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Du må gerne komme nærmere….
Som spæd blev Moses reddet fra døden af Faraos
datter, som fandt ham skjult i en kurv mellem
sivene i Nilen. Hun lod ham vokse op som sin
egen søn, Prins af Ægypten. Efter en lang, dramatisk og indholdsmættet ungdomstid ender det
med, at Moses, som voksen mand, må flygte ud
i ørkenen – ene og alene.
Men sådan ville Gud det ikke! Han havde store
planer med denne mand. Da Moses rent bogstaveligt følte sit liv som en lang og smertefuld ørkenvandring, oplevede han guds nærhed på en
særlig måde. I nærheden af en brændende busk
hører han en stemme, der siger til ham: Du må
ikke komme nærmere! Tag dine sandaler af, for
det sted, du står på, er hellig jord.
Vi mennesker har ofte en stor respekt for hellige
steder, så det kan være helt svært at forstå, at
noget, der er helligt, også kan udstråle en kærlighed, der overgår al forstand. Vi er tilbøjelige
til at opfatte Gud som en fjern Gud der står bag
alt det hellige, en Gud som er langt fra os.
Men Guds urørlighedszone blev i Jesus Kristus
forvandlet til en ”rørlighedszone”, hvor vi må
nærme os det hellige - helt uden at smide skoene.
”Du må ikke komme nærmere”! - sådan lød det
til Moses dengang for længe siden. I vor tid der
lyder det gang på gang på gang: ”Kom nærmere!
Jeg er med dig alle dage indtil verdens ende”.
Hver søndag rundt om i kirkerne giver Gud os
alle muligheder i ordet og nadveren, i nærvær,
for, at livet ikke skal blive en lang ørkenvandring uden mening og mål! Igennem Jesus
mødes vi med en kærlighed og et nærvær så
stærkt, at vi omsluttes af et fællesskab, der overskrider generationer. Så kom nærmere, her er
man aldrig alene, her er der altid mulighed for
en god snak, for nærvær.
Sognepræst Susanne Oxholm Bay Jacobsen
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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.

Kommende arrangement i menighedsplejen:

I menighedsplejens vedtægter pkt. 4 Bestyrelsen stk 4.1 står:
• En eller flere af sognenes præster er
medlem af bestyrelsen

Årsmødet: er menighedsplejen øverste
myndighed og skal jævnfør vedtægterne
afholdes senest 1. maj i forbindelse med
et møde.

Den post har nu afgået sognepræst Merete
Lei haft siden marts 2017, hvor der var indkaldt til stiftende generalforsamling og ”Menighedsplejen for Utterslev - Herredskirke
og Løjtofte sogn og Horslunde, Nordlunde
og Nøbbet sogne” blev til en realitet.

Du indkaldes hermed til årsmøde
tirsdag den 2. april, kl. 19 i Utterslev
Sognegård, Gallevej 67,
med følgende dagsorden:
• Valg af dirigent
• Bestyrelsens beretning
• Revideret regnskab for det afsluttende
regnskabsår
• Budget for det indeværende regnskabsår
• Indkomne forslag (indgives skriftligt
til formanden senest 14 dage før årsmødet)
• Valg af bestyrelsesmedlemmer (1 er
på valg i ulige år)
• Valg af 2 bestyrelsessuppleanter og 1
revisorsuppleant
• Eventuelt

Ingen tvivl om, at det for Merete var en hjertesag, at kunne bistå de af sognenes økonomiske trængte beboere med hjælp i form af
en julekurv og en blomst til de ældre, der i
årets løb havde mistet en ægtefælle ligesom de
ældre på vores plejecenter også fik en hilsen.
Bestyrelsen takker Merete for et godt samarbejde og ikke mindst for det fundament,
som Merete nåede at få skabt. Det er vi dig
taknemmelige for og som fortsat være afsættet for det videre arbejde i menighedsplejen.
Vi ønsker dig det bedste i dit nye sogn.
Pva bestyrelsen
Ulla Gotsæd
Formand

2. Pinsedagsgudstjeneste i Reventlowparken
10. juni, kl. 11.00 i Reventlowparken

En sorggruppe er et gratis tilbud til mennesker, der har mistet en nærstående. I
sorggruppen kan man møde andre i samme 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 finde 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 ægtefælle/partner. Sorggruppen vil blive ledet
af sognepræst Rebekka Maria Brandt
Kristensen og sognepræst Susanne Oxholm Bay Jacobsen - begge med uddannelse i sjælesorg.
Det er nødvendigt med tilmelding, da der
er begrænsede pladser og vi gør opmærksom på at der er en forsamtale inden.
Tilmelding sker til Sognepræst Susanne
Oxholm Bay Jacobsen på tlf. 54 93 20 30.
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Fælles provstigudstjeneste, hvor Promenadeorkestret og kammerkoret medvirker.
Husk madpakken, mange bliver efter gudstjenesten og hygger i de skønne omgivelser.

O P S L A G S TAV L E N
Tirsdagstræf

Utterslevkoret

Garntrisserne

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

Tirsdage, kl. 16.00 til 17.30 i Utterslev
sognegård.
Koret søger altid flere medlemmer, så
kom og vær med!

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

Trissevenner

Andagter på
Bøgelunden

Hver den 3. onsdag i måneden
kl. 13.30 - 16.00 i Horslunde præstegård

Hver første tirsdag i måneden kl. 14.00

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

Walk & talk

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.

Sæsonens opskrift
Kokosmakroner

1 dåse Nestlé kondenseret mælk
300 g kokosmel
og evt. 200 g chokolade til overtræk
Bland mælk og kokosmel i en skål
og form toppe. Bag dem i ovnen
ved 200º C. i ca. 10 - 15 min. alt
efter størrelsen. De skal lige være
lidt lysebrune i toppen.
Hvis du dypper fingrene i vand, er
det lettere af forme dejen.

Hver anden torsdag i måneden mødes vi
og går en tur på ca. en times tid. Udgangspunktet skifter fra gang og gang, så følg
med på kirkernes hjemmesider og facebook sider samt i avisen og i kirkerne el-

ler ring til præsten. Vi går en skøn tur i al
slags vejr og skaber rum for en god snak
om alt mellem himmel og jord. For at få
mere info kontakt sognepræst Susanne
Oxholm Bay Jacobsen på tlf. 24 79 42 61.
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Tak! et ’far vel’ fra
sognepræsten
Det er både glædeligt og vemodigt,
at jeg må skrive denne hilsen til jer sognebørn. Vemodigt,
fordi det er svært
at tage afsked med
dem og det man holder af. Glædeligt,
fordi vi som familie får mulighed for mere
sammenhæng i vores nære relationer. Der er
gået over 11 år siden, at jeg som helt ’grøn’
teolog og præst flyttede ind i Horslunde
præstegård for at varetage embedet som
sognepræst, vikar, i Horslunde, Nordlunde
og Nøbbet sogne. Det viste sig hurtigt, at
her var dejligt at være, og så blev det til
godt 11 år – 11 gode år med alle mulige og
umulige tiltag og aktiviteter, hvor engagerede mennesker tog ansvar. Nu skilles vore
veje, da jeg drager mod Dybbøl sammen
med Esbern og vores 3 piger. Et nyt kapitel
starter i vores liv, og vi kan se tilbage på mange gode, vigtige og betydningsfulde kapitler,
der gemmes i erindringen.
Jeg vil gerne takke alle for den store tillid,
I altid har vist mig, både kirkeligt og lokalt.
Jeg har haft min gang i mange hjem og hos
mange mennesker i forbindelse med kirkelige handlinger og husbesøg og samtaler,
og er blevet så hjerteligt og tillidsfuldt modtaget. Det betyder alt i et præsteligt virke.
Tak!
Esbern og jeg vil gerne takke alle, der kom
til min afskedsgudstjeneste den 13. januar
2019 i Horslunde kirke. Gudstjenesten og
samværet efterfølgende på Den Gamle
Møllegaard er for evigt gemt i mit hjerte.
Jeg ønsker alle Guds velsignelse og et ’far
vel’ på vejen videre.
De kærligste hilsener
Merete

Skovkirkegård og nyt
stengærde

I forrige nummer af kirkebladet fortalte
jeg om vores nye skovkirkegård. I løbet
af 2019 vil den være klar til at blive taget
i brug. Der skal etableres nogle gange,
plantes træer og buske, og vi skal have
skrevet den ind i vores kirkegårdsvedtægt.
Vores graverteam har lavet et fantastisk
flot stengærde, som kan ses fra Hans
Fugls Vej - det giver en flot ramme om
skovkirkegården.
Marianne Krøll Møller

Farvel
I november måned meddelte Merete Lei
os desværre, at hun havde søgt nye udfordringer, og havde fået ansættelse som
sognepræst ved Sankt Marie Kirke i Sønderborg. Den 13. januar 2019 holdt Merete
Lei afskedsgudstjeneste i Horslunde Kirke,
og ved det efterfølgende kaffebord takkede menighederne og menighedsrådene
Merete Lei for hendes virke gennem
godt 11 år i Horslunde, Nordlunde og
Nøbbet sogne. Et meget berigende virke,
som har været præget af Meretes store
engagement i og øje for de svageste i
samfundet.
Vi ønsker Merete Lei og hendes familie
alt muligt held og lykke fremover og
takker, fordi vi har fået lov til at lære
hende at kende.

Menighedsrådsmøder
Møderne er offentlige og afholdes i Horslunde præstegårds konfirmandstue.
Horslunde Menighedsråd:
Onsdag d. 6. marts kl. 18.00 - 20.30 regnskab
Onsdag d. 10. april kl. 16.00 kirkesyn
Torsdag d. 23. maj kl. 18.00 - 20.30 budget
Nordlunde Menighedsråd:
Tirsdag d. 26. marts kl. 19.00 - 21.30
Tirsdag d. 14. maj kl. 16.00 - 20.30
kirkesyn og budget
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Nøbbet Menighedsråd:
Onsdag d. 20. marts kl. 10.00 - 12.00
Onsdag d. 8. maj kl. 15.00 - 19.00
kirkesyn og budget
Aktivitetsudvalg:
Onsdag d. 13. marts kl. 19.00 - 20.30
Fællesmøde for alle 3 råd:
Torsdag d. 2. maj kl. 19.00 - 21.30

Velkommen
Anders Pilgaard Haue ansat som vikar fra
d. 1. februar 2019 og foreløbig i 3 måneder. Anders Pilgaard Haue blev ordineret
den 24. januar 2019 og efterfølgende indsat den 3. februar 2019. Vi byder Anders
Pilgaard Haue velkommen og glæder os
til at samarbejde med ham.
På vegne af menighedsrådene i Horslunde,
Nordlunde og Nøbbet sogne.
Marianne Krøll Møller, Eva Jensen og
Jens Peder Nielsen

Goddag
Mit navn er Anders
Pilgaard Haue. Jeg
er født og opvokset
i Odense på Fyn,
men flyttede til Aarhus for at studere
teologi. I mit studie
har jeg arbejdet meget med, hvordan Kirken skal være i forhold til samfundet omkring
den, men også menneskets forhold til næsten og til Gud. I min fritid har jeg spillet
meget musik og generelt arbejdet meget
med min stemme indenfor scenekunsten.
Derudover har jeg skrevet mange digte,
hvoraf er et enkelt er blevet udgivet, i forbindelse med noget undervisningsmateriale.

Konfirmander 2019
Bededag den 17. maj 2019 i Horslunde
kirke kl. 10.30
Oscar Frølund Jensen
Tobias Bo Kvistfeldt Hansen
Adam Pii
Signe Elkjær Pedersen
Sebastian Oliver Petersen
Nikolaj Bo Adamsen
Caroline Rolighed Kurdahl
Kristi himmelfarts dag den 30. maj i
Horslunde kirke kl.10.30
Simon Eli Klaaby
Felix Blak Rasmussen
Simon Andersen
Mille Søgaard Kristensen
Kamma Frølund
Karen Marie Christiansen
Simon Korsholm

HORSLUNDE · NORDLUNDE · NØBBET SOGNE
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Trissevennerne
Trissevennerne er for alle - mænd, kvinder, unge og gamle! Vi mødes den 3. onsdag i
måneden i præstegårdens konfirmandstue kl. 13.30 – 16.00. Onsdagene vil have indhold af forskellig karakter f.eks. fortælling, sangcafé, foredrag, hyggeligt samvær eller
andet. Gode forslag modtages gerne. Der drikkes kaffe og spises kage til pris 20 kr.
Vi mødes i præstegårdens konfirmandstue følgende onsdage:
Onsdag d. 20. marts, kl. 13.30 - 16.00: Sognepræst Anders Haue fortæller om sin vej
til præstegerningen og sin store glæde ved at skrive digte og musik.
Onsdag d. 15. maj, kl. 13.30 - 16.00: Per Hansen viser smalfilm fra det gamle Horslunde.

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 28. marts kl. 17.00
Torsdag den 25. april kl. 17.00
Begge dage i Horslunde kirke.

Påsken i kirkerne 2019
Skærtorsdagsmåltid

Torsdag den 18. april, kl. 10.30 i Horslunde kirke
Vi fejrer skærtorsdag. Skærtorsdag er dagen, hvor Jesus spiste måltid sammen med sine
disciple for sidste gang. Måltidsfællesskabet var den første nadver, der senere er blevet
til vores gudstjenestelige nadvermåltid med brødet og vinen. Efter gudstjenesten spiser
vi lam med tilbehør i konfirmandstuen. Tilmelding senest fredag d. 12. april til Susanne
Schou på tlf. 28 91 90 30 eller mail: susanneschou9@gmail.com Pris: 50 kr. Vel mødt!

Børnegudstjeneste, påskeæggejagt og hygge!
2. påskedag d. 22. april, kl. 14.00 i Utterslev kirke
Horslunde Realskole 3. klasse følger i foråret forløbet ’Kirke og Kristendom’. Børnene lærer kirken at
kende, lytter til Bibelens fortællinger, synger salmer/
sange og arbejder kreativt.
Som afslutning mødes vi i Utterslev kirke mandag
2. påskedag den 22. april kl. 14. Gudstjenesten bliver
til i samarbejde mellem børn, præster og lærer. Efter
børne- og familiegudstjenesten er der påskeæggejagt
i præstegårdshaven ved sognegården i Utterslev, og
der serveres kaffe/te/saft og kage i sognegården.
Susanne Oxholm Bay Jacobsen og NN er fælles om
forløbet i kirke og præstegård.
Vi glæder os til at se jer!

Musikgudstjeneste i
Nøbbet kirke
Mandag 2. påskedag d. 22. april,
kl. 19.00 i Nøbbet kirke
er der musikgudstjeneste. Vi har gennemlevet påskeugen og slutter påsken af med
musikgudstjeneste i Nøbbet kirke. Vi får
besøg af Utterslev koret, under ledelse af
Johan Brene, der vil gøre gudstjenesten
festlig og stemningsfuld og afslutte påskens begivenheder. Efter gudstjenesten
byder menighedsrådet på kaffe og kage.
Vel mødt!

Loppemarked 2019
– Gudstjeneste og
Marked
Søndag den 2. juni, kl. 10.00 i Horslunde kirke
er der traditionen tro loppemarked med
gudstjeneste og marked ved ’Asylet’ ved
siden af Horslunde kirke. Vi får igen i år
besøg af Sydhavsøernes Promenadeorkester under ledelse af Franz Racz Loppemarkedet åbnes kl. 11.00, hvor snoren klippes
og herefter er der frit løb i forhold til loppekøb, lotteri, hyggeligt samvær på markedspladsen med en kop kaffe og hjemmebagt
kage eller andet. Al overskud går ubeskåret
til Menighedsplejen ved UHL og HNN kirker. Derfor er loppemarkedet også et samarbejde mellem Menighedsrådene og Menighedsplejen ved kirkerne.
Har du lopper til loppemarkedet, så ring til
Jens Peder Nielsen på tlf. 54 93 54 38 eller
Marianne Krøll Møller på tlf. 30 66 09 94.
Vi håber at se mange på dagen.
– vel mødt!

Børne - og Familiegudstjeneste i Nøbbet
kirke
Søndag den 30. juni, kl. 16.00 i Nøbbet
kirke
indledes Urneborglejren med gudstjeneste i Nøbbet kirke. I en lille uges tid mødes piger på Urneborg til forskellige aktiviteter og fællesskab med hinanden. Det er
efterhånden blevet en tradition, at lejren
begynder i Nøbbet kirke, hvorefter vandrer børnene fra kirken til Urneborg.
Alle er meget velkomne denne eftermiddag.
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GUDSTJENESTER
MARTS

M A R T S (fortsat)

A P R I L (fortsat)

Søndag den 3. marts
Fastelavnssøndag
14.00 Vindeby
m. efterfølgende tøndeslagning og
hygge i præstegården (s. 8-9)
10.30 Nordlunde
14.00 Horslunde
Børne-og familiegudstjeneste

Søndag den 31. marts
Midfaste
9.00 Utterslev v. Anders Haue
10.30 Nordlunde

Fredag den 19. april
Langfredag
10.15 Vindeby
Liturgisk musikgudstjeneste (s.8-9)
10.30 Nøbbet

APRIL

Søndag den 21. april
Påskedag
9.30 Utterslev
9.00 Nordlunde
10.30 Købelev
10.30 Horslunde

Søndag den 10. marts
1. søndag i fasten
9.00 Købelev
9.00 Horslunde
10.30 Utterslev
10.30 Nøbbet
Torsdag den 14. marts
19.00 Løjtofte
Meditationsandagt
Lørdag den 16. marts
11.00 Utterslev
Dåbsgudstjeneste
Søndag den 17. marts
2. søndag i fasten
9.00 Nordlunde
10.15 Købelev v. praktikant Lizet
Jane Wendt
10.30 Horslunde
14.00 Utterslev v. praktikant Lizet
Jane Wendt
Med efterfølgende foredrag (s.10-11)
Søndag den 24. marts
3. søndag i fasten
9.00 Nøbbet v. NN
10.30 Horslunde v. NN
Torsdag den 28. marts
17.00 Horslunde
Spaghettigudstjeneste
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Torsdag den 4. april
19.00 Vindeby Kirke
Koncert med cellist Jakob Kullberg (s. 8-9)
Søndag den 7. april
Mariæ bebudelsesdag
9.00 Købelev
9.00 Nøbbet
10.30 Horslunde
10.30 Utterslev
Søndag den 14. april
Palmesøndag
9.00 Horslunde
10.30 Løjtofte
10.30 Nordlunde
19.00 Vindeby
Musikgudstjeneste (s. 8-9)
Torsdag den 18. april
Skærtorsdag
10.30 Horslunde
Spisning i konfirmandstuen efter
gudstjenesten
17.30 Utterslev
Med efterfølgende arrangement
(s. 10-11)
19.00 Købelev
Med efterfølgende arrangement
(s. 8-9)

Mandag den 22. april
2. påskedag
14.00 Utterslev
Børne og familiegudstjeneste
(s. 10-11)
19.00 Vindeby
19.00 Nøbbet
Musikgudstjeneste Utterslev koret
Torsdag den 25. april
17.00 Horslunde
Spaghettigudstjeneste
Søndag den 28. april
1. søndag efter påske
10.30 Horslunde v. NN
10.30 Købelev
Konfirmation (s. 8-9)
MAJ
Lørdag den 4. maj
11.00 Utterslev
Dåbsgudstjeneste

GUDSTJENESTER
M A J (fortsat)

M A J (fortsat)

Søndag den 5. maj
2. søndag efter påske
9.00 Horslunde
10.30 Nordlunde
10.30 Løjtofte
16.00 Vindeby
Befrielsen (s. 8-9)

Torsdag den 30. maj
Kristi Himmelfart
10.15 Købelev
10.30 Horslunde
Konfirmation

Torsdag den 9. maj
Indvielse af skovkirken ved
biskop Marianne Gaarden,
kl. 17.00
(s. 10-11)
Søndag den 12. maj
3. søndag efter påske
9.00 Nøbbet
10.30 Horslunde
13.00 Købelev
m. efterfølgende vandring ud til
Frederiksdal Vineri (s. 8-9)
Fredag den 17. maj
Bededag
10.30 Utterslev
Musikgudstjeneste (s. 10-11)
10.30 Horslunde
Konfirmation
Søndag den 19. maj
4. søndag efter påske
10.30 Nordlunde
Søndag den 26. maj
5. søndag efter påske
9.00 Vindeby v. praktikant Lizet
Jane Wendt
10.30 Utterslev v. praktikant Lizet
Jane Wendt
10.30 Nøbbet

JUNI
Søndag den 2. juni
6. søndag efter påske
10.00 Horslunde
Fælles Loppemarkedsgudstjeneste og loppemarked
Søndag den 9. juni
Pinsedag
9.30 Købelev
9.00 Horslunde
10.30 Nordlunde
10.30 Utterslev
Søndag den 10 juni
2. pinsedag
11.00 Reventlowparken (s. 2-3)
Søndag den 16. juni
9.00 Nøbbet
10.30 Horslunde
10.30 Vindeby mølle
Søndag den 23. juni
9.00 Løjtofte
9.00 Nordlunde
10.15 Købelev
10.30 Horslunde
Søndag den 30. juni
16.00 Nøbbet
Børne- og familiegudstjeneste
14.00 Utterslev
Sommerfest (s. 10-11)

Der tages forbehold for ændringer og fejl i kalenderen.

7

KØBELEV · VINDEBY SOGNE
I N F O

Praktikant

Jeg hedder Lizet Wendt, er 53 år, og bor i
Nakskov hvor jeg arbejder som kirkesanger ved Skt. Nikolaj kirke. Siden september 2013 har jeg læst teologi ved Københavns universitet sideløbende med mit
kirkesanger job.

Konfirmation til foråret

Jeg er gift på 32 år med Johnny som arbejder i Guldborgsund kommune. Har 4 voksne piger, hvoraf de to sidste bor hjemme
pga. de stadig er under uddanelse.
I fritiden går jeg lange ture med hunden,
passer hus og have, hygger med familien,
spiller Pokémon og har sunget i forskellige lokale kor gennem tiden.
Jeg glæder mig til mit praktikophold hos jer.

April, i Købelev kirke:
Marie Jensen
28. april, kl. 10.30 i Købelev kirke:
Niels Zier Mikkonen Olsen

D E T S K E R

Tirsdagstræf

Litteraturkredsen

Palmesøndag

Tirsdag den 5 marts, kl. 10.00 - 12.00
i Vindeby præstegård
Vi mødes og hører et lille foredrag, synger og får kage og kaffe.
Tirsdag den 5 marts kommer jeg, Lizet
Wendt som led i min praktikperiode fra
pastoralseminariet, og holder et salmesangsforedrag. Jeg vil fortælle om det at
være kirkesanger og teologistuderende.
Det bliver en formiddag med masser af
salmesang.

Vi læser bøger, som vi sammen har valgt
og diskuterer dem.
13. marts, kl. 13.00 - 14.30 i Købelev
præstegård.
10. april, kl. 13.00 - 14.30 i Købelev
præstegård.

14. april, kl. 19.00 i Vindeby kirke

Koncert med Jacob
Kullberg
4. april, torsdag kl. 19.00 i Vindeby kirke

Da jeg har skrevet om salmer både i min
bachelor opgave og mit speciale, har jeg
tænkt mig at krydre det hele med noget
baggrundshistorie for nogle af salmerne.
Håber I har lyst at høre på og synge med.

Traditionen tro synger vi skønne gamle
danske populærsange ved vores palmesøndag gudstjeneste. Inge Holm, Jeppe
Nissen og Kurt Bisbjerg leder os, som de
plejer, igennem de glade sange.

Skærtorsdag - gudstjeneste med lam, ost
og vin

2. april, kl. kl. 10.00 - 12.00 i Vindeby
præstegård
Ellis Nielsen kommer og viser billeder
fra og fortæller om ”Det hvide kor” og
Victor Cornelis.

18. april, kl. 19.00 i Købelev kirke

Hyggeklubben
12. marts, kl. 12.45-14.30 i Købelev
præstegård.
9. april, kl. 12.45 - 14.30 i Købelev
præstegård.
14. maj, kl. 12.45 - 14.30 i Købelev
præstegård.
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Den mange årige tradition med Masterclas i Købelev kirke om sommeren er
desværre uddød, men Jacob Kullberg kommer nu stadig til egnen og vil denne aften
spille på sin cello så hjerterne opløftes.
Gå ikke glip af en fantastisk oplevelse.

Efter gudstjenesten er der hyggeligt samvær i præstegården, hvor vi hygger os med
lam, ost, brød og et godt glas vin til.

KØBELEV · VINDEBY SOGNE
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Langfredag

2. påskedag

Mølledag

19. april, kl. 10.15 i Vindeby kirke
Kom og oplev en stemningsfuld gudstjeneste. Langfredag har vi liturgisk
musikgudstjeneste. Ved denne gudstjeneste sætter Verner Nicolet og Jeppe
Nissen stemningen med smuk musik og
Inge synger for os.
Her er der mulighed for fordybelse i påskens ellers travle dage.

22. april, kl. 19.00 i Vindeby kirke

16. juni, kl. 10.30 ved Vindeby mølle

Befrielsen
5. maj, kl. 16.00 i Vindeby kirke

Påskedag
21. april, kl. 10.30 i Købelev kirke

Vi fejrer årets vigtigste helligdag med
lys, glæde og opstandelses håb.

Vi fejrer befrielsen. Ved denne stemningsfulde gudstjeneste synger Herrekoret, og vi skal selv synge sange fra
vores smukke danske sangskat. Efter
gudstjenesten byder menighedsrådet
på øl og vand.

Opstandelse, vandring og bær
12. maj, kl. 13.00 i Købelev kirke

Igen i år fejrer vi gudstjeneste ved Vindeby mølle.
Mølledag er en festlig dag med massere
af spændende gamle landbrugsmaskiner,
historie, orienteringsløb, lege for børnene,
fantastiske æbleskiver og vafler og meget
mere. Mød op til en hyggelig dag.

Sogneudflugt til
Nyvang
25. august, kl. 7.30 i Købelev kirke

Vi fejrer, at naturen springer ud med en gudstjeneste i Købelev kirke over opstandelses håbet, pilgrimsvandring ledet af Stiftets pilgrimspræst Anne Louise Hasson ud
til Frederiksdal vineri, hvor vi skal have rundvisning og smage lidt af vinen. Vi går
tilbage til Købelev kirke. Hvis man ikke kan klare turen på gåben, er man velkommen til at cykle eller køre i bil.

Årets sogneudflugt går til Andelslandsbyen Nyvang. Turen koster 250 kr. og
indeholder rundvisning og buffet med en
genstand og kaffe og kage. Vi indleder
med en andagt i Købelev kirke. Tilmelding til sognepræsten. Tilmeldingen sker
ved kontakt og ved kontantbetaling eller
mobilpay 24 79 42 61. Tilmelding senest
den 10. August. Vi gør opmærksom på
at Utterslev-Købelev-Vindeby pastorats
beboere har førsteret.
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Praktikant

		
Jeg hedder Lizet Wendt, er 53 år, og bor i Nakskov hvor jeg ar		
bejder som kirkesanger ved Skt. Nikolaj kirke. Siden septem		
ber 2013 har jeg læst teologi ved Københavns universitet
		
sideløbende med mit kirkesanger job.
		
Jeg er gift på 32 år med Johnny som arbejder i Guldborgsund
		
kommune. Har 4 voksne piger, hvoraf de to sidste bor hjem		
me pga. de stadig er under uddannelse.
		
I fritiden går jeg lange ture med hunden, passer hus og have,
hygger med familien, spiller Pokémon og har sunget i forskellige lokale kor gennem
tiden. Jeg glæder mig til mit praktikophold hos jer.

Menighedsrådsmøder
12. marts, kl. 19.00 i Utterslev sognegård
21. maj, kl. 19.00 i Utterslev sognegård

18. juni, kl. 19.00 i Utterslev sognegård

Kirkesanger
Anita Kristensen
Anita, 51 år, har ved sin alt for tidlige
død forladt os i december 2018.
Anita har været trofast kirkesanger i
Utterslev - Herredskirke - Løjtofte Sogn
siden 2014. Vi kendte Anita som en
hjertelig og glædestrålende kvinde. Hun
gav gerne et nummer på guitaren - både
i og uden for kirkerummet.
Anita var i en periode også aktiv i vores
kor. Vores tanker er hos Anitas mand,
Boye, deres seks børn og deres barnebarn.
Neel Rasmussen

D E T S K E R

Utterslevkoret

Libuse Møller fortæller

Alle tirsdage, kl. 16.00 til 17.30 i Utterslev sognegård

17. marts, kl. 14.00 i Utterslev kirke
Efter gudstjenesten går vi i sognegården
og hører Libuse Møller fortælle om,
hvordan det var at være barn i Tjekkiet
under kommunismen og om hvordan det
var at komme til Danmark og Vestlolland.

Skærtorsdag
18. april, kl. 17.30 i Utterslev kirke
		
		
		
		
		
		
		

Koret søger altid flere medlemmer, så kom og vær med!

Dameklubben
Torsdage i ulige uger kl. 14.00-16.00 i Utterslev sognegård
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I dameklubben
strikker og hækler
vi, snakker og hygger os, drikker kaffe og spiser kage
- vi skiftes til at
bage.
Alle kvinder i alle
aldre er meget velkomne. Vi er pt.19
damer, og der er
altid plads til flere.

Efter gudstjenesten er
der hyggeligt samvær
i sognegården, hvor
vi hygger med ost,
brød og et godt glas
vin til. Koret synger
ved gudstjenesten.

