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Tid til eftertanke
Som jeg sidder her og skriver de sidste sætninger i kirkebladet
for denne gang, kan jeg høre mejetærskerne så småt er begyndt
at summe ude på markerne. Mere end nogensinde - i mit liv i
hvert tilfælde - er det afgørende, at afgrøderne bliver gode. Det
går ikke ubemærket hen, at Europa er i krig - direkte eller indirekte. Hvis ikke det er Putin, der truer økonomien, så gør klimaet
det i Sydeuropa ved at ødelægge høsten - det er i sandhed en tid
til eftertanke.
Jeg troede, at vi bare kunne fixe det hele ved at så vores marker
til med hvede og raps, som vi lyster, men en god landmand gjorde mig opmærksom på, at man i virkeligheden kun har den udsæd, som man lige akkurat skal bruge, og har lov til at bruge.
Summa summarum er, at vi bliver nødt til at stoppe lidt op og
overveje vores værdier. Vi kan ikke længere tillade os bare at
bruge løs og smide ud - og det er i virkeligheden nok meget
sundt at lære. For det lærer os også at være taknemmelige for
det, vi nu engang har, lære os værdien og glæden ved høsten.

Nr. 14 Efterår/Vinter

Billedet på forsiden er malet af Rafael, og fortæller historien om,
hvordan Peter og flere af de andre fiskere blev Jesu disciple. De
levede på mange måder et hårdt liv som fiskere ved Genesaret
sø men i mødet med Jesus oplevede en overflod, som livet med
Jesus giver, ikke nødvendigvis som på billedet i materielle goder,
men livet som sådan, livet med hinanden, livet i livet, der åbnes
op, når vi lærer at se det større billede. Når vi lærer, at livet ikke
kun handler om os selv, men om os alle. Når vi lærer, at det ikke
kun er én eller to, der kan løfte de tunge byrder, men at når vi
løfter i flok, så kan vi opnå alt. Jeg tror, at hvis vi står sammen
nu, både i vores små samfund, men også i større omfang, så kan
vi komme igennem denne krise,vi oplever i samfundet og i hjemmene. Og skulle vi søge en opskrift på det, ja så kan man altså
lære rigtig meget af Jesu ord - der er megen visdom at hente.
			
God høst.
Sognepræst Susanne Oxholm Bay Jacobsen

August, september, oktober, november, december 2022 & januar 2023
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Døbte

Konfirmerede

Til lykke til Marie Errebo Madsen døbt
i Utterslev kirke.

Til lykke til Laura Elisabeth Fischer Lehmann og Bertram Emil Andresen med
deres konfirmationer i Utterslev kirke, og
Maja Sigersted Jensen med konfirmation
i Herredskirken.

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

Konfirmation 2023
Konfirmandindskrivning
og start

Til lykke til Harald Haahr Barnewitz døbt
i Utterslev kirke.

Ønsker du at blive konfirmeret i en af vores 5 kirker kan du kontakte sognepræsten.
Der vil blive sendt indskrivningssedler ud
til kommende konfirmander i sognet, og
skulle du af en eller anden årsag ikke modtage én, kontakt da venligst præsten.
Du kan sagtens blive konfirmeret i din
hjemkirke, selv om du ikke følger undervisningen her.

Viet
Stort til lykke til Gitte og Mogens som
blev viet i Skovkirken.

Minikonfirmerede
Tillykke til 3. klasse fra Horslunde Realskole med deres minikonfirmation i Utterslev kirke 2. påskedag.

D E T S K E R

Hyggeklubben

Stille og meditationsandagter

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.

Torsdag d. 24. november og 8. december 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.
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Litteraturfestival
Fredag den 26. august kl. 19.00 i Løjtofte kirke
For 50 kr. kan man komme til oplæsning i, som
et led i den nye litteraturfestival, som afholdes i denne weekend på
Løjtofte Gamle skole
og den tilstødende eng.
Den Gamle skole i Løjtofte beboes atter af kreative kræfter. Runa Marie Luth og Albert Madsen ønsker at skabe et samlingspunkt for lokale med interesse i litteratur og anden kunstnerisk og
kreativ udfoldelse. Denne weekend i august byder på ca. 10 etablerede forfattere
som vil bidrage med oplæsninger og samtale, men også lokale kan bidrage med tekst.
Fredag aften vil Løjtofte kirke ligge rammer til oplæsning af Runa Marie Luth og
Ursula Andkjær Olsen.
Man kan købe billetter i døren, og på
Billetto.dk man kan læse mere om festivalen på facebook.
Oplæsere:
Asta Olivia Nordenhof, Bjørn Rasmussen,
Emil Elg, Jens Kæmpe, Rasmus Daugbjerg,
Runa Marie Luth, Shadi Angelina Bazeghi,
Ursula Andkjær Olsen, Manja Holmelund Simonsen
Program:
Fredag aften: Oplæsning i Lille Løjtofte
Kirke v/ Ursula Andkjær Olsen og Runa
Marie Luth // mad og musik.
Lørdag: Oplæsninger // forfattersamtale //
mad og fest.
Søndag: "Open mic": Oplæsninger fra
lokale skrivende // forfattersamtale.
Billetter:
Partoutbillet: 175 kr.
Lørdag éndagsbillet: 100 kr.
Fredag éndagsbillet: 50 kr.
Søndag éndagsbillet: 50 kr.
Børn og unge under 19 er gratis.

Husker du?

tersen os først gennem kirkegården og siden ud i Utterslevs gader. Hvem var de
personer, der ligger på kirkegården og
som har været med til at forme Utterslevs
historie, og hvor boede de? Kom og vær
med til at supplere til Utterslevs historie.
Husker du?
Efter gåturen runder vi Shelterpladsen,
hvor Borgerforeningen byder på pølsehorn
og menighedsrådet på drikkelse.

Årets menighedsmøde

Høstgudstjeneste

27. november kl. 16.00 i Utterslevkirke
Koncert med Borre Søvad. Advent &
jul i tonernes tegn.
Menighedsrådet inviterer til julekoncert, hvor
Jan Borre og Peter Søvad
præsenterer et udvalg melodier og sange, der på den
ene eller anden måde har
tilknytning til advent og
jul. Sangene ledsages af
anekdoter og historier om
sangene og om kunstnerne, der har skrevet og sunget dem. Et festligt og hyggeligt arrangement for alle, der har julehjertet på rette sted.

Søndag den 11. september kl. 15.30 i
Løjtofte kirke
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet
på en kop kaffe/the og lidt sødt.

Gudstjeneste m/ foredrag og lækker mad
Søndag den 30. oktober kl. 14.00 i Utterslev kirke
Der er gudstjeneste i Utterslev kirke med
efterfølgende foredrag i sognegården. I år
kommer Malene Steinkraus Hjøllund og
fortæller i billeder og ord om sin vandring
på Caminoen. Hun skriver:"I sensommeren 2021 gik jeg næsten 800 km, fra SaintJean-Piedde-Port i Sydfrankrig til Santiago
de Compostela i Spanien. Det gjorde jeg
for at komme ud af, og videre fra en stressdiagnose. Det blev en stor og omvæltende
oplevelse, som jeg gerne vil dele med andre. Jeg stiller derfor op til historier om vejen, pilgrimmene og livet på Caminoen. Jeg
medbringer naturligvis de 8 kilos udstyr
jeg bar med mig hele vejen".
Efter foredraget er menighedsrådet værter
med lidt lækker mad. Øl, vin og vand kan
købes til fordel for menighedsplejen.
Tilmelding til spisning, til formanden
senest d. 25/10, på tlf.: 27 81 02 25.

Alle Helgens dag

30. august Utterslev kirkeplads kl. 16.00
Vandring gennem Utterslevs historie.
Tirsdag den 30. august guider Hanne Pei-

6. november Købelev kirke kl. 14.00
og Utterslev kirke kl.16.00
Alle Helgens dag tager vi afsked med alle
de der er døde i årets løb. Vi tænder lys,
læser navnene op og mindes alt det gode
som vi fik. Jeg gør opmærksom på, at der
ifølge dataloven kun kan sendes breve ud
til pårørende som er medlem af folkekirken.

Tirsdag d. 15. nov. kl. 18.30 i Sognegården
Menighedsrådet er her vært ved et mindre
traktement, og derfor er der tilmelding til
formanden på tlf.: 27 81 02 25 senest den
9. november

1. søndag i advent

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

Julen
Lillejuleaften, d. 23. december kl. 16.00
i Løjtofte kirke - 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.

Juleaften
Lørdag den 24. december kl. 16.00 i
Utterslev kirke
Juleaftensgudstjeneste med musikledsagelse af John Villumsen på sav.

Juledag
Søndag den 25. december
kl. 10.30 i Utterslev kirke

Nytårsdag
Lørdag 31. dec. kl. 16.00 i Løjtofte kirke
Denne eftermiddag fejrer vi det nye år
med gudstjeneste og kransekage og bobler.
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GUDSTJENESTER
AUGUST

O K T O B E R fortsat

DECEMBER

Søndag den 28. august
11. søndag efter trinitatis
Købelev
9.00 v. LJW

Søndag den 16. oktober
18. søndag efter trinitatis
Utterslev
9.00 v. LJW

S E PT E M B E R

Søndag den 23. oktober
19. søndag efter trinitatis
Købelev
9.00 v. LJW

Søndag den 4. december
2. søndag i advent
Utterslev
16.00
De ni læsninger, se info s. 3

Lørdag den 3. september
Købelev
10.30
Dåbsgudstjeneste
Søndag den 4. september
12. søndag efter trinitatis
Utterslev
9.00 v. LJW
Søndag den 11. september
13. søndag efter trinitatis
Vindeby
10.15
Løjtofte
15.30
Høstgudstjeneste se info s. 3
Søndag den 18. september
14. søndag efter trinitatis
Der henvises til nabosognene
Søndag den 25. september
15. søndag efter trinitatis
Utterslev
10.30
Købelev
19.00
Høstgudstjeneste se info s. 7
OKTOBER
Lørdag den 1. oktober
Købelev
11.00
Dåbsgudstjeneste
Søndag den 2. oktober
16. søndag efter trinitatis
Utterslev
10.30
Søndag den 9. oktober
17. søndag efter trinitatis
Horslunde
9.00
Vindeby
10.15
Ved praktikant, se info s. 6
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Søndag den 30. oktober
20. søndag efter trinitatis
Købelev
10.15
Utterslev
14.00
Med foredrag se info s. 3
NOVEMBER
Søndag den 6. november
Alle Helgens dag
Købelev
14.00
Utterslev
16.00
Søndag den 13. november
22. søndag efter trinitatis
Nøbbet
9.00
Vindeby
19.00
Musikgudstjeneste se info s. 7
Søndag den 20. november
Sidste søndag i kirkeåret
Der henvises til nabosognene
Torsdag den 24. november
Løjtofte
19.00
Stille - meditationsandagt
Søndag den 27. november
1. søndag i advent
Utterslev
16.00
Koncert se info s. 3
Vindeby
19.00
Musikgudstjeneste se info s. 7

Torsdag den 8. december
Løjtofte
19.00
Stille - meditationsandagt
Søndag den 11. december
3. søndag i advent
Købelev
14.00
Familiegudstjeneste se info s. 7
Søndag den 18. december
4. søndag i advent
Der henvises til nabosognene
Fredag den 23. december
Løjtofte
16.00
Børnenes julegudstjeneste, se
info s. 3
Lørdag den 24. december
Juleaften
Købelev
13.30
Vindeby
14.45
Utterslev
16.00
Søndag den 25. december
Juledag
Købelev
9.30
Utterslev
10.30
Mandag den 26. december
2. juledag
Vindeby
19.00

O P S L A G S TAV L E N
JANUAR 2023

Sorggruppe

Kageopskrift

Søndag den 1. januar
Nytårsdag
Løjtofte
16.00
Se info s. 3
Søndag den 8. januar
1. søndag efter Helligtrekonger
Købelev
19.00
Musikgudstjeneste se info s. 7

Chokoladekage med kokos/karamel
Ca. 20 stykker. Form ca. 25 x 30cm.

En sorggruppe er et gratis
tilbud til dem, der har mistet en nærtstående.
8. september kl. 12.30 - 14.30 i Søllested præstegård
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 Kristensen 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
Torsdag d. 18. august kl. 10.30 på Frederiksdal P-plads
Vi begynder Walk and talk efter sommerferien på Frederiksdal P-plads. Vi går en
tur af en times varighed i et tempo hvor
alle kan være med. Der er ikke tilmelding,
man møder bare op. Du kan se på facebook eller ringe til præsten og høre hvor
og hvornår vi går næste gang.

