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DOBBELTHED
Endnu et år er ved at være gået, et år med en enorm dobbelthed.
Dobbelthed, fordi vi grundlæggende har en trang til at komme
fremad, udad, og så alligevel har vi det sidste 1½ år været holdt
hjemme, vi har vænnet os til at være derhjemme, til at være alene.
Så selv om ønsket om fællesskab er der, så kan vi hurtig overvældes af den syndflod af fester og arrangementer vi mødes med. Det
kræver mod og overskud af komme ud iblandt folk igen.
Nu går vi jo snart ind i december måned, en måned, som netop
er en tid til øget samvær med familie og venner, fest og glæde.
Forhåbentlig kan vi så igen finde os til rette i selskabeligt samvær.
Men det er også en tid til at mindes, til selvransagelse og selvfølgelig en tid til at skue ind i det nye år. Hvad vil vi tage med os
ind i året, som kommer? Hvad vil vi absolut ikke tage med os?

Nr. 12 Vinter

Billedet, jeg har valgt denne gang til forside, er dobbelt, det
vil sige et spejlbillede, men når siderne sådan lægges sammen,
så dannes der et par mennesker, en due af lys og et lille hjerte
kan anes øverst. Det er så symbolsk, for i al den dobbelthed
vi har levet i, trangen til at komme ud, og det at være alene,
så er vi nu alligevel holdt sammen af noget, der er større end
os, nemlig Gud. Og det er jo i virkeligheden det, Julen og
året som kommer, ja, livet handler om. At give og modtage
kærlighed, kærlighed fra Gud, kærlighed til hinanden, kærlighed til livet. Og hvis kærligheden ikke kan give mod og
tryghed til at kaste sig ud i livets glæder, så ved jeg ikke hvad.
Så rigtig glædelig jul til alle, og godt Nytår i håb om at vi kan
fejre sammen.
Sognepræst Susanne Oxholm Bay Jacobsen.
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Stort til lykke til:

Siden sidst ved formanden:
Glædelig jul
”Vi sov af Glæde kun lidt i Nat,
og Dagen har været så lang;
nu har vi os her på Skamlerne sat,
fortæl en Historie en Gang!
Vi ved, du over hundrede kan.
Mens Far og Mor gør Træet i stand,
fortæl, lille Bedstemor! Gør det! Åh!
Men en, som er lang, at Tiden kan gå”

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

Vielser
Stort til lykke til:

Malou Folmann

Julen står for døren - en talemåde, som
vi i denne tid ofte bruger - for nogle af
os føles det, som vi først lige har fået
pakket julepynten ned - for andre - så er
det meget længe siden. Sådan føler jeg
det selv nu og som barn var der langt
imellem juleaftenerne.
Ovenstående vers er fra ”Peters jul” - og
jeg tror vi alle for os kan se billedet af
Peter, der ligger på knæ på stolen og
længselsfuldt kigger ud af vinduet. For
Peter føles tiden lang indtil, der åbnes
op indtil TRÆET.

Rene og Michelle Munk Lund

Maja Staal Karlsson

Et opmærksomhedspunkt

Nanna Sofie og Gert Juel

Døbte
Stort til lykke til Anker Robert Larsen med
sin dåb i Løjtofte kirke den 4. september.
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Som menighedsråd er en af vores opgaver,
at forvalte tildelte økonomi bedst muligt
både i forhold til drift og ikke mindst for
at fastholde et socialt liv omkring kirken.
Derfor vil der fremadrettet til flere af menighedsrådets arrangementer blive bedt
om tilmelding, så vi bedre kan styre og
beregne indkøb.
Det vil altid fremgå i kirkebladet under
omtalen af det enkelte arrangement om
der er tilmelding og i så fald til hvem.

”Fortæl - fortæl beder Peter sin Bedste om”
historier at fortælle videre til jeres børnebørn. Husk at gøre det - det er noget af det
mest værdigfulde, som I kan give videre.
Min vil jeg gerne dele med dig: Når jeg
og mine to brødre lillejuleaften lå i vores
senge med duften af rent sengetøj i vores
næser og kunne høre at vores mor - medens hun sang - vaskede køkken gulvet - så
viste vi, at i morgen er det jul!
På vegne af hele menighedsrådet ønskes
du hermed en glædelig højtid samt et
smukt og velsignet nyt år.
Formanden
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Hyggeklubben
Torsdage i ulige uger fra kl. 14.00 - 16.30
i sognegården i Utterslev
I hyggeklubben i Utteslev strikker vi og snakker, men det er ingen forudsætning, at man
skal lave noget, alle damer er velkomne.

