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Genforeningsdag i Lumsås Kirke
med operasanger Sofie Elkjær Jensen
den 15. juni kl. 19.30.

Kære alle i Højby sogn

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

Mens disse linjer skrives, er det marts måned. Mange aktiviteter i
kirke og menighedshus er aflyst, og vi må kun holde gudstjenester og kirkelige handlinger under ganske restriktive forhold. Vi
ved ikke, hvornår og hvordan restriktionerne lempes. Vi vover at
sætte nogle ting i kirkens kalender og i dette blad. Vi glæder os til
forhåbentlig snart at kunne ses; vi drømmer om samvær og fælles
oplevelser. Noget, ved vi, er muligt – andet, håber vi, kan lade sig
gøre! Følg med i Ugeavisen Odsherred og på kirkens hjemmeside:
hoejby-sj-kirke.dk, hvor vi annoncerer vores aktiviteter og bringer
eventuelle ændringer. Så – med alle forbehold – her kommer
sommerens program:

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

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.
Menighedsrådsmøder
Der afholdes menighedsrådsmøder
på følgende datoer: D. 13. april, d.
11. maj, d. 15. juni og d. 10. august.
For tiden afholdes møderne via Skype
og begynder kl. 18.30. Når vi vender
tilbage til fysiske møder, afholdes de
i menighedshuset og begynder kl. 18.
Se hjemmesiden for nærmere information – og for link til Skype-møder.

Ved gudstjenesten Kristi Himmelfartsdag d. 13. maj kl.
10.30 medvirker Lars Aabo på
klarinet. Vi glæder os til klarinettens bløde klang i kirkerummet.
Gudstjenesten anden pinsedag d. 24. maj kl. 10.30 bliver
med spændende og anderledes
musik: Jazzede klange spillet
af saxofonisten, fløjtenisten og
bas-klarinettisten Sarah Elgeti
og guitaristen Christian Bluhme. Ved gudstjenesten bliver
dagens tekster blive sat i relief af
Sarahs egne kompositioner, og
salmerne høres i nye bearbejdninger.

Vi savner børn og unge i kirken!
Babysalmesang og minikonfirmander genoptages, så snart
det er muligt.
Årets konfirmander har mulighed for at blive konfirmeret i
sensommeren: Søndagene d.
22.8. og 5.9. Næste års konfirmander indskrives/meldes til efter gudstjenesten søndag d. 29.8.

Læsekredsen mødes i menighedshuset onsdag d. 26. maj kl. 10 til
en samtale om den bog, der oprindeligt var på januar måneds program:
Anthony Doerrs ”Alt det lys vi ikke ser.”

Årets store, fælles friluftsgudstjeneste for de otte sogne i det nordlige
Odsherred finder sted søndag d. 15. august kl. 11 i Klint kalkbrud. Husk, at kirkebilen kan benyttes.

I juni måned synger vi sommeren ind torsdag d. 3.6. kl. 19 i kirken.
Organist Lene Søndergaard sidder bag klaveret, når vi tager fat på de
mange, skønne sommersange, Højskolesangbogen rummer.

Sogneudflugten i fællesskab med Odden sogn har vi foreløbig valgt
at udsætte; måske til september måned. Se næste blad.
Hvad vi dog ved, er, at tirsdag d. 12. oktober kommer fynske ”Beatsalmer” til Højby kirke. Det glæder vi os til.

Vi drømmer om en Sankt Hans-fest på plænen bag menighedshuset – med bålfade, midsommersang og samvær ved søens bred. Skulle
drømmen blive til virkelighed, annonceres det de sædvanlige steder.

Lørdag d. 26. juni kl. 14 låser vi kirketårnet op og byder velkommen
til ”Kirkens dag” med aktiviteter for store og små, håber vi. Nærmere
program følger.
Vi ser frem mod et forår med spirende håb.
I ønskes alle en velsignet sommer.
Louise Buch Jensen

Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.

(Carl David af Wirsén, Johannes Johansen)

101-året for Genforeningen

med Sofie Elkjær Jensen og James Sherlock.

