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Hvorfor træde ind i menighedsrådet? Tanker fra de nuværende råd:
”Forene
fornyelse og
tradition”

”Hyggelige møder,
være med til at
sætte sit præg
på kirken”

”Det er interessant at se
hvor stort et område menighedsrådet arbejder med, samt rig
mulighed for indflydelse
og medbestemmelse”

”Kirken er et vigtigt
samlingspunkt og med til at
udvikle egnen i høj grad. Det
vil jeg gerne støtte, derfor er
jeg i menighedsrådet”

”Du får mulighed for
at bestemme hvad der sker
i din kirke og sogn. Vi kommer hinanden ved, og det
skaber sammenhold. Vi har
gode sogneudflugter”

”Hvad forventer
vi af vores kirke
om 10 år?”
”God oplevelse: Være
med til at arrangere events
i kirkeligt regi. Dejligt
samarbejde med de øvrige
menighedsrådsmedlemmer
og mange hyggelige møder”

”Fællesskab om:
En kirke i
udvikling”

”En fantastisk
mulighed for at
gøre noget godt
for det lokale
samfund”

”Lokal engagement,
skabe/sikre aktivitet i vores
lokale område, vision/tanken
om hvordan kirken og kirkegårdene skal se ud i fremtiden i
en tid, hvor vi bliver
færre og færre”

”Holde liv i kirken,
man lærer hele tiden
noget nyt”

”Være med til at
hjælpe en gammel
kirke/dame ind i det
21. århundrede”

”Der er et godt sammenhold i menighedsrådet.
Jeg er gået ind i menighedsrådet,
fordi jeg gerne vil være med til at
bestemme, hvad pengene
bliver brugt til”

”Omgang med andre
fra sognet. Gøre noget
godt for sognebørnene. Leve
i nuet, glæde sig til fremtiden,
lære af fortiden”

Rigtig god sommer! Vi glæder os til at se dig ved valget den 15. september.
Menighedsrådene i Utterslev-Herredskirke-Løjtofte samt Købelev og Vindeby sogne.

Nr. 8 Sommer/Efterår
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Konfirmation 2021

Sidste nyt fra menighedsrådene:
Valget
Valg til Købelev - Vindeby menighedsråd
Tirsdag, d. 15. sep. 2020, kl. 19.00 i Vindeby præstegård er der valgforsamling
Menighedsrådene bliver lagt sammen til et råd og det samme gør vores to sogne også fra
1. december 2020. Vi kunne godt bruge dig, da vi pt. mangler 2 personer til at træde ind
i menighedsrådet plus suppleanter. Vi håber meget, at du kunne have lyst til at være med
til at forme vores nye sogn, kirkerne og kirkegårdene - hvordan skal vores kirkegårde
se ud, hvilke arrangementer skal der være, samt være med til at udføre det i samarbejde
med frivillige, præsten og det resterende råd. Ring meget gerne til en af de nuværende
formænd eller præsten hvis du er interesseret og vil vide mere. Vi har brug for dig!

Valg til Utterslev - Herredskirke - Løjtofte menighedsråd
Tirsdag, den 15. sep. 2020, kl. 19.00 i sognegården i Utterslev er der valgforsamling
Har du lyst til at afprøve kræfter med menighedsrådsarbejde, være med til at forme vores
sogn, være med til at have indflydelse på om vores præstegård skal bevares og hvad der skal
ske med Herredskirken, så er det her du skal møde op og gøre din indflydelse gældende.
Det er selvfølgelig en betingelse for at komme i menighedsrådet, at man er
valgbar og er medlem af folkekirken.

Konfirmandindskrivning
og start
Ønsker du at blive konfirmeret i en af vores 5 kirker kan du kontakte sognepræsten.
Der vil blive sendt indskrivningssedler ud
til kommende konfirmander i sognet, skulle du af en eller anden årsag ikke modtage en, kontakt da venligst præsten.

Sorggruppe
20. august, 3. september, 17. september, 1. oktober, 22. oktober, 5. november,
kl. 12.30 - 14.30, i Søllested præstegård

Du kan sagtens blive konfirmeret i din
hjemkirke, selv om du ikke følger undervisningen her.

Konfirmationsdatoer:
Købelev og Vindeby:
Søndag, den 25. april 2021.
Utterslev, Herredskirke og Løjtofte:
Bededag, den 30. april 2021.
Lørdag, den 8. maj 2021: Kl. 9.30 i
Løjtofte og kl. 11.00 i Utterslev.
Kristi Himmelfart, den 13. maj 2021:
Kl. 10.30 i Utterslev.

Kirkebil
Kirkebilen kører, så ring efter den. Ring
til Nakskov Taxi på telefon 54 95 11 11.
Eller ring til præsten og hør om du kan
køre med!
2

En sorggruppe er et gratis tilbud til mennesker, der har mistet en nærtstående.
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.
Det nye forløb starter i efteråret i Søllested 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 kan være en forsamtale inden. Sorggruppen er lukket, det vil sige,
at man følger de samme mennesker i forløbet og man forpligter sig på at deltage
de 6 gange.
Tilmelding sker til Sognepræst Susanne
Oxholm Bay Jacobsen på tlf. 54 93 20 30.
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Årets konfirmander er:
1. august, kl. 11.00 i Vindeby kirke:
Silke Lange
8. august, kl. 11.00 i Herredskirke kirke:
Mathilde Sigersted Jensen
22. august, kl. 11.00 i Købelev kirke:
Astrid Spicker
29. august, kl. 11.00 i Utterslev kirke:
Victoria Elsager Andersen
Lucas Sørensen
Marcus Nielsen
Nicolai Bjørk Hemmingsen
Sophia Egholm Hansen

D E T S K E R

Walk and talk

Gudstjeneste i Skovkirken

6. august, kl. 10.30 Frederiksdal P-plads

16. august, kl. 10.30 i Skovkirken

Vi begynder Walk and talk efter sommerferien på Frederiksdal P-plads. Vi går en
tur af en times varighed i et tempo som
alle kan være med i.
Der er ikke tilmelding, man møder bare
op på Frederiksdal P-plads.

Sogneudflugt
Sogneudflugten i Utterslev-Herredskirke-Løjtofte er flyttet til december. Derom mere i det nye kirkeblad i november.

Sogneudflugt
Vores sogneudflugt til Egeskov blev desværre aflyst. Vi ser frem til en ny udflugt
i år 2021. Har du endnu ikke modtaget
dine penge retur, kontakt sognepræsten.

Efter en stemningsfuld gudstjeneste i Skovkirken, hvor spejderne fremviser vores
nye klokkestabel og deltager i gudstjenesten, og vi har fået en kop kaffe/the/kage,
vandrer vi sammen ud under de grønne
bøge og den åbne blå himmel. Her behøver vi ikke præstere noget, men kan derimod nøjes med at tage imod det, som naturen i al sin storhed og enkelhed vil give
os. Vi nyder vores medbragte mad og drik-

ke på Købelev kirkegård, hvor der også
er tilgang til et toilet. Turen ledes af pilgrimspræst Anne Louise Lindström Hanson. Kom som du er, men husk blot praktisk fodtøj og en madpakke.
Rute: Fra Skovkirken til Købelev kirke
- og tilbage igen (i alt ca. 13 km).
Det er muligt at afslutte vandringen ved
Købelev kirke.
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KALENDER
JULI

AUGUST

A U G U S T (fortsat)

Søndag den 5. juli
4. søndag efter trinitatis
Købelev
9.00 v. Lizet

Lørdag den 1. august
Vindeby
11.00
Konfirmationsgudstjeneste

Søndag den 12. juli
5. søndag efter trinitatis
Utterslev
9.00 v. Lizet

Søndag den 2. august
8. søndag efter trinitatis
Købelev
9.00
Utterslev
10.30

Søndag den 30. august
12. søndag efter trinitatis
Købelev
10.15
Vindeby
12.00
Dåbsgudstjeneste

Søndag den 19. juli
6. søndag efter trinitatis
Købelev
9.00 v. Lizet
Søndag den 26. juli
7. søndag efter trinitatis
Der henvises til nabosognene

Lørdag den 8. august
Herredskirken 11.00
Konfirmationsgudstjeneste
Søndag den 9. august
9. søndag efter trinitatis
Løjtofte
9.00
Købelev
10.15
Søndag den 16. august
10. søndag efter trinitatis
Skovkirken
10.30
Se side 3
Lørdag den 22. august
Købelev
11.00
Konfirmationsgudstjeneste
Søndag den 23. august
11. søndag efter trinitatis
Utterslev
19.00
Sanggudstjeneste. Se side 6
Lørdag den 29. august
Utterslev
11.00
Konfirmationsgudstjeneste
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KALENDER
S E PT E M B E R

OKTOBER

NOVEMBER

Søndag den 6. september
13. søndag efter trinitatis
Købelev
19.00
Høstgudstjeneste med Unikakoret.
Se side 6

Lørdag den 3. oktober
Ravnsborghallen kl. 14.00
Sigurd Barrett koncert. Se side 6

Søndag den 1. november
Alle Helgens dag
Købelev
14.00
Utterslev
16.00
Se side 6

Søndag den 13. september
14. søndag efter trinitatis
Vindeby
10.15
Utterslev
16.00
Høstgudstjeneste. Se side 6

Søndag den 4. oktober
17. søndag efter trinitatis
Købelev
10.15
Tirsdag den 6. oktober
Tirsdagstræf 10.00-12.00
Se side 6

Søndag den 20. september
15. søndag efter trinitatis
Utterslev
9.00
Købelev
10.15

Søndag den 11. oktober
18. søndag efter trinitatis
Vindeby
9.00
Løjtofte
10.30

Søndag den 27. september
16. søndag efter trinitatis
Utterslev
9.00 v. Lizet

Søndag den 18. oktober
19. søndag efter trinitatis
Utterslev
9.00
Købelev
10.15
Søndag den 25. oktober
20. søndag efter trinitatis
Vindeby
19.00
Sanggudstjeneste. Se side 6

Der tages forbehold for ændringer pga. Coronavirus, samt forbehold for trykfejl i kalenderen.

Tirsdag den 3. november
Tirsdagstræf. Se side 6
Søndag den 8. november
22. søndag efter trinitatis
Utterslev
9.00
Morgenmad, menighedsmøde og
foredrag. Se side 7
Søndag den 15. november
23. søndag efter trinitatis
Der henvises til nabosognene
Torsdag den 19. november
Løjtofte
19.00
Meditationsandagt
Søndag den 22. november
Sidste søndag i kirkeåret
Løjtofte
9.00
Købelev
10.15
Med kirkefrokost. Se side 7
Søndag den 29. november
1. søndag i advent
Vindeby
15.00
Musikgudstjeneste med Herrekoret.
Se side 7
Utterslev
19.00
Koncert med Bryan Rice. Se side 7
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Sanggudstjenester

Litteraturkredsen

Tirsdagstræf

23. august, kl. 19.00 i Utterslev kirke
25. oktober, kl. 19.00 i Vindeby kirke

9. september, kl. 13.00 i Købelev præstegård
21. oktober, kl. 13.00 i Købelev præstegård
25. november, kl. 13.00 i Købelev præstegård
Vi mødes i Købelev præstegård og diskuterer månedens bog. Alle er velkomne til
at være med. Tilmeld hos præsten, så bogen kan blive bestilt hjem.

1. tirsdag i måneden, kl. 10.00 til 12.00
i Vindeby præstegård
Tirsdagstræf arrangementerne starter med
kaffe og lidt godt. Derefter hører vi et
spændende foredrag.

Vi synger fra vores dejlige sangskat ved
gudstjenesterne. Har du et særligt ønske
vi skal synge denne aften så kontakt præsten senest en uge før gudstjenesten.
Der serveres en kop kaffe i våbenhuset
efter gudstjenesten.

Sigurd Barrett Danmarks historien
3. oktober, kl. 14.00 i Ravnsborghallen

Høstgudstjenester

6. oktober: Foredraget handler om det
tyske almindelige politi (Schutzpolizei)
under anden verdenskrig.
1. del: Lidt historisk ca. en halv time.
2. del: Fremvisning/fortælling om uniformer.
Det tyske almindelige politi og deres virke
er ikke noget man har hørt så meget om...
3. november: Et år med corona. Inge Charbot kommer og fortæller om håndteringen
af coronakrisen på Marjatta. Et bosted for
udviklingshæmmede.

Hyggeklubben
20. oktober og 24 . november kl. 12.45
Vi mødes i Købelev præstegård og snakker
og nørkler - hvis man har lyst, nyder kaffe
og kage samt hinandens gode selskab.

Alle Helgens dag
Sigurd Barrett er inviteret herned som et
led af samarbejdet omkring en årlig aktivitet i menighedsrådene i Sandby-Branderslev, Horslunde - Nordlunde - Nøbbet og
os. Billetter kan købes fra 1. september på
turistbureauet. Pris 75 kr.

6. september, kl. 19.00 i Købelev kirke
Er der fælles høstgudstjeneste - her kommer Unikakoret og synger for os i den
smukt pyntede kirke. Efter gudstjenesten
er der kaffe og klejner i våbenhuset.
13. september, kl. 16.00 i Utterslev kirke
Er der høstgudstjeneste. Koret synger og
efterfølgende tager vi ud i Kims lade og
fejre høsten og spiser lidt mad sammen.
I laden spilles der op til dans.
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1. november, kl. 14.00 i Købelev kirke,
kl. 16.00 i Utterslev kirke

Hyggeklubben i
Utterslev
Torsdag i ulige uger fra kl. 14.00 til
16.30 i sognegården i Utterslev
I hyggeklubben strikker vi og snakker,
men det er ingen forudsætning, at man
skal lave noget, alle damer er velkomne.
Vi har på grund af coronavirus ikke været
i hyggeklub siden marts, så vi ser tiden
an til august, hvor vi trækker tiden til
27. august og ser hvordan det hele ser ud
til den tid.

Alle Helgens dag tager vi afsked med alle
de der er døde i årets løb. Vi tænder lys,
læser navnene op og mindes alt det gode
som vi fik. Jeg gør opmærksom på, at der
ifølge dataloven kun kan sendes breve ud
til pårørende som er medlem af folkekirken. Koret synger ved gudstjenesterne.
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Den blå anemone

1. søndag i advent

8. november, kl. 9.00 i Utterslev kirke

29. november, kl. 15.00 i Vindeby Kirke
Traditionen tro kommer Herrekoret og
synger kirkeåret ind ved denne 1. søndag
i advents gudstjeneste.
Efterfølgende er der kaffe, te, boller og
lagkage i forsamlingshuset.

Bryan Rice kommer til Utterslev kirke
Hør de store internationale hits og oplev sangeren med
det smittende positive sind helt tæt på når Bryan Rice
tager på kirketurné i de danske kirker
Gudstjeneste, morgenmad, menighedsmøde og foredrag om Kaj Munk v/mag.
scient Ulla Ebbe-Pedersen
Vi markerer 75-året for befrielsen med et
foredrag om en af besættelsestidens helt
centrale skikkelser: digteren og dramatikeren, præsten, journalisten og debattøren,
jægeren og naturelskeren Kaj Munk, der
blev født i Maribo i 1898 og likvideret efter
tysk ordre i 1944. Mens Kaj Munk levede
var der stor uenighed om ham, men ved sin
død vandt han hele den danske befolknings
største respekt. Foredraget præsenterer
denne kontroversielle og kompromisløse
personlighed, der ikke kunne sættes i bås.

Kirkefrokost
22. november, kl. 10.15 i Købelev Kirke

Som noget nyt vil vi holde kirkefrokost en
gang om måneden. For mange mennesker
er weekenden hård at komme igennem, fordi der ikke altid sker så meget. Derfor arrangerer vi nu kirkefrokost en gang om måneden på skift i sognene. Der er tilmelding til
frokosterne, da vi af og til vil få varmt mad.
Konceptet er, at vi, som fællesskab, hjælpes
om at dække bord, vi synger sammen, nyder lidt mad, øl og vand, og rydder op i
fællesskab igen. Alle er velkomne.
Tilmelding til præsten senest 3 dage før.

29. november, kl. 19.00 i Utterslev kirke
Med et ekstraordinært repertoire bestående af hits som blandt andet ’No Promises’,
’Breathing’, ’Homeless Heart’, ’Can’t say
I’m sorry’ m.fl. giver Bryan Rice en oplevelse, som publikum sent vil glemme.
Samtidig formår Bryan Rice, ved hjælp af
sit utrolige nærvær, at forene dybe livsfilosofiske emner med humor og latter.
Bryan siger selv om koncerterne: ”Jeg har
altid holdt meget af at synge i en kirke.
Hvad end det er til jul, eller når jeg sidder
foran en fyldt kirke selv. Andægtigheden
og muligheden for fordybelse klæder mu-

sikken utroligt godt, og den måde tonerne
kan leve i rummet, vidner om, at huset er
bygget netop til formålet. Meget af det jeg
normalt ynder at tale om, de historier mit
publikum får med hjem, indeholder tit livsfilosofiske og halvspirituelle emner, og derfor er det som om, at jeg føler mig hjemme
på netop den scene. Det føles okay at blive
rørt over de sange der stikker dybt, og det
er på samme måde dejligt befriende at grine sammen netop der.”
Billetter kan købes fra Turistbureauet fra
1. november 2020. Pris 100 kr.
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VEJVISER
Utterslev, Herredskirke og Løjtofte:

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.utterslev-koebelev-vindeby.dk
Facebook: Sognepræst Susanne Oxholm
Bay Jacobsen

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.utterslev-koebelev-vindeby.dk
Facebook: Sognepræst Susanne Oxholm
Bay Jacobsen

Mandag er fridag.

Mandag er fridag

Formand:
Ulla Nielsen-Gotsæd.
Tlf. 27 81 02 25
E-mail: ullagotsaed@gmail.com

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

Regnskabsfører:
Lisbeth Kragh-Larsen
Gallevej 57, 4913 Horslunde
Tlf. 54 93 44 20
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.

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

Vindeby
Graver:
Anders Falgren Jacobsen
Graverkontoret:
Tlf. 54 93 32 85
Mandag er fridag.
Kirkesanger:
Inge B. Holm

LK DESIGN A/S

Organist:
Jeppe B. Nissen
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