Farvel
Den 30/11 måtte vi desværre sige farvel til
vores organist Johan Breene, som har spillet for os igennem en årrække. Johan har
igennem de sidste år taget sig en uddannelse som pædagog, og skal nu ud og bruge
den. Vi takker for tiden der gik, og ønsker
Johan alt det bedste fremover.

Sanggudstjeneste
med Højrebykoret

Høstbilleder

13. marts, kl. 19.00 i Utterslev kirke
Denne søndag aften skal vi synge, vi skal
synge sammen med Højrebykoret, og de
vil synge for os. Vi skal synge gamle kendinge, sange som vækker minder, sange
som gør glade. Gudstjenesten vil være
en liturgiskmusikgudstjeneste.

Siden sidst i billeder
Fra sogneudflugten

Stille og meditationsandagt
16. december, 24. februar og den 10.
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.

4. søndag i advent
19. december, kl. 10.30 i Utterslev kirke
De ni læsninger. Koret synger sammen med
os nye og gamle advents- og julesalmer
ved denne salmesangsgudstjeneste. Kom
og syng dig i julestemning, og måske lærer du endda en ny julesalme.

Julen
Juleaften, den 24. december i Løjtofte
kirke kl. 10.00 - børnegudstjeneste
Her kommer juleevangeliet i børnehøjde,
ja vi skal lege juleevangeliet - og så skal vi
selvfølgelig plyndre træet. Hvis I har eller
kender et barn der har lyst til at læse en
bøn, eller tekst, eller deltage i julekrybbe,
så kontakt præsten.

Menighedsplejen

Juleaften, den 24. december i Utterslev
kirke kl. 14.45
Almindelig juleaftensgudstjeneste.
Juledag kl. 10.30 i Utterslev kirke.
Nytårsdag i Løjtofte kirke kl. 16.00
Denne eftermiddag fejrer vi det nye år
med gudstjeneste og kransekage og bobler.
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GUDSTJENESTER
DECEMBER

JANUAR

FEBRUAR

Søndag den 12. december
3. søndag i advent
Utterslev
9.00 ved LJW

Lørdag den 1. januar
Nytårsdag
Løjtofte
16.00
Med efterfølgende bobler

Lørdag den 5. februar
Købelev
11.00
Dåbsgudstjeneste

Torsdag den 16. december
Løjtofte
19.00
Stille og meditationsandagt
Søndag den 19. december,
4. søndag i advent
Utterslev
10.30
De ni læsninger s. 3
Købelev
14.00
Familiejulegudstjeneste s. 7
Fredag den 24. december,
Juleaften
Løjtofte
10.00
Børnejulegudstjeneste s. 3
Vindeby
13.30
Utterslev
14.45
Købelev
16.00
Lørdag den 25. december
Juledag
Købelev
9.30
Utterslev
10.30
Søndag den 26. december
2. juledag
Vindeby
19.00
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Søndag den 2. januar
Hellig tre kongers dag
Købelev
19.00
Musikgudstjeneste s. 7
Søndag den 9. januar
1. s. e. h. 3 k.
Utterslev
9.00 ved LJW
Søndag den 16. januar
2. s. e. h. 3 k.
Vindeby
9.00
Utterslev
10.30
Søndag den 23. januar,
3. s. e. h. 3 k.
Der henvises til nabosognene.
Tirsdag den 25. januar
Købelev
19.00
Jagtgudstjeneste s. 7
Søndag den 30. januar
4. s. e. h. 3 k.
Utterslev
10.30 ved JFS

Søndag den 6. februar
Sidste s. e. h. 3 k.
Købelev
9.00
Utterslev
10.30
Søndag den 13. februar
Septuagesima
Utterslev
9.00
Købelev
10.15
Søndag den 20. februar
Seksagesima
Utterslev
9.00 ved LJW
Torsdag den 24. februar
Løjtofte
19.00
Stille og meditationsandagt
Søndag den 27. februar
Fastelavn
Vindeby
14.00
Børne- og familiegudstjeneste s. 7

