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Sikke en tid
Sikke et år vi har været igennem, sikke en tid. Vi sagde
farvel til vores gode kirkesanger Inge Holm gennem 37
år i julen 2020. Selvom vi ikke måtte fejrer hende, som
vi ønskede, så holdt vi en lille stund i kirken for hende,
og takkede hende for alle de mange gode år sammen.
Heldigvis er det da ikke farvel, vi håber at se meget mere
til Inge og Henri i vores kirker.
Dette kirkeblad vil desværre bære præg af, at alt ikke er
som det plejer. Vi kan og må desværre ikke afholde arrangementer på skrevne tidspunkt, derfor har vi i menighedsrådene valgt ikke at planlægge så meget, og så vende
stærkt tilbage i efteråret. Det betyder desværre også, at
vores dejlige skærtorsdagsarrangementer må vente endnu
et år. Vi prøver at satse på, at vi kan komme på sogne-
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udflugt slut juni med UHL menighedsråd, idet vi håber
alle er vaccineret, som ønsker at blive det. Og der er
flere lyspunkter, vi har, som folkekirke, fået lov til at
holde gudstjenester á 30 minutters varighed, forhåbentlig vil dette også snart kunne ændres tilbage til det normale, og vi må forsamle os flere igen. Jeg tror, at de
fleste af os trænger til kontakt, fællesskab, ja endog en
god fest, derfor har vi også valgt at lade det være op til
vores konfirmander og deres forældre, om de ønsker at
flytte deres konfirmationer til efteråret, det har mange
valgt. Så vi går en sommer og et efterår i møde med
massere af lys og fest og glæde, det kan da få humøret
op hos de fleste i denne sidste vintermåned.
Til vi ses, Sognepræst Susanne Oxholm Bay Jacobsen

April, maj, juni & juli 2021
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Kirkebladet

Konfirmation

Horslunde-Nordlunde-Nøbbet menighedsråd har valgt, at de ikke længere ønsker at have fælles kirkeblad, de ønsker
at gå andre veje. Derfor vil kirkebladet
for fremtiden kun være for eget pastorat.
Husk at alle er velkomne til at benytte
sig af de tilbud, der er i vores pastorat,
uanset hvor man bor i pastoratet.

13. maj, Kristi Himmelfartsdag
kl. 10.30 i Utterslev kirke:
Peter Lehmann Mortensen

2. juli, kl. 14.00 i Utterslev kirke:
Malou Folmann

Kære borgere i Utterslev, Herredskirke og Løjtofte
Et af de faste punkter på menighedsrådsmødet i januar er at beslutte ”Årshjul”
for det kommende kirkeår. Det er samtidig
her hvor menighedsrådet ser tilbage på
det forgangne år og opsummere, om alle
forventninger er blevet indfriet og finde
ud af, hvad skal der evt. ændres eller tilføres noget nyt.
Når du læser dette er det et år siden, at
Danmark første gang blev lukket ned og
vi stiftede bekendtskab med en ny virus
”Corona” og et nyt begreb som forsamlingsforbud - blev stort set resten af år 2020
en udfordring for de arrangementer, som
menighedsrådet havde planlagt. Under
hensyntagen til juni måneds restriktioner
lykkedes det, at afvikle sommermødet.
Adventskoncerten har vi fået mulighed
for at flytte til i år.
Udmeldingerne fra såvel sundhedsmyndigheder som politikere er, at den her
pandemi vil vare ved et godt stykke ind
i foråret. Derfor har menighedsrådet besluttet, at der planlægges ikke med arrangementer i forbindelse med de kirkelige tjenester i påsken.
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Sogneudflugten (se omtale af den) er endnu en gang flyttet og bliver den 27. juni
og vil i år gøre det ud for sommermødet.
Som Susanne sagde i sin prædiken den
17. januar - så trænger vi til en FEST og
hvor har du ret!
Derfor - så satser menighedsrådet på, at vi
til september i forbindelse med høstgudstjenesten - kan holde en ordentlig fest med
det formål, at FÆLLESSKABET i Utterslev, Herredskirke og Løjtofte sogn atter
kan genskabes.
Lige nu står urt og busk i sne - under sneen kan du finde de første spor af et forår
der er på vej. Vintergækker og erantis er
de første forårsbebudere og med dem følger lyset, så:
”Hvis du føler og tror, at verden har vendt
dig ryggen, så kig engang til” - der ER
håb forude!
Lys og varm hilsen pva. menighedsrådet
Formanden

Velkomme til de nye
menighedsrødder i
Købelev-Vindeby sogn:
Ellis Nielsen:
Jeg har hele
mit voksenliv
boet i Vindeby,
og været engageret i alt fra
Onsevig havn
og borgerforeningen i Vindeby sogn, samt vågekone i Røde kors,
og nu er jeg blevet kirkeværge i KøbelevVindeby menighedsråd.
Kim Mørch
Idziak:
Jeg bor i det
gamle Købelev
sogn, er 44 år
og gift. Jeg arbejder som kirketjener i Roskilde Domkirke, og er nyvalgt kontaktperson.
Knud Erik
Mikkelsen:
Jeg er tilknyttet Vindeby
gammel sogn,
har siddet i
menighedsråd
før i Utterslev
igennem 12 år,
og er nu kasserer i Købelev-Vindeby
menighedsråd.

Konstituering efter
menighedsrådsvalget 2020 i Utterslev,
Herredskirke og Løjtofte

Konstituering af
Købelev-Vindeby
menighedsråd

Formand og kontaktperson: Ulla Gotsæd
Næstformand: Gitte Thage Christensen
Kasserer: Bente Dickow
Kirkeværge: Henrik Gotsæd
Sekretær: Susanne Oxholm Bay Jacobsen
Medlem af valgbestyrelsen: Anne Rosenberg

Formand: Annelise Møller
Næstformand: Lillian Rasmussen
Kontaktperson: Kim Idizak
Kasserer: Knud Erik Mikkelsen
Kirkeværge: Ellis Nielsen
Sekretær: Susanne Oxholm
Bay Jacobsen
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Menighedsplejen

Velkommen til Anne,
som er vores nye kirkesanger i pastoratet

På grund af en ny corona nedlukning
og en yderligere stramning af forsamlingsforbuddet - har menighedsplejen
desværre - igen - været nød til at aflyse både fællesspisning og årsmødet.

"Jeg hedder Anne Lillegaard Thomsen.
Jeg er 33 år gammel og bor i Nakskov.
Jeg er gift med Martin. Sammen har vi
Tobias på 7 år.
Jeg arbejder som pædagog i børnehaven
Trekløveren og i fritiden synger jeg i
Skt. Nikolai kirkes kammerkor."
Vi byder Anne hjertelig velkommen!

Pva. bestyrelsen sender vi dig de bedste hilsner om et godt helbred og et
dejligt nyt år med mulighed for, at vi
igen kan mødes over en bid mad og en
kop kaffe.

D E T S K E R

Musikgudstjeneste

Gudstjeneste i det fri

Vindeby mølle

2. april, kl. 10.15 i Vindeby
Liturgisk musikgudstjeneste med musik
af Jeppe Nissen og Verner Nicolet.

6. juni, kl. 10.30 i Paradishaven
Vi holder gudstjeneste mens vi går rundt
i paradis hos Karin og Jørgen Høj.
Fri entré ved deltagelse i gudstjenesten.

20. juni, kl. 10.30 ved Vindeby mølle
Traditionen tro fejrer vi gudstjeneste
ved Vindeby mølle. Her er der massere
af mulighed for fællesskab, spændende
oplevelser og en skøn dag.

Familiegudstjeneste
5. april, kl. 14.00 i Utterslev
Familiegudstjeneste i Utterslev kirke.
Vi ved pt. ikke vi kan afholde påskeæggejagt i præstegårdshaven, men vi skal ikke
snydes for chokoladeæg. Så de børn der
møder op til gudstjeneste vil få chokoladeæg, som vi plejer.

Sogneudflugt til Mindelunden

Gudstjeneste med
Neel Christiansen
11. april, kl. 10.30 i Utterslev
Ved denne gudstjeneste kommer vores
tidligere menighedsråd formand Neel
Christiansen og varetager prædiken.
Hun er ved at være færdig på teologi og
mangler snart kun pastoralseminariet for
at kunne søge ud som præst. Vi glæder os
til et gensyn med Neel.

Befrielsen
4. maj, kl. 19.00
i Vindeby kirke
Vi fejrer befrielsen.
Ved denne stemningsfulde gudstjeneste skal vi
synge sange fra vores smukke danske
sangskat. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på øl og vand.

27. juni, kl. 8.00 - start fra Utterslev
Turen går i år til Mindelunden i anledningen af 76 året for befrielsen, her møder vi
Engel som vil vise os rundt og fortælle om tiden omkring Befrielsen. Vi kører kl. 8.00
fra Utterslev, forventet hjemkomst kl. 18.00. Pris 200 kr., børn 100 kr. På turen gør vi
holdt og nyder kaffen i det grønne. Frokosten nydes i det Københavnske.
Tilmelding til Tommy på tlf. 20 22 54 31 senest den 15. juni.
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GUDSTJENESTER
APRIL

MAJ

JUNI

JULI

Torsdag den 1. april
Skærtorsdag
Købelev		
9.30
Utterslev		
10.30

Søndag den 2. maj
4. søndag efter påske
Købelev		
10.15

Søndag den 6. juni
1.s.e. trinitatis
Paradishaven,
Utterslev		
10.30
Friluftsgudstjeneste

Fredag den 2. juli
Utterslev		
14.00
Konfirmation

Fredag den 2. april
Langfredag
Vindeby		
10.15
Liturgisk musikgudstjeneste
Søndag den 4. april
Påskedag
Utterslev		
9.30
Købelev		
10.30
Mandag den 5. april
2. påskedag
Utterslev		
14.00
Familiegudstjeneste
Vindeby		
19.00

Tirsdag den 4. maj
Vindeby		
19.00
Befrielsen
Søndag den 9. maj
5. søndag efter påske
Løjtofte		
9.00 LJW
Torsdag den 13. maj
Kristi Himmelfart
Utterslev		
10.30
Konfirmation
Søndag den 16. maj
6. søndag efter påske
Henvises til nabosognene

Søndag den 11. april
1. søndag efter påske
Utterslev
10.30
Med gæsteprædikant

Søndag den 23. maj
Pinsedag
Købelev		
9.30
Utterslev		
10.30

Søndag den 18. april
2. søndag efter påske
Utterslev		
9.00
Købelev		
10.15

Mandag den 24. maj
2. pinsedag
Reventlowparken 11.00

Søndag den 25. april
3. søndag efter påske
Der henvises til nabosognene

Lørdag den 12. juni
Løjtofte 		
11.00
Dåbsgudstjeneste
Søndag den 13. juni
2.s.e. trinitatis
Utterslev		
9.00
Købelev		
10.15
Torsdag den 17. juni
Skovkirken
19.00
Meditationsandagt
Søndag den 20. juni
3.s.e. trinitatis
Vindeby mølle
10.30
Søndag den 27. juni
4.s.e. trinitatis
UHL sogneudflugt 8.00

Søndag den 30. maj
Trinitatis søndag
Vindeby 		
9.00
Skovkirken
10.30

Søndag den 4. juli
5.s.e. trinitatis
Utterslev		
9.00		
Vindeby		
10.15
Torsdag den 8. juli
Skovkirken
19.00
Meditationsandagt
Søndag den 11. juli
6.s.e. trinitatis
Købelev 		
9.00
Utterslev		
10.15
Søndag den 18. juli
7.s.e. trinitatis
Skovkirken
11.00
Med mulighed for efterfølgende
pilgrimsvandring med pilgrimspræsten.
Søndag den 25. juli
8.s.e. trinitatis
Utterslev		
9.00
v. Lizet Jane Wendt
AUGUST
Søndag den 1. august
9.s.e. trinitatis
Købelev 		
9.00
v. Janne Svensson

Fredag den 30. april
Bededag
Skovkirken
10.30

V E J V I S E R

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-koebelevvindeby.dk
Facebook:
Sognepræst Susanne Oxholm
Bay Jacobsen
Mandag er fridag
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Menighedsformand:
Ulla Nielsen-Gotsæd
Tlf. 27 81 02 25
Utterslev
Graver:
Kim Zarp
Graverkontoret:
Tlf. 54 93 50 31
E-mail:
utterslevkirke.kim@gmail.com
Løjtofte - Herredskirke
Graver:
Karina Langhoff
Tlf. 51 15 84 13
E-mail:
her.k.loej.kirke@gmail.com

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-koebelevvindeby.dk
Facebook:
Sognepræst Susanne Oxholm
Bay Jacobsen
Mandag er fridag

Menighedsformand:
Annelise Møller
Tlf. 21 48 60 21
E-mail:
anne.moeller@post.tele.dk
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

LK DESIGN A/S

Utterslev, Herredskirke og
Løjtofte:

