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Se, det mest oplagte i øjeblikket er at tale om opstandelse. 
Overalt i naturen pibler det op med erantis, vintergækker, 
krokus og påskeliljer - det bringer håb.
Men 50 dage efter Påske kommer Pinsen. Det er den højtid, 
hvor vi fejrer at Helligånden kommer over disciplene, og 
de fik mod og styrke til at gå ud og trodse farerne og fortæl-
le om Jesus Kristus den opstandne.
De gjorde det så godt, at vi i dag kan kalde os kristne.
Det handler altså om, hvilken historie det er, man fortæller, 
med hvilken ånd man taler. For disciplene var det fortælling-
en om Gud, der kom til jord, om hans liv, død og opstand-
else. For os i vores små sogne har det, som har fyldt, været
vores ”Kulturcenter” og ”Saften” bliver lukket - men betyder
det, at vi vil lægge os flat ned?
Nej, så absolut ikke. Det handler om, hvilken ånd vi taler med,
og hvordan den binder os sammen. For vi vil være fælles-
skab, vi ser, hvordan vi rejser os og kæmper for vores små 

samfund, og vi laver samarbejde på tværs af sognegrænser. 
Også kirkerne arbejder mere og mere sammen. I oktober må-
ned kommer Sigurd Barrett med sin ”Danmarks historie” i 
Ravnsborghallen, fordi vi på Nordvest er gået sammen om 
at arrangere det, sognene deler forsamlingshuse, og vi deler 
kirkeblad og menighedspleje.
Når alt kommer til alt, så handler det om hvordan vi fortæller
vores historie. Vælger vi at se på det negative, eller vælger 
vi at fremhæve det positive - Det virker alt den Ånd, som
taler… Det sande og positive har en egen evne til at overleve,
hvor det negative smuldrer væk i glemsel - og Gud ske tak 
og lov for det.

Rigtig smukt forår.

Sognepræsterne
Lizet Jane Wendt og Susanne Oxholm Bay Jacobsen
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Tirsdagstræf

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

Garntrisserne

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

Walk and talk
Hver anden torsdag kl. 10.30

- går vi på nye steder hver gang. Vi går en
times tid og snakker, om alt mellem him-
mel og jord. Alle er velkomne, tempoet 
er moderat. Ring til Susanne Oxholm Bay 
Jacobsen eller se hjemmesiden/Facebook 
for at høre hvor turen går fra næste gang.

En sorggruppe er et gratis tilbud til men-
nesker, der har mistet en nærtstående. 
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 
finde støtte og livsmod i den svære tid 
efter tabet. 
Det nye forløb starter i efteråret i Sølle-
sted præstegård. Denne sorggruppe vil 
være med fokus på tabet af en ægtefælle/
partner. Sorggruppen vil blive ledet af 

sognepræst Rebekka Maria Brandt Kri-
stensen og sognepræst Susanne Oxholm 
Bay Jacobsen - begge med uddannelse 
i sjælesorg.
Det er nødvendigt med tilmelding, da der
er begrænsede pladser og vi gør opmærk-
som på at der kan være en forsamtale in-
den. Sorggruppen er lukket, det vil sige, 
at man følger de samme mennesker i for-
løbet og man forpligter sig på at deltage 
de 6 gange. 
Tilmelding sker til Sognepræst Susanne 
Oxholm Bay Jacobsen på tlf. 54 93 20 30.

Menighedsplejen
Du indkaldes hermed til årsmøde, tirsdag den 14. april kl. 19 i konfirmandstuen 
Pederstrupvej 1, 4913 Horslunde 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 (2 er på valg i lige år)
  •     Valg af revisor (i lige år)
  •     Valg af 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant
  •     Eventuelt

Donation
”Tusind tak for det store arbejde I gør for familier, som befinder sig i en ofte svær
situation. Jeg modtog selv hjælpen for 15 år siden og jeg har hvert eneste år siden 
tænkt på, hvor stor en forskel - I den gang gjorde i mit liv.”

Med disse ord har menighedsplejen modtaget en donation på 10.000 kr.
Donator - som jeg har sendt en stor tak til - har ønsket at være anonym.

I N D H O L D :
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Horslunde, Nordlunde, Nøbbet 
Sogne ..................................... 3-5
Gudstjenester.......................... 6 -7
Utterslev, Købelev, Vindeby
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Vejviser .................................... 12

Sorggruppe
16. og 30. april, 14. maj, 4., 11. og 25. juni 2020, alle dage kl. 12.30
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Store Bededag den 8. maj, 
kl. 10.30 i Horslunde kirke

Årets konfirmander er:
Ida Marie Andersen
Emil Bentsen
Isabella Clausen
Puk Clement Christensen
Sophia Egholm Hansen
Nicolai - Bjørk Hemmingsen
Nicolai J. J. Jørgensen
Line Seeberg Knudsen
Elias Bang Pedersen
Niklas Slot Sprenger
Emelie Vinholt
Anton Carl Hagen Volmer

Menighedsrådsvalg i 
2020
I år skal der d. 17. november være valg til
menighedsråd. Siden sidste valg er der lavet
et nyt regelsæt og nye procedurer. Det er så-
dan at i alle sogne i hele landet holdes et
orienteringsmøde for folkekirkemedlemmer 
d. 12. maj 2020. 
Den 15. september 2020 bliver der en 
valgforsamling, denne aften opstilles det 
nye menighedsråd blandt de fremmødte 
folkekirkemedlemmer. Såfremt der bliver
flere lister vil der blive valg d. 17. novem-
ber 2020. I efteråret havde vi i Nordlunde,
Nøbbet og Horslunde menighedsmøder 
hvor der blev stemt om sammenlægning 
af de tre menighedsråd til et. 
Der var flertal i alle sogne for sammen-
lægning så de ovenfor nævnte møder hol-
des alle i Horslunde præstegårds konfir-
mandstue, Pederstrupvej 5, 4913 Horslunde
- begge dage kl. 19.00

Søndag 17. maj, kl. 10.30 i 
Nøbbet kirke

Årets konfirmander er:
Sif Erika Pedersen og Freja Ulla Pedersen

Kristi Himmelfartsdag 
den 21. maj, kl. 10.30 i 
Horslunde kirke

Årets konfirmander er:
Lukas Christensen
Tobias Lau Gadgaard Frederiksen
Lucas Larsen
Benjamin Wede Rasmussen
Noah Stephansen
Freja Madsen Secilmis

Konfirmander foråret 
2020 i Nøbbet Kirke

Konfirmander foråret 
2020 i Horslunde kirke

Siden sidst
Den 27/2 holder vi fælles menighedsråds- 
møde om liturgi og tanken bag dette møde
er at vi vil prøve at indføre og afprøve nye 
tiltag i vores højmesse. Vi synger allerede en
ny salme fra tillægget 100 salmer fast hver
måned, men vil gerne afprøve nye tekster
fra Bibelen 2020 og så er tanken at der i en 
periode skal afprøves at synge trosbekendel-
sen og at Præsten messer nogle af gudstje-
nestens led. Alt dette skal vi tale om på 
mødet som i skrivende stund ikke har fund-
et sted, men vi håber der i næste kirkeblad 
kan komme mere om hvordan det så gik....

I  N  F  O

Hjemmebesøg
Jeg har været i 
sognet i lidt ov-
er et halvt år nu 
og har hilst på 
mange af jer. 
Men der kan sid-
de nogen derude, 
som ikke er så 
mobile og gerne 
vil se hvad præsten er for en størrelse. 
Derfor skal jeg gøre opmærksom på, 
at jeg gerne kommer på hjemmebesøg, 
hvis man ønsker en snak med præsten. 
Så kontakt mig gerne på tlf. 54 93 50 89 
eller 51 19 55 16 eller på mail: ljw@km.dk
Hilsen jeres sognepræst Lizet Jane Wendt.
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Horslunde (Asylet) kl. 19.00
Tirsdag den 10. marts 
Torsdag den 28. maj 
Torsdag den 27. august 
Torsdag den 24. september 
Torsdag den 29. oktober 

Nøbbet (Asylet) kl. 10.00
Onsdag den 26. februar 
Onsdag den 26. august 

Nordlunde i konfirmandstuen kl. 19.00
Tirsdag den 17. marts 
Tirsdag den 19. maj
Tirsdag den 18. august

Fællesmøder 
Torsdag den 30. april kl. 19.00 i konfir-
mandstuen

Se dagpressen for øvrige datoer.

Menighedsrådsmøder
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Garntrisserne 
Horslunde
Onsdage kl. 13.30 - 16.00 i Horslunde 
præstegårds konfirmandstue

Vi mødes onsdage så kom og få en hyg-
gelig eftermiddag med strik og snak. 
Kunne du også tænke dig at være med, 
så bare mød op.

