odden skole, billed-
kunstlokalet. Lav din egen jule-
krybbe sammen med dine børn 
eller børnebørn. Vi har papir, 
farver og pensler, stjerner og lys, 
Jesusbørn, dyr, hø, men du kan 
også medbringe egne materialer. 
Til gudstjenesten 1. søndag i ad-
vent kl. 10.30 fremvises julekrybberne. Ingen tilmelding, spørgsmål 
rettes til Tove og Hans: 40331461.



      

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
NW: Niels Willert
KBN: Karin Bundgaard Nielsen

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):  Kirkekaffe
1):  Efterfølgende konfirmandindskrivning
2):  Høstgudstjeneste
3):  Kirkemusikfestival, Engelsk inspireret gudstjeneste
4):  Kirkekaffe og lystænding

4. august, 7. søndag efter trinitatis               10.30  LBJ             10.30  SH (k)        9.00  LBJ 

11. august, 8. søndag efter trinitatis        10.30  LBJ         9.00 SH 10.30  KMM

18. august, 9. søndag efter trinitatis                                        FRILUFTSGUDSTJENESTE

25. august, 10. søndag efter trinitatis     10.30  LBJ         9.00 CKT 10.30  KMM 

1. september, 11. søndag efter trinitatis            10.30  NW 1)      10.30 SH (k) 10.30 KMM

8. september, 12. søndag efter trinitatis 10.30  NW        10.30 SH   9.00  NW 

15. september, 13. søndag efter trinitatis  9.00   KMM       9.00 SH 10.30  KMM

22. september, 14. søndag efter trinitatis      10.30  NW 2)    9.00 CKT 10.30  KMM

29. september, 15. søndag efter trinitatis       10.30  NW        14.00 SH (k) 10.30  KMM 2) 

6. oktober, 16. søndag efter trinitatis        9.00  KMM     10.30 SH 10.30  KMM

13. oktober, 17. søndag efter trinitatis   10.30  NW         10.30 SH 9.00  NW

20. oktober, 18.  søndag efter trinitatis         10.30  NW        10.30 KBN 10.30  KMM 3)

27. oktober, 19. søndag efter trinitatis 10.30  NW           9.00 SH 10.30  KMM

3. november, Allehelgens dag        16.00  NW 4)         10.30 SH 16.00  KMM

10. november, 21. søndag efter trinitatis        10.30  NW         10.30 SH 10.30  KMM

17. november, 22. søndag efter trinitatis         9.00  KMM       10.30 SH (k) 10.30  KMM  

24. november, Sidste søndag i kirkeåret         10.30  NW             9.00 CKT 9.00  NW

1. december, 1. søndag i advent         10.30  LBJ         10.30 SH 10.30  KMM