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. 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 Sj.
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:
Kirkekaffen er indtil videre aflyst
p.g.a. Covid 19.

Genforeningen er en kæmpe national begivenhed, så derfor skal 100-års
jubilæet selvfølgelig fejres i Lumsås Kirke – og det gør vi så med et års
forsinkelse. Det sker ved et festligt arrangement i på selve Genforeningsdagen/Valdemarsdagen tirsdag den 15. juni kl. 19.30. Kongelig
operasanger Sofie Elkjær Jensen synger operaarier og fædrelandssange og hun akkompagneres af sin mand, James Sherlock, som er én
af Englands allerbedste organister. Menigheden får lejlighed til at synge
både salmer og fædrelandssange, bl.a. nogle af de smukke sange, som
Helge Rode og Carl Nielsen sammen skabte til skuespillet ”Moderen”.
Sofie Elkjær Jensen vil fra selvsamme ”Moderen” fremføre ”Min pige er
så lys som rav” og ”Som en rejselysten flåde”, og så vil hun også synge
nogle numre fra Heises berømte opera ”Drot og marsk”, bl.a. ”Åses bøn”.

Sankt Hans aften

med Duo Misha, accordeon og violin.
Tirsdag den 23. juni er der Sankt Hans-fest i Lumsås.
Festen begynder i kirken kl. 17.30, hvor der er musikgudstjeneste i midsommerens helt særlige ånd. Vi
skal høre evangeliet om festens midtpunkt Johannes
Døberen, og som et særligt indslag i gudstjenesten medvirker den unge, fremstormende duo ”Duo Mischa”
Duo Misha består af violinist Astrid Mikaelyan og accordeonist Julie Holmegaard Schade som har dannet
musikalsk par siden 2015. Her mødtes de på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København og
blev ført sammen af deres fælles temperamentsfulde,
Duo Misha.
ekspressive spillestil og kropssprog. Selvom der ikke er
skrevet meget originalt materiale for konstellationen violin og accordeon, så har duoen formået at sammensætte et stort og varieret bagkatalog, som spænder imellem Tango, Bach og ud i det moderne repertoire så som
Volodymyr Runchaks Kyrie Eleison, som duoen også har indspillet musikvideo til.
Om Covid 19 ellers vil, fortsætter vi efter gudstjenesten op på Møllepladsen, hvor vi indtager vores medbragte
mad og drikke, og hvor der vil være tale ved sognepræst Sten Hartung. Senere på aften fyres op under Sankt
Hans-bålet, hvor vi synger de kendte og elskede midsommersange.

Geoparkfestival:

Pilgrimsvandring fra Nykøbing kirke til Rørvig kirke.
Lørdag d. 3. juli byder Nykøbing kirke igen i år en vandretur i forbindelse
med Geoparkfestivalen, der i år har
’Kunst’ som tema. Vi indleder turen
med en andagt i Nykøbing kirke kl.
15.00, og begiver os herfra ud på en
ca. 11 km. lang strækning gennem
naturen med det særlige landskab
og lys, der har tiltrukket adskillige
kunstnere gennem tiden. Vi modtages et par timer senere i Rørvig kirke
med en andagt i kirken og et let måltid mad i sognehuset.
Angående tilmelding og billetter: Se
hjemmeside og Geoparkkatalog.

Årets pilgrimstur går til Rørvig Kirke.

Geoparkgudstjeneste
4. juli kl. 10.30:
Kunsten i Lumsås Kirke.

Velkommen til vores
nye graver

Elinor Langelund, som tiltrådte sin
stilling 1. februar.
Elinor fortæller om sig selv:
Jeg hedder Elinor Langelund og
er ny graver ved Lumsås Kirke. Jeg
har tidligere været gravermedhjælper og graver ved Lynge Kirke
ved Sorø.
Jeg er født og opvokset på landet
ved Horne på Fyn. For 42 år siden
flyttede jeg til Sjælland hvor jeg
nu bor sammen med min mand
på en lille ejendom lidt uden for
Ugerløse.
Dyr og planter og vores nyanlagte
havedam er min store interesse. Graver Elinor Langelund
Det er en fornøjelse at komme tilbage til landet og den skønne natur som Lumsås byder på.
Jeg håber at de som har et gravsted her på kirkegården, har lyst til at
komme forbi og hilse på.

Sommerkoncert
i Lumsås Kirke
Alterpartiet i Lumsås Kirke

Temaet for årets Geoparkfestival er ”kunst” og derfor skal denne gudstjeneste
handle om kunsten i Lumsås Kirke. Gudstjenesten vil tage os med på en vandring igennem kirkens kunstværker, en vandring som fører os fra Skabelsen
over Jesu lidelse og frem til fuldendelsen i Paradis. På den måde prøver vi at se
kirkens kunstværker i et nyt lys – som luger ind til en anden verden.

torsdag 5. august kl. 19.30.
Barokkoncert med Bachduo Copenhagen:
Stefanie Barner Madsen: Barokviolin, Mads Damlund: orgel, clavichord.
Musik af Johann Sebastian Bach, G. F. Telemann og D. Buxtehude.

Lumsås glade vandrere
Nu da vi igen må mødes i større grupper udendørs, må det være tid at
genoptage vore vandreture.
Vi er en gruppe, som hver onsdag vandrer en times tid omkring Lumsås.
I skove, ved strand, mark og i sommerhusområder osv.
Vi nyder naturen i vores skønne område og får set meget på vore ture og
måske lidt snak. Alle er velkomne!
Vi mødes 21. april kl. 10.00 på Lumsås Kirkes P-plads (bag ved
Gadekæret).
Vel mødt Jette Greve

Bachduo Copenhagen

Jeg holder af hverdagen
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

”Jeg holder af hverdagen”, sang Dan Turèll. Og jeg holder også af hverdagen – i den dag som går, og som
peger fremad. Med faste rutiner og forudsigelighed i sin indbyggede uforudsigelighed. I tidens fylde, hvor
alt bare er. Samtidig med, at intet er, som det var, og at intet bliver, som det var. Sådan, som vi har oplevet
det i coronatiden, som har grebet ind i hverdagen og forandret den. Samtidig med, den også har befæstet
den. Forstået sådan, at vi ikke kunne flygte fra hverdagen, men måtte være i den. Hvad der nu tæller, er, at
vi nu må være taknemmelig for, at vi nu bliver vaccineret. Og så kan vi ellers komme i gang igen. Endda
måske lidt klogere på livet og os selv. For Odden Sogns vedkommende handler det om, at vi forhåbentlig
kan se frem til snart at ses igen til faste arrangementer. Som Oddencafeen i Forsamlingshuset. Også Oddendagen og Fredagscafeen og Højskoleaftener. Samt orgelstunder og sang og møder i Odden Kirkes dejlige
rum. Derfor præsenterer vi også i dette Kirkeblad en appetitvækker, som annonceres hen ad vejen, når det
er muligt at fastlægge tid og dato. Orgelspil med fadervor og velsignelse annonceres med tidspunkt, også
Havnegudstjenesten og Friluftsgudstjenesten.
Venlig hilsen
Kristian Massey Møller, Oddens Sognepræst

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

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.

Husk det nu!

Mobile Pay kan bruges ved kirkebøsseindsamlingen: 67180.

Odden Kirke er på nettet!

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!

Find os på facebook,
www.oddenkirke.dk
www.oddenportalen.dk

Lørdagsdåb: Tre gange om året; februar, juni, oktober – dato fastlægges med 4 mdr. interval. Næste
gang 12.6, kl. 10-12.

Menighedsrådsmøder: Kl. 18, 8.4, 4.5, 1.6, 3.8.

Overbylegatet: Annonceres.

