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”Hvad kan det gavne et menneske, om han vandt den ganske ver-
den og tog skade på sin sjæl”
Jeg faldt over denne meget sigende sætning, og det fik mig til at 
tænke på alt det, som er sket i 2022 ude i verden, men også her-
hjemme. Det gør ondt at tænke tilbage på et år, hvor menneske-
heden i sandhed har forsøgt at rage til sig endnu engang, men til-
gengæld så bringer det en dyb og varm glæde i mit hjerte, når
jeg tænker på alle de fantastiske mennesker i vores sogne, som 
arbejder indædt på fællesskabet her hos os. Her tænker jeg selv-
følgelig på mine menighedsråd i pastoratet og menighedsplejen, 
jeg tænker på vores borgerforeninger i Utterslev og Vindeby-

Onsevig, det formidable arbejde der bliver lagt, ej at forglemme 
pensionistforeningen i Købelev og madklubben, hvor alle, der 
kan og vil, kan få dejlig mad og godt selskab. Vi har mennesker 
i Kastager og Vindeby forsamlingshus, som ligger et kæmpe ar-
bejde til stor glæde for os alle. Det jeg mener er, at det er så let 
at fortabe sig i verdens ulykker, at man helt glemmer alt det gode,
der sker lige under vores næser. Så lad os bruge året på at hylde 
alle I gode mennesker, som ligger et stort arbejde til glæde for 
os alle. Tak, fordi vi kan arbejde sammen foreninger i mellem. 
Tak for Jer.
Rigtig godt nytår. Sognepræst Susanne Oxholm Bay Jacobsen

Tak for jer



Formanden ser tilbage...
næsten 2 år med begrænsninger og i værste 
fald aflysninger forårsaget af covid 19 - hav-
de vi så småt lagt bag os. I menighedsrådet 
så vi frem til, at vi atter kunne få gang i 
kirkelivet. 
Årshjulet blev lagt - omdrejningspunktet for
forårets arrangementer var selvfølgelig
PÅSKEN med vin og brød Skærtorsdag og 
påskeharen havde igen 2. påske dag - været 
på spil med æglægning i præstegårdshaven 
til stor fornøjelse for både store og små børn.
I maj havde Tommy igen planlagt en smuk
og hyggelig sogneudflugten med formiddags-
kaffe og andagt i Tårnborg Kirke, frokost på
Reersø kro og efterfølgende ud i det ”blå”.
Året har budt på 2 forskellige og på hver sin
måde inspirerende foredrag. Steffen Jensen 
fortalte på sommermødet om sit liv som kor-
respondent i Mellemøsten og i oktober tog 
Malene Hjøllund os med på en 800 km tur 
på Caminoen.
TAK for årets høst - lød det fra Løjtofte 
kirke - som i dagens anledning var smukt 
pyntet i efterårets farver og Frederiksdal 
skov-børnehave stod klar med kaffe og 
nybagte pandekager. 
I samarbejde med borgerforeningen blev 

arrangementet ”HUSKER du….” til en 
nostalgisk oplevelse.
Når du sidder med dette kirkeblad - så tæn-
ker jeg, at du måske har været til julekon-
certen med Maries mænd og ikke mindst en
advents-/juleandagt, hvor Susanne på sin
helt unikke måde med smukke og forståe-
lige prædikener - har fyldt vores hjerter 
med budskabet om Jesus fødsel julenat.

I menighedsrådet (MR) kan vi også se tilba-
ge på et arbejdsomt år. Matriklen Sportsvej 
4 A og B er solgt fra. Herredskirken har fyldt
en del i forhold til nyt tag til flere millioner. 
Her har MR holdt møde med provstiet og 
status nu er, at der undersøges muligheden 
for en evt flytning til museum.
Provstiet har godkendt tilrettede vedtægter 
for kirkegårdene. En væsentlig ændring her 
er, at der ikke længere kan erhverves nye 
gravsteder ved Herredskirken.  Ligesom kir-
ken er på Stand By i forhold til kalkning.
Omstilling til Grøn energi har MR sat som
en prioritet for bla. ny varmekilde i Løjtofte 
kirke og sognegården. På kirkegårdene sker
der også ændringer - vores graverteam sup-
plerer hinanden med deres fantastiske forslag
og skitser til - at på trods af mange henfald-
ne gravsteder - er de stadig et besøg værd. 

