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Odsherred kirkemusikfestival
"salmer fra en beat-tid"

12. oktober kl. 19.30 i højby kirke

Odsherred kirkemusikfestival
"salmer fra en beat-tid"

12. oktober kl. 19.30 i højby kirke



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
Inger Helth
Tlf. 29 91 55 04

 

Friluftsgudstjeneste 15. august
Årets fælles friluftsgudstjeneste for de otte sogne i det nordlige Odsherred afholdes ved 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. 

kirkebil
Kirkebilen kører til alle gudstjenester. 
Ring til taxi-vognmand 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. 
12. september. Der er kirkekaffe d. 7. 
november. 

menighedsrådsmøder
Møderne afholdes d. 10. august, 14. 
september, 5. oktober og 23. novem-
ber. Alle dage kl. 18 i menighedshuset, 
Bag Kirken 5. 

Babysalmesang fra d. 27. august     

Sang og musik i kirkerummet for de allermindste -  børn op til 12 
måneder -  v. 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.

 

Konfirmation 2022    

Nye konfirmander tilmeldes søndag d. 29. 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. 31.8. og torsdag d. 2.9. efter skoletid.

Sogneudflugt: Dejlige Odsherred! 
– onsdag d. 8. september    

Vi fejrer, at vi efter halvandet år 
med corona-restriktioner nu går 
bedre tider i møde, så vi tager en 
tur ud i vores dejlige Odsherred. 
Der bydes på formiddagskaffe 
samt smørrebrød og øl/vand på 
Café Udsigten i Høve. Vi forventer 
blot at deltagerne er vaccinerede.
Særpris i år: 150 kr. (Betales i bus-
sen eller på MobilePay 67180).
Tilmelding sker til Lene Vandborg 
på lenebirk60@gmail.com eller 
Jørgen Revsbech på 61793918 
senest d. 27.8.

Program:
8.30 Afgang fra Odden Brugs. 
8.40 Afgang fra Højby Præstegård.
9.15 Kaffe i Barkladen på Mantzhøj. Skovrider Jens Peter Simonsen fortæller om Annebjerg og Ulkerup 
skove. - Derefter besøg på fundstedet for Solvognen.
11.30 Frokost på Café Udsigten i Høve. Vi får smørrebrød samt 1 øl eller vand.
Dernæst besøg i Korskirken, Vallekilde Valgmenighed, og vi ser Vallekilde Højskoles overdådigt dekorerede 
gymnastiksal. Valgmenighedspræst Janne Sulkjær fortæller.
Forventet hjemkomst kl. ca. 16.



Høstgudstjeneste og 
frokost    

Ved høstgudstjenesten 
søndag 12. september 
kl. 10.30 medvirker 
Heidi Jeppesen på har-
monika og Finni M. 
Christensen på violin. 
Efter høstgudstjene-
sten, hvor de vil spille 
med på de kendte høst-
salmer, deltager de i 
den efterfølgende sam-
menkomst i menighedshuset. Her bydes på frokost samt øl og vand. 
Arrangementet er  gratis og kræver ikke tilmelding.

Læsekredsen    

Vi mødes i menighedshuset og 
taler om bøger, vi har læst:
Onsdag d. 29.9. kl. 10: 
Kirsten Thorup: ”Indtil van-
vid, indtil døden”. 
Onsdag d. 24.11. kl. 10: 
Anne-Cathrine Riebnitzsky: 
”Smaragdsliberen”. 
Ingeborg Gadegaard arrangerer et samlet, fælles lån på biblioteket, og 
vil du være med, så kontakt hende på tlf. 59302602.