O P S L A G S TAV L E N
MARTS

Sorggruppe

Søndag den 6. marts
1. søndag i fasten
Utterslev
9.00
Købelev
10.15
Torsdag den 10. marts
Løjtofte
19.00
Stille og meditationsandagt
Søndag den 13. marts
2. søndag i fasten
Utterslev
19.00
Sanggudstjeneste se s. 3
Søndag den 20. marts
3. søndag i fasten
Løjtofte
9.00
Vindeby
10.15
Søndag den 27. marts
Midfaste
Købelev
9.00
Utterslev
10.30

En sorggruppe er et gratis
tilbud til mennesker, der
har mistet en nærtstående.
Næste sorggruppe har opstart i Søllested præstegård: Torsdag den 3. marts,
kl. 12.30 - 14.30
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 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 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.

Walk and talk
6. januar kl. 10.30, Frederiksdal P-plads
Vi begynder Walk and talk i det nye år ved
Frederiksdal P-plads, torsdag d. 6. januar
kl. 10.30. 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.

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!

Kageopskrift
Laila´s makronkager
3 æg
270 g sukker
2 1/2 tsk. mandelessens
125 g makroner
(eller 100 g makroner
+ 50 g mandelmel)
125 g mel (2 dl)
1 tsk. bagepulver
125 g smør
(evt. chokoladeknapper)
Pisk æg, sukker, og mandelessens godt til det bliver luftigt. Knus makronerne groft,
og bland dem i dejen sammen med mel og bagepulver (vælges der også at bruge
mandelmel, tilsættes dette også nu). Smelt smørret og lad det afkøle, og rør det
herefter i dejen. Kom dejen i små smurte papirforme - formene fyldes kun ca. 3/4.
Skal der chokoladeknapper i, trykkes 3-4 stk. ned i dejen. Bag kagerne ca. 20 min.
ved 200° C til de er gyldne. Lad kagerne afkøle før de nydes.
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Siden sidst ved formanden

Døbte

Efter en sommerferie er Købelev-Vindeby menighedsråd i gang igen. Høstgudstjenesten
blev en dejlig dag med god mad efterfølgende. Der var god tilslutning så det bliver ikke
sidste gang, det sker.
Der er nu sat gang i maling af kapeldør og behandling af kirkedør i Købelev.
Kirkegårdsmurene trænger også til et eftersyn og er igangsat. Hvor meget mere der nås
i år afhænger som altid af økonomien, men altid med det vigtigste først.
Vi er nu gået ind i efteråret med alt, hvad det kan indebære. Snart er det 1. søndag i advent
som skal fejres (som vi plejer).
Vi har måttet tage afsked med gravermedhjælper Jacob, der har fundet andet arbejde.
Tak til Jacob, held og lykke med det nye job. I stedet byder vi velkommen til Tanja.
Tanja har tidligere været ansat i Købelev.

Stort til lykke til Johannes Bøgvad Stentebjerg Geisler med hans dåb i Købelev kirke

Venlig hilsen Annelise Møller

Årets konfirmander 2021 i Købelev kirke
Stort til lykke til Mathilde Lem Eriksen
og Mejse Stokholm Sørensen

Stort til lykke til Magnus Anders Søholt
Hajnes Jensen

D E T S K E R

Hyggeklubben.

Tirsdagstræf
1. tirsdag i måneden, kl. 10.00 - 12.00 i
Vindeby præstegård.
Tirsdagstræf-arrangementerne starter med
kaffe og lidt godt. Derefter hører vi et spændende foredrag m.m.
7. december:
Esben Rom Ejsbøl Christensen fungerer
pt. som sognepræst i Rødbyhavn, men
inden han blev præst, var han udsendt til
Afghanistan. Han vil fortælle om sin tid
i militæret og som udsendt.
1. februar:
Denne tirsdag skal vi ud af præstegården
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og vi mødes ved Horslunde kirke kl. 10.00,
hvor vi skal høre om Reventlowerne og
renoveringen af deres kapel. Det er menighedsrådsformand Marianne Krøll, der
vil fortælle og som i årevis har arbejdet
for renoveringen.
1. marts:
Tirsdag den 1. marts, kl. 19.00 skal vi
igen ud af huset. Bemærk, denne gang kl.
19, hvor vi mødes på Marrebæksvej 36.
Vi skal besøge Hans Peters museum med
gamle landbrugsmaskiner og redskaber.
Menighedsrådet medbringer kaffen.

