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Udflugt til Maribo Domkirke
torsdag d. 11. august 2022



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

Hjemmeside:
hoejby-sj-kirke.dk

Graver
Pernille Overbye Andersen
”Graverhuset”, Bag Kirken 5, 
4573 Højby. Tlf. 59 30 40 49. 
Træffes bedst på kontoret 
tirsdag-fredag mellem 12.30-13.

Formand for 
menighedsrådet
Grethe Skovgaard
Tlf. 30 11 30 85

Kirkeværge
Niels-Erik Bøtker Skov
Tlf. 59 30 30 02

Kasserer
Inger Helth
Tlf. 29 91 55 04

 

Påske
Påskens drama går fra lidelse 
og død til opstandelse og liv, 
og ved påskedags festgudstje-
neste d. 17. april medvirker 
Mads Galatius Hansen på 
trompet. 

Kirkebil
Kirkebilen kører til alle guds-
tjenester. Ring til Bos Taxi, tlf. 
20 20 48 20 senest fredag kl. 16. 
Kirkebilen kan også benyttes i 
forbindelse med koncerter og ar-
rangementer og skal da ligeledes 
bestilles to dage før.

Kirkekaffe m.m.
Der er kirkekaffe efter gudstjene-
sten d. 19. juni. 

Menighedsrådsmøder
Møderne afholdes d. 5. april, 10. 
maj og 14. juni. Alle dage kl. 18 
i menighedshuset, Bag Kirken 5. 

Menighedsmøde + orienteringsmøde 
vedr. menighedsrådsvalg 10. maj

I efteråret 2022 skal der være 
menighedsråds valg i Højby sogn, 
idet vores råd sidder for to år ad 
gangen. Kom og hør om sognets 
liv og rådets spændende arbejde 
– måske var det noget for dig? 
Mødet foregår tirsdag d. 10. maj 
kl. 19 i menighedshuset.



Kristi Himmelfartsdag 
med Høvekoret   

Ved gudstjenesten Kr. Himmelfartsdag torsdag 26.5. får kirken besøg 
af Høvekoret, der bidrager med musik tilpasset lejligheden. Høvekoret 
er et blandet, 4-stemmigt, rytmisk ensemble. Repertoiret spænder vidt: 
Fra klangfulde salmer til blød rock, dog især med hang til jazz’ede ar-
rangementer. Koret blev grundlagt i 2009 og holdt dengang til på Høve 
Friskole, deraf korets navn. De 30 medlemmer kommer i dag fra hele 
Odsherred. Leder er Anna Karina Berg, Rørvig, som udover dirigentvirk-
somheden også har et alsidigt virke som sanger, sangskriver og pianist. 

Sogneudflugt til 
Maribo domkirke

Geopark-festival   

Højby kirke er med på Geopark-festivalen, hvor årets tema er landska-
bet: Der vil være rundvisninger ved Jørn Nielsen torsdag d. 30. juni og 
fredag d. 1. juli – begge dage kl. 14.

Årets udflugt for Højby og Odden sogne finder sted torsdag d. 11. august. 
Vi skal se Maribo domkirke, der blev opført i 1400-tallet som en del af 
et birgittinsk kloster – efter Birgitta af Vadstenas forskrifter.  Dronning 
Margrethe I gav penge til byggeri af såvel kirke som kloster. Kongedatte-
ren Leonora Christina færdiggjorde sit erindringsværk, Jammersminde, 
i klosteret, og hun ligger begravet i kirken. Kirken blev domkirke i 1924.
Dagens program er følgende:
8.10 opsamling v. Odden brugs, 8.30 opsamling v. Højby præstegård
Pause med formiddagskaffe og brød halvvejs på turen. 
11.30 rundvisning i Maribo domkirke, herefter smørrebrød samt øl/
vand på Restaurant Bangs Have. Restauranten ligger tæt ved kirken. 
Ca. 14.30 går turen hjemad – vi nyder en forfriskning undervejs.
Ca. 17.30 forventet hjemkomst 
Deltagerpris 200 kr., som betales i bussen. Prisen er inklusive frokost 
med øl/vand samt formiddags- og eftermiddagskaffe. Tilmelding sker 
til Jørgen Revsbech, helst på mail til revsbech@hansen.mail.dk, al-
ternativt tlf. 61 79 39 18, med angivelse af navn og telefonnummer 
– senest d. 31.7.

Lørdag d. 28. maj kl. 15: 
Indvielse af  ”plænen” 
samt åbent tårn  

Højby menighedsråd har længe ønsket at gøre bedre brug af kirkens 
arealer bag menighedshuset ned mod Højby sø. Nu er der indkøbt en 
række borde/bænkesæt, og rådet håber, at plænen fremover vil blive 
et rekreativt område til glæde for alle Højbyborgere. Vi holder en lille 
indvielsesfest lørdag d. 28. maj. Vi byder på kaffe og kage samt sodavand 
til børnene. Der vil være musikalske indslag og fællessang, og vi låser 
kirketårnet op, så man kan nyde den fine udsigt over byen og søen 
ved samme lejlighed. Alle – store som små – er hjerteligt velkomne!



Lumsås-Odden 
Pastorat
Sognepræst: 
Kristian Massey Møller, 
Præstestræde 7 a, 4583 Sj. Odde. 
Træffes formiddag (mandag fri-
dag) 59 32 62 96/krmm@km.dk 
Organist: 
Flemming Dreisig. 24 62 11 12.
Kirkesanger: 
Alice Sarp. 40 41 60 38

www.lumsaaskirke.dk
 
Graver Lumsås: 
Elinor Langelund. 59 31 18 78
graverlumsaaskirke@gmail.com 

Kirkeværge Lumsås: 
Jesper Frank Jensen. 23 60 27 31
jesper.vvs@gmail.com 

Kasserer Lumsås: 
Jørn Nielsen. 22 27 03 45
jil.nielsen@mail.dk 

Formand Lumsås: 
Jette Greve. 59 31 10 36
jette.greve@hotmail.com 

www.oddenkirke.dk

Graver Odden: 
Anders Würtzen Kjelgaard. 
23 23 92 02
graver@oddenkirke.dk 

Kirkeværge Odden: 
Lenda Petersen. 23 32 70 87 

Kasserer Odden: 
Jette Rude. 53 38 05 33

Formand Odden: 
Susan Elisiussen. 40 28 65 90

Meddelelser LUMSÅS
Kirkekaffe: 3.4, 22.5, 12.6, 24.7

Meddelelser ODDEN
Bus 561: Fra Havnebyen (Østrehavnevej), kl. 9.52. Fra Lumsås kl. 12.24

Kirkeindsamling: Mobilepay 67180.

FRA PRÆSTEN: Om pastorat, 
restaurering og jubilæum
Siden advent 2021 har jeg virket i mit nye embede i Lumsås-Odden Pastorat. Når jeg skriver nyt embede, så er 
det fordi, jeg nu ikke alene er sognepræst på Odden, men også er det i Lumsås. I et nyt pastorat med to sogne, 
og med det fortegn, at jeg netop da er kaldet til begge sogne. I det glæder jeg mig til at fortsætte snakken på 
Odden i bl.a. Brugsen, og at hilse på og få en snak i Lumsås i bl.a. Rema. Samt naturligvis mødes i kirken, om 
det så er til gudstjeneste eller til dåb eller konfirmation eller vielse, eller en bisættelse/begravelse. 
 Præsten udfylder på den måde både sit embede og sit kald, og i det skal alle i begge sogne vide, at I altid kan 
ringe, og at vi kan drikke en kop kaffe og tale om både småt og stort. Lumsås og Odden hænger for mig godt 
sammen, og derfor virker det også naturligt, at vi nu kan tale om Lumsås-Odden Pastorat. Også nu, hvor Odden 
Kirke fra slut marts og frem til december lukker, fordi kalkmalerierne skal restaureres og orglet skal flyttes. I 
perioden foregår Odden Kirkes gudstjenester og øvrige handlinger i Lumsås Kirke, men odboer er jo trods alt 
vant til at skulle køre op ad Solåsen. 
 Lumsinger er dog også draget ned af Solåsen. Som vores jubilar Jørgen Revsbech Hansen. Han har været 
formand for begge sognes menighedsråd, og kunne i 2021 fejre 40-jubilæum som menighedsrådsmedlem, 
fra 1977 til 1992 i Lumsås, hvor han var formand fra 1980, og på Odden fra 1996 til i dag, hvor han fra 1996 
til 2020 også var formand. Jørgen er virksom mand, som med ildhu og erfaring og en skarp hukommelse 
har arbejdet for, at man i et menighedsråd skal finde praktiske løsninger og finde ud af det med hinanden og 
trække på samme hammel. Altid med respekt for de usynlige grænser, der omgærder præstens virke og kald. I 
kirkeregi har han også siddet i bl.a. provstiudvalget, stiftsrådet, diakoniudvalget, sorggruppen. Og i samfundsregi 
i Odsherred byråd, og som formand i rådet for socialt udsatte, samt i diverse foreninger i Lumsås og Odden og 
Odsherred. Sidst har han været medinitiativtager og dynamo i Sjællands Odde Aktivitetshus.
 Jørgen har da også fået et Påskønnelsesbrev fra Roskilde Stifts biskop, Peter Fischer Møller, hvori der bl.a. står: ” 
Du har i dit arbejde med kirken både haft sans for, hvad evangeliet rummer af trøst, opmuntring og inspiration 
for den enkelte, og du har med dit engagement vist at kristendommen ikke er noget der kan lukkes inde i fine 