og FREM...
et nyt årshjul for 2023 skal planlægges - 
lad os det vide, hvis du har et forslag til 
noget nyt. Dog skal der fortsat holdes fast 
i nogle af Kirkelivets traditioner så som 
sogneudflugt som bliver d. 11. juni, som-
mermødet den 2. juli og arrangementer 
ved kirkeårets højtider.
I september 2021 søgte MR om at komme 
med på ”Konsulentrunden” for at få faglig 
sparring på vores altertavler. Det kom vi 
og der ingen tvivl om, at vores altertavler 
både i Utterslev og Løjtofte kirker trænger 
til at blive renoveret. 
MR har nu fra provstiet fået tilladelse til at
kontakte diverse konsulenter. Når det er 

gjort - kan MR påbegynde ansøgning om 
fonde til projektet. 
I forbindelse med dette vil det give god
mening at få kalket Utterslev kirke ind-
vendigt. Provstiet har her om konverteret 
1 mill. - penge som var sat af til nyt tag 
på Herredskirken.
MR skal indhente tilbud på nedrivning af 
præsteboligen. Her tænkes en bevarelse 
af soklen til brug for om-/tilbygning af 
sognegården.
Fokus vil også være på en mere Grøn var- 
mekilde i Løjtofte kirke.
Til kirkeåret 2023 har Utterslev-Herreds-
kirke og Løjtofte sogn fra Lolland Vestre 
Provsti fået tilskrevet et budget på kr.: 
2.022.013. Driften udgør af dette beløb 
godt 85 %.

Med en stor TAK til medarbejdere, me- 
nighedsråd, samarbejdspartnere og ikke 
mindst til menigheden - uden dig/jer ville 
arbejdet i menighedsrådet være nytteløst
- ØNSKES I alle et GODT NYTÅR. Må 
året fyldes med LYS og GLÆDE.  

Formanden
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I N D H O L D :
Utterslev, Herredskirke og 
Løjtofte sogne ........................ 2-3
Gudstjeneste og Opslagstavle ... 4-5
Købelev og Vindeby sogne ... 6-7
Vejviser og Info ........................ 8

Menighedsrådsmøder: 
Den 3. tirsdag i måneden, ofte kl. 9.00 
i Utterslev sognegård.

Hyggeklubben
Onsdage i ulige uger fra kl. 14.00  -  16.30
i sognegården i Utterslev
I hyggeklubben i Utterslev strikker vi og 
snakker, det er ingen forudsætning, at man 
skal lave noget håndarbejde for at komme. 
Alle damer er velkomne.

Koret
Onsdage i lige uger fra kl. 15.30 - 17.00 
og i ulige uger kl. 16.30 - 17.30 i Utter-
slev sognegård
I UHL-koret er vi 8 glade forskellige sang-
ere, men vi kunne godt tænke os at være
nogle flere. 
Vi synger indimellem ved kirkelige hand- 
linger, for menighedsplejen og på pleje-
hjem.
Lyder det sjovt/spændende og som noget 
for dig? Så kontakt gerne korleder Anne 
på tlf. 21 62 09 05 - eller på mail:
anne-lillegaard@hotmail.com
Alle kan være med; mænd, damer, dren- 
ge og piger, dem der kan læse noder og 
også dem der ikke kan.
Håber vi ses!

D E T   S  K  E  R

Konfirmeret
Stort tillykke 
til Viben 
Schliemann, 
som blev 
konfirmeret 
i Utterslev 
kirke søndag 
den 4. decem-
ber 2022.



Torsdag den 12. januar kl. 19.00 - og søndag den 12. februar i Utterslev Sognegård
Vi følger op på den interessante rundtur i Utterslev, med en udstilling af gamle fotos
i Sognegården.

•  Mød op den 12. januar 2023 i Sognegården kl. 19.00
•  Medbring dine gamle fotos (som vi må låne efterfølgende) der illustrerer den helt   
    almindelige hverdag, den sjove, gode, rørende eller spændende historie om Utterslev          
    før i tiden. (Der serveres kaffe og kage)
•  Ud fra fotos og historier laves en udstilling i Sognegården, hvor der bliver fernisering  
   den 12. februar 2023 kl. 11.30
•  Efterfølgende vil Sognegården åbne en times tid efter hver Utterslev-gudstjeneste i  
    februar, marts, april og maj måned, hvor der er kaffe på kanden og en småkage, mens  
    man kigger billeder og husker historien.

På gensyn!
Utterslev Borger og Grundejerforening og Menighedsrådet 
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Torsdag den 23. februar og den 30. marts kl. 19.00 i Løjtofte kirke
Trænger du til en stille stund, hvor der ikke kræves noget af dig, så er vores små stille
meditationsandagter måske noget for dig!
Vi mødes en aften om måneden i Løjtofte kirke og nyder stilheden sammen, reflekterer i 
stilhed over et tekststykke fra Bibelen, synger en salme. Andagten varer ca. 30 min. 

”Ka’ du huske” - Foto-udstilling i Utterslev

Stille og meditationsandagter

Påsken
Skærtorsdag

Torsdag den 6. april, kl. 17.00 i Utter- 
slev kirke
Efter gudstjenesten er der hyggeligt sam-
vær i sognegården, hvor vi hygger med 
ost, brød og et godt glas vin til.

Mandag den 9. 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.

2. påskedag
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GUDSTJENESTER

J A N U A R

Søndag den 15. januar 
2. søndag efter hellig 3 konger
Utterslev          10.30 

Søndag den 22. januar
3. søndag efter hellig 3 konger
Vindeby            9.00 v. LJW

Søndag den 29. januar
Sidste søndag efter hellig 3 konger
Der henvises til nabosognene

F E B R U A R

Søndag den 5. februar
Septuagesima
Købelev           19.00
Jagtgudstjeneste s. 7

Søndag den 12. februar
Seksagesima
Utterslev           10.30
Med efterfølgende fernisering i 
sognegården

Søndag den 19. februar
Fastelavn
Vindeby                     14.00
Børne- og familiegudstjeneste s. 7

Søndag den 26. februar
1. søndag i fasten
Utterslev          10.30

M A R T S 

Søndag den 5. marts
2. søndag i fasten
Købelev                     10.15

Søndag den 12. marts
3. søndag i fasten
Der henvises til nabosognene

Søndag den 19. marts
Midfaste 
Vindeby          10.15

Lørdag den 25. marts
Vindeby          10.30
Dåbsgudstjeneste

Søndag den 26. marts
Mariæ bebudelses dag
Utterslev                   10.30

A P R I L 

Søndag den 2. april
Palmesøndag
Løjtofte         10.30
Vindeby         19.00
Musikgudstjeneste

Torsdag den 6. april
Skærtorsdag
Utterslev         17.00
Købelev         19.00
Begge gudstjenester med efter- 
følgende arrangement

Fredag den 7. april
Langfredag
Vindeby          10.15
Liturgisk musikgudstjeneste

A P R I L (fortsat)

Søndag den 9. april
Påskedag
Utterslev           9.30
Købelev          10.30

Mandag den 10. april
2. påskedag
Utterslev         14.00
Familiegudstjeneste 

Søndag den 16. april
1. søndag i påsken
Der henvises til nabokirkerne

Søndag den 23. april
2. søndag i påsken
Utterslev           9.00
Købelev         10.15

Søndag den 30. april
3. søndag i påsken
Vindeby           9.00
Utterslev         10.30

M A J

Torsdag den 4. maj
Vindeby         19.00
Befrielsen s.7

Fredag den 5. maj
Bededag
Skovkirken              10.30

Søndag den 7. maj
Vindeby           9.30
Sogneudflugt s. 7
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OPSLAGSTAVLEN

Verdens bedste Brune kager 
500g smør Lurpak
500g sukker
250g mørk sirup
Blandes i en gryde og varmes op til koge-
punktet.
Tilsæt 150g hakkede mandler med skal 
(fint hakket).
7g kanel og 7g nelliker og 15g potaske 
opløst i lidt kogende vand. Denne blanding 
skal køle ned til ca. 40°C.
Derefter tilsættes der ca. 1 kg mel, æltes 
sammen i hånden.
Dejen rulles til tykke pølser som står koldt 
til næste dag.
Kan derefter skæres i tynde skiver med en 
skarp kniv. Dejen kan stå koldt i flere dage, 
så der kan bages over flere dage.
Bages ved 160°C ca. mellem 7-10 min. alt 
efter ovnens varmefordeling, først hæver 
de lidt op, derefter falder de ned igen og er 
lysebrune og bagt.
PS/ Har du en god kageopskrift du gerne vil
dele med andre, så send den til præsten på: 
soxj@km.dk medfølgende et billede af kagen.

Kageopskrift

Torsdag 19. januar kl. 10.30 på Frederiksdal P-plads
Vi starter op i det nye år med en gåtur fra Frederiksdal P-plads. Vi går ca. en time i 
moderat trav. Alle er velkomne til at komme at gå med og få en god snak.

Her kommer opskriften på verdens 
bedste brune kager fra Karen Niel-
sen. Hun har fået den af fru Han-
sen fra Vesterbogård, der igen har 
fået den nedarvet fra sin oldemor.

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!

Walk and talk
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Døbte
Til lykke til Claire og Alice Lindmark 
Boye, døbt i Købelev kirke.

Hyggeklubben
Tirsdag d. 31. januar, d. 21. februar, 
d. 21. marts, kl. 12.45 - 14.30 i Købelev 
præstegård
Vi mødes i Købelev præstegård og snak-
ker og nørkler - nyder kaffe og kage samt 
hinandens gode selskab. 
Alle er meget velkomne.

Tirsdagstræf
Tirsdag den 7. februar kl. 10.00 - 12.00 
Redaktør Torsten Elsvor fortæller om de 
polske roepigers og roekarles liv og virke 
på Lolland-Falster fra 1893 til 1929, om 
arbejdsforhold, flid og sparsommelighed, 
om integrationen, den katolske tro, katol- 
ske kirker og skoler og om den polske ar- 
bejdskrafts betydning før og nu.
Torsten Elsvor er primus motor i Museum 
Polakkasernen i Tågerup på Sydlolland 
og har været det, siden han dannede Den 
selvejende Institution i 1984.
Han fortæller om bevaringsarbejdet og 
museet og dets opbygning, og undervejs 
i fortællingerne støder vi ind i en ægte 
”Tante Møghe” og en roepige på Falster 
som blev ”spion” for Vatikanet i Rom.

Tirsdag den 7. marts kl. 10.00 - 12.00
Denne dag kommer Agnete Møller og 
fortæller om sit arbejde på Svanevig 

Til lykke til Harald Vang Hoffmann, 
døbt i Købelev kirke.

Litteraturkredsen
Onsdag den 25. januar, den 22. februar 
og den 29. marts kl. 13.00 i Købelev 
præstegård
Vi mødes i Købelev præstegård og dis-
kuterer den bog vi har læst i månedens 
løb. Præsten bestiller bøgerne hjem til 
biblioteket. Alle må være med uanset 
hvor man bor. Tilmelding hos præsten. 

Onsdag d. 18. januar, d. 8. februar, d. 
1. marts kl. 18.30 i Købelev præstegård
Vi mødes i Købelev præstegård og hygger 
med det håndarbejde vi er i gang med, 
på den måde kan vi inspirere og hjælpe 
hinanden, men mest af alt have nogle 
hyggelige aftener.
Alle er velkomne - kom og vær med.

Hobbyklubben

Siden sidst ved 
formanden
Så er vi kommet ind i 2023. Der vil de før-
ste 3 måneder, på anbefaling fra øvrighed-
en, kun være gudstjeneste i 1 kirke om 
søndagen for at spare på opvarmningen. 
Der vil være mulighed for at bruge kirkebil. 

Igen i år har vi fået lavet meget på kirker-
ne. Malet færdig og kirkemure gået efter. 
Købelev præstegård trænger efterhånden 
til at blive tækket, taget er begyndt at bli-
ve utæt. Fuglene gør en stor del af det ar-
bejde. Men vi tager det i den rækkefølge 
der er mest nødvendig.

Der skal lyde en stor tak til graverne for 
deres store arbejde med at holde og pynte 
kirker og kirkegårde.
Vi kan med stor glæde byde Bente Ander-
sen velkommen i menighedsrådet, som kon-
taktperson, efter at Kim Idziak har måttet 
træde ud af rådet. Vi takker Kim for hans 
gode arbejdsindsats. 

På menighedsrådets vegne, 
Annelise Møller 
Formand, Købelev-Vindeby menighedsråd  

D E T   S  K  E  R

hospice, hun skriver:
Jeg er vokset op i Købelev ude på Boels-
vej og er nu vendt tilbage efter 30 år ude
og er nu bosat i Vindeby. Jeg hedder Ag-
nete Møller og har været sygeplejerske i
25 år, heraf er de fleste år tilbragt i Onko- 
logien på Rigshospitalet og de sidste 10 år
med Palliation på Arresødal Hospice i
Nordsjælland, Diakonissestiftelsens Hos- 
pice på Frederiksberg, samt i kommunalt 
regi i Københavns Kommune. Nu er jeg 
på Svanevig Hospice her i Bandholm. 
Jeg holder et oplæg om Palliation, hvoraf 
det meste vil handle om sygeplejegerning-
en, samt give en afklaring af hvad vi laver 
på et hospice og hvad vi kan bruges til. 
Der vil blive lagt op til gode dialoger.

Tirsdag den 11. april kl. 18.30 - vi mø- 
des på Rolykkegård.
Denne aften åbner Phillip Lassen døre-
ne på Rolykkegård. 
Vi skal besøge hans spændende samling 
af biler og landbrugsmaskiner, samt se 
gård og have.
Bemærk at dag og tid er ændret.
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Jagtgudstjeneste

Søndag den 5. februar kl. 19.00 i Købe-
lev kirke
Denne søndag aften fejrer vi jagtens ud-
bytte ved en gudstjeneste i Købelev kirke. 
Jagthornsblæserne kommer og spiller jag-
ten ud, og så skal vi selvfølgelig hilse på 
hinanden i våbenhuset efterfølgende med 
en lille tår at drikke.

Fastelavn

Søndag den 19. februar, kl. 14.00 i Vin- 
deby kirke
Så skal der findes kattekonger og dronnin-
ger igen, karamellerne vil vælte ud, der 
skal guffes fastelavnsboller og drikkes ka-
kao, alt sammen efter en kort børneguds-
tjeneste i Vindeby kirke.

Påsken
Palmesøndag 
- SYNG; SYNG; SYNG!

Søndag d. 2. april, kl. 19.00 i Vindeby 
kirke 
Traditionen tro synger vi skønne gamle
danske populærsange ved vores palme-
søndag gudstjeneste. Anne Lillegaard, 
Jeppe Nissen og Kurt Bisbjerg leder os, 
som de plejer, igennem de glade sange.

Skærtorsdag

Torsdag den 4. maj, kl. 19.00 i Vindeby 
kirke 
Vi fejrer befrielsen. Ved denne stemnings-
fulde gudstjeneste synger Jeppe, Anne og 
Det hvide kor for os, og vi skal selv synge 
sange fra vores smukke danske sangskat. 
Efter gudstjenesten byder menigheds-
rådet på øl og vand.

Saft og kraft
Lørdag den 22. april kl. 10.00 - 12.00 
foran Vineriet på Frederiksdal
Vær med til Saft & Kraft løbet på Frede-
riksdal - få motion, nyd forårssolen, fæl-
lesskabet og den smukke natur. Alle kan 

Befrielsen

Sogneudflugten 2023, 
turen går til Lolland!
Søndag d. 7. maj kl. 9.15 i Vindeby kirke
I år skal vi besøge vores egen egn. Derfor
begynder vi i kirken med en kort andagt, 
og så går turen til Gloslunde, hvor vi skal 
besøge Stormflodsmuseet med foredrag,
derefter kører vi til Museum Polakkaser-
nen med rundvisning, og så skal vi have 
noget god mad. Vi slutter dagen af på Kren-
kerup med rundvisning, og mon ikke vi 
skal smage lidt på den gode øl. 
Pris 250 kr. som man betaler ved tilmel-
ding, senest den 15. april til Bente Ander-
sen tlf:. 21 82 74 57. Mobilepay kan bru-
ges. Tilmeldingen er bindende.

være med, når vi løber, går eller lunter 
den 22. april kl 10. Vi starter foran Vine-
riet på Frederiksdal.
Find løbeskoene frem og vær med, når 
Frederiksdal og Utterslev-Købelev-Vinde-
by Pastorat inviterer til gratis Saft & Kraft 
løb i naturen omkring Frederiksdal.
Vi afmærker ruter á 3 og 5 km. Alle er vel-
komne børn, unge, gamle og hunde i snor. 
Man kan løbe, lunte eller gå - det handler 
om at nyde foråret, få ny energi og mær-
ke fællesskabet.
Vi mødes foran Vineriet på Frederiksdal 
kl. 10.00, hvor sognepræst Susanne Ox-
holm Bay Jacobsen holder en kort andagt 
og sender os afsted med positiv energi, 
åndelig inspiration og en klar opfordring 
til at byde lyset velkommen.
Efter løbet byder vi på et glas Frederiks-
dal økologisk kirsebærsaft.
Vi glæder os til at se jer!

Torsdag den 6. april, kl. 19.00 i Købe- 
lev kirke
Efter gudstjenesten er der hyggeligt sam- 
vær i præstegården, hvor vi hygger os 
med lam, ost, brød og et godt glas vin til.

Langfredag

Fredag d. 7. april, kl. 10.15 i Vindeby 
kirke
Kom og oplev en stemningsfuld gudstje-
neste. Langfredag har vi liturgisk musik-
gudstjeneste. Ved denne gudstjeneste sæt-
ter Verner Nicolet og Jeppe Nissen stem-
ningen med smuk musik og Anne synger 
for os.
Her er der mulighed for fordybelse i pås-
kens ellers travle dage.



Næste gang der er 
Fællesspisning for 
enlige er:
29. januar fra kl. 12.00 i  Horslunde 
præstegård og torsdag den 20. april i 
Horslunde konfirmandstue, begge dage 
fra kl. 12.00
Mød op til et hyggeligt arrangement i 
Horslunde præstegård, hvor vi hygger os 
og spiser dejlig mad sammen.
Det koster 40 kr. at deltage. Tilmelding 
hos Bente Dickow på tlf.: 24 98 81 06.
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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: 
Sognepræst Susanne Oxholm Bay 
Jacobsen

Mandag er fridag

Menighedsformand:
Ulla Nielsen-Gotsæd
Tlf. 27 81 02 25

Graverkontoret:
Kim Zarp
Tlf. 30 69 66 55* 
*som primær indgang

E-mail: utterslevkirke.kim@gmail.com

Mandag er fridag

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

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

V E J V I  S E R

Nyt fra 
Menighedsplejen
Vi har afholdt kreativ dag i august med 33 
tilmeldte børn. Det var en fantastisk dag 
med skønt vejr og glade og positive børn, 
som gik på med krum hals.
Og sådan en dag er kun muligt, fordi vi er
så privilegeret, at have så mange frivillige,
der er yder en indsats.
Ligeledes til vores fælles spisninger er de 
frivillige klar på banen.
Vi har afholdt fællesspisning den 22. sep- 
tember i Horslunde konfirmationsstue, 
hvor bl.a. Præsten fra Birket Beth Marie 
kom og fortalte om hendes liv og tiden 
frem til hun blev præst.
Vi afholdt det årlige loppemarked i maj 
måned og her var vejret også med os.
Skønt indtjeningen på kr. 17000,-  var lidt 
mindre end tidligere år, var vi godt tilfred-
se taget i betragtning af, at det er første 
gang efter Corona nedlukning.
Disse penge har vi besluttet, at pensionis-
ter og enlige forsørger kan ansøge om til 
at forsøde julen lidt.

Vi planlagde en tur til Urne Borg lejren i 
juli med overnatning for vores egne børn 
i sognene, men desværre måtte vi aflyse,  
da der kun var 1 barn tilmeldt.

Vi har nu fået oprettet mobil pay direkte 
til menighedsplejen. 
Så har man lyst til at yde en skærv er man 
altid meget velkommen til at sende det på 
nr. 650359.

Bente Dickow, formand
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