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Dagene bliver kortere, naturen har skiftet farve, over alt kan
vi se efterårets sidste glød. Her først i november ved Alle-
helgen samler vi os rundt om stearinlysenes skær og min-
des de, som ikke er blandt os længere. Vi ved, at i ethvert 
menneskeliv findes der et mørke, hvor det kan være svært 
for os mennesker at følge med. Her kan kirkeåret bringe os 
et håb, for allerede i adventstiden skal vi høre om lyset som 
kommer til verden og til os, ikke kun som jævndøgn, men i 
skikkelse af Guds egen søn, Jesus. Han er lyset som skinner 

i mørket ind i ethvert menneskeliv. Lysene der skinner jule-
aften rundt om i kirker, hjem og i øjet på ethvert barn, er gen-
skæret af det lys, der blev født ind i vores verden. Et lys, der
bringer håb om liv, glæde og kærlighed. Vi håber det lys må 
følge jer ind i det nye år og glæder os til at være sammen i 
kirkerne i tiden som kommer. 

Rigtig god jul ønskes I af sognepræst Lizet Jane Wendt og 
sognepræst Susanne Oxholm Bay Jacobsen



Børne- og familie-
gudstjeneste i 
Horslunde kirke
24. november, kl. 14.00 i Horslunde kirke
Vi fejrer første søndag i advent med en bør-
ne- og familiegudstjeneste, hvor børnene
fra Ravnborgskolen eller landsbyordning-
en Horslundes 2. og 3. klasser medvirker. 
De har gennemført forløbet ’Kirke og Kri-
stendom’, som er et samarbejde mellem 
skole og kirke. Efter gudstjenesten er der 
hygge i konfirmandstuen.

Invitation til bryllup den 29. november 2020
Horslunde, Nordlunde og Nøbbet menighedsråd inviterer medlemmer af folke-
kirken i de 3 sogne til bryllup.

Da der ikke er tale om et tvangsægteskab inviterer vi medlemmerne i de tre sogne til 
møder, hvor vi vil redegøre for hvorfor vi gerne vil giftes (sammenlægge menigheds-
rådene) og efterfølgende afstemning om menighedsrådene skal sammenlægges.

     Møderne holdes i:
     Konfirmandstuen i Horslunde præstegård, Pederstrupvej 5, 4913 Horslunde.

     Nordlunde sogn inviteres til tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 19.00

     Horslunde sogn inviteres til tirsdag den 22. oktober 2019 kl. 19.00

     Nøbbet sogn inviteres til tirsdag den 5. november 2019 kl. 19.00

Hvis der er flertal for sammenlægning i alle tre sogne vil der blive dannet et fælles me-
nighedsråd for de tre sogne gældende fra 29. november 2020.

Vi synger fra 100 salmer

6. november, kl. 19.00 i konfirmand-
stuen i Horslunde præstegård
100 salmer er et nyt salmebogstillæg, 
som udkom i 2016.
Salmerne er skrevet i et nyt og aktuelt 
sprog og tonerne er fyldt af velklang. 
Vi vil i den kommende tid synge en fast
salme her fra hver søndag, og derfor har
vi lavet en salmesangs aften hvor vi må- 
ske kan lære en del af disse nye salmer 
at kende. Aftenen ledes af organist Fre- 
derik Bak og sognepræst Lizet Jane 
Wendt. Der vil være kaffe og kage. Så 
kom glad og syng med.
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Menighedsrådsmøder
Møderne er offentlige og afholdes i 
Horslunde præstegårds konfirmandstue.
Datoerne for menigshedsrådsmøder 
er ikke fastlagt ved bladets udgivelse. 
Se dagspressen, på www.sogn.dk eller 
Facebook.

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 tænke dig at være med så bare 
mød op.

Konfirmandunder-
visning
Konfirmandundervisningen begynder i 
år i uge 43 og der er undervisning ons-
dag morgen fra kl. 7.45 - 9.15 i konfir-
mandstuen i Horslunde præstegård. 
Konfirmandundervisning for special-
klassen begynder samme uge på skolen 
fredag kl. 8.00 - 9.15. 
Vi glæder os til at se jer!
Sognepræst Susanne Oxholm Bay Jacob-
sen og Sognepræst Lizet Jane Wendt.

Allehelgen

3. november, kl. 16.00 i Horslunde kirke
Vi mindes dem vi har mistet og savner 
denne dag, med en stille gudstjeneste med 
lystænding og oplæsning af navnene på 
dettes års afdøde i de tre sogne. 
I år foregår det i Horslunde kirke, der vil 
være musikalske indslag og tekstlæsnin-
ger og en kort prædiken.
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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. 

Foredrag
Aktivitetsudvalget arbejder på at få fore-
drag på plads til kommende sæson, så kig 
i dagpressen eller hjemmeside/Facebook.



20. december i Horslunde kirke:
kl. 10.00 for Nordvestskolen
kl. 11.30 for Horslunde Realskole
Ingen jul uden fortællingen om Jesu fødsel.
Derfor fejrer vi traditionen tro skolernes 
afslutning med julekrybbespil i Horslunde
kirke. Skolernes 5. klasser har øvet og for-
beredt krybbespillet, som de vil opføre 
for deres kammerater, så vi ved, hvorfor 
vi overhovedet skal have juleferie. Har du 
lyst til at se krybbespillet, er det bedst at 
møde til den tidlige forestilling kl. 10.00.
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Pensionistgudstjeneste med Luciasang

8. december, kl. 16.00 i Horslunde kirke
Skt. Nikolaj kirkes kammerkor fra Nak-
skov, kommer og synger ”de ni læsning-
er” som består af engelske Christmas 
Carols med læsninger imellem sangene. 
Det er en tradition at koret indleder ju-
len i skt. Nikolaj kirke i Nakskov den 
første onsdag i december med disse san-

ge og læsninger.  Og i år kan man så 
opleve dem” LIVE” i vores egen kirke.
Læsninger foretages af medlemmer af 
menighedsråd og ansatte ved kirken 
samt sognepræst Lizet Jane Wendt som
også er menigt medlem af koret. Kom 
og vær med og kom i julestemning med
disse festlige julesange.

11. december, kl. 10.00 i Horslunde kirke
Vi har inviteret børn og voksne fra børneha-
ven Stjernehuset til julegudstjeneste i Hors-

lunde kirke. Vi hører om julen og stjernen 
og det lille Jesusbarn. Alle andre børn og 
barnlige sjæle er velkomne til at deltage.

12. december, kl. 9.30 i Horslunde kirke
kommer dagplejen med de små til Jule-
gudstjeneste i Horslunde kirke. Alle med 
små børn derhjemme i alderen 0 - 2 år 

er velkomne. Samt alle andre barnlige 
sjæle der skulle have lyst til at høre om 
julen fortalt for børn.

1. januar, kl. 16.00 i Horslunde kirke
Kalenderårets første dag bydes velkom-
ment og fejres med en festlig musikguds-
tjeneste i Horslunde kirke. Vi får som tra-
ditionen tro besøg af jazz-trioen ’Sax´n 
Rythm’, som består af Tim Kristensen, bas, 
Carsten Hagberg, klaver, og Jens Nielsen, 
saxofon. Efter gudstjenesten ønsker vi 
hinanden et godt og velsignet nytår ved 
at skåle og nyde et stykke kransekage.
Alle er velkomne!

2. februar, kl. 14.00 i Horslunde kirke
Katte, mus, supermænd, ninjaer og Elsa'er,
finder denne søndag vej til kirken, når der
fejres fastelavn. Det bliver ekstrasjovt, 
hvis du kommer udklædt både barn og
voksen. Horslunde og omegns Borger-
forening og Horslunde menighedsråd 
arrangerer i fælleskab denne eftermiddag, 
hvor vi efter fastelavnsgudstjeneste går i 
Ravnsborgskolens gymnastiksal, hvor der 
vil være sanglege og tøndeslagning og 
gratis fastelavnsboller og saft til børnene. 
Der er mulighed for at købe kage og kaf-
fe for de voksne. Vi håber at se, mange
til en festlig og eventyrlig eftermiddag.
Vel mødt!

Krybbespil og juleafslutning for byens skoler

Vær velkommen
Nytårsgudstjeneste

Fastelavnsgudstjeneste 
med tøndeslagning

Musikgudstjeneste med ”De ni læsninger”

Julegudstjeneste for dagplejen

Julegudstjeneste for børnehaven

5. december, kl. 16.00 i Horslunde kirke
Er der pensionistgudstjeneste i Horslun-
de kirke. Horslunde Realskole byder ad-
ventstiden velkommen med Luciasang og

lys, som gør gudstjenesten stemningsfuld 
og stemmer sindet i adventstiden. Vi syn-
ger advents- og julesalmer og lytter til 
juleevangeliet. Vel mødt.



GUDSTJENESTER

N O V E B E R

Søndag den 3. november
Alle helgens dag
Købelev   14.00
Utterslev   16.00
Horslunde   16.00

Torsdag den 7. november
Løjtofte   19.00
Meditationsandagt

Søndag den 10. november
21. søndag e. trin.
Utterslev     9.00
Vindeby    10.15

Fredag den 15. november
Detektortræfandagt i skovkirken
Skovkirken     8.00    

Lørdag den 16. november
Købelev     11.00
Dåbsgudstjeneste

Søndag den 17. november
22. søndag e. trin.
Nordlunde     9.00
Nøbbet    10.30

Søndag den 24. november
sidste søndag i kirkeåret
Vindeby     9.00
Købelev   10.15
Horslunde   14.00 
Fælles børnegudstjeneste s. 2 og 6

D E C E M B E R

Søndag den 1. december
1. søndag i advent
Nordlunde   10.30
Vindeby   15.00
Musikgudstjeneste s. 7
Utterslev     19.00
Koncert med Peter Viskinde s. 7

Torsdag den 5. december
Horslunde   16.00
Pensionistgudstjeneste med Lucia-
sang i Horslunde

Søndag den 8. december
2. søndag i advent
Købelev     9.00
Utterslev   10.30
Salmesangsgudstjeneste.
Vi synger kendte og ukendte jule-
salmer med koret
Horslunde   16.00
De Ni læsninger med Skt. Nikolaj kir-
kes kammerkor - Musikgudstjeneste

Onsdag den 11. december
Horslunde   10.00
Børnehavens julegudstjeneste

Torsdag den 12 december
Horslunde     9.30
Dagplejens julegudstjeneste
Løjtofte   19.00
Meditationsandagt

Søndag den 15. december
3. søndag i advent
Nøbbet    10.30
Købelev   14.00
Familiegudstjeneste med efterflg. 
hygge i præstegården s. 7

D E C E M B E R (fortsat)

Fredag den 20. december
Horslunde kirke
Nordvestskolen          10.00
Horslunde Realskole 11.30
Julegudstjeneste med krybbespil

Søndag den 22. december, 
4. søndag i advent
Der henvises til nabosognene

Tirsdag den 24. december, 
Juleaften
Løjtofte   10.00
Børnenes julegudstjeneste s. 7
Vindeby   13.30
Nordlunde   14.00
Utterslev   14.45 
Horslunde   15.15
Købelev   16.00
Nøbbet    16.30

Onsdag den 25. december
Juledag
Købelev     9.30
Utterslev   10.30
Nordlunde   10.30

Torsdag den 26. december, 
2. juledag
Nøbbet    10.30
Vindeby   19.00

Søndag den 29. december
Julesøndag
Købelev   19.00
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J A N U A R

Onsdag den 1. januar
Nytårsdag
Løjtofte   16.00
Med efterfølgende bobler
Horslunde   16.00
Jazz gudstjeneste m. traktement

Søndag den 5. januar
Hellig tre kongers dag
Købelev   19.00
Musikgudstjeneste med Trio Ena 
s. 7

Søndag den 12. januar
1. søndag e. hellig tre konger
Nøbbet      9.00
Horslunde   10.30

Søndag den 19. januar
2. søndag e. hellig tre konger
Vindeby     9.00
Nordlunde     9.00
Utterslev   10.30
Horslunde   10.30

Søndag den 26. januar, 
3. søndag e. hellig tre konger
Utterslev     9.00
Horslunde     9.00
Købelev   10.15
Nøbbet    10.30

F E B R U A R

Søndag den 2. februar
Sidste søndag e. hellig tre konger
Horslunde   10.30

Søndag den 9. februar, 
Septuagesima
Vindeby   10.15
Utterslev   14.00
Musikgudstjeneste s. 3

Søndag den 16. februar
Seksagesima
Købelev     9.00  v. LJW
Horslunde   10.30

Torsdag den 20. februar
Løjtofte   19.00
Stille og meditationsandagt

Søndag den 23. februar
Fastelavn
Nøbbet    10.30
Horslunde   14.00
Børne- og familiegudstjeneste
Vindeby   14.00
Børne- og familiegudstjeneste s. 7

GUDSTJENESTER
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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
5. November, 3. december,
7. januar og 4. februar 

Tirsdagstræf

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

Utterslevkoret

Kl. 16.00 - 17.30 i Utterslev 
sognegård
Koret søger altid flere medlemmer,
så kom og vær med!

Garntrisserne

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

Div. ugentlige/månedlige arrangementer:



Stille meditations-
andagter
7. november, 12. december og den
20. februar, 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 sam-
men, reflekterer i stilhed over et tekst-
stykke fra Bibelen, synger en salme. 
Andagten varer ca. 30 min.

Siden sidst
Menighedsrådsformand Neel Rasmussen er desværre flyttet til Jylland, hvorfor 
Susanne Oxholm Bay Jacobsen er pt. Fungerende formand for menighedsrådet i 
Utterslev - Herredskirke - Løjtofte sogn.
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Menighedsplejen
Horslunde - Nordlunde og Nøbbet sognes 
samt Utterslev - Herredskirke - Løjtofte 
sogn uddeler igen i år julekurve til vær-
digt trængende sognebørn. Der vil lige-
ledes være en gave til hjemmeboende 
børn til og med 18 år.

Hvordan søger jeg: Ved at anmode om 
et ansøgningsskema ved formanden for 
menighedsplejen Ulla Gotsæd enten på 
email: ullagotsaed@gmail.com eller på 
telefon: 27 81 02 25. 

Kriterier for at søge: Du/I skal være bo-
siddende i et af ovenstående sogne lige-
som husstandens samlede indkomst må 
betragtes som værende sårbar.

Senest den 22. november skal skemaet væ-
ret sendt til omtalte email eller afleveret i
postkassen Rådmandsvej 21,4900 Nakskov

Tildeles du/I en kurv: vil den skulle af-
hentes enten i Utterslev sognegård eller 
konfirmandstuen ved præsteboligen i 
Horslunde. Menighedsplejen vil her være 
vært ved en kop kaffe og æbleskiver.

Ærkeenglen Gabriel

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 til at gå 
med - tempoet er moderat. Ring til Su-
sanne Oxholm Bay Jacobsen eller kig på
hjemmesiden eller Facebook for at høre 
hvor turen går fra, næste gang.

Sangaftener
26. november, 14. januar, og 11. febru-
ar, kl. 19.00 i Vindeby præstegård
Synger vi nye og gamle salmer, kendte 
og ukendte sange sammen i Vindeby 
præstegård kl. 19.00. Jeppe Nissen 
leder os, og menighedsrådet byder på 
ost og vin. Kom og vær med til at syn-
ge sammen.

Hyggeklubben
19. november, 17. december, 14. janu-
ar og 18. februar, kl. 12.45 i Købelev 
præstegård
Vi mødes og snakker og nørkler (hvis 
man har lyst), alle er velkomne. 

Dameklubben
Hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 
14.00 - 16.30 i Utterslev sognegård
I dameklubben hygger vi snakker og får
kaffe. Alle damer er velkommen. Mange 
strikker men det er ikke en forudsætning 
for at komme, men vi har en masse garn
liggende som man er meget velkommen 
til at strikke af, strikker vi noget til at 
sælge, går pengene til menighedsplejen. 
15. august var vi på den årlige sommer-
tur, som ikke gik helt efter planen. Det
regnede rigtig meget, så vi kom ikke i
Peter Hansens have, men kørte til Hvede-
magasinet i Bandholm i stedet for. Der-
efter kørte vi til Fjorden, hvor vi spiste 
dejlig flæskesteg og is til dessert.

Litteraturkreds
20. november, 22. januar, 26. februar,  
kl. 13.00 - 14.30 i Købelev præstegård
Vi læser bøger, som vi sammen har valgt 
og diskuterer dem. Alle er velkomne til 
at komme og være med.

Koret
Har du lyst til at synge med i Koret så 
kontakt organist Johan Brene, Utterslev.

Hobbyklubben
27. november, 22. januar, 26. februar,  
kl. 18.30 i Købelev præstegård
Vi mødes og nørkler med vores hånd-
værk, og nyder hinandens selskab.

Alle helgen
3. november, kl. 14.00 i Købelev kirke 
og kl. 16.00 i Utterslev kirke
I år er der fælles gudstjeneste for Købe-
lev og Vindeby sogne i Købelev kirke 
og fælles gudstjeneste for U-H-L sogn 
i Utterslev kirke. Her mindes vi de, 
som er døde, i årets løb og tænder lys 
for dem.
Utterslev koret synger ved gudstjene-
sterne og efter gudstjenesten er der mu-
lighed for at bære lys til gravene.

Fællesgudstjeneste i 
Horslunde
24. november, kl. 14.00 i Horslunde kirke
Denne dag fejrer vores to pastorater fæl-
les børnegudstjeneste i Horslunde kirke, 
hvor efterårets elever fra 2. - 3. klasse på 
Ravnsborgskolen vil få et diplom på at 
have gennemført kirke- og kristendoms- 
undervisningen.

Ærkeenglen Gabriel er landet på Købelev 
kirkegård og bebuder det glædelige budskab.
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Musikgudstjeneste
med Perron 17

9. februar, kl. 14.00 i Utterslev kirke
Medlemmerne af musikgruppen ”Perron 
17” kommer alle fra bofællesskabet Risto-
lahaven på Marjatta i Tappernøje - en insti-
tution for udviklingshæmmede, hvor musik 
indgår både som terapi og som en fælles
interesse. Gruppen sammensætter selv de-
res repertoire, som indbefatter danske san-
ge, bluesnumre, Elvissange og salmer. 
"Perron 17" har igennem flere år afholdt 
koncerter på Marjatta, på musikfestivaler, 
på plejehjem og i kirker.
Kom og hør et helt unikt orkester, som el-
sker at vise deres musiske evner, og som 
både rører og imponerer tilhørerne.

Fastelavn
23. februar, kl. 14.00 i Vindeby kirke
Traditionen tro har vi børne- og familie-
gudstjeneste i kirken, bagefter går vi ud
og slår katten af tønden. Der er både vok-
sen- og børnetønde og masser af karameller 
til alle. Dagen sluttes af i præstegården 
med fastelavnsboller og varm kakao, og 
så skal vi have fundet vores kattekonger 
og dronninger.

1. søndag i advent
1. december, kl. 15.00 i Vindeby kirke 
Herrekoret synger til gudstjenesten og 
efterfølgende går vi traditionen tro over i 
forsamlingshuset og drikker kaffe og får 
boller og lagkage.

1. december, kl. 19.00 i Utterslev kirke
Peter Viskinde koncert
Entré: 50 kr. betales i døren
Peter Viskinde, bedst kendt fra gruppen 
Big Fat Snake, har med stor succes spillet 
en række koncerter i kirker. Viskinde, som 
er vor tids mest spændende og alsidige 
komponist og sanger, vælger sangene til 
disse koncerter med særlig omhu. 
Der er to hensyn der primært tages hensyn 
til i valget af sange til kirkekoncerterne. 

Den store klang man ofte har i kirkerummet
samt at sangene har en grad af “besjælethed“.
Og som Peter selv udtrykker det: “De af mine
sange der har vist sig mest langtidsholdbare/
robuste/bedste? - er dem, der har skrevet sig
selv. Jeg har godt nok ført pennen og fingre-
ne på klaverets tastatur og således været bin-
deled mellem sangen, som har svævet i vin-
den, og den virkelighed jeg har plante den i, 
ved at huske den og derefter indspillet den i 
et studie. De spirituelle oplevelser jeg har haft
har således altid været når jeg blevet ført til 
dem - måske med en engel som guide. Mit 
bedste bud på at sige tak for tilliden, er såle-
des at bringe tonerne tilbage til det rum der 
i det daglige er samlingspunkt for religiøs 
tænkning, oplevelse og debat.”
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Tirsdagstræf
1. tirsdag i måneden kl. 10.00 - 12.00 i 
Vindeby præstegård
Tirsdagstræf-arrangementerne starter 
med kaffe og kage. Derefter hører vi et 
spændende foredrag.

5. november: 
Denne tirsdag kommer Hørdis og Jørgen 
Olsen og fortæller om deres tur til Island.

3. december: 
I 40 år har arkivet samlet vores egnshi-
storie, denne tirsdag kommer Hanne og 
fortæller om deres spændende arbejde 
og materiale.

7. januar 2020: 
Foredrag om kvinder i Biblen af sogne-
præst Janne Svensson
Selv om Biblen er skrevet af mænd og til
mænd, så kommer vi ikke udenom at kvin-
derne har en fremtrædende plads i bibelens 
beretning, og der er mange inspirerende 
fortællinger i bibelen om kvinderne og de-
res indsats for at tjene Gud og deres med-
mennesker. Hvem var Jomfru Maria og
hvad var det, der gjorde at hun blev udvalgt 
af Gud til at være Jesu moder? 
I foredraget vil vi høre om nogle af  kvin-
derne fra Det Gamle Testamenter og om 
hvordan kvindeforholdene var dengang.

4. februar:
Foredrag om Monrad - grundlovsfader, 
politiker og biskop af sognepræst Hen-
rik Gade
D.G. Monrad (1811-1887) er en af de mest 
betydningsfulde skikkelser i nyere dan-
markshistorie. Han var en af hovedmænd-
ene for indførelse af demokrati i Danmark 
og skrev udkastet til grundloven i 1848, 
som stort set stadig gælder i dag. Samtidigt 
kom Danmark i konflikt om de tosprogede 
hertugdømmer Slesvig og Holsten: skulle 
der tales tysk eller dansk i Slesvig?
Og skulle Holsten høre til et nyt forenet 
Tyskland? Monrad stod ved statsroret i det 
afgørende år 1864, hvor det blev afgjort 
med krig, da alle andre muligheder var 
gået i hårdknude.
Og så var Monrad ikke mindst biskop i to 
omgange her på Lolland-Falster, hvor han 
visiterede rundt i alle sogne flere gange, og 
var en meget aktiv biskop.

2. søndag i advent
8. december, kl. 10.30 i Utterslev Kirke
Koret synger sammen med os nye og gam-
le julesalmer ved denne salmesangsguds- 
tjeneste. Kom og syng dig i julestemning, 
og måske lærer du endda en ny julesalme.

3. søndag i advent
15. december, kl. 14.00 i Købelev kirke
Efter denne børne- og familievenlige guds- 
tjeneste går vi over i Købelev præstegård 
og spiser æbleskiver, drikker kakao og 
gløgg, hygger os og klipper julepynt.

Julegudstjenester
24. december:
kl. 10.00 i Løjtofte kirke 
Børnejulegudstjeneste - kom og lad bør-
nene være med i juleevangeliet.
kl. 13.30 i Vindeby kirke
Bemærk ny tid i år!
kl. 14.45 i Utterslev Kirke
Bemærk ny tid i år!
kl. 16.00 i Købelev kirke

Hellig tre kongers 
gudstjeneste
Musikgudstjeneste med Trio Ena

5. januar, kl. 19.00 i Købelev kirke
Erik Lauge Mikkelsen, Verner Nicolet og 
Annette Creutzberg, Trio Ena, kommer og
spiller og synger julen ud for os denne aften.

1. søndag i advent
1. december, kl. 18.00 på shelterpladsen 
i Utterslev 
Der er juletræstænding på shelterpladsen.



VEJVISER

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
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.

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
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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
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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