Litteraturkredsen i 
Horslunde
1. torsdag i måneden kl. 13.00 - 14.30 i 
Horslunde præstegårds konfirmandstue
Kan du lide at læse og tale om litteratur?
Så kan det være at litteraturkredsen i 
Horslunde måske også er noget for dig.
Vi mødes den første torsdag i hver måned.
Man er meget velkommen til at møde op 
og se om det er noget man kunne tænke 
sig at være en del af. 

Spaghetti gudstjeneste 
19. marts kl. 17.00 i Horslunde kirke
Kom med til en gudstjeneste i børnehøj-
de, for alle børn og barnlige sjæle. 
Denne gang hører vi fortællingen om Noah 
og hans ark. Det er Lizet vores nye sogne-
præst der fortæller og synger med os.
Derefter går vi over i konfirmandstuen 
og hygger og spiser mad. 
Spaghetti gudstjenesterne vil efter som-
meren blive en mere fast del af vores guds-
tjenester, men da vores præst er under en 
2 årig efteruddannelse, har vi valgt at star-
te langsomt op. 
Så kom og vær med ung som gammel, vi 
er jo alle børn for Vorherre!

Fortælleraften 
15. april kl. 19.00 i Horslunde kirke

Fortælleren Anette Jahn kommer med 
fortællingen "Skiftlingen - frit efter 
Selma Lagerlöf".
Om Anette Jahn fra Måle fortælleteater
fortælles det, at hun optræder i hele lan-
det med fortællinger for både børn og 
voksne og er den i landet, som har under-
vist flest pædagoger i at turde slippe 
bogen og fortælle frit. 
Hun er engageret og nærværende og 
hjælper hver enkelt til at finde frem til 
sin egen fortællestemme og stil. 
Forestillingen ”Skiftlingen - frit efter 
Selma Lagerlöf" som hun denne aften 
fortæller, er henvendt til voksne, men og-
så til konfirmander og deres familier, al-
le er velkomne til forestillingen. Der er 
gratis adgang, kom og oplev en leven-
de og spændende fortælling og fortæller.

Børne- og familie-
gudstjenesten med 
påskeæggejagt 
2. påskedag den 13. april kl. 14.00 i 
Utterslev kirke
Horslunde Realskoles 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 13. april  kl. 14.00
Gudstjenesten bliver til i samarbejde mel-
lem børn, præster og lærer. Efter børne- 
og familiegudstjenesten er der påskeæg-
gejagt i præstegårdshaven ved sognegård-
en i Utterslev, og der serveres kaffe, te, 
saft og kage i sognegården. Susanne Ox-
holm Bay Jacobsen og Lizet Jane Wendt
er fælles om forløbet i kirke og præste-
gård. Vel mødt. Vi glæder os til at se jer!

D E T   S  K  E  R
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Børne- og Familie-
gudstjeneste 
Søndag den 28. juni, kl. 16.00 i 
Nøbbet kirke 

Pigelejren på Urneborg indledes denne 
søndag med gudstjeneste i Nøbbet kirke 
ved sognepræst Lizet Jane Wendt.

  

I en lille uges tid mødes piger på Urne-
borg til forskellige aktiviteter og fælles-
skab med hinanden. Det er efterhånden 
blevet en tradition, at lejren begynder i 
Nøbbet kirke, hvorefter børnene vandrer 
fra kirken til Urneborg. 
Alle er meget velkomne denne eftermiddag.

Loppemarked 2020 
- Gudstjeneste og 
marked
Søndag den 7. juni, kl. 10.00 i Hors-
lunde kirke
Så er der igen i år og traditionen tro lop-
pemarked. Vi begynder med en kort guds-
tjeneste ved sognepræst Lizet Jane Wendt.
Markedet foregår ved ’Asylet’ ved siden
af Horslunde kirke. Vi får igen i år musi-
kalsk besøg af Sydhavsøernes Promenade-
orkester 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 Menigheds-
plejen ved UHL og HNN kirker. 
Derfor er loppemarkedet også et samar-
bejde mellem Menighedsrådene og Me-
nighedsplejen ved kirkerne.

 

Har du lopper til loppemarkedet, så ring
til Jens Peder Nielsen, tlf. 54 93 54 38 el.
Marianne Krøll Møller, tlf. 30 66 09 94. 
Vi håber at se mange på dagen.
- vel mødt!

Formiddagsmøde 
med kaffe, kage
og sang 
Tirsdag den 19. maj kl. 10.30 i Hors-
lunde konfirmandstue 

Teglgårdkoret fra værestedet Teglgården i 
Nakskov kommer på besøg og vil synge og
spille for os, og der må gerne synges med 
på sangene som alle kender og elsker. Kor-
hyggen foregår om formiddagen med kaffe
og kage til. Koret har besøgt omegnens 
hyggeklubber med stor succes, så kom og 
få en dejlig formiddag med sang og musik.

Skærtorsdag
9. april kl. 10.30 i Horslunde kirke 

Der er gudstjeneste med nadverfortællin-
gen i fokus, og derefter er der frokost i 
konfirmandstuen, alle er velkommen til 
en hyggestund. Så kom og fejr påskens 
indledning med os.

D E T   S  K  E  R
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GUDSTJENESTER

M A R T S

Søndag den 1. marts
1. søndag i fasten
Købelev      9.00
Nordlunde     9.00
Utterslev   10.30
Horslunde   10.30

Søndag den 8. marts
2. søndag i fasten
Horslunde     9.00
Nøbbet    10.30
Købelev   14.00
Med efterfølgende foredrag i 
præstegården s. 9

Torsdag den 12. marts
Løjtofte    19.00
Meditationsandagt

Søndag den 15. marts
3. søndag i fasten
Vindeby     9.00
Nordlunde     9.00
Løjtofte   10.30
Horslunde   10.30

Torsdag den 19. marts
Horslunde   17.00
Spaghetti gudstjeneste s. 4

Fredag den 20. marts
Utterslev   11.00
Guldkonfirmationsandagt

Søndag den 22. marts
Midfaste
Utterslev     9.00
Vindeby   10.15
Nordlunde   10.30
Dåbsgudstjeneste

M A R T S  (fortsat)

Søndag den 29. marts
Mariæ bebudelsesdag
Der henvises til nabosognene.

A P R I L

Søndag den 5. april 
Palmesøndag
Horslunde     9.00
Løjtofte   10.30
Nøbbet    10.30
Vindeby   19.00 
Musikgudstjeneste s. 9

Torsdag den 9. april
Skærtorsdag
Horslunde    10.30
Med efterfølgende frokost s. 5
Utterslev   17.30
Med efterfølgende arrangement 
s. 9
Købelev   19.00
Med efterfølgende arrangement 
s. 9

Fredag den 10. april
Langfredag
Vindeby   10.15
Liturgisk musikgudstjeneste s. 10
Nordlunde   10.30

Søndag den 12. april
Påskedag
Nøbbet      9.00 
Utterslev       9.30
Købelev   10.30
Med dåb
Horslunde   10.30

A P R I L  (fortsat)

Mandag den 13. april
2. påskedag
Utterslev  14.00
Børne- og familiegudstjeneste 
s. 10

Onsdag den 15. april
Horslunde Kirke 19.00
Anette Jahn fortæller s. 4 

Søndag den 19. april
1. søndag efter påske
Vindeby     9.00
Skovkirken   10.30 
Med indvielse af klokkestabel 
s. 10

Søndag den 26. april
2. søndag efter påske
Horslunde     9.00
Købelev     9.30
Konfirmation
Nordlunde   10.30
Vindeby   11.00
Konfirmation

M A J

Søndag den 3. maj
3. søndag efter påske
Nøbbet      9.00
Horslunde   10.30

Tirsdag den 5. maj
Vindeby   19.00
Befrielsen 75 året s. 10
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M A J  (fortsat)

Fredag den 8. maj
Bededag
Utterslev   10.30
Konfirmation
Horslunde   10.30
Konfirmation

Søndag den 10. maj
4. søndag efter påske
Utterslev kirkeplads 8.00
Sogneudflugt U-H-L se s. 10

Torsdag den 14. maj
Skovkirken   19.00
Karlelunden, meditationsandagt

Søndag den 17. maj
5. søndag efter påske
Købelev     9.00
Nøbbet    10.30
Konfirmation
Paradishaven   10.30
Utterslev, Arrangement med- 
borgerforeningen og Paradishaven 
s. 10

