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Den hellige tid

Snart er det jul. Vi er på nippet til at begynde 
med juleræs, julegodter og julekalender, jule-
gaver, det er snart jul. Vi er på vej ind i den 
mørke tid, og julens lys må gerne tænde håb 
i mørke sind og tanker. Julens budskab er, at 
Guds kærlighed kom til verden, da det lille 
menneske, Jesus, blev født i stalden i Betlehem. 
Det betyder, at kærligheden gælder alle og 
enhver, den er ikke kun for særligt udvalgte. 
Kærligheden ikke slipper op. Den insisterer 
på at blive en del af vores liv og hverdag. 
Fortællingen om barnet, der blev født julenat 
leder vores tanker hen på livsbegyndelser og
omsorg for de små. I julens barn, Jesus, bliver
vi de små og må se os som de små, der mod-
tager kærligheden fra oven. Jesus kom til 
verden, fordi Gud ville leve hos os, så vigtige 
er vi hver især. Den beretning kan vi ikke høre 
mange gange nok. For fortællingen om Jesu 
fødsel minder os om, at himlen kom til jorden, 
og at det jordiske bliver himmelsk. Og det sæt-
ter vores liv i et særligt lys - kærlighedens og 
glædens lys.

Når vi nu ved, at det er sådan fat, så må vi tage 
imod og leve den kærlighed og omsorg ud i 
verden. Vi skal elske, tage vare på, og sørge 
godt for hinanden. Vi skal ikke lade stå til, men 
tage fat og gøre en forskel. Vi må tænke på, 
hvad julen handler om, så vi ikke mister fokus
i den kommende fortravlede tid. Gid tid, giv
tid, den nynner glad. Det kunne så fint være 
julens stemme, der sang her.
Og når vi nu står midt i ræset, så må vi gøre os 
umage for at finde en stille stund til forundring 
og eftertænksomhed. Se en stund på Adi Hol-
zers maleri af Maria med barnet. En stråle-
krans af lys omkring jesusbarnet, der lyser i 
mørket og ud i verden - ind i dit og mit liv.  

Glædelig Jul!
˝Maria med barnet˝ af Adi Holzer.
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Kirkebil

Kirkebilen kører, så ring efter den.
Ring til Nakskov Taxi på tlf. 54 95 11 11.
Eller ring til præsten og hør om du kan 
køre med!

Sorggruppe

28. februar, 14. marts, 4. april,
25. april, 9. maj og 23. maj.
Alle dage kl. 12.30 - 14.30.

En sorggruppe er et gratis tilbud til men-
nesker, der har mistet en nærstående. I 
sorggruppen kan man møde andre i sam-
me situation og dele de oplevelser, der kan
være svære at dele med ens nærmeste. 
Kirkens sorggrupper giver den efterladte 
mulighed for at bearbejde sin sorg og fin-
de støtte og livsmod i den svære tid efter
tabet. Som noget nyt starter vi et forløb 
i foråret og efteråret. Om foråret vil det 
foregå i Søllested præstegård og efteråret 
i Vindeby præstegård. Denne sorggruppe 
vil være med fokus på tabet af en ægte-
fælle/partner. Sorggruppen vil blive ledet 
af sognepræst Rebekka Maria Brandt 
Kristensen og sognepræst Susanne Ox-
holm Bay Jacobsen - begge med uddan-
nelse i sjælesorg.
Det er nødvendigt med tilmelding, da der 
er begrænsede pladser og vi gør opmærk-
som på at der er en forsamtale inden. 
Tilmelding sker til Sognepræst Susanne 
Oxholm Bay Jacobsen på tlf. 54 93 20 30.

Bøgelunden 
gudstjenester

Tirsdag 6. november, kl. 14.00
(Merete)
Tirsdag 4. december, kl. 14.00
(Susanne)
Mandag 24. december, kl. 10.30
(Merete)
Tirsdag 8. januar, kl. 14.00 
(Merete)
Tirsdag 5. februar, kl. 14.00
(Susanne)

Trissevenner

Onsdag den 21. november
kl. 13.30 - 16.00 
Margits fortælletime
Onsdag den 19. december
kl. 13.30 – 16.00
Vi synger julen ind - gløgg og 
æbleskiver
Onsdag den 16. januar
kl. 13.30 - 16.00
Det nye år hilses velkommen
Onsdag den 20. februar
kl. 13.30 - 16.00
Sangcafé

 

Garntrisserne
Mødes onsdage i Horslunde præstegårds
konfirmandstue kl. 13.30 - 16.00
Kunne du også tænke dig at være med, så 
mød op. 

Utterslevkoret
Tirsdage, kl. 16.00 til 17.30 i Utterslev 
sognegård.

Litteraturkreds
Horslunde
Horslunde præstegårds konfirmandstue
Torsdag d. 1. november kl. 13.00 - 14.30
Torsdag d. 3. januar kl. 13.00 - 14.30
Torsdag d. 7. februar kl. 13.00 - 14.30
Kan du lide at læse og tale om litteratur? 
Så kan det være, at litteraturkredsen er 
noget for dig. Litteraturkredsen mødes
en gang om måneden. Kontakt sogne- 
præst Merete Lei for at høre nærmere.

