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Tidl. udenrigsminister Martin Lidegaard
fortæller om den arktiske problematik:
I Lumsås den 16. januar kl. 14.

De ni læsninger 4. søndag i advent

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
tirsdag-fredag mellem 12.30-13.
Formand for
menighedsrådet
Grethe Skovgaard
Tlf. 30 11 30 85
Kirkeværge
Niels-Erik Bøtker Skov
Tlf. 59 30 30 02

er en engelsk gudstjenesteform,
hvor ni udvalgte tekster fra Bibelen læses op – vekslende med
salmesang og musik. Teksterne
spænder fra skabelsen og syndefaldet til Jesu fødsel. Som et
særligt indslag medvirker solotrompetist Ole Andersen, Tuse
Næs. Ole Andersen har en lang
karriere bag sig som solotrompetist i Danmarks Radios Underholdningsorkester, Det Kgl. Kapel
og Danmarks Radios Symfoniorkester. Han er i dag dirigent for
Nykøbing Sjællands Stadsorkester og desuden en aktiv solist i
mange sammenhænge; han har
således medvirket ved de nordlige
sognes friluftsgudstjeneste adskillige gange.

Jul og nytår
- Juleaften medvirker brødrene Matias og Mads Galatius Hansen ved begge gudstjenester:
De spiller til salmesangen på henholdsvis basun og trompet.
- Nytårsdag ønsker vi hinanden et godt, nyt 2020 med et glas vin i kirkens tårnrum efter
gudstjenesten kl. 14.

Kasserer
Lotte Juel
Tlf. 40 55 20 08

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. 2. februar og kirkekaffe d. 8. marts.
Menighedsrådsmøder
Møderne afholdes d. 14. januar, 18. februar og 10. marts. Alle dage kl. 17.30
i menighedshuset, Bag Kirken 5.

Læsekreds
Vi mødes i menighedshuset og taler om bøger, vi har læst. Denne vinter læser vi nyere norsk litteratur. Begge
dage kl. 10. Der serveres kaffe/te undervejs.
29. januar: Roy Jacobsens ”De
usynlige” er en lavmælt beretning om livet på en lille, norsk
ø i begyndelsen af det tyvende
århundrede.
25. marts: Jon Fosses ”Andvake”, ”Olavs drømme” og
”Kveldsvævd”: En trilogi af tre
små bøger, som er tre fortællinger om tid, skyld og kærlighed.
Jon Fosse modtog i 2015 Nordisk
Råds Litteraturpris for værket.

Konfirmand-gospelgudstjeneste i januar
Årets konfirmand-gospelgudstjeneste foregår i Nr. Asmindrup Kirke søndag d. 12. januar kl. 11, og gudstjenesten er fælles for Højby,
Lumsås, Nykøbing, Asmindrup, Vig og Egebjerg menigheder. Kom og hør sognenes konfirmander synge for ved en anderledes gudstjeneste med rytmisk musik.

Kyndelmisse
- fejres ved gudstjenesten d.
2. februar, hvor Karin Sauer
medvirker med sin skønne
stemme. Efter gudstjenesten
er der frokost i præstegården.
Ved kyndelmisse er vi halvvejs
gennem vinteren, i gammel
tid skulle halvdelen af forrådet gerne være tilbage, - og så
er det dagen, hvor Maria og
Josef viste den lille Jesus frem
i templet i Jerusalem.

Overvejelser fra en orlov
I efteråret havde sognepræst
Louise Buch Jensen orlov for at
studere den tyske teolog Jürgen
Moltmanns teologi. Onsdag d. 26.
februar fortæller hun om Moltmann (f. 1926), der trods barske
oplevelser under 2. verdenskrig
satte en ny dagsorden for teologien med sin ”Håbets teologi” fra
1965. Mødet foregår i menighedshuset kl. 10, og der vil være kaffe
undervejs.

Lørdag 21. marts kl. 15:
Koncert med Nykøbing Sjælland Stadsorkester

Kirken bliver fyldt med festlig musik, når Nykøbing Sjælland Stadsorkester giver forårskoncert. På programmet vil således være Jacob Gades
berømte ”Tango Jalousie”, et ABBA- potpourri, numre af Glenn Miller og Andrew Lloyd-Webber” samt meget andet godt.
Orkestret vil desuden ledsage publikum i et par fællessange. Nykøbing Sjælland Stadsorkester er et harmoniorkester, dvs. sammensat af blæseinstrumenterne trompet, cornet, tuba, trombone, euphonium, baryton, saxofon, klarinet, fløjte samt slagtøj. Orkestrets historie går tilbage til en
spæd start i 1930-erne, hvor en gruppe unge mennesker spillede sammen i en dagligstue. I dag øver de 30 medlemmer under bedre forhold og
har solotrompetist Ole Andersen tilknyttet som kyndig dirigent (se omtale andetsteds). Orkestret giver koncert eller marcherer 20-25 gange om
året og kommer nu til Højby kirke. De skriver om sig selv:
”Vi er et amatørorkester, som spiller fordi vi syntes, det er sjovt. Men vi arbejder meget seriøst med musikken, og selv om vi er et amatørorkester,
stiler vi efter at have et højt musikalsk niveau.” - Vel mødt til koncerten, som er ganske gratis. Og der bydes på en forfriskning bagefter!

December i Lumsås Kirke:
1. søndag i Advent
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

1. december 10.30 – kirkekaffe med æbleskiver i sognegården.
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 tirsdag den 3. december kl. 19:
Sognepræst Sten Hartung fortæller om en rejse til Georgien i maj 2019.
Georgien er et spændende og fascinerende land, placeret i spændingsfeltet mellem Øst og Vest. Det er et af verdens ældste kristne lande og blev kristnet allerede
i 300-tallet af Den hellige Nino.
Geografisk ligger landet i Asien syd for den kaukasiske bjergkæde, men politisk
og mentalt bejler man kraftigt til at blive medlem af både EU og NATO.
Ved adventsmødet kan deltagerne desuden glæde ganen med diverse julelækkerier samt the og kaffe, og vi skal også synge en række de dejlige adventssalmer fra Højskolesangbogen.

Julekoncert med Triflikoret og Pakhuskoret
onsdag 11. december kl. 17.

Traditionen tro holder Triflikoret og Pakhuskoret julekoncert sammen; først med en lille optræden hver for sig
og derefter sammen. Som noget nyt i år afholdes koncerten i Lumsås kirke.
Undervejs vil der være et par julesange at synge med på for publikum.
Efter koncerten byder Menighedsrådet og korene på lidt varmt at drikke og lidt juleknas til alle, hvor vi får
mulighed for at ønske hinanden god jul og godt nytår inden korene går på juleferie.

Kasserer:
Niels-Peter Hansen,
Oddenvej 200B, Lumsås
Tlf.: 59 32 17 28
E-mail:
lumsbakhan@mail.tele.dk

Alle er velkomne!

Formand:
Jette Greve
Oddenvej 97, Lumsås
Tlf.: 59 31 10 36
E-mail:
jette.greve@hotmail.com

søndag den 15. december kl. 10.30.

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:
1/12, 5/1, 9/2, 8/3.
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.

”De ni Læsninger i Lumsås Kirke”
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 som er afstemt
med de bibelske tekster, som læses.
Velkommen til en anderledes og meget stemningsfuld
gudstjeneste, som leder os frem mod julens glædesfyldte
lys.

Juleaften i Lumsås Kirke.
Juleaften 24. december 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.

Sognecafémøder i
sognegården
Oddenvej 83, torsdage kl. 14-16:
Martin Lidegaard om Arktis
torsdag den 16. januar kl. 14.
”Donald Trumps forsøg på at
købe Grønland i august 2019
var et klart fingerpeg om, at
Arktis nu er et område, som virkelig er i fokus hos stormagterne. Men hvordan er den danske
Martin Lidegaard
politik omkring Arktis og hvad
kan vi gøre, for at vi ikke får et nyt våbenkapløb højt mod nord.
Tidligere udenrigsminister og nuværende formand for Udenrigspolitisk Nævn Martin Lidegaard (B), perspektiverer situationen”.
Taxafortællinger torsdag den 20. februar
kl. 14, NB: i Kirken!
Vi får besøg af skuespiller Sevik
Perl, som leder os ind i taxakørslens forunderlige verden.
Taxafortællinger er historier
fra det virkelige liv, som Sevik
Perl har oplevet dem, når han
Sevik Perl
kører passagerer i sin taxa.
Han er en karismatisk og meget underholdende skuespiller, som
hurtigt får smilet frem hos tilskuerne. I 2015 skrev en anmelder:
”Alle tre historier bliver fortalt ærligt og upoleret i en skøn intimitet
og kontakt til publikum. Det er som at være der selv. Historierne er
både poetisk og morsomt fortalt”.
Efter forestillingen i kirken, drikker vi kaffe i sognegården.
Erik Kure om Lumsås Kirkes klokke
torsdag 26. marts kl. 14.
I 2020 kan Lumsås Kirkes
klokke fejre 125-års jubilæum,
idet den – som indskriften lyder – støbtes af B.Løv og Søn
i 1895. Klokkekonsulent Erik
Kure fortæller klokkens histoErik Kure
rie ledsaget af billeder, tekst og
lyd. Erik Kure var Kirkeministeriets klokkekonsulent 1999-2010,
var underviser i klokkespil og campanologi på Løgumkloster Kirkemusikskole 1992-2005, og er organist og klokkenist i Sct. Nicolai
Kirke i Vejle.

Konfirmandgospel

Søndag den 12. januar kl. 11 i Nr. Asmindrup Kirke.
Denne dag kommer Nr. Asmindrup Kirke til at summe af ungt liv, når
konfirmanderne fra Højby, Lumsås, Egebjerg, Nykøbing og Vig – ca. 120
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.

Kirkehøjskolen i provstiet
Lørdag 29. februar kl. 11-13.30 i Odden Præstegårds Konfirmandstue: Hvad sker, der når vi dør?
Ved den i vide kredse kendte Johannes Værge, som i mange år var sognepræst ved Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke. Værge har også været
teologisk medarbejder Weekendavisen, medarbejder ved den nytestamentlige del af den autoriserede bibeloversættelse 1992 og forfatter til ny række
morgen- og aftenbønner i Den Dansk Salmebog 2003. Har udgivet flere
bøger, sidst ”Efter døden”, som er en vigtig bog om udviklingen i de
kristne tanker om døden og opstandelse, i den forbindelse ønsker Værge
også at berøre reinkarnationstanken – så den i forhold til kristendom
forklares og afgrænses. Der serveres en let anretning til frokost, hvorefter
der er samtale og spørgsmål.

Kyndelmisse

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.

Askeonsdagsgudstjeneste med
cello-spil onsdag den 26. februar 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 2020. 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

Fastelavn i Lumsås Kirke og Forsamlingshus

Søndag den 23. 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.

Nyt fra menighedsrådet
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:
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
Organist:
Flemming Dreisig
Tlf. 24 62 11 12
Kasserer:
Kirsten Rasmussen
Tlf. 28 43 64 16

Nyhedsbreve:

Se www.oddenportalen.dk

Ja hvad får vi egentlig tiden til at gå med? Der har lige været arbejdet i kirken, af en konservator fra nationalmuseet, der har undersøgt vores kalkmalerier. De er ikke i god stand og skal restaureres i løbet af de næste par
år, så vi skal ud og søge fondsmidler.
Vi arbejder også med sikring af gravstenene på kirkegården. Efter en tragisk ulykke med en sten på en kirkegård,
har arbejdstilsynet fokus på, at de ikke kan væltes ved et træk eller skub på under 30 kg. De skal derfor sikres,
eller de skal lægges ned. Selvom det er gravstedsejerens ansvar, regner vi med, at vi i et samarbejde får tingene
på plads. Vi er i dialog med et stenhuggerfirma og kirkeværgen tager kontakt til dem det vedrører.
Vi ved jo, at begravelsesmønstret ændrer sig, flere urner færre kister. Det betyder, at et dobbelt gravsted, der før
var fredet i mindst 30 år, nu kan genbruges, og da fredningstid på urner er 10 år og pladskravet det halve, kan
der foregå 12 urnenedsættelser på samme areal. Det betyder mange tomme gravsteder, og derfor har vi allieret
os med en landskabsarkitekt for at lave en plan for kirkegårdens udvikling
Vi arbejder også med nyt varmeanlæg i præstegården. Olietanken skulle udskiftes, og da vi skal jo gøre en
indsats for at nedsætte vores co2 udslip, arbejder vi med en ”jord til vand-løsning”.
Vi har fået ny organist, Flemming Dreisig, en kapacitet på området, og vi byder velkommen og ser frem til
samarbejdet. Derfor har vi startet vores kor igen, med Flemming Dreisig som leder, det øver hver tirsdag i
kirken kl. 19.00.
Vi har også skiftet forretningsfører. Alice Sarp må ikke være både sekretær for provstiudvalget og forretningsfører for os,
så Yvonne Nielsen fra Vig, der er uddannet revisor, har overtaget, og er også forretningsfører for 4 andre kirker i provstiet.
Vi skal desværre også have en ny graver. Mette Jee har sagt sin stilling op pr. 30/11. Vi har været meget glade
for Mette og siger tak for indsatsen og held og lykke til dig fremover.
Nu ved I hvad vi får lidt af tiden til at gå med!

Meddelelser
Transport til kirken: Hvis ikke samkørsel er muligt, er der bus 561 eller flextrafik.
Når nye bustider kendes 9.12., slås de op.
Ellers fortsat flextrafik, tlf. 70 26 27 27 (tast 2). Menighedsrådet betaler restbeløbet ud over 10 kr. Kvittering med navn og kontonummer afleveres i graverhusets postkasse.
Mobilepay kan bruges ved kirkebøsseindsamlingen: 67180.
Menighedsrådsmøder vinter/forår: Kl. 18 d. 3.12., 7.1.20, 4.2.20, 3.3.20, 31.3.20.
Stilletime: Torsdage kl. 18, er der stilletime i kirkens rum. Klassisk musik, lystænding og møde med
stilheden. Afslutning med Frans af Assisi-hilsen: Fred og alt godt!
Julehjælp: Henvendelse til Oddens sognepræst, Kristian Massey Møller, krmm@km.dk/59 32 62 96.
Ungdomsgudstjeneste: Lørdag 25.1., kl. 15 – erstatter gudstjenesten, søndag 26.1.

Julens sange og salmer
Tirsdag 10.12., kl. 19. Vi synger og hører også Odden Kirkes Kor, som er under ledelse af vores organist,
Flemming Dreisig.

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

Julens toner i Odden Kirke
Fredag, lørdag og mandag i ugen op til jul, hver
dag kl. 16.30. Odden Kirkes organist sætter sig til
tangenterne og spiller julen ind. Det sker over tre
dage med en lille matiné i kirken. Det er tanken,
at give mulighed for at stå af juletravlheden for en
stund, sætte sig i kirkerummets dæmpede belysning
og høre stemningsfulde juletoner. De tre matinéer,
af en halv times varighed, afrundes med en fælles
salme i højtidens tegn. Alle er velkomne.

Juleafslutning Odden Skole Kirkehøjskolen i provstiet
Fredag 20.12., kl. 8.30. Som vanligt holder Odden Skole juleafslutning i Odden Kirke. Alle er velkomne.

Oddencafeen i forsamlingshuset
Oddencafeen 8.1., kl. 10. En livlig beretning om at gøre polititjeneste
i Grønland. Ved tidligere politimand, Erik Dennit.
Oddencafeen 5.2., kl. 10. Om et af vores indsamlingsmål: Byg1By.
Fortælling om en livsnær og enkel opgave – den, at bygge et lille familiehus i Burundi og dermed give en familie tag over hovedet.
Oddencafeen 4.3., kl. 10. Et blik på Rusland – den sovende bjørn.
Ved Sten Hartung, sognepræst i Lumsås, som har bl.a. har skrevet en
dejlig bog om den russisk-ortodokse katekismus.
Oddencafeen 1.4., kl. 10. Mit Grønland, mine aner og mødet med
De Kongelige. Ved Johanne Schou, bosiddende på Odden. Der serveres
kaffemik og rosinkage.
Pris: 20 kr. for kaffe og brød.

29.2., kl. 11-13.30. I Odden Præstegårds Konfirmandstue: Hvad
sker, der når vi dør?
Ved den i vide kredse kendte Johannes Værge, som i mange år var sognepræst
ved Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke. Værge har også været teologisk
medarbejder på Weekendavisen, medarbejder ved den nytestamentlige del af
den autoriserede bibeloversættelse 1992 og forfatter til ny række morgen- og
aftenbønner i Den Danske Salmebog 2003. Har udgivet flere bøger, sidst
”Efter døden”, som er en vigtig bog om udviklingen i de kristne tanker om
døden og opstandelse, i den forbindelse ønsker Værge også at berøre reinkarnationstanken – så den i forhold til kristendom forklares og afgrænses. Der
serveres en let anretning til frokost, hvorefter der er samtale og spørgsmål.

Oddendagen 2020
Lørdag 7.3., kl. 9.30-16.15. Forsamlingshuset.
9.30. Kaffe
10.00. Nyt fra foreninger. Præsten fortæller om vores folkekære Ghita Nørby.
10.45. Højskolesang og Oddens Pris.
11.30. Frokost
13.10. Minibanko med frie plader og gode præmier.
14.15. Kaffe, og så et glimt i øjet - foredraget ”Servicetjek på dit liv”.
Ved sognepræst, foredragsholder og filosof, Michael Brautsch. Kendt fra DRprogrammet ”Gift ved første blik” og radioprogrammet ”Public Service”.
16.15: Afslutning.
Deltagerpris: 100 kr. for forplejning og banko, excl. drikkevarer.
Tilmelding: Kl. 9-12 til Inga Overgaard (i.o@overgaard.mail.dk, 59 32 60
78) eller Bruno Lund (23 42 34 99).
Venlig hilsen
Odden Kirke og de samlede foreninger i Sjællands Odde Fællesråd.

Aftengudstjeneste
Onsdag 22.1., kl. 19. Salmer, læsninger og reflektion over,
hvad nærhed kan være.

Kirketimen
Onsdag 19.2., kl. 19. I Odden Kirke. Kristningen af Odden.
Oddens sognepræst gisner og fortæller.

Willemoes mindegudstjeneste
Søndag d. 22.3., kl. 10. Som traditionen byder afholdes mindegudstjeneste for Peter Willemoes og alle som faldt i ”Søslaget ved Sjællands
Odde”. Søværnets Tamburkorps synger bl.a. ”Kongernes Konge”.

Højskoletimen - hjem og opbrud
Onsdag 25.3,, kl. 19 i Odden Kirke. Hjem og opbrud.
Hvordan opfatter vi hjemmet og traditionen i vor tid, hvor vi lever med
hastige forandringer, både tekonlogisk og åndeligt? Ved Oddens sognepræst, Kristian Massey Møller.

Gudstjeneste
1. december, 1. s. advent
8. december, 2. s. advent

Højby
Kirke

Lumsås
Kirke

10.30 LBJ
9.00 KMM

Odden
Kirke

10.30 SH (k)

10.30 KMM

9.00 SH

10.30 KMM

15. december, 3. s. advent

10.30 LBJ

10.30 SH 1)

9.00 LBJ

22. december, 4. s. advent

10.30 LBJ 1)

9.00 KBN

10.30 KMM

24. Juleaftensdag

14.30/16 LBJ

14.30/16 SH

14/15.30 KMM

25. december, juledag

10.30 LBJ

10.30 SH

10.30 KMM

26. december, 2.juledag

10.30 LBJ

10.30 KBN

9.00 LBJ

9.00 KMM

9.00 SH

10.30 KMM

14.00 LBJ 2)

11.00 SH

16.30 KMM

10.30 SH (k)

10.30 KMM

29. december, julesøndag
1. januar, nytårsdag
5. januar, Helligtrekonger
12. januar, 1. s. e. h
19. januar, 2. s. e. h
25. januar, Ungdomsgudstjeneste

9.00 KMM

FÆLLES GOSPEL
10.30 LBJ

9.00 SH

			

10.30 KMM
9.00 LBJ
15.00 KMM

26. januar, 3. s. e. h

10.30 LBJ

9.00 NN

2. februar, sidste søndag

10.30 LBJ 3)

17.00 SH

10.30 KMM

9. februar, septuagesima

9.00 KMM

10.30 SH (k)

10.30 KMM

9.00 KBN

9.00 LBJ

16. februar, seksagesima

10.30 LBJ

23. februar, fastelavn

10.30 LBJ

14.00 SH

10.30 KMM

10.30 SH

10.30 KMM

10.30 SH (k)

10.30 KMM
9.00 LBJ

1. marts, 1. s. i. f

9.00 KMM

8. marts, 2. s. i. f

10.30 LBJ (k)

15. marts, 3. s. i. f

10.30 LBJ

9.00 SH

22. marts, midfaste

10.30 LBJ

9.00 NN

10.00 KMM 4)

10.30 SH

10.30 KMM

10.30 SH

10.30 KMM

29. marts, Maria Bebudelse
5. april, palmesøndag

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.

(k):
1)
:
2)
:
3)
:
4)
:

LBJ: Louise Buch Jensen
SH: Sten Hartung
KMM: Kristian Massey Møller
NW: Niels Willert
KBN: Karin Bundgaard Nielsen

Kirkekaffe
De ni Læsninger
Vin i kirkens tårnrum
Efterfølgende frokost i præstegården
Willemoes
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