gamle huse, men noget 
der kaster lys over vores 
fælles liv i dagligdagen i 
foreninger, institutioner 
og i den måde vi demo-
kratisk forvalter vores 
samfund på”. 

Venlig Hilsen
Kristian Massey Møller, 
sognepræst

Jørgen Revsbech Hansen 
lykønskes af formand Susan 
Elisiussen



Meddelelser FÆLLES
Kirkernes sorggruppe i Odsherred: 
Det kan være godt og livgivende at tale om sin sorg. 
Kontakt psykolog Anne Thomsen (20 16 48 86).
Samtalegruppe for pårørende til kronisk syge: 
På Nykøbing Bibliotek. Støttet af Trygfonden, gratis  deltagelse. 
Kontakt Anne Diemer (28937741 - diemeranne46@gmail.com).

Fredagscafeen i Odden 
Forsamlingshus
- for alle i Lumsås og Odden og flere til.
8.4, kl. 17-20.30 i Odden Forsamlingshus. Spisning og svensk 
visesang med den populære præste- og sangduo Anders Tangaa Jensen 
og Mikkel Vale.
Pris: 100 kr. 
Tilmelding: Inga Overgaard (i.o@overgaard.mail.dk, 59326078) eller 
Bruno Lund (23423499). 

Odden Kirkes lukning og 
transport til Lumsås Kirke
Odden Kirke lukkes i 2022 fra slut marts frem til december. Fordi Na-
tionalmuseet skal restaurere kalkmalerierne og orglet skal flyttes i 
tårnrummet. Under lukningen foregår gudstjenesterne i Lumsås Kirke. 
Kirkegængere opfordres til samkørsel eller at tage bus 561 fra Havne-
byen (Østrehavnevej), kl. 9.52 (retur fra Lumsås kl. 12.24). Eller bestille 
flextrafik på 70262727.

Kirkefilm i Vig Bio
2.4. Kl. 13.30. Kirkefilmen viser ”The Two Popes” med Anthony 
Hopkins og Jonathan Pryce i hovedrollerne. Om mødet imellem den 
strengt dogmatiske pave Benedikt og den kommende og mere liberale 
pave Frans. Efter filmen er der kaffe og kage og samtale i biografens café. 
Pris 50 kr. Tilmelding til Alice Sarp på aas@km.dk.

Slægtsforskingen 
og dens ABC
Ved Lissi Hilleborg Kristiansen, som ikke kan lade være med at slå op i 
kirkebøger og datere slægten og dens historie. 

5.4, kl. 14-16 
i Lumsåscafeen i Sognegården. 

6.4, kl. 10-12 
i Oddencafeen i Forsamlingshuset (20 kroner for kaffen).



Med Lumsåscafeen 
og Oddencafeen 
til Zimbabwe 

Birgitte og Christian Balslev-Olesen fortæller om deres arbejde for 
Folkekirkens Nødhjælp i Zimbabwe i Afrika. Hvor de har mødt en 
befolkning, der har en enestående evne til at overleve og fastholde 
både håb og værdighed, samt et højt uddannelsesniveau og en 
unik kultur. 
Birgitte har arbejdet med udsatte børn og flygtningebørn, samt 
lavet udstillinger af afrikansk kunst og design. 
Christian har været både landechef og generalsekretær i Folkekir-
kens Nødhjælp.
3.5, kl. 14-16 i Lumsås Sognegård 
4.5, kl. 10-12 i Odden Forsamlingshus (20 kroner for kaf-
fen).

En lærke letted’
– koncert for alle i Lumsås og 
Odden og flere til

Lumsås Kirke, 4.5, kl. 19. På befrielsesaftenen 
fylder Tine Karlshøj-Andersen på fløjte og Andreas Flensted 
Jensen på klaver, kirkerummet med stemningsfuld forårs-
musik. Med fællessang af befrielsessangen og danske forårs-
sange og det levede liv. Tine Karlshøj-Andersen er uddannet 
fløjtenist, og har dannet duo med Andreas Flensted-Jensen 
siden 2011.

Havnegudstjeneste 
på Odden havn
6.6, kl. 10.30 ved lystbådehavnen. Er vejret tosset, rykker vi 
ind under et halvtag.

Fællesspisning i Lumsås 
Sognegård
- for alle i Lumsås og Odden og flere til.
14.4, efter skærtorsdagsgudstjenesten kl. 17 er 
der fællesspisning til ihukommelse af Jesu sidste måltid. Pris 50 kr. Til-
melding Jette Greve, senest 9.4 på 20419206.



Konfirmandindskrivning
4.9, kl. 10.30 i Lumsås Kirke. Kommende konfirmander og forældre deltager i gudstjenesten, efter gudstjenesten er der 
indskrivning til konfirmandforberedelse.

Historiefortælling 
i Lumsås
20. 7, kl. 20. Lumsåspræsten fortæller ved Lumsås Mølle om egn 
og landskab.

Ud at gå med Lumsås' 
glade vandrere
Har du lyst til frisk luft og en times vandretur ud i vort skønne område, så 
mød op mandage og onsdage, kl. 10. Har man lyst, er der efterfølgende en kop 
kaffe i sognegården. Mødestedet er bag Lumsås Gadekær på kirkens P-plads. 

Søslaget ved Sjælland Odde
26.7, kl. 20. Oddenpræsten fortæller ved Biggas Bro i Odden Havn. 

Sommersang 
i Lumsås Kirke
- for alle i Lumsås og Odden og flere til.
27.7, kl. 19.  Der synges udvalgte sange fra vores sangskat. Ved 
kirkens organist og kirkesanger.

Oddens og Højbys 
sogneudflugt
Torsdag 11.8 til Maribo domkirke, opført i 1400-tallet som en del 
af et birgittinsk kloster. Dronning Margrethe I støttede byggeriet af kirken 
og klosteret. Leonora Christina færdiggjorde Jammersminde i klosteret 
og ligger begravet i kirken.  
Kl. 8.10 opsamling v. Odden brugs, 8.30 opsamling v. Højby præstegård 
Kl. 11.30 rundvisning i Maribo domkirke, herefter smørrebrød samt øl/
vand på Restaurant Bangs Have, tæt ved kirken.  
Kl.14.30 går turen hjemad – forfriskning undervejs. 17.30 forventet 
hjemkomst.  
Deltagerpris 200 kr., inklusive frokost med øl/vand, samt formiddags- og 
eftermiddagskaffe. 
Senest 31.7, tilmelding til Jørgen Revsbech. Helst på mail, angiv navn og 
tlf. (revsbech@hansen.mail.dk, alternativt 61 79 39 18).

Sogneudflugt med 
Lumsås
24.8, annonceres senere. 



      
 

Gudstjeneste Højby
Kirke

Lumsås
Kirke

Odden
Kirke

Hvordan gør man?

Trundholm Tryk  59 31 50 03

LBJ: Louise Buch Jensen
KMM: Kristian Massey Møller

Fødsel 
Fødsler på sygehus indberet-
tes automatisk. Hjemmefødsler 
anmeldes af jordemoderen til 
bopælssognet. Nærmere vejled-
ning til nybagte forældre kom-
mer automatisk i e-boks, så snart 
fødslen er registreret. 

Navngivning/dåb 
Et barn skal navngives senest 6 
måneder efter fødslen. Navngiv-
ning kan ske i forbindelse med 
en dåb, som aftales med sogne-
præsten. Navngivning forud for 
dåb eller navngivning uden dåb 
kan ske på borger.dk. 

Navneændring 
Ansøgning om navneændring 
sker via borger.dk. 

Vielse 
Aftales med den præst, der skal 
foretage vielsen. Før vielsen skal 
der foreligge en prøvelsesattest, 
som bestilles ved afgivelse af en 
ægteskabserklæring på borger.dk. 

Dødsfald 
Indberettes digitalt inden 2 dage 
af den læge, som skriver dødsat-
testen. 

Begravelse/bisættelse 
Aftales med den præst, som skal 
foretage handlingen. Anmod-
ning om begravelse eller bisæt-
telse sker digitalt via borger.dk 
evt. med hjælp fra en bedemand. 

Borgere uden nemID eller ad-
gang til computer kan henvende 
sig til deres sognepræst og få de 
relevante blanketter udleveret.

27. marts - midfaste 9.00  KMM        10.30  KMM Lukket*

3. april - Maria bebudelse 10.30  LBJ          10.30  KMM** Lukket*

10. april - palmesøndag 10.30  LBJ           9.00  LBJ               Lukket*                                                        

14. april - skærtorsdag 19.30  LBJ 17.00  KMM***     Lukket*

15. april - langfredag  10.30  LBJ 10.30  KMM           Lukket*

17. april - påskedag 10.30  LBJ          10.30  KMM           Lukket*

18. april - 2.påskedag 10.30  KMM          9.00  KMM           Lukket*

24. april - 1. søndag efter påske 9.00  KMM       10.30  KMM (K)      Lukket*         

1. maj - 2. søndag efter påske 10.30  LBJ (K)      10.30  KMM (K)       Lukket*

8. maj - 3. søndag efter påske             10.30  LBJ              9.00  LBJ Lukket*

13. maj - Store bededag 10+12  LBJ (K)     10.30  KMM             Lukket*

15. maj - 4. søndag efter påske 10.30  LBJ             10.30  KMM              Lukket*

22. maj - 5. søndag efter påske 9.00  KMM           10.30  KMM**         Lukket*

26. maj - Kristi himmelfarts dag        10.30  LBJ 1)            10.30  KMM            Lukket*

29. maj - 6. søndag efter påske           10.30  LBJ                9.00  LBJ                Lukket*

5. juni - Pinsedag                                    10.30  LBJ             10.30  KMM              Lukket*

6. juni - Anden pinsedag                      10.30  LBJ                  Se Odden 10.30  KMM (H)

12. juni - Trinitatis søndag                    9.00  KMM         10.30  KMM**          Lukket*

19. juni - 1. søndag efter trinitatis     10.30  LBJ            10.30  KMM              Lukket*

26. juni - 2. søndag efter trinitatis     10.30  LBJ             10.30  KMM (K) Lukket*

3. juli - 3. søndag efter trinitatis           10.30  LBJ             9.00  LBJ Lukket*

10. juli - 4. søndag efter trinitatis        12.00  LBJ            10.30  LBJ                Lukket*

17. juli - 5. søndag efter trinitatis        10.30  LBJ             9.00  LBJ Lukket*

24. juli - 6. søndag efter trinitatis           9.00  KMM        10.30  KMM** Lukket*

31. juli - 7. søndag efter trinitatis          10.30  KMM       12.00  KMM Lukket*

7. august - 8. søndag efter trinitatis        9.00  KMM        10.30  KMM Lukket*

*  Lukket grundet restaurering af kalkmalerier  
 frem til december 2022.
** Kirkekaffe
*** Fællesspisning
1) Høvekoret medvirker
K = konfirmation  
H = Havnegudstjeneste ved Lystbådene i Odden Havn. 