Odsherred Kirkemusik 
Festival 2021:   

I uge 41 og 42 (11-24. oktober) afholdes kirkemusikfestival, hvor der 
i Odsherreds kirker er en vifte af arrangementer. I Højby kirke kan vi 
præsentere 
”Salmer fra en beat-tid” tirsdag 12.oktober kl. 19.30 
- en collage bestående af sang og oplæsning. En anderledes koncert, 
hvor stærke tekster fra Bibelen sammenstilles med nogle af de aller-
mest kendte beatsange fra perioden omkring 1970. Indenfor popu-
lærmusikken var det en blomstrende tid. Der var grøde i alle former 
for eksperimenter; der var endda også en Jesus-bølge, hvori bl.a. en 
musical som ”Jesus Christ Superstar” opstod. Denne koncert sætter 
fokus på sange, der ikke er så entydige i deres religiøse tilhørsforhold. 
Men berører teksterne alligevel kristen tankegang? Har 35 år gamle 
popsange med titler som ”Bridge over Troubled Water”, ”Let It Be” og 
”You’ve Got a Friend” noget at gøre i kirken? En sammenstilling med 
markante skriftsteder vil være med til at besvare spørgsmålet. Der er 
desuden ikke tale om kopiversioner af sangene, derimod om et friskt 
bud på hits fra tiden omkring 1970!
Fire fynske musikere og skuespillere står bag konceptet:
Oplæsning: Tina Kruse Andersen, sang: Simon Mott Madsen, klaver: 
Bjørn Krog Thesbjerg, orgel: Tore Bjørn Larsen (organist og korleder  
i Svendborg). To sidstnævnte er for øvrigt far og søn. - Alle kirkemu-
sikfestivalens arrangementer har gratis adgang.

Efter fyraften: Syng dansk!     
I det forgangne år er vi mange, 
der har oplevet, hvad fælles-
sang kan betyde. I dette års ”Spil 
dansk-uge” mødes vi i kirken 
efter fyraften for at synge sange 
fra højskolesangbogen. Det foregår onsdag d. 3. november kl. 16.30. 

Allehelgensdag     

Søndag d. 7. 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.

Syng med Stadsorkesteret 
5. december     

Søndag d. 5. december kl. 15 får vi besøg af Nykøbing Stadsorkester. De 
vil sørge for begyndende julestemning; på programmet er julemusik, 
salmer og sange, og der vil blive lejlighed til at synge med. Arrange-
mentet finder sted i kirken, og der er fri entré.

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 
Michael Nissen, og man mødes i konfirmandstuen ved Egebjerg kirke. 
Kontakt Anne (20164886) eller Michael (24248090), hvis du tænker, 
at sorggruppen kunne være noget for dig. 



Lumsås 
Sogn

Ånd og havets horisont:  

friluftsgudstjeneste i klint kalkbrud 
søndag 15. august kl. 11.

Kom og oplev den nordlige del af 
provstiets årlige friluftsgudstje-
neste. En udendørs gudstjeneste 
midt i Skaberens vidunderlige 
natur. I år kan Lumsås Sogn 
lægge lokalitet til begivenhe-
den, som finder sted i det stor-
slåede og lidt rå kalkbrud, hvor 
sten og skrænter brydes med det 
blånende hav. Ved gudstjenesten 
deltager kirkesangere, præster 
og gravere fra alle kirkerne i det 

nordlige Odsherred. Efter gudstjenesten byder Provstiet på en kop gratis suppe med brød til. 

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: 
Elinor Langelund
Graverhuset, Oddenvej 79A
Tlf. 59 31 18 78
E-mail:graverlumsaaskirke@
gmail.com

Kirkeværge: 
Jesper Frank Jensen
Klintvej 125A, Klint
4500 Nykøbing Sjælland
Tlf.: 2360 0231
E-mail: jesper.vvs@gmail.com

Kasserer: 
Jørn Nielsen
Æblelunden 8, Klint
4500 Nykøbing Sj.
Tlf.: 2227 0345
E-Mail: jil.nielsen@mail.dk

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/the i 
våbenhuset efter højmessen på 
følgende søndage: 1/8, 12/9, 
26/9, 31/10.

Sensommerudflugt 

til fredericia onsdag den 25. august kl. 8.30-18.
Vi skal en tur til det jyske og se Fredericias herligheder, bl.a. byens kirker og den smukke og særprægede by-
kerne samt den berømte Fredericia vold. Vi drikker kaffe og får en bolle i bussen på vej derover og spiser frokost 
på en café i Fredericia. Deltagergebyr kr. 400. Tilmelding til Jette Greve på jette.greve@hotmail.com 
senest den 15. august. 



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

Høstgudstjenesten
finder traditionen tro sted den sidste søndag i september, og det er 
i år søndag den 26. september kl. 14. Vi fejrer, at 
høsten – forhåbentlig – er 
kommet i hus, det vi skal 
leve af vinteren igennem. 
Vi synger de kendte og el-
skede efterårssalmer, og ef-
ter gudstjenesten indbyder 
menighedsrådet til kaffe, 
æblekage og fællessang i 
sognegården.

Afskedsgudstjeneste 

søndag 21. november kl. 10.30.
”For alt hvad der sker her under himlen er der et tidspunkt” – 
hedder det i Prædikerens Bog – og det gælder også ansættelser. 
Derfor tager vi afsked med sognepræst Sten Hartung, som efter 
næsten 26 år ved Lumsås Kirke skal videre til en stilling som 
sognepræst i Rørvig-Nykøbing Sjælland – vi tager også afsked 
med vores meget afholdte kirkesanger Inga Overgaard, som ef-
ter 32 års trofast tjeneste ved kirken har valgt at stoppe – og så 
tager vi afsked med præstesekretær Doris Hjort Jacobsen, som 
fratræder sin stilling, da sekretærjobbet herefter går over til Od-
denpræstens sekretær. Vi begynder dagen med gudstjeneste i kir-
ken og herefter er der reception for de afgående medarbejdere.

Kirke- og 
præstejubilæum 

søndag 12. september kl. 10.30.
I år den 31. august kan Lumsås Kirke fejre sin 125 års fødselsdag og 
samtidig kan sognepræst Sten Hartung fejre, at han pr. 1/1 2021 har 
været ansat ved kirken i 25 år. Det markeres ved en festlig gudstjeneste 
samt reception i Lumsås Kirke på denne sensommerdag.

Foto: Odsherred Provsti.

Jørgen stoltz om Odsherreds natur 
onsdag den 22. september kl. 14 
i kirken.
”Giv os naturen tilbage” – 
med naturvejleder Jørgen 
Stoltz. Jørgen Stoltz er af 
mange i Odsherred kendt som 
en særdels kyndig naturvejle-
der og ekspert i vilde, spiselige 
planter samt medindehaver 
af Det vilde Køkken i Klint. På 
denne eftermiddag i Lumsås 
vil han dele ud af sin store 
glæde ved naturen og inspirere 
til, hvordan vi hver især kan 
gøre en forskel.

”spil dansk” 
– torsdag 4. november kl. 14 i kirken.
Vi markerer ”Spil Dansk Ugen” 1.- 7. november med et arran-
gement, hvor vi synger danske sange og salmer fra Højskole-
sangbogen, Salmebogen samt de nye salmebogstillæg, som er 
blevet udgivet igennem de senere år. Undervejs holder vi en kaf-
fepause, hvor vi lige kan få skyllet stemmebåndene.

Onsdag 17. november kl. 14:
Emne: Se hjemmesiden og ugeavisen.



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:
Susan Elisiussen
Tlf. 40 28 65 90

Kirkeværge:
Lenda Petersen 
Thoustrupvej 10, 4583 Sj. Odde
Tlf. 23 32 70 87

Organist:
Flemming Dreisig 
Tlf. 24 62 11 12

Kasserer:
Jette Rude
Tlf. 53 38 05 33

Husk det nu!
 

Odden Kirke er på nettet!
 