Påskedag
21. april, kl. 9.30 i Utterslev kirke

Vi fejrer årets vigtigste helligdag med lys,
glæde, og opstandelses håb.

UTTERSLEV · HERREDSKIRKE · LØJTOFTE SOGNE
D E T S K E R

2. Påskedag
22. april, kl. 14.00 i Utterslev kirke

Gudstjeneste og
Loppemarked

Sommerfest med Erik
Normand Svendsen

2. juni, kl. 10.00 i Horslunde kirke
Det traditionsrige loppemarked finder sted
søndag den 2. juni kl. 10.00. Dagen indledes med gudstjeneste i Horslunde kirke og
er et samarbejde gennem menighedsplejen.

30. juni, kl. 14.00 i Utterslev kirke

Børnegudstjeneste med efterfølgende påskeæggejagt i præstegårdshaven og kaffe
og kage i sognegården.

Indvielse af Skovkirken v/ Biskop Marianne Gaarden
9. maj, kl. 17.00 i Karlelundeskoven ved Karlelunden.

		

”Præst for Gud,
dronning og fæd		
reland” med dette
		
spændende fore		
drag kommer Erik
		
Normand Svend
		
sen til Utterslev
		
og fortæller ved
		
årets sommerfest.
Kgl. Konfessionarius
Erik Norman
og fhv. biskop med
		
Svendsen er født
historiske foredrag.
		
i 1941 i København. Han er uddannet teolog fra Københavns Universitet i 1968 og har siden været
sognepræst i forskellige kirkesogn samt
generalsekretær i Kirkefondet. I perioden
1992-2009 var Erik Norman Svendsen
biskop over Københavns stift, og i 2008
blev han Kongelig Konfessionarius, hvilket betyder, at han var kongehusets præst,
ved dåb, vielser og begravelser og Dronningens sjælesørger frem til 2018. I dag
virker han desuden som hjælpepræst ved
Garnisons Kirke.

Sogneudflugt
1. september, kl. 9.00 fra Utterslev
kirkeplads

I gennem længere tid har menighedsrådet og graver Karina Langhoff arbejdet på at lave
en skovkirke i Karlelundeskoven, ved Karlelunden (følg flagene). Den er nu færdig til
brug og vil blive indviet af vores Biskop Marianne Gaarden torsdag den 9. maj kl. 17.00.
Efter indvielsen vil der blive budt på en lille bid mad og et glas vin eller vand.

Bededag
17. maj, kl. 10.30 i Utterslev kirke
Musikgudstjeneste, vores gode organist, sanger og praktikant Lizet vil synge og spille
for os. Der er mulighed for konfirmation.

Turen går fra Utterslev kirkeplads kl. 9.00
til Radsted kirke med gudstjeneste kl.
10.30. Herefter er der formiddagskaffe. Så
skal vi til Krenkerup bryggeri med fortælling og rundvisning om gods og bryggeri
med smagsprøver. Pris: 150 kr. Dagen
slutter med spisning på Cafe Lysemose
ved Maribo sø. Tilmelding til Tommy på
tlf, 20 22 54 31 senest den 18. august.
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VEJVISER
Horslunde, Nordlunde og Nøbbet:

Utterslev, Herredskirke og Løjtofte:

Købelev og Vindeby:

Sognepræst:
Anders Pilgaard Haue (vikar)
Pederstrupvej 5, 4913 Horslunde
Tlf. 54 93 50 89
E-mail: aph@km.dk
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

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

Kirkeværge:
Jørn Klingenberg Hansen
Tlf. 20 45 58 25

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

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

Fælles:
Kirkegårdene:
Asylet, Pederstrupvej 5, 4913 Horslunde
Tlf. 54 93 58 99
E-mail: asylet4913@gmail.com

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

Vindeby
Graver:
Anders Falgren Jacobsen

Kirkeværge:
John Larsen
Tlf. 51 76 32 25
Nøbbet
Formand:
Jens Peder Nielsen
Vadbrovej 24, 4913 Horslunde
Tlf. 54 93 54 38

Graver:
Henrik Gustafsen
Tlf. 54 93 59 18 / 20 90 82 59
Organist:
Frederik Quintus Bak
Tlf. 41 81 78 15
E-mail: fquintusbak@gmail.com

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

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
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LK DESIGN A/S

Kirkesanger:
Bernt Jørgensen
Tlf. 54 93 48 40