Årets konfirmationer
Søndag 2.5: Lauge Andersson.
Søndag 27.6 kl. 10.30: William Linaa Steiness, som bor i Bruxelles.
Lørdag 21.8, kl. 10: Mikkel Klink Fabisak,
Rebecka Dicte Steenstrup Petersen.
Lørdag 21.8, kl. 11: Anna Rose Kirkeby Madsen,
Amanda Hyldedahl Petersen.
Søndag 5.9, kl. 10.30: Fie Høholdt Olskjær Jørgensen.
*Simon Wederkinck Munck konfirmeres i Hundige Kirke.

Oddencafeen i
forsamlingshuset
Første onsdag i måneden, Kl. 10. Sang og hygge og fortælling.
Ved Oddens sognepræst. 20 kr. for kaffe og brød.

Forårsstund/Sommerstund i Odden Kirke
Fredage – månedligt, kl. 17-17.30. Ved Orglet Flemming Dreisig.

Havnegudstjeneste
På området foran Lystbådehavnen 25.7, kl. 10.30.

Provstiets
friluftsgudstjeneste

Kirkekunst i Odden Kirke
Om den berømte maler Niels Larsen Stevns og hans forsøg på at male
Jesus Kristus ind i det 20. århundrede.
Billedforedrag ved Oddens sognepræst.

Den fortabte søn i Bjedstrup Kirke. Af Niels Larsen Stevns

I Klint 15.8, kl. 11.

Kirketimen i Odden Kirke

Årstidssang i Odden Kirke
Ved organisten og kirkesangeren og Oddens sognepræst.

Coronakrisen i et tilbageblik. Ved Oddens sognepræst.

Velbekommen fra Odden
GrundlovsKirke
dag
Fællesspisning i Forsamlingshuset med fortælling af Oddens sogneI Odden Kirke eller andetsteds.

præst.

Gudstjeneste

Højby
Kirke

Lumsås
Kirke
14.00 SH

Odden
Kirke

11. april, 1. s. e. påske

10.30 KMM

18. april, 2. s. e. påske

10.30 LBJ

25. april, 3. s. e. påske

10.30 LBJ

10.30 SH

9.00 LBJ

30. april, bededag

10+12 LBJ (k)

10.30 SH

10.30 KMM

2. maj, 4. s. e. påske

10.30 LBJ (k)

14.00 SH

10.30 KMM (k)

9. maj, 5. s. e. påske

9.00 KMM

*		

9.00 KBN

9.00 KMM
10.30 KMM

10.30 KMM

13. maj, Kristi himmelfartsdag

10.30 LBJ 1)

10.30 SH

10.30 KMM

16. maj, 6. s. e. påske

10.30 LBJ

9.00 SH

10.30 KMM

23. maj, pinsedag

10.30 LBJ

10.30 SH

10.30 KMM

24. maj, anden pinsedag

10.30 LBJ 2)

Nyk. 10.30 SH

10.30 KMM

30. maj, Trinitatis søndag

10.30 LBJ

14.00 SH

6. juni, 1. s. e. trinitatis

10.30 LBJ

13. juni, 2. s. e. trinitatis

9.00 KMM

9.00 GUA

9.00 LBJ
10.30 KMM

10.30 SH

10.30 KMM
10.30 KMM

20. juni, 3. s. e. trinitatis

10.30 LBJ

9.00 SH

27. juni, 4. s. e. trinitatis

10.30 LBJ

14.00 SH

4. juli, 5. s. e. trinitatis

10.30 LBJ

10.30 SH

11. juli, 6. s. e. trinitatis

9.00 LBJ

9.00 KBN

10.30 LBJ

18. juli, 7. s. e. trinitatis

10.30 LBJ

10.30 GUA

9.00 LBJ

9.00 GUA

10.30 KMM

25. juli, 8. s. e. trinitatis

9.00 KMM

10.30 KMM (k)
9.00 LBJ

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

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.

LBJ: Louise Buch Jensen
SH: Sten Hartung
KMM: Kristian Massey Møller
GA: Gunhild Als
KBN: Karin Bundgaard Nielsen

* Henv. til omegnens kirker
k: konfirmation
1)
: Lars Aabo medvirker
2)
: Sarah Elgeti medvirker

Trundholm Tryk  59 31 50 03