14. december, 18. januar, 15. februar
og 22. marts, kl. 12.45 - 14.30 i Købelev præstegård
Vi mødes i Købelev præstegård og snakker og nørkler - nyder kaffe og kage samt
hinandens gode selskab. Alle er meget
velkomne.

KØBELEV · VINDEBY SOGN
D E T S K E R

Litteraturkredsen

4. søndag i advent

19. januar, 16. februar og 23. marts
kl. 13.00 i Købelev præstegård
Vi mødes i Købelev præstegård, og diskuterer den bog vi har læst i månedens løb.
Præsten bestiller dem hjem til biblioteket.
Alle må være med uanset hvor man bor.
Tilmelding hos præsten.

Jagtgudstjeneste

25. januar, kl. 19.00 i Købelev kirke
Denne tirsdag aften fejrer vi jagtens udbytte ved en gudstjeneste i Købelev kirke.
Jagthornsblæserne kommer og spiller
jagten ud, og så skal vi selvfølgelig smage lidt vildt i våbenhuset efterfølgende.
19. december, kl. 14.00 i Købelev kirke
Traditionen tro holder vi børnegudstjeneste i Købelev kirke.Har du lyst til at gå
Lucia, så ring til præsten, for at få øve-

dato m.m. Efter gudstjenesten går vi over
i præstegården og hygger os lidt, samt
nyder en dejlig kop varm kakao, gløgg,
og æbleskiver.

Fastelavn

Hellig tre konger
2. januar, kl. 19.00 i Købelev kirke
Denne aften fejrer vi musikgudstjeneste
med gamle kendinge:
Mikkel Vale og Anders Tangaa Jensen,
der begge er præster på Vestsjælland. De
medbringer salmer og sange fra ind- og
udland, når de medvirker ved musikgudstjenesten den 2. januar. De har spillet og
sunget sammen siden de lærte hinanden
at kende for godt 25 år siden.
Mikkel og Anders har for år tilbage gæstet Købelev Kirke og præstegård, som
halvdelen af mands-kvartetten Prins Gustav Ensemblet.

27. februar, kl. 14.00 i Vindeby kirke
Så skal der findes kattekonger og dronninger igen, karamellerne vil vælte ud,
der skal guffes fastelavnsboller og drikkes kakao, alt sammen efter en kort børnegudstjeneste i Vindeby kirke.
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Meddelelser fra Menighedsplejen
Horslunde - Nordlunde og Nøbbet sogne
samt
Utterslev - Herredskirke - Løjtofte sogn
Julehjælp: Er du enlig tilmeldte forsørger M/K på postadressen i et af
nævnte sogne - så har du mulighed for at søge menighedsplejen om en
julepakke i form af varer til brug for julemiddagen og lidt julegodter.
Der vil ligeledes være en gave til hjemmeboende børn under 18 år.
Du søger ved at anmode om et ansøgningsskema ved formanden Ulla NielsenGotsæd enten på mail: ullagotsaed@gmail.com eller telefon: 27 81 02 25
Senest den 15. december kl. 12 - skal skemaet været sendt til omtalte
mail eller afleveret i postkassen Rådmandsvej 21, 4900 Nakskov.
Opfylder du kriterierne, kontakter menighedsplejen dig herefter med besked
om tidspunkt for udlevering.

Fællesspisning
Fællesspisning er for ældre
enlige sognebørn.
Søndag den 23. januar
og
Tirsdag den 8. marts
- begge dage kl. 12.00 - 16.00
i Utterslev sognegård
- byder menighedsplejen, for en
pris på 40 kr., på mad, kaffe og
underholdning.
Tilmelding henholdsvis senest
den 14. januar og den 1. marts
til Bente Dickow på tlf. 24 98 81 06.

V E J V I S E R
E-mail: utterslevkirke.kim@gmail.com

Sognepræst:
Susanne Oxholm Bay Jacobsen
Præstegårdsvej 42, 4900 Nakskov
E-mail: soxj@km.dk
Tlf. 54 93 20 30 eller 24 79 42 61

Martin Hjøllund
Tlf. 51 15 84 13

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

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

Mandag er fridag

Købelev
Graver:
Per Sørensen

Købelev og Vindeby:

Graverkontoret:
Tlf. 30 56 63 28

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

LK DESIGN A/S

Utterslev, Herredskirke og Løjtofte:

