Kirkebladet
HORSLUNDE · NORDLUNDE · NØBBET · KØBELEV · VINDEBY · UTTERSLEV · HERREDSKIRKE · LØJTOFTE

Fælleskabet
Vi er nu godt i gang med Trinitatis-tiden. Det betyder, at den
lange periode med helligdage er slut, og vi er nu i gang med at
høre om Treenigheden. Gud Fader, Gud søn og Gud Helligånd.
Vi hører om, hvad et godt kristenliv er – ja vi hører om det kristne
fællesskab, om at mennesker trives bedst med andre. Og se netop
fælleskabet er noget, som er så uendelig vigtigt. Jeg har i de
forgangne år været så heldig at få lov til at opleve fællesskaberne
rundt om i sognene, og er blevet meget imponeret over den
gode måde man hjælper hinanden og ønsker at glæde hinanden.
Det, som er så berigende, er, at vi stille og roligt også er blevet
bedre til at kigge over sognegrænserne til hinanden og tale med
hinanden om fællesskab, ja samarbejde.

Nr. 2 Sommer/Efterår

Menighedsrådene er på Nordvestlolland blevet enige om, at vi
ønsker at gå sammen om nogle fælles aktiviteter så som en
større koncert eller foredrag des lige - så vi går en spændende
fremtid i møde her på vores lille egn.
Men lige nu glæder vi os over, at sommeren står for døren, og
inden længe skal landmændene igen i gang med at høste, og så vil
vi glæde os sammen ved høstgudstjenesterne rundt om i kirkerne.
Det ser vi frem til fra os præsters side. Jeg glæder mig til endnu
en spændende og dejlig tid sammen i kirkerne med Jer.
Rigtig god sommer.
Sognepræst Susanne Oxholm Bay Jacobsen

Juli, august, september & oktober 2018
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Sommeraktiviteter
i skolernes
sommerferie
1. august, kl. 9.00-15.00 i Horslunde
præstegårdshave og konfirmandstueen
Igen i år har Menighedsplejen UtterslevHerredskirke-Løjtofte sogn og Horslunde,
Nordlunde og Nøbbet sogne planlagt en
aktivitetsdag. Det er Sportsråd Lolland,
der i samarbejde med Lolland Kommunes Kultur &Fritid, der koordinerer tilmeldinger.
Aktiviteter:
● Skydning: det handler om ikke at
ramme ”plet” men at have det sjovt.

Andagter på Bøgelunden

3. juli, kl. 14.00 på Bøgelunden
(MEL/SOXJ)
7. august, kl. 14.00 på Bøgelunden
(MEL/SOXJ)
2. oktober, kl. 14.00 på Bøgelunden
(MEL/SOXJ)
6. november, kl. 14.00 på Bøgelunden
(MEL/SOXJ)

Næste års
konfirmationer
13. september, kl. 16.30 i Horslunde kirke
Elever fra Horslunde Skolernes kommende 7. klasser har fået brev med invitation til undervisning og konfirmation.
Evt. andre, der ønsker konfirmation i en
af kirkerne her, bedes henvende sig til
præsten. Undervisningen foregår klassevis i Horslunde inden for normal skoletid.
Tilmelding til præsten i Horslunde.
Der er indskrivning til årets konfirmandforløb tirsdag den 13. september kl. 16.30
i Horslunde kirke.

Sæsonens opskrift
Pastorens kanelkage

Der er gudstjeneste for beboerne på Bøgelunden den første tirsdag i måneden.
Præsterne, Merete Lei og Susanne Oxholm Bay Jakobsen, skiftes til at stå for
forkyndelsen.
Organist og sanger fra Horslunde kirke
spiller klaver og synger for.

Walk & talk

● Sy og strik: Du får mulighed for at
prøve at sy eller strikke.
● Male på lærred: Måske er der en
kunstner gemt i dig?

75 g smør
400 g mel
30 g gær
2 dl mælk
1 tsk. kardemomme
2 spsk. sukker
½ tsk. salt

● Træværksted: Her kan du save,
hamre, slå søm i og efterfølgende
dekorere håndværket.
Forplejning: Frokost inkluderet og dagen sluttes af med saft og grillet ”skumfiduser” i kiks.

Lun mælken – gær kommes i +
smeltet smør. Resten tilsættes og
det hele æltes sammen. Dejen
rulles ud i en firkant: 20x40 cm
og ½ cm tyk.

Hvor afvikles aktiviteten: Horslunde
Præstegårdshave og konfirmandstuen,
Pederstrupvej 5, 4913 Horslunde.
Hvornår: Onsdag den 1. august.
Tidsrum: Kl. 9.00 - 15.00
Deltagernes alder: 0. klasse - 7. klasse.
Specielle krav og lignende, min./max.:
Minimum 10 og maksimum 30 deltagere.
Deltagerbetaling: Gratis.
Forældre må selv sørge for transport til
og fra aktiviteten.
Tilmelding: Til Ulla Nielsen Gotsæd på
tlf. 27 81 02 25.
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9. august, kl. 10.30 ved Utterslev
præstegård
Ca. hver 14. dag er vi en gruppe af mennesker fra hele Nordvestlolland som går
en tur af ca en times varighed. Så har du
lyst til at komme ud og gå og få en snak
om alt mellem himmel og jord, så stød
til os. Der skrives på vores hjemmesider,
Facebook og i Folketidende, hvorfra vi
starter - ellers ring til sognepræst Susanne
Oxholm Bay Jacobsen.

200 g smør
100 g sukker
3 spsk kanel
Smør, sukker og kanel piskes sammen og smøres ud på dejen – rul
sammen på den lange led. Skær i
2 cm tykke skiver. Kommes i form
– hæver imens ovnen varmes til
200°C. Eller hæver til ca. dobbelt
størrelse. Bages ca. 25 min på
nederste rille. Pyntes med glasur.

O P S L A G S TAV L E N
Beretning til Horslunde, Nøbbet og Nordlunde sognes samt Utterslev, Herredskirke og Løjtofte sognes årsmøde i Menighedsplejen 3. april 2018
For godt et år siden - helt nøjagtigt d. 25.
marts - blev et begyndende samarbejde
mellem de 4 sogne Horslunde, Nøbbet,
Nordlunde og Utterslev, Herredskirke og
Løjtetofte sogn formaliseret ved den stiftende generalforsamling.
Menighedsplejen er nu en selvstændig
forening med vedtægter, bestyrelse og
økonomi. Det betyder også, at vi som
forening nu er del af Samvirkende Menighedsplejer som er en folkekirkelig landsorganisation for menighedsplejer i Danmark. Ligeledes har menighedsplejen
som en selvstædig forening mulighed for
at søge diverse tilskud.
Jævnfør vedtægterne skal bestyrelsen
være forankret i respektive menighedsråd
(MR) ved at hvert MR vælger en repræsentant gældende for MR´s valgperiode.
Fra Horslunde MR er det Connie Petersen
- fra Nøbbet Lisbeth Sørensen - fra Nordlunde Kirsten Jensen og Ulla Nielsen Gotsæd er valgt fra UHL sogn. Ligeledes skal
minimum en af sognets præster være repræsenteret. Det blev Merete Lei, som
aktuelt er på barsel. Derudover blev Bente
Dichow, Ulla Jensen og Lisbeth Larsen
valgt til bestyrelsen.
Hvad har vi så haft af aktiviteter i løbet
af det forgangne år?
Vi var med i ”Sommereferie aktiviteter
2017”, hvor vi den 2. august afholdte en
kreativ dag for skolesøgende børn fra 0. til
7. klasse. Vi havde 4 workshop: Skydning,
Mad over bål, Sy og strik og Træværksted.
34 tilmeldte sig denne dag og vi kunne næsten ikke få hænderne ned. På dagen mødte
16 op, men de 16 fik helt sikkert en god
dag og alle havde et eller andet (et fuglehus, en skydeskive, en sy eller strikketing)
med sig hjem. For os i menighedsplejen
blev det en lærerig dag. Vi var lidt glade
for, at alle ikke mødte op og fandt ud af,
at det kræver god planlægning og forberedelse.
Til jul var vi ude med en julestjerne til de,
som i årets løb havde mistet sin ægtefælle
- en kær hilsen i en svær tid. Ligeledes var
vi på Bøgelunden med blomster til beboerne og som noget nyt havde vi koret fra
UHL med. Johan som er leder for koret
havde sammensat et program af julens
kendte melodier. Der blev sunget igennem
og jeg tror godt, at jeg pva os der var med
- blev én i den grad - livsbekræftende - op-

levelse rigere. Jeg kan i hvert fald ikke
sige mig fri for en lille tåre i øjenkrogen.
Som noget nyt var alle kort til disse blomsterhilsner lavet af årets konfirmander. En
idé som Karin Andersen kom med. Det
blev ikke mindre rørende at se beboernes
glæde, da disse kort blev vist og læst op.
Flere havde skrevet en kær lille hilsen i
kortet. Tak for den idé Karin. Den er kommet for at fortsætte.
Vi havde både i dagspressen og kirkebladet
annonceret om, at der kunne søges om julekurve. Der kom 13 ansøgere og alle fik
en julekurv indeholdende ting til en julemiddag og noget frokost ligesom der var
julegaver til børn under 15 år. Jeg har efterfølgende kontaktet 2 af disse ansøgere og
begge giver udtryk for, at det gjorde en
forskel for deres juleaften.
Menighedsplejen har i et enkelt tilfælde
- efter henvendelse til præsten, ydet hjælp
til noget mad.
Midler til disse aktiviteter.
Som jeg nævnte - har menighedsplejen som
forening - mulighed for at søge tilskud til
aktiviteter. Lisbeth vil under fremlæggelse
af regnskab - komme mere detaljeret ind
på de enkelte områder. Derfor vil jeg blot
her nævne, at vi søgte og fik kr. 2000,- fra
soroptimisterne. Ligeledes har vi søgt Lolland Kommune fra social services §18 og
her fået tilsagn om kr. 6000,Ellers får vi midler fra diverse arrangementer i MR regi i form af overskud fra loppemarked, lotteri, aktionen m.m.
Her fra årsmødet skal lyde en stor tak til
ALLE, som på en eller anden måde bidrager til, at vi i menighedsplejen kan gøre en
enkelt dag sjovere samt yde omsorg og næstekærlig til vore sognebørn.
Fremadrettet.
Vi har mod på og besluttet, at vi igen i år
vil være et tilbud til en sommerferieaktivitet med en kreativ dag. Vi tænker at anvende midlerne fra kommunen til denne dag.
Vi skal fortsat tilbyde julehjælp til værdigt
trængende. Dog har vi drøftet, at det skal
være muligt at koordinere med andre
hjælpeorganisationer ved, at ansøger på
ansøgningsblanket giver samtykke til, at

det gøres. Vi mener, at vi på den måde vil
kunne hjælpe flere - så alle får og ingen får
2 gange.
Blomster og kor på Bøgelunden - min beskrivelse af det lægger op til, at det skal vi
bare!
Som noget nyt er der i bestyrelsen fremkommet et forslag om, at sende en indbydelse ud sammen med blomsterne til enker
og enkemænd - til et arrangement evt. i
januar med noget mad og hygge.
Konfirmationstøj - Genbrug er IN
Vi har i bestyrelsen drøftet om der blandt
konfirmander og deres forældre - kunne
være interesse for et arrangement, hvor
det kunne være muligt, at erhverve sig
”billigere” konfirmationstøj.
I hvilken form - det har vi ikke opskriften
på og vi modtager gerne forslag til gode
idéer til: Hvordan kunne det arrangeres?
Skal det være gratis? Jeg ved at det er
en aktivitet, som Susanne Oxholm Bay
Jacobsen gerne vil gå ind i.
Folkekirkens Feriehjælp - hvor vi kan
sende familier med på ferie.
TAK.
Kære medbestyrelse - tak for jeres engagement og vilje til at stille op og være behjælpelige ved vores afholdte aktiviteter.
Tak til jer frivillige udenfor bestyrelsen,
der stiller op ved behov for hjælp.
Tak til respektive menighedsråd for de arrangementer, som I er en del af bl.a. loppemarkedet, hvor rigtig mange - hen over en
hel weekend - giver en hånd med.
Tak til dagspressen for altid at være villig
til at omtale, når vi har noget på hjertet.
Uden jer - vil en menighedspleje ikke kunne leve op til sit formål: Nemlig at varetage kirkeligt sociale opgaver over for
vores sognebørn, enkelt personer såvel
som grupper.
Til orientering var der ved årsmødet genvalg til bestyrelsen.
Med venlig hilsen
Menighedsplejen
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HORSLUNDE · NORDLUNDE · NØBBET SOGNE
I N F O

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådenes møder er offentlige
og afholdes i Konfirmandstuen i Horslunde Præstegård.
Det fælles aktivitetsudvalg holder møde
torsdag den 20. september kl. 19.00
Horslunde menighedsråd mødes torsdagene den 16. august og 20. september
og 8. november kl. 18.00

Forårets
konfirmationer

29. maj, i Nordlunde kirke
blev Melanie, Stine og Mathilde konfirmeret.

Vi havde fire dejlige konfirmationsgudstjenester i vores kirker her i april-maj
2018:
27. april, i Horslunde kirke
- blev fem unge konfirmeret: Lucas,
Caroline, Emilie, Kimmie og Silke.

Nordlunde menighedsråd har aftalt
møder onsdagene den 15. august og 24.
oktober kl. 19.00
Nøbbet menighedsråd mødes onsdagene den 15. august og 24. oktober kl. 9.30

Asylet har fået nyt tag

Fællesmøde for alle 3 menighedsråd
tirsdag den 30. oktober kl. 19.00
Så hvis du har idéer til foredrag, koncerter eller andre arrangementer, så kom
med det inden, så kan det måske komme
på programmet til vinter!

Farvel fra sognepræst
Karin Andersen

Hvis man har været forbi kirken og Asylet her i foråret, har man nok allerede
opdaget det: Asylet - der fungerer som
graver-hus - har fået lagt nyt stråtag.
6. maj, i Nøbbet kirke
- deltes Louise og Sofie om opmærksomheden.

Sognepræst Merete Lei vender tilbage
fra barsel og ferie den 21. august. Hun
deler sin barselsorlov med barnets far,
Esbern, som er præst i Majbølle-Vigsnæs, hvor jeg får lov at vikariere, når mit
barselsvikariat i Horslunde-NordlundeNøbbet udløber den 22. juli.
Jeg har været
meget glad for
at være tilbage i sognene.
Det var dejligt
at få lov til at
følge konfirmanderne fra
(næsten) start
til slut. Og at
tumle med de unge minikonfirander plus
alle de andre, der er kommet i kirken.
Der har - igen - været et godt samarbejde
med menighedsråd, ansatte og præstekolleger, mange gode møder med folk i glæde og sorg, og bageren er fortsat øens
bedste, så jeg vil savne jer.
Tak for ni gode måneder!
Kærlig hilsen
Sognepræst Karin Andersen
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10. maj, i Horslunde Kirke
- havde vi årets største hold med Mathilde,
Benjamin, Markus, Ida, Sofie, Sebastian
og Line.

Vi er meget tilfredse med taget, det er
meget smukt og skulle gerne holde omkring 30 år.

Kirke og kristendom
Børnene 3. klasse fra Realskolen vil i
efteråret deltage i ”kirke og kristendom”
i Horslunde kirke. Klassen kommer sammen med sin lærer og bliver undervist af
præsterne Merete Lei og Susanne Oxholm Bay Jacobsen. Det er et forløb, der
minder om det, man andre steder kalder
minikonfirmander. Børnene lærer, som
navnet lyder, om kirke og kristendom.
Forløbet afsluttes med en familiegudstjeneste 1. søndag i advent kl. 14.00 i
Horslunde kirke.

