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Vi kommer ikke uden om, at der i år vendt op og ned
på alle ting, og vi må beklagelig vis også fortælle, at 
vi i menighedsrådene har besluttet at røre ved den gamle
jul. Hvert menighedsråd har valgt at gøre det på den
måde de finder bedst, så der er lidt for enhver smag, og
vi præster har valgt at lave digitale julegudstjenester til 
hjemmesider og facebook.
Højtiderne og hverdagen har ikke været som det ple-
jer i år, vi bliver nødt til at tænke på smittespredning 
i en sådan grad, at det har skubbet fællesskabet i bag-
grunden. Men sådan behøver det ikke være. Vi kan
godt være fællesskab, også selv om vi måske ikke sid-
der i samme stue. Vi er fællesskab, når vi vender vores 

tanker og hjerter mod det samme, og i julen kan det 
selvfølgelig ikke være andet end barnet i krybben, der
samler os, og som får smilet frem på læberne, varme i 
kinderne af forventningsglæde, lys i øjnene når vi ser
juletræet med sin pynt og gaver, og kærlighed i hjertet 
når vi ser familie og venner glæde sig over julens bud-
skab - alt dette må vi holde fast i, og så også huske på
at vi kan være fællesskab ved at ringe til hinanden, skri-
ve julekort og stadig hilse på hinanden i og ved kirker-
ne i adventstiden og juledagene.

Rigtig glædelig jul ønskes i af sognepræsterne Lizet 
Jane Wendt og Susanne Oxholm Bay Jacobsen

Du som skænkte os den skønne fest,
hvad der båder os, det ved du bedst,
dog har jeg det håb, at - før jeg dør -

du ej nægter mig en vis favør:
Drej kun universet helt omkring,
vend kun op og ned på alle ting,

jorden med, thi den er falsk og hul,
rør blot ikke ved min gamle jul.

Jul, jul, jul, jul, jul, jul,
rør blot ikke ved min gamle jul,

jul, jul, jul, jul, jul,
rør blot ikke ved min gamle jul.
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Hjemmebesøg
Hjemmebesøg i en Covid -19 tid er også muligt, jeg kommer gerne 
hvis I har behov for dette. Kontakt mig på 54 93 50 89 / 51 19 55 16 
hilsen Lizet - jeres sognepræst i Horsunde.

Menighedsrådsvalg.
Allerede i oktober 2019 begyndte forberedelserne til valget i 2020. Vi havde igennem læn-
gere tid talt om at lægge de 3 menighedsråd sammen til et. Dette betød at vi afholdt et 
menighedsmøde i hvert sogn for, at fortælle om sammenlægningen og lade menigheden 
diskutere, om det ville være en god ide, med efterfølgende afstemning. Da de 3 møder var 
afsluttet, var der flertal for sammenlægningen og for at fortælle det offentligt, lavede vi en 
annonce om, at vil ville holde bryllup 29. november 2020, hvordan det skal fejres, er vi 
ved at forberede i skrivende stund. 
Men hvem er det så der ”gifter” sig 29. november.
Horslunde- Nordlunde- Nøbbet menighedsråd kommer til at bestå af følgende 7 medlemmer:
Jens Peder Nielsen, Kirsten Clausen, Eva Jensen, Arne Andersen, Rene Olsen, Anne-mette 
Nielsen og Marianne Krøll Møller. 
Stedfortrædere: Jørn Pejdal, Povl Kristensen, John Larsen, Jan Kamper, Susanne Schou, 
Conny Johansen.

Det nye menighedsråd holder konstituerende møde den 11. november hvor vi fordeler 
posterne mellem os. Vi håber, at kunne varetage alle de mange arbejdsopgaver et menig-
hedsråd har på bedste vis og til glæde for medarbejdere og menighed. Men vi håber også 
på opbakning fra menigheden, nogle tilbyder at lave kirkekaffe, en anden bager en kage. 
Kom med jeres ideer, tanker og forslag til aktiviteter til os.

Anderledes december 
På grund af COVID-19 har menighedsråd
og præst besluttet følgende: Der bliver in-
gen skoleafslutninger og børnehave / dag-
pleje jul i kirken i år, men jeg kommer ger-
ne på besøg på skoler eller i børnehave, 
hvis dette ønskes, så kontakt mig på mail; 
ljw@km.dk

Tillykke til årets konfirmander 2020 i Horslunde kirke og Nøbbet kirke

30. august, Horslunde: Emil, Nicolaj, Lucas, Line, Puk og Isabella 30. august, Horslunde: Emelie, Anton, Niklas, Benjamin, Elias

6. september, Horslunde: Tobias, Noah 12. september, Horslunde: 
Ida-Marie, Lucas, Freja

13. september, Nøbbet: Sif og Freja



3

HORSLUNDE ·  NORDLUNDE ·  NØBBET SOGNE

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 Hors-
lunde 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. 

D E T   S  K  E  R

Garntrisserne i
Horslunde 
Onsdage kl. 13.30 - 16.00 i Horslunde
præstegårds konfirmandstue
Vi savner jer - kom og vær med!
Vi mødes alle onsdage så kom og få en 
hyggelig eftermiddag med strik og snak.
I behøver ikke kunne strikke, kom og hav
et par hyggetimer sammen med os. 
Kunne du tænke dig at være med; så bare 
mød op. 
For mere information kontakt Marianne 
Krøll Møller, på mobil 30 66 09 94 eller 
mail: mariannekroellmoeller@gmail.com

Familiegudstjeneste
10. december kl. 17.00 i Horslunde kirke
Vi holder en familievenlig julegudstje-
neste med sang og musik og oplæsning 
af juleevangeliet.
Kom og mærk stemningen med kirken
oplyst af levende lys og gode julesalmer.

Gudstjeneste med 
Luciasang
13. december, kl. 14.00 i Horslunde kirke
Denne søndag kommer Luciapigerne fra 
Horslunde realskole forbi og er med i guds-
tjenesten.
Så kom og vær med til at fejre Luciadag 
med lys og sang fra pigerne.

Nytårsdag
1. Januar, kl. 16.00 i Horslunde kirke
Kalenderårets første dag bydes velkom-
ment med gudstjeneste i Horslunde kirke. 
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden
et godt og velsignet nytår ved at skåle og
nyde et stykke kransekage.
Alle er velkomne!

Fastelavn i Horslunde 
14. februar, kl. 14.00 i Horslunde kirke

Katte, mus, supermænd, Ninjaer og El-
sa'er, finder denne søndag vej til kirken, 
når der fejres fastelavn. Det bliver eks-
tra sjovt, hvis du kommer udklædt, både 
barn og voksen.
Horslunde og omegns Borgerforening 
og Horslunde menighedsråd arrangerer 
i fælleskab denne eftermiddag, hvor vi
efter fastelavnsgudstjeneste går i Ravns-
borgskolens gymnastiksal, hvor der vil
være sanglege og tøndeslagning og gra-
tis 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!

Der tages forbehold for ændringer som
følge af udviklingen i Covid-19.

I år bliver juleaftens gudstenester ander-
ledes, der bliver således fuldt op med det
antal, vi må være uden sang, og efter først 
til mølle princippet inde i kirken. 
Der vil blive sunget og spillet salmer for 
jer, og man må gerne stå uden for kirken 
og lytte med i det antal som forsamlings-
forbudet foreskriver. Der vil blive lagt 
juleprædiken og et par salmer op på Face-
book siden for Horslunde kirke juleaf-
tens dag, så man kan sidde hjemme og 
synge med.
Vi håber at i har forståelse for den svære
situation som også kirken er en del af.
Vi holder afstand og tager hensyn og vi-
ser næstekærlighed. Og ønsker jer alle en 
glædelig jul!

Juleaften 
Kl. 14.00 og 15.15 i Horslunde kirke 
og kl. 16.15 i Nøbbet Kirke
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N O V E M B E R

Søndag den 15. november
23. søndag efter trinitatis
Horslunde 10.30

Torsdag den 19. november
Løjtofte    19.00
Meditationsandagt

Søndag den 22. november
Sidste søndag i kirkeåret
Løjtofte   9.00
Købelev 10.15
Nøbbet  10.30

Søndag den 29. november
1. søndag i advent
Horslunde  10.30
Vindeby     15.00
Utterslev 17.15

D E C E M B E R

Torsdag den 3. december
Løjtofte  19.00
Stille og meditationsandagt
Se side 7

Søndag den 6. december
2. søndag i advent
Horslunde    10.30
Utterslev 10.30
Salmesangsgudstjeneste.
Vi synger kendte og ukendte 
julesalmer med koret.

Torsdag den 10. december
Horslunde  17.00 
Børne - og familiegudstjeneste 
Se side 3

Søndag den 13. december
3. søndag i advent
Horslunde  14.00 
Luciagudstjeneste se side 3
Købelev 14.00
Familiejulegudstjeneste. Se side 7

Søndag den 20. december
4. søndag i advent
Nordlunde  10.30

Torsdag den 24. december 
Juleaften
Købelev 13.15
Horslunde  14.00
Vindeby 14.15
Utterslev 15.15
Horslunde  15.15
Nøbbet        16.15
Se siderne 3 og 7

D E C E M B E R (fortsat)

Fredag den 25. december 
Juledag
Købelev   9.30
Utterslev 10.30
Horslunde   10.30

Lørdag den 26. december 
2. juledag
Vindeby  19.00

Søndag den 27. december
Julesøndag
Nøbbet  10.30 
Købelev 14.00
Afskedsgudstjeneste med/for Inge 
Holm. Se side 7
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J A N U A R

Tirsdag den 1. januar 
Nytårsdag
Horslunde  16.00 
Med efterfølgende traktement
Herredskirke 16.00
Med efterfølgende bobler 

Søndag den 3. januar
Hellig tre kongers dag
Nordlunde  10.30
Købelev 19.00
Musikgudstjeneste
Se side 7

Søndag den 10. januar 
1. s. e. h. 3 k.
Nøbbet  10.30 

Søndag den 17. januar
2. s. e. h. 3 k. 
Vindeby   9.00
Utterslev 10.30

Søndag den 24. januar 
Sidste s. e. h. 3 k.
Utterslev   9.00
Horslunde  10.30 
Købelev    10.15

Søndag den 31. januar
Septuagesima
Løjtofte   9.00
Vindby  10.15
Nordlunde  10.30

F E B R U A R

Søndag den 7. februar
Seksagesima
Købelev   9.00 v/LJW
Horslunde  10.30

Søndag den 14. februar
Fastelavn
Horslunde   14.00 
Børne- og familiegudstjeneste 
Se side 3
Vindeby 14.00
Børne- og familiegudstjeneste 
Se side 7

Søndag den 21. februar
1. søndag i fasten
Utterslev   9.00 v/ LJW
Nordlunde  10.30

Torsdag den 25. februar
Løjtofte 19.00
Stille og meditationsandagt
Se side 7

Søndag den 28. februar
2. søndag i fasten
Utterslev   9.00
Købelev 10.15
Nøbbet  10.30 

GUDSTJENESTER

Der tages forbehold for ændring-
er pga. Corvid-19. Vi gør opmærk-
som på at der er begrænsede plad-
ser i kirkerne.

Forbehold for trykfejl 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!
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Købelev - Vindeby sogn
Nyt menighedsråd: Det lykkedes i anden omgang at samle et nyt menighedsråd 
til det nye Købelev - Vindeby sogn, det er bestående af: Annelise Møller, 
Lilian Rasmussen, Kim Mørch Idziak, Ellis Nielsen, Knud Erik Mikkelsen. 
Suppleant: Bente Andersen. Vi glæder os til et godt samarbejde og takker de 
gamle rådsmedlemmer for et godt udført arbejde.

Utterslev - Herredskirke - Løjtofte sogn
Menighedsråd genvalgt: Fremmødte ved valgforsamlingen den 15. septem-
ber i Utterslev - Herredskirke og Løjtofte sogn - viste det nuværende menigheds-
råd den tillid - så valghandlingen resulterede med et genvalg. For de næste 4 
år er valgt: Henrik Nielsen-Gotsæd, Gitte Thage Christensen, Bente Dickow, 
Anne Rosenberg og Ulla Nielsen-Gotsæd. Det lykkedes ligeledes at få valgt 2 
stedfortrædere: Annie Jeppesen og Carsten Munk. Valgbestyrelsen takker for 
fremmødet og tilliden.
Det kommende menighedsråd ser frem til at fortsætte arbejdet og især til, at vi 
atter må samles om det, der er fundamentet for opgaven - nemlig fællesskabet.