Hyggeklubben

Vi mødes i Købelev præstegård og 
snakker, nørkler (hvis man har lyst). 
Vi nyder kaffe og kage samt hinandens 
selskab.
For mere info se side 8.

Tirsdagstræf
Tirsdagstræf-arrangementerne starter 
med kaffe og kage. Derefter hører vi et 
spændende foredrag. Vi mødes 1. tirs-
dag i måneden i Vindeby præstegård 
kl. 10.00 - 12.00
Alle er meget velkomne! (Se s. 8 - 9)

Julekurv 2018

Igen i år kan der ansøges om at modtage 
en julekurv fra Menighedsplejen.
Ansøgere skal have folkeregisteradres-
se i Utterslev-Herredskirke-Løjtofte 
sogn eller Horslunde, Nordlunde og 
Nøbbet sogne.
Børnefamilier vil i særdeleshed blive 
tilgodeset.
Ansøgningsskema kan fås ved at kon-
takte: 
Formanden for Menighedsplejen, Ulla 
Nielsen-Gotsæd på telefon 27 81 02 25 
eller email: ullagotsaed@gmail.com
Ansøgningsfristen er fredag den 23. 
november 2018.



NYT! Fællesspisning 
for ældre og enlige

Torsdag den 31. januar 2019
kl. 12.00 - 15.00 i Utterslev sognegård 
Menighedsplejen arrangerer middag for æl-
dre og enlige med sang og kaffe/kage og hyg-
geligt samvær. Tilmelding til Bente Dickow 
senest 25. januar på tlf. 24 98 81 06. Kør-
sel kan arrangeres gennem Bente Dickow. 
Middagen alt inkl. koster 30 kr. Vel mødt!
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 Walk & talk

Vi fortsætter vores gode vandringer igen-
nem det lollandske landskab. Vi går en 
time fra kl. 10.30 - 11.30 hver anden 
torsdag. Alle er meget velkomne til at 
komme og gå med - selv hunde i snor. Vi 
går i et roligt tempo og taler om alt mel-
lem himmel og jord. Her er der plads til 
alle. Kontakt Susanne og hør, hvor turen 
går hen, eller se hjemmeside og facebook.

Dameklubben

Torsdage i ulige uger kl. 14.00 - 16.30 i 
Utterslev sognegård
Vi strikker/hækler, snakker og hygger os.

Hobbyklubben
Hobbyklubben mødes en gang om må-
neden og laver vores hobby i Købelev 
præstegård. Vi inspirerer hinanden og 
samtidig hygger os. (Se s. 8 - 9)

Nyt fra Menigheds-
plejen

En stor tak til alle jer, der den 1. august
stod for afviklingen af Kreativ dag.
25 piger og drenge i alderen fra 0. til 7. 
klasse havde en dejlig dag og fik afprøvet 
deres kreativitet. Der blev malet, bygget 
fuglehuse, syet pærer og æbler. Afprøv-
ning af konkurrencegenet var der også 
mulighed for i form af skiveskydning.
De kommer igen næste år -  har deres 
forældre meddelt mig.
 
Venlig hilsen
Ulla Gotsæd-Nielsen, formand f. bestyrelsen

FOREDRAG med
Daniel Rye

- over emnet ” i Islamisk Stats varetægt 
i 398 dage”. 

Torsdag d. 28. marts 2019 
kl. 18.30 - 21.30
i Sandby Kulturhus, Tårsvej 92,
4912 Harpelunde.

Daniel Rye fortæller i sit foredrag leven-
de, åbenhjertigt og med rystende detaljer 
om sit fangeskab hos Islamisk Stat i 
Syrien. Han blev som freelancefotograf 
under en reportagetur i Syrien i 2013, 
taget til fange af terrororganisationen 
Islamisk Stat i Syrien. I 13 måneder blev 
Daniel holdt som gidsel sammen med 23 
andre vestlige gidsler og han blev det
sidste gidsel, der slap levende fra Islam-
isk Stats berygtede fængsel i den syriske 
by Raqqa.

Billetpris kr. 135,-
Købes på Nakskov Turistbureau i peri-
oden fra den 18. februar - 26. marts 2019.
Prisen indbefatter foredrag, kaffe og 
kage.

Foredraget er et samarbejde mellem:

Horslunde, Nordlunde og Nøbbet 
pastorat; Utterslev-Købelev-Vindeby 
pastorat; Sandby-Branderslev pastorat. 

Foredraget er en naturligt forlængelse af 
det tidligere foredrag med Steffen Jensen 
om ”Det Arabiske Forår”, idet man her 
får et sjældent indblik i en gribende 
historie.

Evt. spørgsmål kan rettes til Lars Havn 
Eriksen, tlf. 20 41 45 90.

 Walk & talk

Persondatafor-
ordningsloven og 
Allehelgen

Vi gør opmærksom på, at
den nye persondataforord-
ningslov medfører, at vi
ikke må sende invitationer
til ’ikke medlemmer’ til
Allehelgengudstjenesterne.
Ligeledes må vi ikke læse
navnene højt på afdøde, 
der ikke var medlem af 
Folkekirken. Alle dem, vi
har mistet i årets løb, som
var medlemmer bliver
læst højt ved Allehelgen-
gudstjenesterne, der hvor 
de hørte til.