HORSLUNDE · NORDLUNDE · NØBBET SOGNE
D E T S K E R

Andagter på Bøgelunden

Høsten i kirkerne

3. juli, kl. 14.00 på Bøgelunden

1. september, i Horslunde
Der er høstmarked i Horslunde, hvor hele
byen markerer årets høst. Kirken er høstpyntet og åben. Traditionen tro slutter
Ravnsborgskolen deres lørdagsskole af
med høstgudstjeneste i kirken.

7. august, kl. 14.00 på Bøgelunden
2. oktober, kl. 14.00 på Bøgelunden
6. november, kl. 14.00 på Bøgelunden
Der er gudstjeneste for beboerne på Bøgelunden den første tirsdag i måneden.
Præsterne, Merete Lei og Susanne Oxholm
Bay Jakobsen, skiftes til at stå for forkyndelsen. Organist og sanger fra Horslunde
kirke spiller klaver og synger for.

Litteraturklubben

6 høstgudstjenester:

2. september, kl. 19.00 i Horslunde kirke
Nyd den smukt pyntede kirke til en hyggelig aftengudstjeneste, hvor vi får besøg
af den dygtige sanger, Jesper Mørch Idziak. Jesper har en dejlig baryton/tenorstemme, som han bl.a. har brugt i kammerkor i Nakskov og Sakskøbing og som
afløser i utallige kirker.

Første torsdag i måneden kl. 19.00-21.00
Kan du lide at læse og tale om litteratur?
Så kan det være, at litteraturklubben er
noget for dig. Klubben mødes en gang om
måneden. Kontakt sognepræst Merete Lei
for at høre nærmere.

Om han også synger på jobbet som lokomotivfører, vides ikke, men han er værd
at lytte til! Efter gudstjenesten er der kaffe og kage til alle.
4. september, kl. 9.30 i Horslunde
kirke
Kirken er stadig pyntet til høst, og det
skal de mindste børn fra dagplejen have
glæde af. Evt. andre med små børn er
velkomne til den korte gudstjeneste.

De drikker kaffe og spiser kage til. Efter
sommerferien mødes vi første gang igen
onsdag den 1. august.
Kunne du også tænke dig at være med, så
kontakt sognepræst Merete Lei.

23. september kl. 19.00 i Nøbbet kirke
Også i Nøbbet kirke bliver høstgudstjenesten krydret med sang udefra:

De fem festlige herrer, der har fundet sammen i Old Jacks, vil give eksempler på
deres repertoire i løbet af gudstjenesten.
Aftenen sluttes af med kaffe og kage.

Spaghettigudstjenester

Garntrisserne
1. august, kl. 14,00 i konfirmandstuen
i præstegården, Horslunde
Garntrisserne er en tapper flok, der mødes hver onsdag kl. 14.00 -16.30 for at
strikke og hækle gode ting og sager, som
kan sælges eller sættes som præmier i
lotterier til fordel for Menighedsplejen i
Horslunde og omegn.

16. september, kl. 19.00 i Nordlunde Kirke
Høsten skal fejres i Nordlunde kirke i selskab med Svend-Erik Lohse, som ikke bare er kendt for at sælge dametøj i Nakskov,
men også for at synge i kirker, til Nytårskoncerten i Nakskov
og andre steder, hvor
der er brug for et vellydende og festligt
indslag. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kaffe
og kage.

5. september, kl. 10.00 i Horslunde
kirke
Børnehaven kommer i kirke til høstfortælling onsdag. Også her er andre med
mindre børn velkomne.

27. september, kl. 17.00 og 25. oktober,
kl. 17.00 i Horslunde kirke
Det er ikke sikkert, at der bliver serveret
spaghetti, men det er sikkert, at det er
gudstjeneste for børn, og at der er god,
børnevenlig mad efter gudstjenesten til
både børn og voksne. Gudstjenesterne
holdes i absolut børnehøjde, dvs. korte
og forståelige. Vi spiser bagefter sammen i præstegårdens konfirmandstue, og
der er en kreativ aktivitet for børnene,
når de har spist. Vi siger godnat ca. kl.
18.30. Deltagelse er gratis. Tilmelding
kan ske til præsten, gerne tre dage før.
Bestemmer I jer først i sidste øjeblik, så
kom alligevel - vi finder nok en plads!

Alle Helgen
4. november, kl. 17.00 i Nøbbet kirke og
4. november, kl. 19.00 i Horslunde kirke
Alle Helgen Søndag er det alle helgens
dag, som handler om døden - ikke bare
sorgen, men også håbet om det bedre
sted, hvor de døde nu er. Vi mindes særligt de, der er blevet begravet eller bisat
fra kirkerne det sidste år.
5

KALENDER · GUDSTJENESTEPLAN
JULI

A U G U S T (fortsat)

S E P T E M B E R (fortsat)

1. juli, 5. søndag efter trinitatis
Nøbbet
kl. 16.00 v. KAA
Utterslev
kl. 14.00 v. SOXJ
Sommerfest (s. 11)

5. august, 10. søndag efter trinitatis
Horslunde
kl. 9.00 v. SOXJ
Købelev
kl. 10.15 v. SOXJ

4. september, Børnegudstjeneste
Horslunde kirke kl. 9.30 v. SOXJ
og MEL
Gudstjeneste for de mindste (s. 5)

3. juli, Andagt på Bøgelunden
Bøgelunden
kl. 14.00 v. KAA
8. juli, 6. søndag efter trinitatis
Købelev
kl. 9.00 v. KAA
Horslunde
kl. 10.30 v. KAA
15. juli, 7. søndag efter trinitatis
Nordlunde
kl. 9.00 v. KAA
Købelev
kl. 10.15 v. KAA
med dåb
22. juli, 8. søndag efter trinitatis
Utterslev
kl. 9.00 v. KAA
Nøbbet
kl. 10.30 v. KAA
28. juli, dåbsgudstjeneste
Købelev
kl. 11.00 v. SOXJ
29. juli, 9. søndag efter trinitatis
Løjtofte
kl. 9.00 v. SOXJ
Vindeby
kl. 10.15 v. SOXJ
AUGUST
1. august, Aktivitetsdag for børn
Horslunde præstegårdshave og konfirmandstuen, kl. 9.00
1. august, Garntrisserne
Horslunde præstegård kl. 14.00
Garntrisserne starter op efter sommerferien
4. august, dåbsgudstjeneste
Utterslev
kl. 11.00 v. SOXJ
med dåb
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7. august, Andagt på Bøgelunden
Bøgelunden kl. 14.00 v. MEL/SOXJ
9. august, Walk og talk
Utterslev præstegård kl. 10.30
12. august, 11. søndag eft. trinitatis
Horslunde
kl. 9.00 v. SOXJ
Utterslev
kl. 10.30 v. SOXJ
19. august, 12. søndag eft. trinitatis
Vindeby
kl. 10.30 v. SOXJ
Herredskirke
kl. 16.30 v. SOXJ
m/efterflg. grill-arrangement (s. 11)
21. august, Utterslev Koret
Utterslev sognegård kl. 16.00
Opstart efter sommerferien (s. 11)
26. august, 13. søndag eft. trinitatis
Nøbbet
kl. 9.00 v. MEL
Nordlunde
kl. 10.30 v. MEL
Købelev
kl. 11.00 v. SOXJ
Havegudstjeneste, grill og krolf (s. 9)
30. august, Dameklubben
Paradishaven i Utterslev kl. 14.00
(s. 11)
S E PT E M B E R
1. september - Høstdag
Horslunde
v. MEL
Høstgudstjeneste (s. 5)
2. september, 14. sønd. eft. trinitatis
Horslunde
kl. 19.00 v. MEL
Høstgudstjeneste (s. 5)

4. september, Tirsdagstræf
Vindeby præstegård kl. 10.00
(s. 9)
5. september, "Høstfortælling"
Horslunde
kl. 10.00 v. SOXJ
og MEL
Børnehaven kommer i kirke (s. 5)
9. september, 15. sønd. eft. trinitatis
Købelev
kl. 19.00 v. SOXJ
Høstgudstjeneste (s. 5)
11. september, Børnehave høstgudstjeneste
Købelev
kl. 10.00 v. SOXJ
11. september, Hobbyklubben
Købelev præstegård kl. 18.30
(s. 8)
13. september, indskrivning til konfirmandfundervisning f. Horslunde
Horslunde kirke kl. 16.30 (s. 2)
16. september, 16. sønd. eft. trinitatis
Nordlunde
kl. 19.00 v. MEL
Høstgudstjeneste (s. 5)
Utterslev
kl. 16.30 v.SOXJ
Høstgudstjeneste (s. 11)
23. september, 17. sønd. eft. trinitatis
Nøbbet
kl. 19.00 v. MEL
Høstgudstjeneste (s. 5)
25.september, Hyggeklubben
Købelev præstegård kl. 12.45 (s. 8)

KALENDER · GUDSTJENESTEPLAN
S E P T E M B E R (fortsat)

O K T O B E R (fortsat)

26. september, Litteraturkredsen
Købelev præstegård kl. 13.00 (s. 8)

28. oktober, 22. sønd. eft. trinitatis
Horslunde
kl. 10.30 v. MEL
Købelev
kl. 19.00 v. SOXJ

27. september, Spaghettigudstjeneste
Horslunde
kl. 17.00 v. MEL
30. september. 18. sønd. eft. trinitatis
Horslunde
kl. 10.30 v. MEL
Løjtofte
kl. 9.00 v. SOXJ
Købelev
kl. 10.15 v. SOXJ

30. oktober, Hyggeklubben
Købelev præstegård kl. 12.45
Hygge i præstegården (s. 8)
31. oktober, Litteraturkredsen
Købelev præstegård kl. 13.00 (s. 8)

OKTOBER

NOVEMBER

2. oktober, Tirsdagstræf i Vindeby
Vindeby præstegård kl. 10.00 (s. 9)

4. november, Alle helgens dag
Købelev
kl. 14.00 v. SOXJ
(s. 9)
Utterslev
kl. 16.00 v. SOXJ
(s. 11)
Nøbbet
kl. 17.00 v. MEL
(s. 5)
Horslunde
kl. 19.00 v. MEL
(s. 5)

2. oktober, Andagt på Bøgelunden
Bøgelunden kl. 14.00 v. MEL/SOXJ
7. oktober, 19. sønd. eft. trinitatis
Nordlunde
kl. 9.00 v. MEL
Nøbbet
kl. 10.30 v. MEL
Købelev
kl. 9.00 v. SOXJ
Utterslev
kl. 10.30 v. SOXJ
9. oktober, Hobbyklubben
Købelev præstegård kl. 18.30 (s. 8)
14. oktober, 20. sønd. eft. trinitatis
Utterslev
kl. 9.00 v. SOXJ
Vindeby
kl. 10.15 v. SOXJ
m/frokost i Vindeby præstegård (s. 9)
21. oktober, 21. sønd. eft. trinitatis
Utterslev
kl. 10.30 v. MEL
Nordlunde
kl. 19.00 v. MEL
25. oktober, Spaghettigudstjeneste
Horslunde
kl. 17.00 v. MEL
25. oktober, Meditativgudstjeneste
Løjtofte kl. 19.00 v. SOXJ (s. 11)

6. november, Tirsdagstræf i Vindeby
Vindeby præstegård kl. 10.00 (s. 9)
6. november, Andagt på Bøgelunden
Bøgelunden kl. 14.00 v. MEL/SOXJ
13. november, Hobbyklubben
Købelev præstegård kl. 18.30 (s. 8)
20. november, Hyggeklubben
Købelev præstegård kl. 12.45 (s. 8)

HELE ÅRET
Garntrisserne:
Alle onsdage kl. 14.00 -16.30
i Horslunde sognegård. Efter
sommerferien 1. gang 1. august.
Utterslevkoret:
Alle tirsdage kl. 16.00 -17.30
i Utterslev sognegård.
Dameklubben:
Torsdage i ulige uger
kl. 14.00 -16.30
i sognegården ved Utterslev
kirke.
Litteraturklubben
Første torsdag i måneden
kl. 19.00-21.00
i sognegården ved Horslunde
kirke.

INFO:
Andagterne på Bøgelunden 3. juli,
7. august, 4. september og 2. oktober, er plejehjemsgudstjenester.
(s. 2 og 5)
KAA = Karin Andersen (barselsvikar)
MEL = Merete Lei
SOXJ = Susanne Oxholm Bay
Jacobsen
Der tages forbehold for ændringer og fejl i kalenderen.
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KØBELEV · VINDEBY SOGNE
I N F O

Tak til konfirmanderne
i Købelev kirke

Opstart af
konfirmander
Der er opstart af konfirmander i Horslunde præstegård i uge 43.
Konfirmationer den 28. april 2019 i
Vindeby kirke og Købelev kirke.

Høst kollekt

Præstepraktikant
I efteråret 2018 vil vores sogne få besøg
af en præstepraktikant fra pastoralseminariet som skal følge sognepræst Susanne
Oxholm Bay Jacobsen i 5 uger fordelt
over efteråret. Vi håber I vil tage godt i
mod hende.

Nyt: Hobbyklubben i
Købelev præstegård
11. september, 9. oktober og
13. november kl. 18.30-21.30
Som noget nyt starter vi Hobbyklubben,
hvor vi mødes en gang om måneden og
laver vores hobby og kan inspirere hinanden - og samtidig hygge os.

Lucas Ambus Hansen.
Nicolas Søgaard Hansen
Tobias Rasmussen
Siv Zier Mikkonen Olsen
Noah Folmann Pedersen

Tak til konfirmand i
Vindeby kirke
Årets høstindsamling i Købelev kirke
går til: Dansk folkehjælp i Nakskov.

Kommende menighedsrådsmøder
Menighedsrådsmøderne finder sted flg.
datoer:
25. september, kl. 19.00 i Vindeby
præstegård
Sille Lange

26. september, kl. 19.00 i Købelev
præstegård

Nogle knipler, andre filter og andre igen
laver strømpenisser osv. Det foregår i
Købelev præstegård og alle er velkomne.

D E T S K E R

Hyggeklubben

Litteraturkredsen

Vi mødes i Købelev præstegård og snakker og nørkler - hvis man har lyst, nyder kaffe og kage samt hinandens gode
selskab.

26. september og 31. oktober,
kl. 13.00-14.30 i Købelev præstegård

25. september, kl. 12.45-14.45 i Købelev
præstegård
30. oktober, kl. 12.45-14.45 i Købelev
præstegård
20. november, kl. 12.45-14.45 i Købelev
præstegård
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Vi mødes en gang om måneden og læser
bøger som vi sammen har valgt og diskukuterer dem.

KØBELEV · VINDEBY SOGNE
D E T S K E R

Tirsdagstræf
arrangementer:

80 år på Vindeby
mølle

Tirsdagstræf arrangementerne starter
med kaffe og kage og herefter hører vi
et spændende foredrag. Alle er meget
velkomne.

6. november, kl. 10.00-12.00
Tirsdagstræf i Vindeby præstegård

Høstgudstjeneste

Min søster fik
Alzheimers demens
9. september, kl. 19.00 i Købelev kirke
Som noget nyt vil Vindeby og Købelev
skiftes om at have fælles høstgudstjeneste.
Købelev starter i år, hvor Det Hvide Kor
kommer og synger for os.

Gudstjeneste med en
dejlig frokost

4.september, kl. 10.00-12.00
Tirsdagstræf i Vindeby præstegård
Et foredrag om demens. Inge Chabot,
som er tidligere sygeplejerske, fortæller
om demenssymptomer og konsekvenser
samt viser et hjælpemiddel, som kan
være en støtte og skabe værdighed i
dagligdagen for tidligt demente og deres familie.

Denne dag kommer Bjarne Gren og
fortæller om hans slægtshistorie med
Vindeby mølle.

Havegudstjeneste med
grill og krolf

En rejsebeskrivelse
fra Ukraine

Alle helgen
4. november, kl. 14.00 i Købelev kirke
I år er der fælles gudstjeneste for pastoratet i Købelev kirke. Her vil vi mindes
de som er døde i årets løb og tænder lys
for dem.

2. oktober, kl. 10.00-12.00
Tirsdagstræf i Vindeby præstegård

Henrik Hovmand fortæller og viser billeder fra deres tur til Ukraine.

14. oktober, kl. 10.15 i Vindeby kirke
Efter en dejlig almindelig gudstjeneste
går vi over i Vindeby præstegård og spiser en dejlig frokost sammen.

26. august, kl. 10.00 i Købelev
præstegård
Igen i år fejrer vi gudstjeneste sammen
og griller vores hjemmebragte kød i præstegårdshaven. Menighedsrådet byder på
tilbehør og øl og vand. Vi slutter dagen
af med krolf i haven. Bemærk vi starter i
Købelev præstegård.

Utterslev koret synger ved gudstjenesten.
Efter gudstjenesten er der kaffe og småkager i våbenhuset.
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UTTERSLEV · HERREDSKIRKE · LØJTOFTE SOGNE
I N F O

Tak til konfirmanderne i Utterslev kirke

Tak til konfirmand i
Løjtofte kirke

Sofie Karlsson, Malou Chamberlain, Sophie Hovmand Petersen, Matias Laier Bernkilde, Anders Due Hansen, Miklas Bak og Asbjørn Victor Schultz.

Emil Sønderskov Hansen

Præstepraktikant fra
pastoralseminariet

Opstart af
konfirmander

Kommende menighedsrådsmøder

I efteråret 2018 vil vores sogne få besøg
af en præstepraktikant fra pastoralseminariet som skal følge sognepræst Susanne
Oxholm Bay Jacobsen i 5 uger fordelt
over efteråret. Vi håber i vil tage godt i
mod hende.

Der er opstart af konfirmander i uge 43 i
Horslunde præstegård.

Menighedsrådsmøder finder sted flg.
datoer:

Konfirmation i Utterslev, Herredskirke
og Løjtofte St. Bededag og Kristi Himmelfartsdag 2019 efter aftale.

21. august, kl. 19.00 i Utterslev sognegård
18. september, kl. 19.00 i Utterslev sognegård
16. oktober, kl. 19.00 i Utterslev sognegård

Billeder fra udflugten til Ditlevsdal Bisonfarm sidste år
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UTTERSLEV · HERREDSKIRKE · LØJTOFTE SOGNE
D E T S K E R

Sommerfest

Koret

Høstgudstjeneste

1. juli, kl. 14.00 i Utterslev præstegårdshave
Traditionen tro er der sommerfest i Utterslev præstegårdshave. Vi starter dagen kl. 14
i kirken med en gudstjeneste og bagefter er
der kaffe, boller og kage i præstegårdshaven
hvis vejret tillader
det, ellers i sognegården. Årets taler er sognepræst
Jesper Vigant
Madsen, der fortæller om sin vej
fra skuespiller til
præst. Vel mødt.

21. august, kl. 16.00 til 17.30 i Utterslev
sognegård, opstart eft. sommerferien
Koret mødes som sædvanlig tirsdag eftermiddag. Utterslev, Herredskirke og Løjtofte
sogns kor har fået ens tørklæder i en gammel
rosa farve. Herren et flot slips der matcher til.
Kristi Himmelfartsdag og Pinsedag kunne
kirkegængerne glædes ved korets sange og
her blev tørklæder og slips indviet. Koret søger flere medlemmer - der er købt ekstra tørklæder og slips, som ligger og venter på dig.

16. september, kl. 16.30 i Utterslev
kirke, efterfølgende hos Kim Zarp

Herredskirke, gud & grill

Vi vender tilbage til en god gammel tradition ved høstgudstjenesten. Ved gudstjenesten deltager vores dygtige kor og
efterfølgende er der høstfest hjemme hos
Kim Zarp.

19. august, kl. 16.30 i Herredskirke
Menighedsrådet fyrer op under grillene
og laver kød, I skal bare selv medbringe
tilbehør. Drikkevarer kan købes og overskud fra salg af drikkevarer går til menighedsplejen. Alle er velkommen!

Dameklubben og klubbens årlige sommertur
Torsdage i ulige uger kl. 14.00-16.30 i Utterslev sognegård. Dameklubbens årlige
udflugt finder sted den 16. august. Den 30. august mødes vi i Paradishaven.
I dameklubben strikker vi, snakker og
hygger os, drikker kaffe, vi skiftes til at
bage kage. Nogle damer har strikket de
flotteste dåbsklude, som faktisk er ved
at være brugt, så efter sommerferien går
vi i fuld sving med at strikke flere. Alle
dåbsbørn får foræret en dåbsklud. Ellers
har vi masser af garn som vi kan strikke
af. Alt hvad der bliver solgt, går pengene
til menighedsplejen. Vi er mange damer
i klubben, men vi har rigeligt plads til flere, alle damer i alle aldre er velkommen.

Den 16. august skal vi på vores årlige
sommertur, som i år går til Hvedemagasinet i Bandholm. Derefter kører vi til
Frilandsmuseet og vi slutter af på den
kinesiske restaurant.
Den 30. august mødes vi i Paradishaven
i Utterslev hvor vi skal hygge med vores
medbragte kaffe og se haven.
Venlig hilsen
Käthe

Meditativ
gudstjeneste
25. oktober, kl.19.00 i Løjtofte kirke
Som noget nyt starter vi meditative
gudstjenester op i Løjtofte kirke på
hverdage i vinterhalvåret.
Ved den meditative gudstjeneste handler det om at finde ind til sin egen kristne spiritualitet, det sker ved at lytte til
Ordet, være tavse, være i bøn mm.

Alle helgen
4. november, kl.16.00 i Utterslev kirke
I år er der fælles gudstjeneste for sognet
i Utterslev kirke.

Her vil vi mindes de, som er døde i årets
løb og tænder lys for dem. Utterslev koret synger ved gudstjenesten.
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VEJVISER
Horslunde, Nordlunde og Nøbbet:

Utterslev, Herredskirke og Løjtofte:

Købelev og Vindeby:

Sognepræst:
Merete Lei
Pederstrupvej 5, 4913 Horslunde
Tlf. 54 93 50 89 E-mail: mel@km.dk
Indtil 22. juli: Karin Andersen,
Tlf. 29 42 76 49, kaa@km.dk
Træffes efter aftale, mandag er fridag.

Sognepræst:
Susanne Oxholm Bay Jacobsen
Præstegårdsvej 42, 4900 Nakskov
E-mail: soxj@km.dk
Tlf. 54 93 20 30 eller 24 79 42 61
Hjemmeside: uhl-kirker.dk
Facebook:
Utterslev-Herredskirke-Løjtoftesogn
Mandag er fridag.

Sognepræst:
Susanne Oxholm Bay Jacobsen
Præstegårdsvej 42, 4900 Nakskov
E-mail: soxj@km.dk
Tlf. 54 93 20 30 eller 24 79 42 61
Hjemmeside:
www.koebelev-vindeby-sogn.dk
Facebook: Købelev & Vindeby sogn
Mandag er fridag

Menighedsrådsformand:
Neel Rasmussen
Mejerivej 37, 4900 Nakskov
Tlf. 30 33 84 34
E-mail: neelogralf@gmail.com

Købelev
Menighedsrådsformand:
Rie Ulrikke Nielsen
Finsensvej 25, 4800 Nykøbing
Tlf. 61 74 02 95
E-mail: rieulrikke@hotmail.com

Menighedsrådene:
Horslunde
Formand:
Marianne Krøll Møller
Gallevej 80, 4913 Horslunde
Tlf. 30 66 09 94
E-mail:
mariannekroellmoeller@gmail.com
Kirkeværge:
Niels Bang Hansen
Tlf. 54 93 50 51 / 40 11 50 51
Nordlunde
Formand:
Eva Clara Jensen
Karlebyvej 25, 4900 Nakskov
Tlf. 54 93 92 63 / 27 26 87 42
E-mail: ecj@dlgtele.dk
Kirkeværge:
John Larsen
Tlf. 51 76 32 25
Nøbbet
Formand:
Jens Peder Nielsen
Vadbrovej 24, 4913 Horslunde
Tlf. 54 93 54 38
Kirkeværge:
Jørn Klingenberg Hansen
Tlf. 20 45 58 25
Fælles:
Kirkegårdene:
Asylet, Pederstrupvej 5, 4913 Horslunde
Tlf. 54 93 58 99
E-mail: asylet4913@gmail.com
Graver:
Henrik Gustafsen
Tlf. 54 93 59 18 / 20 90 82 59
Organist:
Frederik Quintus Bak
Tlf. 41 81 78 15
E-mail: zecous@me.com

Regnskabsfører:
Lisbeth Kragh- Larsen
Gallevej 57, 4913 Horslunde
E-mail: l.kraghlarsen@gmail.com
Kirkeværge:
Henrik Nielsen-Gotsæd
Tlf. 40 95 88 86

Vindeby
Menighedsrådsformand:
Annelise Møller
Toftevej 140, Vindeby, 4913 Horslunde
Tlf. 21 48 60 21
E-mail: anne.moeller@post.tele.dk

Utterslev
Graver:
Kim Zarp

Fælles regnskabsfører:
Kirsten Suhr
Vestervej 8 A, 4920 Søllested
Tlf. 54 94 17 41

Graverkontoret:
Tlf. 54 93 50 31
E-mail: utterslevkirke.kim@gmail.com

Fælles kirkeværge:
Gurli Kølle
Tlf. 54 90 24 28

Løjtofte - Herredskirke
Graver:
Karina Langhoff

Købelev
Graver:
Per Sørensen

Graverkontoret:
Tlf. 51 15 84 13
E-mail: herreds.loejtoftekirke@mail.dk

Graverkontoret:
Tlf. 30 56 63 28
Mandag er fridag.

Kirkesanger:
Anita Kristensen
E-mail: anita.kristensen@outlook.dk

Vindeby
Graver:
Anders Falgren Jacobsen

Organist:
Johan Brene
E-mail: johan.brene@hotmail.com
Tlf. 23 28 95 87

Graverkontoret:
Tlf. 54 93 32 85
Mandag er fridag.
Kirkesanger:
Inge B. Holm
Organist:
Jeppe B. Nissen

Kirkesanger:
Bernt Jørgensen
Tlf. 54 93 48 40

12

LK DESIGN A/S

Regnskabsfører for Horslunde, Nordlunde og Nøbbet pastorat og Utterslev, Herredskirke og Løjtofte sogne:
Lisbeth Kragh-Larsen, Gallevej 57, 4913 Horslunde, Tlf. 54 93 44 20, E-mail: l.kraghlarsen@gmail.com