Chokoladekage:
350g sukker
4 stk æg
150g mel
50g bage kakao
1 tsk bagepulver
1/2 tsk salt
1 spsk vaniljesukker
200g Lurpak smør
200g mørk chokolade

Karamelliseret kokos:
200g kokosmel
150g sukker
1 dl lys sirup
100g Lurpak smør
1 1/2 dl piskefløde

Fremgangsmåde, chokoladekage:
Pisk æg og sukker til en luftig æggesnaps,
det tager gerne 5 min. Hak 100g chokolade og bland det sammen med mel, kakao,
bagepulver, salt og vaniljesukker og vend
det i æggesnapsen. Smelt i mens smør og
de sidste 100g chokolade, og vend det i kagedejen. Kom dejen i din form med bagepapir og bag kagen ved 200˚C i ca. 15-20 min.
NB: Kagen skal ikke være helt færdigbagt,
men fast nok til at kokos-toppingen kan ligge ovenpå uden at synke. Mærk evt. efter
men en bagepind - der må gerne hænge en
lille smule dej på pinden - der hvor du tænker, at den lige skal have 10 min. mere i ovnen.
Fremgangsmåde, kokos topping:
Kom alle ingredienserne i en gryde og bring
det i kog. Fordel toppingen på kagen (mærk
efter med en bagepind om den er fast nok til,
at toppingen kan ligge ovenpå uden at synke).
Bag kagen (igen) ved 200˚C i ca. 10 min.
Mærk efter med en bagepind om kagen er
gennembagt. Toppen skal være dejlig gylden.
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.

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!
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Konfirmation 2023

Døbte

Konfirmandindskrivning
og start

Til lykke til Sally Sønderskov Hansen
døbt i Vindeby kirke.

Til lykke til Matheo Cenius Dalgaard
Stentebjerg Hansen døbt i Købelev kirke.

Ønsker du at blive konfirmeret i en af vores 5 kirker kan du kontakte sognepræsten.
Der vil blive sendt indskrivningssedler
ud til kommende konfirmander i sognet,
og skulle du af en eller anden årsag ikke
modtage én, kontakt da venligst præsten.
Du kan sagtens blive konfirmeret i din
hjemkirke, selv om du ikke følger undervisningen her.

Konfirmerede
Til lykke til Signe Marie Hove-Christensen og Christian Poulsen med konfirmation i Købelev kirke
Til lykke til Solveig Pedersen døbt i Vindeby kirke.
Til lykke til Jessica Kolding Jørgensen
døbt i Købelev kirke.

Viet
Til lykke til Alberte Adler Christensen
døbt i Købelev kirke.

Praktikant i Vindeby
Hvert år tilbydes teologistuderende at
komme på besøg i Lolland-Falster stift,
hvor de får mulighed for at bo hos en præst,
og medvirke i en gudstjeneste, herunder
stå for prædiken. Jeg har sagt ja til at få
besøg, så søndag d. 9. oktober kl. 10.15 i
Vindeby kirke, vil det være praktikanten
der står for visse dele af gudstjenesten.
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Til lykke til Mintha og Stig med deres
vielse i Vindeby kirke.
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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.

Høstgudstjeneste
med "Det hvide kor"

13. november kl. 19.00 i Vindeby kirke
Ved denne musikgudstjeneste spiller Carsten Hasfelt og co., Kim Larsen sange for
os. Efter gudstjenesten bydes der på en
lille forfriskning.

6. september kl. 19.00 på Onsevig havn
Denne tirsdagstræf er rykket ud af præstegården og afholdes kl. 19.00 på Onsevig
havn. Peter Dan Petersen vil denne aften
vise os rundt og fortælle havnens historie.
4. oktober kl. 10.00 i Vindeby præstegård
Jeppe Nissen fortæller: Den 4. oktober
handler det om familiens 3 uger lange rejse
til Israel med hovedvægten på vores besøg
på Kong Herodes' ørkenborg Massada. Det
er en go' historie med masser af billeder!
1. nov. kl. 10.00 i Vindeby præstegård
Velkommen til et oplæg om sognepræst
på Femø og i Birket’s vej til embedet over teologien, arkæologien og udviklingsfirmaet: Beth Marie Hagemann begyndte
at læse teologi tilbage i 1980’erne. Tiden
dengang var en brydningstid, hvor teologer begyndte at diskutere om Jesus har gået på jorden, eller om det er nogle gode
historier. Beth udforskede selv dette ved
at være volontør på en udgravning i Israel.
Det vil hun fortælle om og hvad hun fandt.
Hun vil også fortælle om sin erhvervserfaring hvor hun både har lavet udviklingsprojekter og undervist på universitetet i
”underlige” fag som fx Six Sigma, Innovation, Iværksætteri osv.
6. dec. kl. 10.00 i Vindeby præstegård
Jeppe Nissen gæster os igen og fortæller:
6. december vil jeg fortælle lidt løst og
fast om en præstegårdsbarndom på landet
i 50-erne og 60-erne. Det er nok ikke alle
historierne, der er lige "stuerene" (f. eks.
har jeg en om mødet mellem et par blå
overalls og en kokasse...), men de er som
regel harmløse...

Kim Larsen - Musikgudstjeneste

1. søndag i advent

25. september kl. 19.00 i Købelev kirke
Kirken pyntes smukt op, og Det hvide kor
kommer og synger smukt for os, efterfølgende bydes der på lidt lækkert i våbenhuset.

Hyggeklubben
27. september, 25. oktober, 22. november, kl. 12.45 - 14.30
Vi mødes i Købelev præstegård og snakker og nørkler - nyder kaffe og kage samt
hinandens gode selskab.
Alle er meget velkomne.

27. november kl. 19.00 i Vindeby kirke
I år gæster Højrebykoret os og synger julen ind i Vindeby kirke, efter gudstjenesten
går vi i forsamlingshuset og nyder boller
og lagkage.

3. søndag i advent
11. december kl. 14.00 i Købelev kirke
Der er familiegudstjeneste i Købelev kirke, og hvis vi er heldige får vi luciaoptog
igen i år. Alle børn fra 8 år og op, er velkomne til at deltage, man skal blot henvende sig til præsten. Der vil være en øvedag forinden. Efter gudstjenesten er der
juleklip, varm kakao og æbleskiver i præstegården.

Litteraturkredsen
28. september, 26. oktober, 23. november kl. 13.00
Vi mødes i Købelev præstegård, og diskuterer den bog vi har læst i månedens
løb. Den første gang læser vi: "Kongens
sidste heks". Præsten bestiller dem hjem
til biblioteket. Alle må være med.
Tilmelding hos præsten.

Alle Helgens dag

Julen 2022
Lillejuleaften kl. 16.00 i Løjtofte kirke
Børnenes jul. Børnejulegudstjeneste, hvor
børnene selv spiller med i evangeliet.
Efterfølgende skal vi plyndre træet.

Hobbyaftener

Juleaften kl. 13.30 i Købelev kirke og
kl. 14.45 i Vindeby kirke
Juledag kl. 9.30 i Købelev kirke
2. juledag kl. 19.00 i Vindeby kirke
14. september, 5. oktober, 9. november,
7. december kl. 18.30 - 21.00
I denne sæson har Irene Jørgensen sagt
ja til at komme og lære os at hækle flotte
tøjdyr m.m. Det er ingen forudsætning at
du kan hækle på forhånd, når du kommer. Tilmelding hos præsten, som vil
give besked om hvad du skal medbringe.
Hvis man ikke har lyst til at hækle, er man
stadig meget velkommen til at medbringe sine egne nørklerier.

6. november kl. 16.00 i Købelev kirke,
og kl. 14.00 Utterslev kirke
Alle Helgens dag tager vi afsked med alle
de der er døde i årets løb. Vi tænder lys, læser navnene op og mindes alt det gode som
vi fik. Jeg gør opmærksom på, at der ifølge
dataloven kun kan sendes breve ud til pårørende som er medlem af folkekirken.

Helligtrekongers
søndag
Søndag den 8. januar kl. 19.00 i Købelev kirke
Vi har traditionen tro musikgudstjeneste.
I år kommer Sankt Nicolai kirkes kammerkor og synger julen ud for os. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på et lille
glas i våbenhuset.
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Menighedsplejen - Næste gang der er Fællesspisning for enlige er:

Årets hyggelige Julefrokost for enlige er:

22. september fra kl 12.00 - 16.00 i Horslunde præstegård
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.

20. november kl. 12.00 - 16.00 i Utterslev sognegård
Det koster 40 kr. at deltage. Tilmelding
hos Bente Dickow på tlf.: 24 98 81 06.

Billederne her er fra tidligere arrangementer og udflugter i sognene:

Købelev & Vindebys udflugt til Egeskov slot.

Billede fra børnenes aktivitetsdag.

Billedet er fra sommerfesten i Utterslev.

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

Mandag er fridag

Hjemmeside:
www.utterslev-koebelev-vindeby.dk
Facebook:
Sognepræst Susanne Oxholm Bay
Jacobsen

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

Mandag er fridag

Hjemmeside:
www.utterslev-koebelev-vindeby.dk
Facebook:
Sognepræst Susanne Oxholm Bay
Jacobsen

Menighedsformand:
Ulla Nielsen-Gotsæd
Tlf. 27 81 02 25
Graverkontoret:
Kim Zarp
Tlf. 30 69 66 55*
*som primær indgang

Købelev og Vindeby:

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:

