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Lumsås-Odden-Højby indbyder til fællesforedrag om:
Hans Egedes kristning af Grønland
– en succes på godt og ondt
Ved Dr.phil. i historie Thorkild Kjærgaard
Lumsås Sognegård 9.11, kl. 19

Friluftsgudstjeneste
21. august kl. 11
Årets fælles friluftsgudstjeneste for de otte sogne i det nordlige Odsherred afholdes ved Sandskredet. Husk,
at kirkebilen kan benyttes! - Efter gudstjenesten vil der være suppe med brød til alle.

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.

Babysalmesang fra d. 26. august
Sang og musik i kirkerummet for de allermindste - børn op til 12 måneder - ved kirkens organist, Lene
Søndergaard. Det foregår 8 fredag formiddage mellem kl. 10-12. Vi mødes i kirken kl. 10, og efter sang og
musik er der kaffe i menighedshuset. Tilmelding samt yderligere oplysninger hos Lene på mail til organist@
hoejby-sj-kirke.dk eller telefon 24641825. Deltagelse er gratis.

Formand for
menighedsrådet
Grethe Skovgaard
Tlf. 30 11 30 85

Konfirmation
2023

Kirkeværge
Niels-Erik Bøtker Skov
Tlf. 59 30 30 02

Nye konfirmander tilmeldes søndag d. 28.
august: Først fejrer vi gudstjeneste sammen
kl. 10.30, og så er der indskrivning af nye
konfirmander i kirkens tårnrum. Konfirmationsforberedelsen begynder i ugen efter: Hhv.
tirsdag d. 30.8. og torsdag d. 1.9. efter skoletid.

Kasserer
Inger Helth
Tlf. 29 91 55 04

Kirkebil
Kirkebilen kører til alle gudstjenester. Ring til Bos Taxi, tlf.
20 20 48 20 senest fredag kl. 16.
Kirkebilen kan også benyttes i
forbindelse med koncerter og arrangementer og skal da ligeledes
bestilles to dage før.
Kirkekaffe m.m.
Der er spisning efter gudstjenesten d. 11. september. Der er kirkekaffe d. 6. november.
Menighedsrådsmøder
Møderne afholdes d. 9. august, 13.
september, 11. oktober og 8. november. Den 22. november afholdes
konstituerende møde. Alle dage kl.
18 i menighedshuset, Bag Kirken 5.

Høstgudstjeneste og frokost
Vi fejrer årets høst søndag 11. september kl. 10.30: Ved gudstjenesten medvirker Lars Aabo på klarinet.
Herefter byder menighedsrådet på frokost samt øl og vand i menighedshuset. Arrangementet er gratis og
kræver ikke tilmelding.

Menighedsrådsvalg 2022: ”Spil dansk”-gudstjeneste
Valgforsamling i menighedshuset
Tirsdag d. 20. september kl. 19 afholdes valgforsamling, så vi kan
få valgt vores nye menighedsråd.
I Højby sidder rådet for to år ad
gangen. Kom og hør om sognets
liv og rådets spændende arbejde.
Højby sogn har brug for dig!

Læsekredsen
Vi mødes i menighedshuset og taler om bøger,
vi har læst. Efterårets tema er 1930-ernes USA:
Onsdag d. 21. september kl. 10: Maya Angelou:
Jeg ved hvorfor fuglen
synger i sit bur. Erindringer fra sydstaternes
raceopdelte samfund.
Onsdag d. 23. november kl. 10: John Steinbeck:
Vredens druer. Om fattige landarbejderfamilier,
der under den økonomiske krise drager vest på
for at arbejde i frugtplantagerne i Californien.

Odsherred Kirkemusik
Festival 2022:
”Thomas Kingo – en musikalsk billedfortælling” lørdag 22. oktober kl. 15
Forestillingen om Thomas Kingo er en blanding af koncert, fortælling
og billedshow om livsforståelse og musik i barokken. Thomas Kingo var
søn af en væver men indyndede sig hos konge og adel og blev biskop
i Odense. Han skrev krasse og kraftfulde salmer.
Søren Juhl er uddannet klassisk fløjtenist. Viola Chiekezi er uddannet kirkemusiker fra Det estiske Musikakademi og fra Det Kgl. Danske
Musikkonservatorium i København. De spiller musik fra barokken på
fløjte, klaver og cembalo, og publikum får lejlighed til at synge med
på nogle af Kingos salmer.
Alle kirkemusikfestivalens arrangementer har gratis adgang.

I Højby kirke tager vi forskud på årets Spil dansk-uge i uge 44 og
fejrer søndag d. 30 oktober kl. 10.30 gudstjeneste med særligt fokus
på dansk musik.

6. november:
Allehelgensdag
Allehelgensdag mindes vi vore døde. Efter gudstjenesten kl. 16 er der
kaffe i kirkens våbenhus, og dernæst vil der være mulighed for at sætte
tændte lys på gravstederne. Kirken har lys til alle fremmødte.

Julekoncert med Gospel
Sisters 8. december
Mange forbinder gospelsang og -musik med julen, og d. 8.12. kl. 19.30
leverer Gospel Sisters en stemningsfuld julekoncert i kirken. Gospel
Sisters består af Sabina Mathews, Susanne Wiik Kalvåg og Anette Wiik
Vesterager. Gospel Sisters er et professionelt gospelensemble, der har
eksisteret siden 1994, og gruppen har givet mere end 1500 gospelkoncerter i ind- og udland. Sabina Mathew bringer rocken ind i
gospelgenren. Med sin unikke klang har hun sunget og turneret med
en bred variant af kendte artister. Søstrene Anette Wiik Vesterager og
Susanne Wiik Kalvåg har begge sunget i Danmarks Radios Pigekor.
Siden dannede de duoen Kiwi & Tess sammen, og begge har de arbejdet
som sangere og solister i mange forskellige sammenhænge. Susanne
har derudover i mange år været dirigent for adskillige gospelkor.
Kristof Jasik spiller piano og keyboard for Gospels Sisters.
Der er fri entré til koncerten.

Sorggruppe
Kirkerne i Odsherred har en sorggruppe. Har du mistet en af dine
nærmeste, kan det være godt og livgivende at tale om din sorg og det,
der tynger. Gruppen ledes af psykolog Anne Thomsen og sognepræst
Ebba Neimann Rasmussen, og man mødes i konfirmandstuen ved
Egebjerg kirke. Kontakt Anne (20164886) eller Ebba (24978199),
hvis du tænker, at sorggruppen kunne være noget for dig.

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

Konfirmationer 24. april: Maja Blume Egeholm Hagelund Andersen
og Anastacia Svendsen.
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

Konfirmationer 1. maj: Marius Holmegaard Petersen, Simon Sørensen
(konfirmeret 26. juni), Malthe Lyngbo Rasmussen, Simon Vinther,
Willads Emanuel Schou.

Meddelelser LUMSÅS
Kirkekaffe: 14.8., 18.9., 30.10., 20.11.

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 ODDEN
Odden Kirke er lukket til slutningen af året, grundet restaurering af kalkmalerierne og at
orglet skal flyttes i tårnrummet. Under lukningen foregår gudstjenester og handlinger i Lumsås Kirke.
Gudstjeneste-Bus 561: Fra Havnebyen (Østrehavnevej), kl. 9.52. Fra Lumsås kl. 12.24
Kirkeindsamling: Mobilepay 67180.

Meddelelser FÆLLES
Julekurve: Henvendelse til sognepræst Kristian Massey Møller på mail: krmm@km.dk.
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 kronisk syge: På Nykøbing Bibliotek. Støttet
af Trygfonden, gratis deltagelse. Kontakt Anne Diemer (28937741 - diemeranne46@gmail.com).

Ud at gå med Lumsås'
glade vandrere
Har du lyst til frisk luft og en times vandretur ud i vort skønne
område, så mød op mandage og onsdage, kl. 10. Mødestedet er
bag Lumsås Gadekær på kirkens P-plads. Efterfølgende er der
mulighed for en kop kaffe i sognegården.

Friluftsgudstjeneste
Søndag 21.8, kl. 11. Odsherreds Provstis friluftsgudstjeneste – Sandskredet. Med efterfølgende
traktement og hygge.

Lumsåscafeen i
Sognegården
Lumsås Sognegård 6.9, kl. 14.Grundlovens historie og tronfølgeloven fra 1953, som banede vejen for Dronning
Margrethe. Ved Niels Linsaa, som har en enestående historisk
viden om vores fælles danmarkshistorie.
Lumsås Sognegård 4.10, kl. 14. Odsherredsbetjentens opsøgende og forebyggende arbejde. Ved Anders Larsen,
politimand.

Sensommerudflugt til
Lolland
Onsdag 24. 8 finder Lumsås sogns udflugt sted.
Vi starter kl. 8.30 præcisfra kirkens P-plads, og drikker kaffe og spiser
boller undervejs til vor første destination, nemlig Knuthenborg Safaripark. Bussen kører os rundt så vi kan nyde de grønne områder og
dyrene som går frit omkring.
Derefter går turen til Nakskov hvor vi nyder frokosten på en Café før
vi skal se Skt. Nikolai Kirke i Nakskov. En smuk kirke med lang og
spændende historie fra 1200-tallet til og ombygget flere gange.Resterne
af en kanonkugle som kirken blev beskudt med søndag den 19. juni
1659, kan ses i kirken.
På hjemvejen slår vi en smut forbi udgravningerne til Femern-forbindelsen i Rødby, Danmarks største byggeri. Eftermiddagskaffen drikker
vi i bussen på hjemvejen.
Pris alt inkl. 400 kr., som betales i bussen.
Tilmelding senest 15.8 til menighedsrådsformand Jette Greve, tlf.
2041 9206 eller e-mail: jette.greve@hotmail.com
Alle er velkommen (efter først til mølle-princippet).

Lumsås Sognegård 1.11, kl. 14. Dansk sang;
med dels fællessang og optræden. Ved De syngende pilgrimme
(organisterne og komponisterne, Allan Diehl, Michael von Bylow
og Linda Baarsgaard).

Oddencafeen i
Forsamlingshuset
(Kaffepris 20 kr.)
Oddencafeen 7.9., kl. 10.00. Danmarkshistorie –
Begyndelsen, vikingetid og middelalder. Ved Oddens sognepræst.
Oddencafeen 5.10., kl. 10.00. Danmarkshistorie – Enevælde, Dybbøl og demokrati. Ved Oddens sognepræst.
Oddencafeen 2.11., kl. 10.00. Danmarkshistorie
– Besættelse og velfærdsstat. Ved Oddens sognepræst.

Koncert med
Kåre Norge
Torsdag 22.9, kl. 19 i Lumsås Kirke.
Guitar-virtuosen Kaare Norge er kendt som en af vores bedste klassiske
guitarister, men er også optaget af den rytmiske musik og den spanske
tradition. Især har hans spanske guitar givet ham et bredt publikum
og fyldte koncertsale. Kaare Norge har spillet mere end 3500 koncerter
i Danmark og udlandet.
Billetsalg foregår via BILLETSALG.KIRKEKONCERTER.DK og billetprisen sættes til kr. 150 plus kr. + 10 i gebyr.
Arrangør: www.musikerboersen.dk

Kirkemusikfestival Brorsongudstjeneste
Søndag 16.10, kl. 10.30. Den årlige kirkemusikfestival i Odsherred Provst markeres i Lumsås Kirke med en
gudstjeneste, som er inspireret af den pietistiske salmedigter og
biskop, Hans Adolph Brorsons salmer og forkyndelse.

Dansk sang fællessang og spisning
Torsdag 27.10, kl. 17-21. Med spisning, hygge, fællessang
og fortælling. Ved Oddens kirkesanger, organist og sognepræst.
Pris: 125 kr. Tilmelding senest 22.10: Inga Overgaard (i.o@
overgaard.mail.dk, 59326078) eller Bruno Lund (23423499).
Arrangør Odden Kirke og Odden Forsamlingshus.

Høstgudstjenester i
Lumsås-Odden Pastorat
Søndag 18.9, kl. 10.30 på
Odden Havn i Auktionshallen.
Søndag 25.9, kl. 14.00 i Lumsås Kirke.
I Auktionshallen med efterfølgende traktement, og i Lumsås Sognegård
med efterfølgende æblekage.

Allehelgensgudstjeneste Julekrybber
26.11, kl. 10-15. På Odden skole, billedkunstlokai Lumsås-Odden Pastorat Lørdag,
let. Lav din egen julekrybbe sammen med dine børn eller børnebørn.
Søndag 6. 11. kl. 16 i Lumsås Kirke. På allehelgensdag mindes vi vore døde, i slægters gang og nu. Under gudstjenesten
læses navnene på årets afdødei Lumsås-Odden Pastorat op, og der er
mulighed for at tænde et lys eller flere i kirken.

Vi har papir, farver og pensler, stjerner og lys, Jesusbørn, dyr, hø, men
du kan også medbringe egne materialer. Ingen tilmelding, spørgsmål
rettes til Tove og Hans: 40331461.

Fælles foredrag om Hans
Egedes kristning af Grønland
-Ved Lumsås-Odden-Højby sogne
Onsdag 9.11, kl. 19 i Lumsås Sognegård. Ved
foredragsholder Dr.phil. i historie, Thorkild Kjærgaard. I 1721 gik den
nordnorske præst Hans Egede med sin familie i land i Grønland for at
udbrede kristendommen. Foredraget giver et indgående portræt af den
utrættelige ildsjæl og folkeoplyser, der blev ophavsmand til den måske
mest succesfulde protestantiske mission nogensinde. Der fortælles om
det nye Grønland, han skabte, og som siden på godt og ondt har været
en del af Danmarks historie.

Overbylegatet
Alle, der efter Folkeskolen er uddannelsessøgende på erhvervsuddannelser, gymnasieuddannelser og videregående uddannelser
opfordres til at søge Gårdejer af Overby Peter Nielsen og hustrus
mindelegat, hvis man er hjemmehørende eller har boet i Odden
Sogn. Med mulighed for at få hjælp og støtte til etablering, herunder studierejser og undervisningsmaterialer, eks. PC, bøger mm.
Ansøgningerne skal indeholde kortfattet motivation og cv med
fødselsdato og studiekort eller andet, samt økonomisk overslag
og bankkontonummer.
Ansøges senest 23.11. Til sognepræst Kristian Massey Møller
på mail: krmm@km.dk.

Gudstjeneste

Højby
Kirke

Lumsås
Kirke
10.30

Odden
Kirke

14. august - 9. søndag efter trin.

10.30		

21. august - 10. søndag efter trin.

FÆLLES FRILUFTSGUDSTJENESTE VED SANDSKREDET

28. august - 11. søndag efter trin.

10.30 LBJ 3)

9.00 LBJ

4. september - 12. søndag efter trin.

10.30 LBJ

10.30 KMM

11. september - 13. søndag efter trin.

10.30 LBJ (h)

10.30 KMM 1)

18. september - 14. søndag efter trin.

9.00 KMM

1)

Se Odden

25. september - 15. søndag efter trin.

10.30 LBJ

2 .oktober - 16. søndag efter trin.

10.30 LBJ

9.00 LBJ

9. oktober - 17. søndag efter trin.

10.30 LBJ

10.30 KMM

16. oktober - 18. søndag efter trin.

12.00 KMM

10.30 KMM

23. oktober - 19. søndag efter trin.

10.30 LBJ

30. oktober - 20. søndag efter trin.

10.30 LBJ 4)

10.30 KMM 1)

6. november - Allehelgens

16.00 LBJ 1)

16.00 KMM

13. november - 22. søndag efter trin.

10.30 LBJ

9.00 LBJ

20. november - sidste søndag

9.00 KMM

14.00 KMM (h)

9.00 LBJ

10.30 KMM 1)

27. november - 1. søndag i advent

10.30 LBJ

9.00/10.30 KMM*

4. december - 2. søndag i advent

10.30 LBJ

10.30/9.00 KMM*

10.30 KMM (h) 2)

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.

Odden Kirke lukket i efteråret grundet restaurering.
* Såfremt Odden Kirke åbner 1. advent:
Gudstjeneste 10.30 (Lumsås 9.00),
omvendt 2. advent.
1)
Kirkekaffe
2)
Odden Havns Auktionshal
3)
Konfirmandindskrivning
4)
Spil-dansk gudstjeneste
(h) Høstgudstjeneste

Borgere uden nemID eller adgang til computer kan henvende
sig til deres sognepræst og få de
relevante blanketter udleveret.

LBJ: Louise Buch Jensen
KMM: Kristian Massey Møller
Trundholm Tryk  59 31 50 03