Sæsonens opskrift
Elkes kage

3 æg og 3 dl sukker piskes sammen.
1 dl mælk, 100 g smeltet smør/mar-
garine, 4,5 dl hvedemel, 1 spsk. kar-
toffelmel, 3 tsk. bagepulver, 2 tsk. 
vaniljesukker (evt. mandelolie), 
blandes i æggemassen.
Hældes i en bradepande og æbler, 
blommer, rabarber eller hvad man
har af frugt blandes i. Kanel, sukker 
og lidt smeltet smør kommes ovenpå.
 
Bages ved 200º C i 25-30 min.
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Spaghettigudstjenester for børn og voksne!
Gudstjenester i børnehøjde for både børn og voksne - alle er velkomne. Gudstjenesten 
varer ½ time og består af salmer, fortælling og måske et sjovt indslag, kom selv og se!
Når vi er færdige i kirken går vi i konfirmandstuen og spiser aftensmad sammen. Ofte vil 
der være en kreativ stund på ½ time efter maden og så er det tid til at gå hjem igen kl. 18.30.
Tilmeldning må gerne ske til præsten om tirsdagen, men ikke nødvendig.

Spaghettigudstjeneste på følgende dage:
Torsdag den 22. november kl. 17.00
Torsdag den 24. januar kl. 17.00
Torsdag den 28. februar kl. 17.00

Trissevennerne vender tilbage!
Garntrisserne har lyst til at genoptage den 3. onsdag i måneden, hvor Trissevennerne mødes. 
Trissevennerne er for alle - mænd, kvinder, unge og gamle! Onsdagene vil have indhold af for-
skellig karakter f.eks. fortælling, sangcafé, foredrag, hyggeligt samvær mv. Forslag modtages. 
Der drikkes kaffe og spises kage til pris 20 kr. Vi mødes i præstegårdens konfirmandstue.
Onsdag d. 21. nov. kl. 13.30 - 16.00: Margits fortælletime - en rejse udi eventyrenes verden
Onsdag den 19. december kl. 13.30 - 16.00: Julesang og julefortælling
Onsdag den 16. januar kl. 13.30 - 16.00: Det nye år hilses velkommen
Onsdag den 20. februar kl. 13.30 - 16.00: Sangcafé med Fredrik Bak, organist

100 salmer

100 salmer er et nyt salmebogstillæg, 
som udkom i 2016. Salmerne er skrevet 
i et nyt og aktuelt sprog og tonerne er 
fyldt af velklang. 
Vi vil i den kommende tid synge en del
nye salmer herfra, så kom i kirke og lær
og nyd det nye tonesprog og gode strofer. 

Konfirmanderne er 
startet til præst!

Det er så vidunderligt, når konfirmanderne 
er startet til præst. Vi ser dem i kirke og kon-
firmandstue hver onsdag og fredag. Og så 
har menigheden mulighed for at møde de 
unge mennesker rundt omkring i de lokale 
kirker. Forberedelsen gør dem parate til at 
blive konfirmeret i foråret, de lærer om kir-
ke, kristendom og tro. De kommer hver især
til 10 gudstjenester for at lære den at kende.
Vi er allerede mange, som kender gudstjene-
sten og hvor den for os er som et åndedrag, 
så tag godt imod konfirmanderne, tag dem 
i hånden og vis dem et fællesskab, de kan 
tage med i rygsækken. 
Søndag den 11. november kl. 10.30 bydes 
konfirmander velkommen ved højmessen i 
Horslunde kirke. Kom og hils på dem!

Kirke og Kristendom

Horslunde Realskole 3. klasse følger for-
løbet ’Kirke og Kristendom’. Undervis-
ningsforløbet ligner på mange måder det 
tidligere ’Minikonfirmand’ forløb, hvor 
børnene lærer kirken at kende, lytter til Bi- 
belens fortællinger og synger salmer/sange 
og arbejder kreativt.
Som afslutning mødes vi i Utterslev kirke
mandag 2. påskedag kl. 14.00. Gudstjene-
sten bliver til i samarbejde mellem børn, 
præster og lærer.
Efter børne- og familiegudstjenesten er der 
påskeæggejagt i præstegårdshaven ved sog-
negården i Utterslev, og der serveres kaf-
fe/te/saft og kage i sognegården. Susanne 
Oxholm Bay Jacobsen og Merete Lei er 
fælles om forløbet i kirke og præstegård. 
Vi glæder os til at se jer!

Børne - og Familie-
gudstjeneste i 
Horslunde kirke

Søndag den 2. december kl. 14.00
fejrer vi første søndag i advent med en 
børne- og familiegudstjeneste, hvor bør-
nene fra Ravnsborgafd. 3. klasse med-
virker ved gudstjenesten. De har gennem-
ført forløbet ’Kirke og Kristendom’, som 
er et samarbejde mellem skole og kirke 

Efter gudstjenesten går vi i konfirmand-
stuen og laver juledekorationer i julede- 
korationsværkstedet. Her serveres også 
kaffe/te/saft og kage til alle. 

Vel mødt til alle!

Møderne er offentlige og afholdes i Horslunde præstegårds konfirmandstue.

Horslunde Menighedsråd:
Torsdag d. 8. november kl. 18.00 - 20.30
Onsdag d. 30. januar kl. 18.00 - 20.30
Onsdag d. 6. marts kl. 18.00 - 20.30
-  Regnskab
Nordlunde Menighedsråd:
Tirsdag d. 13. november kl. 19.00 - 21.30

Nøbbet Menighedsråd:
Onsdag d. 21. november kl. 10.00 - 12.00
Onsdag d. 23. januar kl. 10.00 - 12.00

Aktivitetsudvalg: -

Fællesmøde for alle 3 råd: -

Menighedsrådsmøder

D E  T   S  K  E  R
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Julegudstjeneste for 
børnehaven

Onsdag den 12. december kl. 10.00 

Der kommer 
børn og voksne 
fra børnehaven 
Stjernehuset
til julegudstje-
neste i Hors-
lunde kirke. 
Hvem ved, må-
ske skal vi høre 
om en særlig 
stjerne?!

Pensionistgudstjene-
ste med Luciasang i 
Horslunde

Torsdag den 6. december kl. 16.00 
er der pensionistgudstjeneste i Horslunde 
kirke. Horslunde Realskole byder adventsti-
den velkommen med Luciasang og lys, som 
gør gudstjenesten stemningsfuld og stem-
mer sindet i adventstiden. Vi synger advents-
og julesalmer og lytter til juleevangeliet. 
Vel mødt!

Julegudstjeneste for 
dagplejen

Torsdag den 13. december kl. 9.30 
kommer dagplejen med de små til Sanse-
gudstjeneste i Horslunde kirke. Alle med 
små børn derhjemme i alderen 0 - 2 år er 
velkomne. Vi vil forsøge at dufte, høre 
og se julen med vores sanser. 
Vi glæder os!

Julemusikgudstjene-
ste med Horslunde 
Realskoles nissekor i 
Nøbbet kirke

Søndag den 16. december kl. 14.00 
stemmes sindet i adventens og julens tegn. 
Vi får besøg af Horslunde Realskoles Nis-
sekor, som vil synge nogle klassiske og 
kendte julesange/salmer i gudstjenesten. 
Carsten Hasfelt har øvet og sunget med 
børnene og leder koret. 
Efterfølgende serverer menighedsrådet 
juleknas og drikkelse! 

Krybbespil og 
juleafslutning for 
byens skoler

Ingen jul uden fortællingen om Jesu 
fødsel. Derfor fejrer vi traditionen tro 
skolernes afslutning med julekrybbespil 
i Horslunde kirke. Skolernes 5. klasser 
har øvet og forberedt krybbespillet, som 
de vil opføre for deres kammerater, så 
vi ved, hvorfor vi overhovedet skal have 
juleferie.
Har du lyst til at se krybbespillet er det 
bedst at møde til den tidlige forestilling 
kl. 10.00.
Fredag den 21. december i Horslunde 
kirke:
10.00 Nordvestskolen
11.30 Horslunde Realskole

Vær velkommen 
- Nytårsgudstjeneste 
i Horslunde kirke

  

Kalenderårets første dag bydes velkom-
ment og fejres med en festlig musikgud-
stjeneste i Horslunde kirke.
Vi får som traditionen tro besøg af jazz-
trioen ’Sax´n Rythm, som består af Tim
Kristensen, bas; Carsten Hagberg, klaver; 
og Jens Nielsen, saxofon.
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden 
et godt og velsignet nytår ved at skåle i 
portvin og nyde et stykke kransekage. 
Alle er velkomne!

Fortælleaften - fra 
Jylland til Lolland 
v. Margit Pedersen, 
Svinsbjerg
  

Onsdag den 9. januar kl. 19.00 - 21.00 
inviteres til fortælleaften i Horslunde præ-
stegårds konfirmandstue. Margit Pedersen,
som mange kender fra revy i Birket og fra 
Horslunde Realskole, har livet igennem ar-
bejdet som lærer, og har i en periode være 
skoleleder på Horslunde Realskole. Hun er
opvokset langt fra den Lollandske muld, nem-
lig i Nordjylland. Hun vil fortælle om sine 
livsoplevelser og de tanker man gør sig, når 
man som ung nyuddannet lærer flytter fra 
sin hjemegn og bosætter sig på Lolland. Kom 
og oplev en aften under overskriften - fra 
Jylland til Lolland. Kaffe og kage til 20 kr. 

Diakoniens Dag i 
Nøbbet kirke

Søndag den 3. februar kl. 10.30 fejres 
Diakoniens Dag i Nøbbet kirke. Diakoni 
betyder kort fortalt at tjene, dvs. at tjene 
sin næste, og begrebet dækker over kirkens 
sociale arbejde. Her hos os samarbejder 
vi med Utterslev-Herredskirke-Løjtofte 
Sogn om Menighedsplejen, som gør et 
stor kirkeligt socialt arbejde. Denne dag 
står i diakoniens tegn og vi sætter fokus 
på fællesskabet og derfor spiser vi sam-
men, når vi har holdt gudstjeneste. 
Tilmelding kan ske til: Merete Lei,
tlf. 54 93 50 89 eller mail: mel@km.dk 
Vel mødt!

D E T   S  K  E  R



GUDSTJENESTER

N O V E M B E R

Lørdag den 3. november
11.00 Utterslev
Dåbsgudstjeneste

Søndag den 4. november
Alle helgens dag
14.00 Købelev
16.00 Utterslev
17.00 Nøbbet
19.00 Horslunde

Søndag den 11. november
24. s. e. trin.
  9.00 Utterslev
m. efterfølgende menighedsmøde, 
brød og bingo (s. 10 - 11)
  9.00 Nordlunde
10.30 Horslunde
Velkommen til konfirmanderne

Torsdag den 15. november
19.00 Løjtofte
Meditationsandagt (s. 10 - 11)

Søndag den 18. november
25. s. e. trin.
  9.00 Horslunde
10.30 Nøbbet

Torsdag den 22. november
17.00 Horslunde
Spaghettigudstjeneste

Lørdag den 24. november
  9.00 Vindeby
Detektortræfandagt

Søndag den 25. november
sidste s. i kirkeåret
  9.00 Vindeby, v. LE (praktikant)
10.15 Købelev, v. LE (praktikant)

D E C E M B E R

Søndag den 2. december 
1. s. i advent
10.30 Nordlunde
14.00 Horslunde
Børne og familiegudstjeneste
(s. 4 - 5)
14.30 Utterslev
Koncertandagt med Villads og 
Valdemar (s. 10 - 11)
19.00 Vindeby 
Musikgudstjeneste og efterføl-
gende hygge i forsamlingshuset 
(s. 8 - 9)

Onsdag den 5. december
19.00 Utterslev 
De ni læsninger (s. 10 - 11)

Torsdag den 6. december
16.00 Horslunde
Julepensionistgudstjeneste med 
Horslunde Realskoles Luciasang

Søndag den 9. december
2. s. i advent
10.15 Købelev

Torsdag den 13. december
19.00 Løjtofte
Meditationsandagt (s. 10 -11)

Søndag den 16. december
3. s. i advent
10.30 Horslunde
14.00 Nøbbet
Julemusikgudstjeneste (s. 4 - 5)
14.00 Købelev
Familiegudstjeneste med efterf. 
Hygge i præstegården (s. 8 - 9)

D E C E M B E R (fortsat)

Fredag den 21. december
Horslunde kirke
10.00 Nordvestskolen
11.30 Horslunde Realskole
Julegudstjeneste med krybbespil

Søndag den 23. december 
4. s. i advent
  9.00 Horslunde

Mandag den 24. december
Juleaften
10.00 Løjtofte
13.30 Utterslev
14.00 Nøbbet
14.45 Vindeby
15.15 Horslunde
16.00 Købelev
16.30 Nordlunde

Tirsdag den 25. december 
Juledag
  9.30 Købelev
10.30 Utterslev
10.30 Horslunde

Onsdag den 26. december 
2. juledag
  9.00 Vindeby (Merete)
10.30 Nordlunde 

Søndag den 30. december
Julesøndag
  9.00 Nøbbet (Susanne)
10.15 Købelev
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J A N U A R

Tirsdag den 1. januar 
Nytårsdag
16.00 Løjtofte
Med efterfølgende bobler
(s.10 - 11)
16.00 Horslunde
Nytårsgudstjeneste med Sax’n 
Rythm

Søndag den 6. januar
Hellig tre kongers dag
  9.00 Horslunde
10.30 Nøbbet
19.00 Købelev
Elvis i Kirken, Musikandagt
(s. 8 - 9)

Søndag den 13. januar 
1. s. e. h. 3 k.
  9.00 Købelev
10.30 Utterslev

Søndag den 20. januar
2. s. e. h. 3 k. 
  9.00 Utterslev
  9.00 Nordlunde
10.15 Vindeby
10.30 Horslunde

Torsdag den 24. januar
17.00 Horslunde
Spaghettigudstjeneste

Søndag den 27. januar
3. s. e. h. 3 k.
  9.00 Købelev (Merete)
19.00 Horslunde

F E B R U A R

Søndag den 3. februar 
4. s. e. h. 3 k.
10.30 Utterslev
10.30 Nøbbet
Diakoniens Dag med suppe 
(s. 4 - 5)
19.00 Købelev
Med efterfølgende foredrag 
(s. 8 - 9)

Søndag den 10. februar, 
Sidste s. e. h. 3 k.
  9.00 Købelev
  9.00 Horslunde
10.15 Vindeby
10.30 Nordlunde

Søndag den 17. februar
Septuagesima
  9.00 Horslunde (Susanne)
10.30 Utterslev 

Torsdag den 21. februar
19.00 Løjtofte
Meditationsandagt (s. 10 -11)

Søndag den 24. februar
Seksagesima
  9.00 Utterslev
  9.00 Nøbbet
10.15 Købelev
10.30 Horslunde

Torsdag den 28. februar
17.00 Horslunde
Spaghettigudstjeneste

M A R T S

Søndag den 3. marts
Fastelavn
10.30 Nordlunde
14.00 Horslunde
Børne - og familiegudstjeneste
(s. 4 - 5)
14.00 Vindeby
Børne - og familiegudstjeneste
(s. 8 -9)
 

GUDSTJENESTER
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Der tages forbehold for ændringer og fejl i kalenderen.



KØBELEV ·  V INDEBY SOGNE

Kommende menig-
hedsrådsmøder

Vindeby: 27. november kl. 19.00 i
Vindeby præstegård.
Købelev: 6. november kl. 19.00 i
Købelev præstegård.

Hyggeklubben
20. november, kl. 12.45-14.30 i Købelev 
præstegård. 
12. december, kl. 12.45 - 14.30 i Købelev 
præstegård.
15. januar, kl. 12.45 - 14.30 i Købelev 
præstegård.
19. februar, kl. 12.45 - 14.30 i Købelev 
præstegård.

I  N  F  O
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Litteraturkredsen
Vi læser bøger, som vi sammen har valgt 
og diskuterer dem.
21. november, kl. 13.00 - 14.30 i Købelev 
præstegård.
16. januar, kl. 13.00 - 14.30 i Købelev 
præstegård.
27. februar, kl. 13.00 - 14.30 i Købelev 
præstegård.

Julehjælp

Købelev og Vindeby menighedsråd har 
ikke kapacitet til at yde julehjælp til 
folk, til gengæld yder vi støtte til Dansk 
Folkehjælp, hvor vi henviser til at man 
kan søge.

Alle Helgens dag

4. november, kl. 14.00 i Købelev kirke
I år er der fælles gudstjeneste for Købelev 
og Vindeby sogne. Her mindes vi de, som 
er døde i årets løb og tænder lys for dem. 
Utterslev koret synger ved gudstjenesten 
og efter gudstjenesten er der kaffe og
småkager i våbenhuset og mulighed for
at bære lys til gravene.

D E T   S  K  E  R

Ny gravermedhjælp
 

Stort velkommen til vores nye graver-
medhjælper i Købelev og Vindeby sogn 
Martin S. Hjøllund.

Tirsdagstræf

6. november, kl. 10.00 - 12.00 i Vindeby 
præstegård
Denne dag kommer Bjarne Gren og 
fortæller om hans slægtshistorie med 
Vindeby mølle.

4. december, kl. 10.00 - 12.00 i Vindeby 
præstegård
Vi julehygger, høre vores hyggelige histo-
rier fra familien Hovmands barndomsjul i 
forpagterboligen og afprøver nogle af de 
julekager, der beskrives i bogen.

5. februar, kl. 10.00 - 12.00 i Vindeby 
præstegård
Denne tirsdag kommer Lis Pepping og 
fortæller om sin barndom i Vindeby.

Hobbyklubben
I købelev præstegård
I hobbyklubben laver vi meget forskel-
ligt håndarbejde. Kom og bliv inspireret, 
alle nye idéer er meget velkomne. 
14. november, kl. 18.30 - 21.30
16. januar, kl. 18.30 - 21.30
  6. februar, kl. 18.30 - 21.30

Præstepraktikant
Mit navn er Lene Enggaard Nielsen, jeg 
har netop afsluttet det teologiske studie 
og er blevet kandidat i teologi.
Her i efteråret skal jeg være jeres præste-
praktikant hos Susanne Oxholm Bay 
Jacobsen. Jeg håber på at komme godt 
rundt i sognet, lære en masse og få hilst 
på mange af jer. Jeg regner med, at jeg 
også vil komme til at kende Lolland
lidt bedre. Min bopæl bliver i mine prak-
tikuger i Vindeby Præstegård.

Hilsen Lene

Note: Ved biskoppelig tilladelse har Lene 
lov til at varetage hele gudstjenesten. Det 
betyder, at hun må indstifte nadveren og 
lyse velsignelsen. Det sker, fordi hun så at 
sige ”låner” præstens ordination.



KØBELEV ·  V INDEBY SOGNE

D E T   S  K  E  R
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Foredrag om Ikoner 
ved praktikant Lene 
Enggaard.

21. november, kl. 19.00 i Købelev 
præstegård
I aftenens foredrag vil jeg fortælle om iko-
ner, deres betydning, de forskellige tradi-
tioner og lidt om  symbolikken i motiver 
og farver. Jeg vil også komme ind på
selve teknikken i “at skrive en ikon.” 

D E T   S  K  E  R

1. søndag i advent

2. december, kl. 19.00 i Vindeby kirke
I år kommer Herrekoret og synger for os 
til gudstjenesten, derefter går vi over i 
Vindeby forsamlingshus og spiser lagkage, 
boller og drikker kaffe og mon ikke koret 
synger lidt for os igen?

Børne og familie- 
gudstjeneste

16. december, kl. 14.00 i Købelev kirke
Vi fejrer hyggelig familievenlig gudstjene-
ste sammen. Bagefter går vi i præstegården 
og spiser æbleskiver og klipper julepynt.

Julegudstjenester

Juleaften:   Løjtofte kirke   kl. 10.00
                    Utterslev kirke   kl. 13.30
                     Vindeby kirke   kl. 14.45
                   Købelev kirke   kl. 16.00
Juledag:   Købelev kirke   kl.    9.30 
                Utterslev kirke   kl. 10.30
2. juledag:   Vindeby kirke   kl.   9.00

Elvis i kirken

6. januar, Hellig tre konger, kl. 19.00 i 
Købelev kirke

Autenticitet, nærvær, smuk sang og sans 
for detaljen er fundamentet for sanger 
Karsten Holm musikalske foredrag ”El-
vis i kirken-trio”. Menigheden får en ti-
me i selskab med en stribe af Elvis’ fore-
trukne gospelsange og andre sange der
passer til kirkerummet. Koncerten ind-
ledes med en kort andagt efter musikan-
dagten er der bobler i våbenhuset.
Elvis Presley er i den brede offentlighed 
mest kendt for rock n’roll og de på hans tid 
vovede hoftesving. Men Elvis var et troen-
de menneske og havde en særlig passion for 
gospelsange, som han sang ofte og gerne 
med stor indlevelse og nærvær. Sangene 
er blot ikke blandt de mest kendte. Det er 
denne for mange ukendte side af Elvis som 
afdækkes på smagfuld vis i det musikalske 
foredrag. Karsten Holm er konservatorieud-
dannet operasanger, men har sunget Elvis 
og rock’n roll fra han var ganske ung. Der 
tilsættes en god portion personlighed i Kar-
stens fortolkning af Elvis’ sange, hvilket han 
har fået stor anerkendelse for gennem årene.

Gudstjeneste og 
foredrag

En aften med
de to poeter
fra Købelev
præstegård,
Poul M. Møller
og Christian
Winther

3. februar, kl. 19.00 i Købelev kirke
De blev begge teologer men de fravalgte
begge teologien til fordel for poesien. Selv
om de nu har være døde i omkring 150 år,
så er det nok værd at tilbringe en vinteraften 
2019 med de to - især i Købelev præstegård. 
For her i Købelev præstegård blev de to nær
mest ved en tilfældighed sammenbragt som 
ganske unge. Det skete på denne måde: Poul 
mistede som 16-årig sin mor i 1810. Christian 
havde som 11-årig mistet sin far i 1807. Pouls 
far, den lærde præst Rasmus Møller i Købe-
lev, giftede sig i 1811 med Christians mor, 
der var enke efter pastor Winther i Fensmark 
ved Næstved. Således blev de to præstesøn-
ner - to af romantikkens helt store digternavne 
- sammenført som stedbrødre. Dette blev til 
stor glæde for dem begge. Der var kun to år 
imellem dem, så de var fælles om skoletiden, 
og senere studerede de på samme tid teologi 
ved universitetet i København. Begge afslut-
tede teologistudiet; men de søgte ikke faste 
præstestillinger. De blev poeter. Poul dog 
kun på deltid, mens poesien blev på fuld tid 
for Christians vedkommende. De to digtere 
møder kærligheden i romantikkens blom-
stringstid; men netop for de to bliver mødet 
med kærligheden ikke uden problemer. Poul 
står til søs som skibspræst for at komme på 
afstand af en afbrudt trolovelse. Christian må 
vente og vente, inden han som 52-årig endelig 
får sin udkårne til kone - hun endog stærkt 
forslået. Vi kan glæde os over, at deres pro-
blemer med kærligheden udløste skøn poesi: 
”Det er tungt man skal gå hjem alene”, sukker 
jo Poul Møller. ”Hendes røst er min trøst midt 
i sorgernes nat”, synger Christian Winther. 
Højskolesangbogen indeholder kendte og 
elskede sange af dem begge. De sange skal 
vi synge undervejs, mens fortællingen om 
de to digtere og deres ungdom i Købelev 
præstegård bliver rullet ud. Aftenens fore-
dragsholder er Christian Friis Damgaard, der 
har en fortid i biblioteksverdenen. Han er
nu pensioneret og bruger tiden på bl.a. lyst-
læsning afbrudt af menighedsrådsarbejde i 
Taastrup Nykirke samt enkelte foredrag.

Fastelavn

3. marts, kl. 14.00 i Vindeby kirke  
Traditionen tro har vi børne- og familie-
gudstjeneste i kirken, bagefter går vi ud og 
slår katten af tønden. Der er både voksen- og 
børnetønder og masser af karameller til alle. 
Dagen sluttes af i præstegården med faste-
lavnsboller og varm kakao, og så skal vi have 
fundet vores kattekonger og dronninger.



UTTERSLEV ·  HERREDSKIRKE ·  LØJTOFTE SOGNE

Kommende menig-
hedsrådsmøder
Kommende menighedsrådsmøder:
20. november 2018
15. januar 2019
19. februar 2019

I  N  F  O
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Menighedsmøde
11.november, kl. 9.00 i Utterslev kirke
Formand Neel Rasmussen vil komme ind 
på Året, der gik (2018), året, der kommer 
(2019), økonomi og den fremtidige brug 
af sognets kirker.