Find os på facebook, 
www.oddenkirke.dk 

www.oddenportalen.dk

Meddelelser

Nyhedsbreve: 
Se www.oddenportalen.dk

Pastoratet Lumsås-Odden
Det har været en forandringernes tid. Covid-19 har i den grad haft indflydelse på vores hverdag de sidste 1½ 
år. Og dermed også vores kirkeliv og aktiviteter i sognet. Men nu lysner det heldigvis. Mange er vaccinerede 
og samfundet åbner igen op. Hvor er det dejligt! 
I foråret fik vi i menighedsrådet en meddelelse fra vores biskop Peter Fischer Møller. Heri lød det, at han 
påtænkte at lave et såkaldt 2 sogns pastorat. Altså to sogne med én præst. Oddens præst Kristian Massey 
Møller. Efter en periode med møder og høringssvar ligger det nu fast. Odden Sogn bliver per 1. søndag i 
Advent sammen med Lumsås Sogn til Lumsås-Odden 2 sogns pastorat, med Kristian som præst.
Og hvad får det så af konsekvenser? Den største forandring bliver for præsten, som nu skal fordele sin tid 
mellem to sogne. Det betyder at der kommer lidt færre Gudstjenester i vores kirke, og lidt færre aktiviteter 
uden for kirken bliver det muligvis også til på sigt. Præstens bolig bliver fortsat her på Odden.
Så vi lever altså stadig i en forandringernes tid her i Odden Sogn, omend forandringerne er i en noget 
mindre målestok, end den vi har 
været igennem med Covid-19! 
Men jeg er fuld af tro og håb på at 
det bliver rigtigt godt. Om ganske 
få år har vi vænnet os til at være 
en del af Lumsås-Odden 2 sogns 
pastorat. 
Det skal nok blive godt!

Venlig hilsen
Susan Elisiussen, 
formand for Odden sogns 
menighedsråd

Konfirmand-
indskrivning
22.8 ved gudstjenesten kl. 
10.30 – indskrivning efter guds-
tjenesten. 

Menighedsrådsmøder: Kl. 18, 3.8, 7.9, 5.10, 2.11, 7.12. 

Transport til kirken: Flextrafik, ring til 70262727 (tast 2). Kvittering, med navn og kontonummer 
afleveres i graverhusets postkasse. 

Bus 561: Fra Havnebyen (Østrehavnevej), kl. 9.52. Fra Overby kl. 12.33.

Mobile Pay kan bruges ved kirkebøsseindsamlingen: 67180.

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!

Julekurve: Henvendelse til Oddens sognepræst på mail:krmm@km.dk.

Kirkernes sorggruppe i Odsherred: Har du mistet en af dine nærmeste, kan det være godt og 
livgivende at tale om din sorg, og det, der tynger, og måske herigennem finde støtte til at komme 
videre med dit liv. Kontakt psykolog Anne Thomsen (20 16 48 86) eller sognepræst Michael Nissen 
(24 24 80 90).

Orgeltunden i 
Odden Kirke
Første fredag i måneden, kl. 
17-17.30. Ved Orglet Flemming 
Dreisig.



Julekrybber
27.11, kl. 10-15. På Odden 
skole, billedkunstlokalet. Lav din 
egen julekrybbe 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 
advent kl. 10.30 fremvises julekrybberne. Ingen tilmelding, spørgsmål 
rettes til Tove og Hans: 40331461.

Oddencafeen 
i Forsamlingshuset 

1.9, kl. 10. Med Johanne Schou. Mit Grønland og mit møde med De 
Kongelige. Der serveres kaffe og grønlandsk kage.
6.10. kl. 10. Fællessang og fortælling. Ved Oddens sognepræst.
3.11, kl. 10. Odsherredsbetjentens opsøgende og forebyggende ar-
bejde. Ved Anders Larsen, politimand.   
1.12, kl. 10. Julehygge. Ved Oddens sognepræst.

Sogneudflugt 
– Dejlige Odsherred
8.9, kl. 8.30-16. Odden og Højby sogne vil fejre, at vi efter halvandet 
år med corona-restriktioner, nu går bedre tider i møde. Så vi tager en 
tur ud i vores dejlige Odsherred. Nært og smukt og med indlagt smør-
rebrød og 1 øl eller vand på Udsigten i Høve. 
Vi forventer blot at deltagerne er vaccinerede. Og så medbringer vi 
kaffe til dagen.
Særlig fejringspris 150 kr. (betales i bussen eller på mobilepay 67180).
Tilmeldingsfrist 27.8. Til Lene Vandborg (lenebirk60@gmail.com), 
eller Jørgen Revsbech (61793918).
Program:
8.30 Afgang Odden Brugs. 8.40. Afgang Højby Præstegård.
9.15. Kaffe i Barkladen på Mantzhøj – Naturstyrelsen. Med fortælling 
af skovrider Jens Peter Simonsen om Annebjerg og Ulkerup skove.
Derefter besøg på fundstedet for Solvognen.
11.30. Frokost på Udsigten i Høve. Med smørrebrød og 1 vand eller 1 øl.
Derefter kørsel om Veddinge Bakker. Og så besøg i Korskirken, Val-
lekilde Valgmenighed og et kig på Vallekilde Højskoles flot dekorerede 
gymnastiksal. Med fortælling af valgmenighedspræst Janne Sulkjær. 
Derefter en kop kaffe.
Hjemkomst 16.00.