Torsdag den 21. maj
Kristi Himmelfart
9.30 Utterslev
Konfirmation
10.30 Horslunde 
Konfirmationsgudstjeneste
11.00 Herredskirke kirke
Konfirmation

Søndag den 24. maj
6. søndag efter påske
Nordlunde     9.00
Nøbbet    10.30

M A J  (fortsat)

Søndag den 31. maj
Pinsedag
Utterslev     9.30
Købelev   10.30
Med dåb
Horslunde   10.30

J U N I

Mandag den 1. juni
2. pinsedag
Reventlowparken 11.00
s. 11

Søndag den 7. juni
Trinitatis søndag
Skovkirken     9.00
Horslunde   10.00
Menighedsplejens Loppemarked 
s. 5
Vindeby   10.15
Med efterfølgende frokost s. 11

Søndag den 14. juni
1. s. e. trinitatis
Vindeby kirkeplads 8.30
Sogneudflugt s. 6 - 7
Nøbbet      9.00
Nordlunde   10.30

Torsdag den 18. juni
Skovkirken   19.00
Meditationsandagt s. 8

Søndag den 21. juni
2. s. e. trinitatis
Horslunde   10.30
Vindeby     10.30
Mølledag se s. 11

J U N I  (fortsat)

Søndag den 28. juni
3. s. e. trinitatis
Nordlunde   10.30
Utterslev   14.00
Sommerfest s. 6 - 7
Nøbbet    16.00
Gudstjeneste i forbindelse med 
begyndelse på Pigelejr på Urne-
borg s. 5

GUDSTJENESTER

Der tages forbehold for ændringer og fejl i kalenderen.

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!

Plejehjemsguds-
tjenester

Andagter på Bøgelunden hver
1. tirsdag i måneden kl. 14.00
Gudstjenester den 10. marts, 
7. april, 5. maj og 2. juni. 
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Tirsdagstræf

Skovkirken ligger på Karlelunden. Følg 
skiltningen.

1. tirsdag i måneden kl. 10.00-12.00 i Vindeby præstegård. 
Tirsdagstræfarrangementer starter m/kaffe og lidt godt. Derefter hører vi spændende foredrag.

7. april: 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 almindelige politi og deres virke er ikke noget man har hørt så meget om...
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3. marts: Høgni og Benedikte vender tilbage og fortæller om endnu en tur til Færøerne. 
Denne gang er det bl.a. om Olai, hvor færingerne fejrer nationaldagen.

D E T   S  K  E  R

Koret
Kl. 16.00 - 17.30 i Utterslev sognegård
Koret søger altid flere medlemmer,
så kom og vær med! Har du lyst til
at synge med i Koret så kontakt 
organist Johan Brene, Utterslev.

Ny menighedsråds-
formand i Utterslev - 
Herredskirke - Løjtof-
te sogn 

Ulla Nielsen-
Gotsæd er 
ved valget 
i november
måned,
blevet ny 
formand i
Utterslev - 
Herreds-
kirke - Løj-
tofte sogn.

Menighedsrådsvalg 
2020
Der er kommet ny Lov om ændring af 
lov om valg til menighedsråd. Offentligt 
orienteringsmøde finder sted tirsdag den
12. maj 2020 for alle tre sogne: Utterslev 
sognegård kl. 19.00 og Vindeby præste- 
gård kl. 19.00. Dette møde er fælles for 
Købelev og Vindeby. Der vil på begge mø-
der blive orienteret om arbejdet de sidste 
4 år og vores visioner for kirkerne og kir-
kegårdene. Der vil være oplysninger om 
datoer og valget. Vi håber du har lyst til at
komme og være med til at skabe dit sogns
profil - vi har brug for dig! Valgforsam-
lingen finder sted tirsdag d. 15. sep. 2020.

Årets konfirmander er:

26. april, kl. 9.30 i Købelev kirke: 
Astrid Spicker

26. april, kl. 11.00 i Vindeby kirke: 
Silke Lange

8. maj, kl. 10.30 i Utterslev kirke: 
Malou Folmann, 
Lucas Sørensen 
Marcus Nielsen

21. maj, kl. 9.30 i Utterslev kirke: 
Victoria Elsager Andersen

21. maj, kl. 11.00 i Herredskirke kirke: 
Mathilde Sigersted Jensen

Andagter & gudstje-
nester i skovkirken
Søndag den 19. april kl. 10.30 
Gudstjeneste med indvielse af klokkestabel

Torsdag den 14. maj kl. 19.00
Meditationsandagt

Søndag den 7. juni kl. 9.00
Gudstjeneste

Torsdag den 18. juni kl. 19.00
Meditationsandagt

I  N  F  O
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Walk and talk ?
Hver anden torsdag kl. 10.30
- går vi på nye steder hver gang. Vi går en
times tid og snakker, om alt mellem him-
mel og jord. Alle er velkomne, tempoet 
er moderat. Ring til Susanne Oxholm 
Bay Jacobsen el. se hjemmesiden/Face-
book for at høre hvor turen går fra 
næste gang.

Hyggeklubben
24. marts, 28. april
Vi mødes i Købelev præstegård kl. 12.45 
og nørkler og hygger.

Litteraturkredsen
25. marts  
Vi mødes i Købelev præstegård kl. 13.00
og diskuterer den bog vi har læst i må-
nedens løb.

Hobbyklubben
25. marts  
Vi mødes i Købelev præstegård kl. 18.30 
og hygger med vores nørkleting.

Foredrag: “Da Europa 
overhalede Kina”
8. marts, kl. 14.00 i Købelev kirke  
Denne søndag efter gudstjenesten kom-
mer Jakob Danneskiold-Samsøe i Købe-
lev præstegård og fortæller om: “Da Eu-
ropa overhalede Kina”. Et historisk fore-
drag der indbefatter både kristendom, uni-
versiteter, bogtrykkerkunst, europæisk ri-
valisering og meget andet godt.
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Skærtorsdag - gudstjenester med ost og vin 

Billedet er fra en tidligere påskefrokost i præstegården.

9. april, kl. 19.00 i Købelev kirke
Efter gudstjenesten er der hyggeligt samvær i præstegården, hvor vi hygger os med lam,
ost, brød og et godt glas vin til.

Billedet er fra en tidligere damejulefrokost i Utterslev.

9. april, kl. 17.30 i Utterslev kirke
Efter gudstjenesten er der hyggeligt samvær i sognegården, hvor vi hygger med ost, 
brød og et godt glas vin til.

Palmesøndag

5. april, kl. 19.00 i Vindeby kirke
Traditionen tro synger vi skønne gamle
danske populærsange ved palmesøndag-
gudstjenesten. Inge Holm, Jeppe Nissen 
og Kurt Bisbjerg leder os som de plejer 
igennem de glade sange.

Walk and talk
Hver anden torsdag kl. 10.30
- går vi på nye steder hver gang.Vi
går en times tid og snakker, om alt 
mellem himmel og jord. Alle er vel-
komne, tempoet er moderat. Ring til 
Susanne Oxholm Bay Jacobsen el- 
ler se hjemmesiden/Facebook for at 
høre hvor turen går fra næste gang.



2. påskedag
13. april, 14.00 i Utterslev kirke  

Børnegudstjeneste hvor 3. klasse fra Hors-
lunde Realskole medvirker, efterfølgende 
er der påskeæggejagt i præstegårdshaven 
og kaffe og kage i sognegården.
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Langfredag
10. 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.

Påskedag
12. april, kl. 9.30 i Utterslev kirke og 
kl. 10.30 i Købelev kirke.

D E T   S  K  E  R

10. maj, kl. 8.00 fra Utterslev

Utterslev sogneudflugt til Mindelunden

Befrielsen
5. maj, kl. 19.00 i Vindeby kirke

Vi fejrer befrielsen. Ved 
denne stemningsfulde 
gudstjeneste synger Her-
rekoret, og vi skal selv syn-
ge sange fra vores smuk-
ke danske sangskat. Efter gudstjenesten 
byder menighedsrådet på øl og vand.

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

Denne søndag formiddag har vi fået lov
til at fejre gudstjeneste i Jørgen og Karin
Højs smukke have. Efter gudstjenesten 
afholder Utterslev Borger og Grundejer-
forening markedsdag på Shelterpladsen,
Gallevej 76. 
Lolland Falsters Veteranbilklub tøffer ind
med deres skønne, gamle biler, og der 
bliver boder med salg af lopper og andre 

dejlige sager.  Børnene inviteres til at lave 
fuglekasser, insektbo og ikke mindst hek-
sen til Skt. Hans aften.
Der er mulighed for at købe pølser/brød
og evt. selv grille og bage snobrød. Der 
sælges kaffe og kage samt øl og vand til
rimelige priser. Shelterpladsen er åben
kl. 12.00 - 15.00. Der er fri entré i Para-
dishaven ved deltagelse i gudstjenesten. 

Gudstjeneste i Paradishaven
17. maj, kl. 10.30 i Paradishaven, Utterslev

Skovkirken
19. april, kl. 10.30 på Karlelunden  
Denne dag indvier vi vores nye klokkestabel 
som De blå spejdere i Nakskov har lavet til 
os. Spejderne deltager i gudstjenesten.

Turen går i år til Mindelunden i anledning-
en af 75 året for befrielsen, her møder vi
Engel som vil vise os rundt og fortælle om 
tiden omkring Befrielsen. På turen gør vi
holdt og nyder kaffen i det grønne. 

Frokosten nydes i det Københavnske. Vi
kører kl. 8.00 fra Utterslev, forventet hjem-
komst kl. 18.00. Pris 200 kr., børn 100 kr.
Tilmelding til Tommy på tlf. 20 22 54 31 
senest den 2. maj.
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2. pinsedag
1. juni, kl. 11.00 i Reventlowparken 

Traditionen tro mødes vi til friluftsguds-
tjeneste i Reventlowparken 2. pinsedag.
Der vil være dejlig musik og mulighed for 
at nyde den medbragte madpakke i den 
skønne park efter gudstjenesten.

Gudstjeneste med 
hyggelig frokost
7. juni, kl. 10.15 Vindeby kirke
Efter gudstjenesten byder menighedsråd-
et på dejlig frokost i sognegården.

Årets sogneudflugt går til Egeskov slot på Fyn
14. juni, kl. 8.30 sogneudflugt fra Vindeby kirke

Mølledag i Vindeby
21. juni, kl. 10.30 ved Vindeby mølle

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

Sommerfest
28. juni, kl. 14.00 i Utterslev kirke
Herefter er der kaffe, boller og lagkage 
i præstegårdshaven. Skulle ”vejrguden” 
ikke være med os, bliver det i sogne-
gården.
I år bliver det tidligere revydirektør 
Flemming Krøll, der vil berige os med
et foredrag: ”Fra Kokkeelev til Revy-
direktør”. Flemming Krøll har lavet re-
vy hver sommer siden 1979 forskellige 
steder i landet. I 1985 overtog hanNykø-
bing F. Revyen, der stod for at skulle luk-
ke efter Volmer Sørensen var rejst, men 
Flemming fik på få år revyen tilbage som
landets næststørste revy. Krøll tager nu
rundt i landet med sin guitar og morer 
publikum med historien om ny-danskeren
Achmed samt om Thorbjørn med skoda
støvlerne og revyvisen om de forsvundne
wc-kummeknopper.

D E T   S  K  E  R

Årets sogneudflugt går til Egeskov slot, hvor vi skal have en rundvisning og derefter kan gå 
rundt og nyde stedet på egen hånd. Vi starter fra Vindeby kirke og kører direkte hen og spiser 
frokost på en kro. Betaling på 250 kr. pr. person sker ved tilmelding hos sognepræsten enten 
ved mobilpay på tlf. 24 79 42 61 eller kontant. Pastoratets beboere har fortrinsret.

Hyggeklubben i 
Utterslev
Hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 
14.00 - 16.30 i Utterslev sognegård

Lidt nyt fra dameklubben. Vi har skiftet navn
fra dameklub til Hyggeklub, vi syntes det ly-
der hyggeligere, ellers er alt som det plejer.

Vi er ca. 20 damer som hygger hver 2. 
torsdag vi strikker, snakker og får kaffe
- alle damer er velkomne!
Vi har en masse garn vi kan strikke af, 
hvis man har lyst.
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Horslunde, Nordlunde og Nøbbet:

Sognepræst:
Lizet Jane Wendt 
Pederstrupvej 5, 4913 Horslunde
Tlf. 54 93 50 89 eller 51 19 55 16
E-mail: ljw@km.dk
Facebook: Horslunde kirke
Facebook: 
Lizet Jane Wendt Sognepræst i 
Horslunde- Nøbbet- Nordlunde
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: fquintusbak@gmail.com

Kirkesanger:
Bernt Jørgensen, Tlf. 51 35 59 66

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: 
www.utterslev-koebelev-vindeby.dk
Facebook:
Utterslev-Herredskirke-Løjtoftesogn
Mandag er fridag.

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

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

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

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