Mvh. Formand for valgbestyrelsen
Ulla Nielsen-Gotsæd

Konfirmation 
vol. 2 for spej-
dere i Skov-
kirken

Marie Bek Nielsen

Christine Marie Larsen

Frederik Zimmer Simonsen

Karoline Astrid Follemand 
Nielsen

Ny klokke-
stabel
Den 16. august indvi-
ede vi vores nye flotte
klokkestabel i Skov-
kirken. Det var Nak-
skov-spejderne der 
havde brugt weekend-
en i skoven og lavet 
klokkestabelen . Vi 
siger tak til spejderne.

Tillykke til diamant-
konfirmandernene

1. august i Vin-
deby kirke: 
Silke Lange

8. august i Herredskirke 
kirke: Mathilde Sigersted 
Jensen

22. august i Kø-
belev kirke: 
Astrid Spicker

29. august i Utterslev kirke: Victoria Elsager Andersen, Lucas 
Sørensen, Marcus Nielsen, Nicolai Bjørk Hemmingsen, Sophia 
Egholm Hansen

Tillykke til årets konfirmander 2020



Afskedsgudstjeneste 
med/for Inge Holm
27. dec. kl. 14.00 
i Købelev kirke
Vores alle sam-
mens Inge går på
pension efter 37 år 
i tro tjeneste ved
Købelev og Vinde-
by kirker. 
Vi vil efter gudstjenesten fejre Inge med 
kransekage og bobler i kirken.

UTTERSLEV ·  KØBELEV ·  V INDEBY PASTORAT

D E T   S  K  E  R

7

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, tempoet 
er moderat. Ring til Susanne Oxholm Bay
Jacobsen eller se hjemmesiden/Facebook 
for at høre hvor turen går fra næste gang.

Tirsdagstræf
Vi bliver desværre nødt til at aflyse tirs-
dagstræf midlertidigt pga. Covid -19. Vi 
vender stærkt tilbage i det nye år.

Stille og meditations-
andagt
3. december og den 25. 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 sammen, reflekte-
rer i stilhed over et tekststykke fra Bibelen, 
synger en salme. Andagten varer ca. 30 min.

Hyggeklubben
8. december, 19. januar og 23. februar, 
kl. 12.45 i Købelev præstegård 
Vi mødes og snakker og nørkler (hvis man 
har lyst), alle er velkomne.

Litteraturkreds
20. januar og 24. febr., 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.

Hyggeklubben i 
Utterslev
Hver anden torsdag kl. 14.00 i ulige uger
I hyggeklubben strikker vi eller laver anden 
håndarbejde, vi kan også bare hygge med 
ingenting. Alle damer er velkomne og vi har 
plads til flere. Vi får kaffe, og vi skiftes til at 
have kage med, ellers er alt som det plejer.

1. søndag i advent
29. november, kl. 15.00 i Vindeby Kirke
I år har vi valgt af aflyse korsang og for-
samlingshuset. I stedet fejrer vi gudstjene-
ste sammen.

Kl. 17.15 i Utterslev Kirke
Vi fejrer det nye kirkeår med en gudstje-
neste i kirken, efterfølgende går vi over 
på Shelterpladsen, hvor juletræet tændes 
kl. 18.00 og vi bydes på lidt varmt.

2. søndag i advent
6. 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
13. december, kl. 14.00 i Købelev Kirke
Der er mange ting vi ikke kan i år, så for-
di vi ikke kan holde børnejulegudstjene-
ste den 24. december holder vi jul denne 
dag. Børn, der kommer til gudstjenesten 
vil blive spurgt om at deltage.