Cafe UDSIGTEN

Høstguds-
tjeneste 

19.9, kl. 10.30. Efterfølgende 
sang og traktement i konfir-
mandstuen, såfremt corona-
restriktioner tillader det.

Kirkemusikfestival
16.10, kl. 16. Program ved organist Flemming Dreisig og kirkesanger 
Alice Sarp.

Fredagscafe 
- fællessang og spisning
29. 10. kl. 17-21. Med spisning, hygge, fællessang og fortælling. Ved 
Oddens sognepræst og fortæller Erik Lyng.
Pris: 100 kr. Tilmelding senest 22.10: 
Inga Overgaard (i.o@overgaard.mail.dk, 59326078) eller Bruno Lund 
(23423499). Arrangør Odden Kirke og Odden Forsamlingshus.

Overbylegatet 
– Gårdejer af Overby Peter Nielsen og 
hustrus mindelegat
Ansøges senest 24.11. Til Oddens Sognepræst Kristian Massey Møl-
ler på mail: krmm@km.dk.
Alle, der efter Folkeskolen er uddannelsessøgende på erhvervsuddan-
nelser, gymnasieuddannelser og videregående uddannelser opfordres til 
at søge, 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 cv med studiekort eller andet, 
samt økonomisk overslag.

Allehelgensgudstjeneste
7. 11. kl. 16. På allehelgensdag mindes vores døde. Efter gudstje-
nesten kl. 16 drikker vi kaffe sammen i kirkens tårnrum, og så vil der 
være mulighed for at sætte tændte lys på gravstederne. Kirken har lys 
til alle fremmødte.



      
 

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.

*  Henv. til omegnens kirker
k:  konfirmation
1):  Konfirmandindskrivning
2):  Høstgudstjeneste

1. august, 9. s. e. trinitatis 10.30  KMM 10.30  SH 9.00 KMM

8. august, 10. s. e. trinitatis 9.00  KMM 9.00  SH 10.30 KMM

15. august, 11. s. e. trinitatis                         FÆLLES FRILUFTGUDSTJENESTE I KLINT KL. 11.00

22. august, 12. s. e. trinitatis  10.30  LBJ (K)           Ingen *  10.30  KMM 1)

29. august, 13. s. e. trinitatis 10.30  LBJ 1) 10.30 SH (K) 9.00  LBJ

5. september, 14. s. e. trinitatis 10.30  LBJ (K) 9.00  GA      10.30  KMM (K)  

12. september, 15. s. e. trinitatis                 10.30  LBJ 2) 10.30  SH  10.30  KMM 

19. september, 16. s. e. trinitatis 9.00  KMM 10.30  SH 10.30  KMM 2)

26. september, 17. s. e. trinitatis 10.30  LBJ 14.00  SH 2) 10.30  KMM

3.oktober, 18. s. e. trinitatis 10.30  LBJ 9.00  SH  9.00  LBJ

10. oktober, 19. s. e. trinitatis 10.30  LBJ 14.00  SH 10.30  KMM

17. oktober, 20. s. e. trinitatis 10.30  KMM 10.30  SH              9.00  KMM

24. oktober, 21. s. e. trinitatis 12.00  LBJ 9.00 KBN  10.30  LBJ 

31. oktober, 22. s. e. trinitatis 10.30  LBJ 10.30  SH 10.30  KMM

7. november, Alle Helgens Dag 16.00  LBJ               10.30  SH  16.00  KMM

14. november, 24. s. e. trinitatis 10.30  LBJ 9.00  KBN 9.00  LBJ

21. november, Sidste søndag i kirkeåret 12.00  KMM 10.30  SH 10.30  KMM

28.  1. søndag i advent 10.30  LBJ       10.30 KMM 9.00  KMM