D E T   S  K  E  R

Meditationsandagter

15. november, 13. december og 21. fe-
bruar, kl. 19.00 i Løjtofte kirke

Meditation er ”pause”

Når man siger meditation tænker mange, 
at det har med østlig religiøsitet at gøre. 
Men meditation findes også indenfor den 
kristne tradition, Jesus selv praktiserede 
meditation, når han var udmattet og gik 
ud til et øde sted for at bede.
Bøn og meditation er to sider af samme 
sag, i meditationen erfarer man den dybe 
”væren”, som forbinder et menneske med 
Gud. I nutidens fortravlede verden, hvor 
mange oplever, at pausen bliver rationa-
liseret bort i produktivitetens navn, har 
mennesker mere end nogensinde brug 
for den meditative praksis for at bevare 
sjælelig balance og sundhed.

Meditationen i 
Løjtofte kirke

I de tre planlagte meditationsandagter 
i efteråret og vinter vil fokus være på 
meditation, hvor tanker, ord og forestil-
linger tages i brug. Vi skaber et fred-
fyldt rum, hvor der er plads til at hver 
enkelt deltager kan være med det han 
eller hun har mest behov for. 
Hvis man har det bedst med at ligge 
ned, er det en god idé at medbringe en 
yoga-måtte. Et lunt tæppe er også en 
god idé, der kan være køligt i kirken.

Der vil hver gang være mulighed for at 
tænde et lys for nogen eller noget, man 
tænker på. Vi vil synge et par meditati-
ve salmer og præsten vil være til stede 
efter meditationen for samtale.

Alle Helgens dag

4. november, kl. 16.00 i Utterslev kirke
Vi holder Alle Helgens gudstjeneste og 
mindes de som er gået bort i årets gang 
i vores sogn. Utterslev koret synger ved 
denne gudstjeneste.

Gudstjeneste, menig-
hedsmøde, morgen-
mad og bingo

11. november, kl. 9.00 i Utterslev kirke 
Vi starter dagen med en gudstjeneste, der-
efter går vi over i sognegården og holder 
det årlige menighedsmøde. Formanden 
vil fortælle lidt om menighedsrådets arbej-
de i året der gik og fremtidige visioner. 
Så er det tid til en bid brød og vi slutter 
dagen af med en god omgang Bingo. Billedet er fra Dameklubbens sommerudflugt til Maribo i august 2018.
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1. søndag i advent med Villads og Valdemar

2. december, kl. 14.30 i Utterslev kirke
Villads 16 år og Valdemar 19 år er to danske brødre der elsker at spille violin og optræde 
for et publikum. De har spillet duetkoncerter siden de var 7 og 10 år gamle. I deres reper-
toire indgår alt fra klassiske violinkoncerter til populære musikstykker, både ældre og nyere 
kompositioner. Efter koncerten er der æbleskiver og kaffe i sognegården. Vi slutter dagen
af med at tænde byens juletræ sammen med Borger og Grundejerforeningen, traditionen tro.

D E T   S  K  E  R

De ni Læsninger
 

5. december, kl. 19.00 i Utterslev kirke
Utterslev koret synger til De ni Læsninger. Det bliver en aften med smuk sang og mu-
lighed for at koble fra i den travle julemåned og fordybe sig i de smukke læsninger.

Julegudstjenester

Juleaften:   Løjtofte kirke  kl. 10.00
                    Utterslev kirke  kl. 13.30
                     Vindeby kirke  kl. 14.45
                   Købelev kirke  kl. 16.00

Juledag:   Købelev kirke  kl.   9.30 
                Utterslev kirke  kl. 10.30

2. juledag:   Vindeby kirke  kl.   9.00

Nytårsdag

1. januar 2019, kl. 16.00 i Løjtofte kirke
Traditionen tro fejrer vi nytåret med en 
gudstjeneste og kransekage og bobler.



VEJVISER

Horslunde, Nordlunde og Nøbbet:

Sognepræst:
Merete Lei
Pederstrupvej 5, 4913 Horslunde
Tlf. 54 93 50 89
E-mail: mel@km.dk
Mandag er fridag.

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

Kirkesanger:
Bernt Jørgensen
Tlf. 54 93 48 40

Utterslev, Herredskirke og Løjtofte:

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.

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

Regnskabsfører:
Lisbeth Kragh-Larsen
Gallevej 57, 4913 Horslunde
E-mail: l.kraghlarsen@gmail.com

Kirkeværge:
Henrik Nielsen-Gotsæd
Tlf. 40 95 88 86

Utterslev
Graver:
Kim Zarp

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

Løjtofte - Herredskirke
Graver:
Karina Langhoff

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

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

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

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

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

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

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

Fælles kirkeværge:
Gurli Kølle
Tlf. 54 90 24 28

Købelev
Graver:
Per Sørensen

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

Vindeby
Graver:
Anders Falgren Jacobsen

Graverkontoret:
Tlf. 54 93 32 85
Mandag er fridag.

Kirkesanger:
Inge B. Holm

Organist:
Jeppe B. Nissen
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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