Juleaften
24. december, kl. 13.15 i købelev kirke, 
kl. 14.15 i Vindeby kirke og kl. 15.15 i 
Utterslev kirke
Der er vendt op og ned på julen i år. 
I Købelev og Vindeby sogn har menigheds-
rådet valgt at holde julegudstjenesten uden-
for. Det har vi gjort, fordi vi ønsker at kun-
ne synge sammen, at kunne være fælles-
skab med så mange som muligt, så vi ikke
skal afvise nogen i døren pga. de begrænse-
de pladsregler, det er simpelthen ikke i 
julens ånd. Derfor har vi valgt, at der bliver
en kort andagt på kirkegården, hvor vi syn-
ger et par af vores elskede julesalmer, hør-
er juleevangeliet og ønsker hinanden glæ-
delig jul. Vi fejrer julen og fællesskabet 
ved faklernes skær og en varm kop æble-
glögg i hånden.
I Utterslev-Herredskirke-Løjtofte sogn har
menighedsrådet valgt at fejre julen inde i 
kirken. Kirkesangeren synger julesalmer 
for os for så må vi være flere i kirkerum-
met, vi hører selvfølgelig juleevangeliet 
og går derefter ud og synger en salme ud-
enfor sammen, inden vi ønsker hinanden 
en glædelig jul.
Ved alle julearrangementerne er der be-

Nytårsdag
1. januar 2021, kl. 16.00 i Herredskirke
I år flytter vi nytårsgudstjenesten til Her-
redskirke på grund af pladsmangel i Løj-
tofte kirke. Efter gudstjenesten serveres 
der traditionen tro kransekage og bobler.

Hellig tre kongers 
søndag
3. januar, kl. 19.00 i Købelev kirke 
Ved denne gudstjeneste lyder evangeliet, 
bøn og velsignelse, men ellers vil vi hører:
Sange og kompositioner i en Coronatid.
Når vi får revet gulvtæppet væk under 
vores ellers trygge liv skaber det ofte in-
spiration til nye sange og nye musikal-
ske kompositioner. Det er hvad sanger-
inde Mette Staalgaard Nielsen og Pia-
nist Martin Valsted har oplevet. De vil
spille en koncert med en blanding af nye 
kompositioner og sange som er vokset 
frem på Coronatidens marker og gamle 
velkendte sange som pludselig kan få 
nye betydninger.

Fastelavn
14. februar, kl. 14.00 i Vindeby kirke 
Traditionen tro har vi børne- og familieguds-
tjeneste i kirken, bagefter går vi ud og slår 
katten af tønden. Der er både voksen- og 
børnetønde og masser af karameller til alle.
Dagen sluttes af i præste-gården med faste-
lavnsboller og varm kakao, og så skal vi ha-
ve fundet vores kattekonger og dronninger.

Vi gør opmærksom på, at der er begræn-
sede pladser i kirkerne og vi tager forbe-
hold for ændringer i det planlagte.

grænsede pladser. Der vil blive lagt en fuld
julegudstjenste ind på vores hjemmeside 
og facebookside se bagsiden for mere info.
Sangark til gudstjenesten på nettet kan hen-
tes hos præsten - mail eller ring.
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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.

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

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.

Meddelelser fra Menighedsplejen Horslunde -
Nordlunde og Nøbbet sogne samt Utterslev - 
Herredskirke - Løjtofte sogn

Julekurve: Uddeles igen i år til værdigt trængende sognebørn. Der vil ligeledes være 
en gave til hjemmeboende børn under 18 år.

Hvordan søges: Ved at anmode om et ansøgningsskema ved formanden for menig-
hedsplejen Ulla Gotsæd enten på mail: ullagotsaed@gmail.com eller tlf.: 27 81 02 25 

Kriterier for at søge: Du/I skal være bosiddende i et af ovenstående sogne ligesom hus-
standens samlede indkomst må betragtes og kan dokumenteres - som værende sårbar.

Senest den 26. november skal skemaet været sendt til omtalte mail eller afleveret i 
postkassen Rådmandsvej 21, 4900 Nakskov

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

I  N  F  O

Fællesspisning: 
Søndag den 24. januar kl. 12.00 i Utters-
lev sognegård

For ældre enlige sognebørn genoptages 
fællesspisning. Menighedsplejen byder 
en pris på 30 kr. på mad, kaffe og under-
holdning. Tilmelding senest 15. januar 
til Bente Dikow på tlf. 24 98 81 06. 
Der tages forbehold for eventuelle 
corona-restriktioner.

Kirkefrokoster:
Vi kan pt. desværre ikke gennem-
føre kirkefrokoster pga. sikker-
hedskrav vedrørende corona.

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.

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


