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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

Kasserer
Lotte Juel
Tlf. 40 55 20 08

”Vi synger julen ind”
- med Mads og Matias                   

Vi kan slet ikke nå at synge salmebogens mange 
dejlige advents- og julesalmer i løbet af december 
måneds gudstjenester. Det rådes der bod på lørdag 
5. december kl. 14 i Højby kirke, hvor vi sammen 
synger en række julesalmer, akkompagneret af 
kirkens organist samt de populære Højby-brødre 
Mads og Matias Galatius Hansen. Mads og 
Matias spiller henholdsvis trompet og basun og 
har været et fast indslag ved julegudstjenesten i 
en årrække. Denne eftermiddag vil der være lej-
lighed til at høre meget mere til dem, da de in-
dimellem salmerne vil spille musik arrangeret for 
to messingblæsere f.eks. den traditionelle Hark the 
Herald Angels Sing og den fra Oslo Gospel Choir 
kendte En stjerne skinner i nat.

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 efter gudstjenesten. Der er kirke-
kaffe d. 7. marts. 

Menighedsrådsmøder
Møderne afholdes d. 12. januar, 9. fe-
bruar og 9. marts. Alle dage kl. 18 i 
menighedshuset, Bag Kirken 5. 

De ni Læsninger med harpespil, 
sang og fløjte d. 20.12. kl. 14
”De ni Læsninger” er en gudstje-
nesteform der oprindelig stam-
mer fra England og i de senere 
år har vundet indpas i Danmark 
som et led i adventstiden. I løbet 
af gudstjenesten læses ni ud-
valgte tekster fra bibelen op; fra 
skabelsesberetningen over syn-
defaldet til Jesu fødsel. Vekslende 
med teksterne indgår salmesang 
og solostykker, i år ved sangerin-
den Mariann Mikkelsen, som 
tillige spiller irsk harpe samt 
tværfløjte. Hun begyndte sin mu-
sikalske karriere som medlem af 
børnekoret i Baunekirken ved 
Herning, hvor hun sideløbende 
tog timer i tværfløjtespil. Siden 
fulgte en uddannelse i klassisk 
sang på Det Jysk Musikkonser-
vatorium i Århus samt studier i 
keltisk musik  i England, Skot-
land og Irland. Mariann Mikkel-
sen har haft hovedroller i flere 
operaopsætninger samt sunget 
sopranpartiet i bl.a. Händels 
Messias og Mozarts Requiem. 



Læsekreds i januar og marts
Vi mødes i menighedshuset og taler om bøger, vi har læst. Denne vinter 
læser vi om anden verdenskrig. Begge dage er det kl. 10. Der serveres 
kaffe/te undervejs.

27. januar: Anthony Doerr: ”Alt det lys vi ikke 
ser” er den smukke og anmelderroste fortæl-
ling om en blind fransk pige og en forældreløs 
tysk dreng, hvis veje krydses i det besatte Frank-
rig.  Det er en medrivende historie om mod og 
tvivl og om to unge mennesker, der stik mod 
alle odds må forsøge at finde ud af, hvad der 
er rigtigt og godt.

24. marts: Kirsten Thorup: ”Indtil vanvid, 
indtil døden”. I efteråret 1942 rejser den dan-
ske krigsenke Harriet med tog ned gennem 
Tyskland. Hun har efterladt sine to sønner på 
et børnehjem i Nordsjælland, mens hun selv be-
giver sig mod München. Hendes afdøde mand, 
Gerhard, der kæmpede på side med tyskerne, 
er blevet skudt ned over Østfronten. Forblændet 
af sin sorg, har Harriet besluttet sig for selv at 
bidrage til krigen, at gøre noget. Bogen er en 
stærk historisk roman om den slags galskab, kun krig eller kærlighed 
kan forårsage.

 

Julen i Højby kirke
Julen fejres ved følgende gudstjenester:

Juleaftensdag kl. 13, 14.30 og 16.  
NB: Gudstjenesten kl. 13 er forbeholdt risikogruppen.

Juledag kl. 10.30.

Anden juledag – vi henviser til Odden kirke.

Julesøndag 10.30.

Følg med i dagspressen for evt. ændringer. Gældende re-
striktioner følges. Der er et begrænset antal pladser. Følg 
venligst personalets anvisninger.

Hvad er det bedste ved 
gudstjenesten?     

- er det salmerne, nadveren, velsignelsen? Eller bare det at sidde i den 
smukke kirke? Biskopperne har taget initiativ til en debat om vores 
gudstjeneste og dens form: Skal noget laves om? Eller er det godt, som 
det er? Alle kan give deres mening til kende: Enkeltpersoner, grupper, 
menighedsråd m.fl. kan sende deres synspunkter til folkekirkensli-
turgi@km.dk inden d. 26. marts 2021, så tages de med i betragtning. 
I Højby sætter vi fokus på debatten om gudstjenesten torsdag d. 21. 
januar kl. 19 i menighedshuset. Der vil være et oplæg fra præsten og 
derefter debat. Alle er velkomne!

Kirke for børn
Hold i babysalmesang for 
babyer og deres forældre eller 
bedsteforældre begynder fredag 
d. 22. januar kl. 10 i kirken; slut-
dato er 26. marts. Sang og dans 
med børnene i kirkens rammer, 
tilpasset afstandsreglerne ifølge 
Covid-19. Tilmelding til organist 
Lene Søndergård, tlf. 24 64 18 25/
organist@hoejby-sj-kirke.dk.
Minikonfirmander er for 
børn, der går i tredje klasse. Det 
foregår fem fredag eftermiddage, 
første gang d. 26. februar: Vi skal rundt i kirke og på kirkegård, vi hører 
historier fra bibelen og laver kreative projekter. Invitation uddeles i 
skoleklasserne, og spørgsmål kan rettes til sognepræsten. 

Kyndelmisse 
med solosang
Vi markerer kyndelmisse ved 
gudstjenesten d. 7. februar, hvor 
Karin Sauer, der foruden af være 
keramiker også har en smuk 
sangstemme, medvirker. Kyndel-
misse er vendepunktet; nu er vi 
halvvejs gennem vinteren – det 
lysner!



Lumsås 
Sogn

1. søndag i Advent 
29. november 10.30 – kirkekaffe i kirken.
Vi indleder det nye kirkeår samt adventstiden med en festlig og stemningsfuld gudstjeneste i kirken. På grund 
af corona kan vi desværre ikke indtage kaffen i sognegården, men gør det i stedet i kirken efter gudstjenesten.

Bo Lidegaard om Henrik Kauffmann
Adventsmøde tirsdag den 8. december kl. 19 i kirken. 
Dr. Phil. og forfatter Bo Lidegaard udgav i 2020 en omfattende biografi: ”Uden 
mandat. En biografi om Henrik Kauffmann”. Ved adventsmødet vil han på sin 
sædvanligt levende og engagerede måde fortælle om denne ener i det danske 
diplomatis historie.  Diplomaten Henrik Kauffmann (1888-1963) levede et i 
særklasse eventyrligt liv, hvor han observerede alverdens brændpunkter fra sine 
gesandtposter i henholdsvis Rom, Peking/Beijing, Oslo og i Washington DC 1939-
1958. Men især tiden i Washington blev afgørende, ikke mindst for Danmarks 
stilling under 2. verdenskrig. 
Ved adventsmødet serveres kaffe og lidt julegodter. 

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: 
Se hjemmesiden.

Kasserer: 
Se hjemmesiden.

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

Organist: 
Vikar Timon Müller
Tlf. 2976 5518

Kirkekaffe 
Der er kirkekaffe/te i 
våbenhuset efter højmessen 
på følgende søndage kl. 10.30:
29/11, 20/12, 17/1, 7/2, 7/3.

Menighedsrådet byder på en 
kop kaffe eller te samt en små-
kage efter gudstjenesten. 
Kirkekaffe er helt uforpligtende 
og man kan deltage, hvis man 
har tid og lyst.

”De ni Læsninger i Lumsås Kirke”
søndag den 13. december kl. 10.30.

De ni Læsninger er en engelsk gudstjenesteform, som 
tager kirkegængeren med på en smuk rejse fra Skabel-
sens morgen og frem til frelsen i den Jesus, som kom 
til verden i stalden i Betlehem julenat.
De bibelske læsninger læses af medlemmer af me-
nigheden. Læsningerne erstatter prædikenen, men til 
gengæld er der nadver.
Velkommen til en anderledes og meget stemningsfuld 
gudstjeneste, som – midt i en krisetid – insisterer på 
at lede os frem mod julens glædesfyldte lys.

Juleaften i Lumsås Kirke 

– NB: Med tilmelding! 
Juleaften 24. december er der tre gudstjenester i Lumsås Kirke – således er der mulighed for at høre det 
glædelige budskab om Herrens Fødsel enten kl. 13.30, 15 eller kl.16.30. 
Deltagelse i én af disse julegudstjenester kræver dog forudgående tilmelding hos menighedsrådsformand 
Jette Greve på mail: jette.greve@hotmail.com senest den 19. december 2020. 

Nyvalgt menighedsråd
1.søndag i advent, 29. november, tiltræder det nye menighedsråd ved Lumsås Kirke, som består af 5 valgte 
medlemmer samt præsten, som er født medlem af rådet.
Det nye råd udgøres af følgende:
Jette Greve, Peter Hansen, Jørn Nielsen, Tom Andersen, Jesper Jensen og Sten Hartung. 



Sognecafemøder 
i kirken 
torsdage kl. 14-16:

Fastelavn i Lumsås Kirke 
og Forsamlingshus 

søndag den 14. 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  tønde-
slagning, 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.
NB: Der tages forbehold for evt. ændringer p.g.a. corona.

Konfirmation i Lumsås 
Kirke 
Søndag den 30. august lykkedes 
det endelig: Vi kunne få konfir-
meret årets enlige konfirmand, 
Elmer Emil Wagner, som ved en 
festlig højmesse bekræftede sin 
kristne tro.
Vi ønsker Elmer og hans familie et 
stort tillykke med dagen.

Foto: Milia Wagner.

Torsdag 21. januar kl. 14:
”Darwin og intelligent design”
Videnskabsforfatteren Leif As-
mark Jensen fortæller, hvad der 
får flere og flere videnskabsfolk 
til at forholde sig skeptiske over 
for Darwins ideer om livets tilfæl-
dige udvikling og i stedet mene, 
at livet har træk, der tyder meget 
mere på en intelligent kraft bag 
naturen. Et spændende foredrag 
om den nyeste videnskab med en af de mest vidende om Intelligent 
Design i Danmark. 

Leif Asmark Jensen

Jørgen Stoltz

Torsdag 25. marts kl. 14:
”Sangeftermiddag”. Vi både nye og gamle sange og salmer – og vi 
synger foråret og påsken ind. Undervejs serverer menighedsrådet kaffe 
og en bid brød.

Torsdag 25. februar 
kl. 14:
”Giv os naturen tilbage” – med 
naturvejleder Jørgen Stoltz. Jør-
gen Stoltz er af mange i Odsher-
red kendt som en særdels kyndig 
naturvejleder og ekspert i vilde, 
spiselige planter samt medinde-
haver af Det vilde Køkken i Klint. 

Kyndelmisse med 
Isabella Hübener på fløjte
Tirsdag 2. februar kl. 17.

Traditionen tro fejrer vi Kyn-
delmisse med en stemningsfuld 
skumringsgudstjeneste midt i 
midvinterens mørke. Kyndelmisse 
er den gamle fest for Jesu frem-
stilling i Templet 40 dage efter 
jul, men er først og fremmest en 
markering af, at Jesus er ”Verdens 
Lys”.
Ved gudstjenesten medvirker Isabella Hübener på fløjte. Isabella har 
sine rødder her i Odsherred, men er først og fremmest kendt som en 
dygtig musiker og som deltager i ”Den klassiske Musikquiz” på DR 2.

Isabella Hübener

Askeonsdagsgudstjeneste 
med Bachs cellosuiter 
onsdag den 17. februar kl. 17.

Vi forbereder os på den 40-dage 
lange Fastetid med en ”fyraftens-
gudstjeneste. Vi skal reflektere 
over, hvad Fastetiden kan bringe 
os i 2021. Måske muligheden for 
mere stilhed i dagligdagen eller 
måske muligheden for at spise 
mere klimavenligt end normalt. 
Og det hele krydres af Bachs 
unikke cellosuiter.
Aftenens solist Anker Sigfusson 
er uddannet cellist fra Det Jyske 
Musikkonservatorium med afsluttende Diplomeksamen i 1990.
Han har været fastansat cellist i Ålborg og Sønderjyllands symfonior-
kestre fra 1991 til 1996. Siden 1998 har han optrådt talrige gange som 
solist og kammermusiker i bl.a danske kirker.

Anker Sigfusson



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: 
Anders Würtzen Kjelgaard
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

Husk det nu!
 

Odden Kirke er på nettet!
 

Find os på facebook, 
www.oddenkirke.dk 

www.oddenportalen.dk

Meddelelser
Transport til kirken: Hvis ikke samkørsel er muligt, er der mulighed for flextrafik eller bus 561.
For flextrafik, ring til 70262727 (tast 2). Menighedsrådet betaler restbeløbet ud over 10 kr. Kvittering, 
med navn og kontonummer afleveres i graverhusets postkasse.

Bus 561 til og fra Gudstjeneste: Fra Havnebyen (Østrehavnevej), kl. 9.52. Fra Overby kl. 12.33.

Mobile Pay kan bruges ved kirkebøsseindsamlingen: 67180.

Menighedsrådsmøder: 5.1, 2.2, 2.3, 6.4, kl. 18.

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!

Lørdagsdåb: Tre gange om året; februar, juni, oktober – dato fastsættes med 4 mdr. interval.

Overbylegatet: Annonceres.

Odden Skoles juleafslutning: 18.12, KL. 8.45.

Nyhedsbreve: 
Se www.oddenportalen.dk

Fra Oddens sognepræst
I disse tider, hvor vi har måttet rette ind efter coronavirussen og tage de nødvendige forholdsregler, har vi i 
Odden Kirke måttet aflyse udflugter og foredrag, ligesom vi fortsat aflyser arrangementer månedsvis. Ligeledes 
tager vi afsæt i gængse restriktioner for kirkegang og kirkehandlinger. Lige nu må vi være 50 i kirken, på hver 
anden bænk og på mærkede pladser – der annonceres løbende ved ændringer. Vi må være tålmodige;hold øje 
med naboen, tag hånd om hinanden, alt bliver godt igen.
For mit vedkommende har året budt på en langvarig sygemelding, fordi jeg i marts måtte hasteindlægges på 
Rigshospitalet. Jeg fik smerter i brystet, da jeg var ude at løbe, men gode mennesker stoppede op og tog hånd om 
mig. Jeg fik indopereret en rørprotese, en metalklap og en bypass, og er nu klar igen som sognepræst i Odden sogn.
I skrivende stund, den 3.11, har vi overstået menighedsrådsvalget, men venter på den nye menighedsråds konstituer-
ing, som præsenteres i det næste kirkeblad. Valgt er Jørgen Revsbech Hansen, Susan Elisiussen, Lenda Petersen, 
Lene Vandborg, Tove Kruse og Jette Rude, og vi siger farvel til Peter Nielsen, Kirsten Rasmussen og Linda Pedersen.
Som Oddens Sognepræst må jeg udtrykke min tak for samarbejdet med det afgående menighedsråd og ikke 
mindst for samarbejdet med dem, som nu går ud. Menighedsrådet har med omhu og indsigt og ildhu arbejdet 
for Odden Kirke i Odden Sogn - anført af dets mangeårige formand Jørgen Revsbech Hansen. 

Kristian Massey Møller, Oddens Sognepræst

Konfirmander i 2020
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Konfirmandernes gudstjeneste
Torsdag 4. marts, kl. 17.30. Konfirmanderne og præsten præsen-
terer en aftengudstjeneste, hvori konfirmanderne læser og beder og 
prædiker. Efterfølgende Pizza i Våbenhuset.

Julesang i kirken
Onsdag 9.12, kl. 19. 
Med afsæt i coronareglerne, sidder vi på mærkede pladser og synger os 
nærmere julen og hinanden.

Fyraftens orgelmatine i 
Odden kirke
Fredagene 4.12, 8.1, 5.2, 5.3 og 9.4, kl. 17-17.30. 
Odden Kirkes organist spiller fyraftenen og weekenden ind; med en 
række glade og alvorsfulde musikstykker. Musikken består mest af lytte-
venlige kortere stykker, ligesom det hele varer en overkommelig halv 
times tid, der i sin korte helhed ikke griber forstyrrende ind i aftenens 
planer. Alle er velkomne til denne afveksling i dagligdagen- på vej hjem 
eller på vej til sommerhuset.

Julematine i Odden kirke
Mandag 21.12, tirsdag 22.12, onsdag 23.12, kl. 16.30-17. 
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 mu-
lighed for at stå af juletravlheden 
for en stund, sætte sig i kirkerum-
mets dæmpede belysning og høre 
stemningsfulde juletoner. De tre 
matinéer, af en halv times varig-
hed, afrundes med en fælles salme 
i højtidens tegn. Alle er velkomne.

Poul Anderssons julekort kan 
købes i Odden Kirke

Juleaftensdag i Odden kirke
Med afsæt i coronareglerne må vi være 50 i Odden Kirke, på hver anden 
række og på mærkede pladser. Juleaftensdag har vi 4 korte tjenester, kl. 11, 
12, 13 og 14 – til tjenesterne 12,13 og 14 bedes man først ankomme et kvar-
ter før, så de forrige julekirkegængere er væk. Ved indgangen meddeles det, 
når der er fyldt op i kirken. Julesøndag den 27.12 henvises til Højby Kirke.

Oddencafeen i 
Forsamlingshuset
Om coronareglerne tillader det, husk mundbind ved indgangen.

Oddencafeen 3.2, kl. 10. Historien om Havnebyens udvikling. Ved 
Peter Jensen, tilflyttende fotograf med lokalhistorisk interesse.
Oddencafeen 3.3, kl. 10. Odsherredsbetjen-
tens opsøgende og forebyggende arbejde. Ved 
Anders Larsen, politimand.
Oddencafeen 7.4, kl. 10. Barndom og gårdliv 
i Nordborg på Als. Ved Christen Duus Andersen, 
pensioneret kontorchef i Konkurrencestyrelsen, 
og forfatter til den anmelderroste barndomserin-
dring, ”Fokkegilde og Flyverskjul”.

Spisning og sangfore-
drag om Bob Dylan
Fredagscafe 5.februar, kl. 17 i Forsamlingshuset– om co-
ronareglerne tillader det, husk mundbind ved indgangen.
Vi starter med spisning, hvor vi 
tager behørig coronahensyn.
Derefter sangforedrag, hvor sang-
skriveren og trubaduren Jens 
Stage fortæller om Bob Dylan og 
synger hans sange.

Max deltagerantal 45.
Pris: 100 kr. for to retter mad og 
kaffe og foredrag.
Tilmelding senest 27.1: Inga Overgaard (i.o@overgaard.mail.dk, 
59326078) eller Bruno Lund (23423499). Arrangør: Odden Kirke.

Oddendagen
Lørdag 6. marts, 9.30-16.15 i Forsamlingshuset – om 
coronareglerne tillader det, husk mundbind ved indgangen.
9.30. Kaffe
10.00. Har vi lært noget af coronatiden? Ved Oddens sognepræst.  
10.45. Højskolesang og Oddens sang - med coronaafstand.
11.30. Frokost – med coronahensyn.
13.10. Minibanko med frie plader og gode præmier
14.15. Kaffe og foredrag.Med lune 
og humor og bid og stor viden, 
fortæller Sorø Klosterkirkes sog-
nepræst, Kristian Østergaard om, 
hvad den berømte H.C. Andersen 
mon kan give os.
16.15: Afslutning.
Max deltagerantal 45.
Pris: 100 kr. inkl. fri banko.
Tilmelding senest 26.2: Kl. 9-12 til Inga Overgaard (i.o@overgaard.mail.
dk, 59326078) eller Bruno Lund (23423499).
Arrangør: Odden Kirke og de samlede foreninger i Sjællands Odde Fællesråd.

Søslagets mindedag
Odden Kirke og Våbenkurset på Gniben plejer at højtideligholde den 22. 
marts på årsdagen for søslaget i 1808. Sidst blev det grundet coronavirussen 
aflyst. Dagen vil blive annonceret, hvis den højtideligholdes i 2021. 



      
 

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
GA: Gunhild Als
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.

*: Kirkekaffe
1): De ni læsninger
2): Gudstjenesten kl. 13 er forbeholdt risikogruppen
3): Vin i kirkens tårnrum

29. november, 1. s. advent                    10.30  LBJ 10.30  SH *           10.30  KMM

6. december, 2. s. advent                       10.30  LBJ 9.00  GA              9.00  LBJ

13. december, 3. s. advent                      9.00  KMM 10.30  SH          10.30  KMM

20. december, 4. s. advent                    14.00  LBJ 1) 14.00  SH *            10.30  KMM  

24. december, juleaften                    13, 14.30, 16 LBJ 2)    13.30, 15, 16.30 SH  11, 12, 13, 14 KMM

25. december, juledag                        10.30  LBJ 10.30  SH             10.30  KMM

26. december, 2. juledag                             Henvisning Odden 9.00  GA     10.30  KMM

27. december, julesøndag                      10.30  LBJ              NYKØBING 10.30  SH       Henvisning Højby  

1. januar, nytårsdag                                14.00  LBJ 3) 11.00  SH             16.00  KMM

3. januar, helligtrekonger                       10.30  LBJ 10.30  SH              10.30  KMM                                      

10. januar, 1. s. e. h                                     9.00  KMM 9.00  KBN          10.30  KMM

17. januar, 2. s. e. h                                   10.30  LBJ 10.30  SH *              9.00  LBJ

24. januar, sidste. s. e. h                9.00  LBJ 9.00  GA              10.30  LBJ

31. januar, septuagesima                          10.30  LBJ 10.30  SH              10.30  KMM

7. februar, seksagesima                           10.30  LBJ 10.30  SH *             10.30  KMM

14. februar, fastelavn                               10.30  LBJ 14.00  SH                9.00  LBJ

21. februar, 1. s. i. f                                      9.00  KMM           NYKØBING 10.30 GA 10.30  KMM

28. februar, 2. s. i. f                                    10.30  LBJ 9.00  SH              10.30  KMM

7. marts, 3.s.i.f                                          10.30  LBJ * 14.00  SH *             10.30  KMM

14. marts, midfaste                                    10.30  LBJ 10.30  SH              9.00  LBJ

21. marts, Mariæ bebudelse                       9.00  KMM 9.00  GA            10.30  KMM

28. marts, palmesøndag                            10.30  LBJ 14.00  SH               10.30  KMM

1. april, skærtorsdag                                   19.30  LBJ              17.00 SH 19.30  KMM

2. april, langfredag                                    10.30  LBJ               9.00 GA 10.30  KMM

4. april, påskedag                                  10.30  LBJ               10.30 SH 10.30  KMM

5. april, anden påskedag 9.00  KMM            9.00 SH 10.30  KMM

11. april, 1. s. e. p 10.30  KMM             10.30 SH 9.00  KMM


