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Deadline for næste nummer af kirkebladet er mandag d. 1. februar 2021 
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Af sognepræst Mette Moesgaard Jørgensen 

”Det man hører, er man selv”  
– sådan en jingle hørte man med jævne 
mellemrum på Danmarks radio før i tiden. 
Nu er der jingler om afstand, afspritning  
og håndvask.  

I advents og juletiden hører og synger vi 
ord (og melodier), som er så velkendte,  
at de næsten er blevet en del af dem, vi er. 
Tænk bare på ordene ”Det skete i de dage, 
at… ”Så er vi tilbage i kirken juleaften, med 
venner og familie og naboer. Sammen med 
millioner af mennesker verden over, hører 
vi ordene og bliver på den måde sat ind i 
historien som Gud skabte. Den kristne fa-
milie er stor og udbredt verden over. 

Guds søn er født midt i vor verden for at 
bære med på sorgen, for at hjælpe os.  
Der er så meget vi ikke forstår.  
At Gud blev menneske, og at han opstod 
påskemorgen er et mysterium, som vi ikke 
har forstand til at fatte. Men det behøver vi 
heller ikke. Vi må tro og håbe, at det er 
sandt. Hvis vi selv vil lege Gud i stedet for, 
og tror vi ved, hvordan det hænger  
sammen, og helt kan undvære Kristus,  
så må vi jo pille det ud af stykket fra Lukas 
evangeliet. Så har vi Kejser Augustus og 
Kvirinius tilbage. Dem havde vi så aldrig 
hørt om, hvis ikke det var for Jesus.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Men hvad med troen på, at Gud er med os 
alle dage, hvad med håbet om, at der en 
dag vil komme fred i verden, og hvad med 
den kærlighed, som Jesus er kommet for at 
overbevise os om er til, uanset hvordan 
verden ser ud? For det Jesus siden lærte os 
om kærlighed, det kan vi holde ind til os på 
samme måde, som vi tænker os ham i ju-
len. Som et nyfødt barn. Tænk på, når man 
holder en baby? Man kan slet ikke lade 
være med at stikke næsen ned i håret og 
lugte varmen. Sådan skal vi snart prøve  
at stikke næsen i julens gode budskab. For 
jul er og bliver det uanset hvordan der er 
vendt op og ned på alting i år – uanset hvor 
mange eller få, vi må samles. Når vi lugter 
gran og hører om englenes budskab, så vi 
kan ånde varmen forsigtigt ind og lade den 
brede sig i os.  
Sådan er den kærlighed Gud har til os. 

Er det et eventyr? Nej, det er et evangeli-
um, et mysterium, som vi bliver en del af 
igen i denne jul. For ”det man hører er man 
selv”. 

”Og lad os gå med stille sind / som hyrder-
ne til barnet ind”, synger vi julesalmen ”Det 
kimer nu til julefest”.   

Så lad os gå ind til barnet i julekrybben og 
ønske hinanden en velsignet og hjertens 
fredelig jul!  
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Dagene er kortere. Luften er køligere og 
klarere. Løvet skifter farve og drysser ned 
på jorden. Regn og blæst forekommer 
hyppigere. Efteråret er over os, og  
vinteren nærmere sig med hastige skridt. 
Det betyder, at vi på kirkegården begyn-
der at pynte gravstederne med gran. Det 
er en stor arbejdsopgave, hvor mange 
tusinde kilo gran fordeles ud på  
gravstederne. Først skal gravstederne 
klargøres. Der skal fjernes sommerblom-
ster, løvsuges og endelig luges og rives, 
så pyntningen kan ”forsegle” gravstedet. 
Når vinterpyntningen er udført, kan grav-
stedet stå pyntet frem til foråret, hvor 
den fjernes og udskiftes med forårsblom-
ster. 

I denne tid hvor løvet drysser af træerne 
og efterlader dem helt afløvede og bare, 
hvor blomstringen er ophørt, og de 
brændte farver dominerer,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

er der mange, der synes, at vinterpynt-
ningen tilfører ”varme” til gravstederne 
og kirkegården.  

I dag er der tale om en pyntning med 
gran. Grenene klippes op i mindre kviste 
og placeres i sirlige mønstre med stor 
variation på gravstederne. Det er blevet 
til et håndværk, hvor der er udviklet 
mange forskellige teknikker. Både i hvor-
dan kvistene placeres, så de ”binder” 
hinanden, men også brug af forskellige 
sorter af gran. De mest brugte er nord-
mannsgran og nobilis. Disse er fortrukne 
på grund af den gode evne til at holde på 
nålene, så de næsten fremstår friske helt 
frem til foråret.  

 



 

 

Besøg kirkegården og se de mange forskellige  
og flotte vinterpyntninger. 

 

Husk Nykøbing Mors kirkegård  
er også din kirkegård! 

I løbet af de sidste 5 år er der sket yder-
ligere udvikling af vinterpyntningen. 
Arbejdsmiljøet er kommet i fokus.  
Arbejdsopgaven udføres udendørs og i 
al slags vejr. Det er typisk koldt og vådt, 
og arbejdsstillingerne kan være bela-
stende, da det udføres på jorden over 
lang tid. Ensidige arbejdsopgaver er ofte 
årsagen til diverse ”skavanker” som 
ondt i lænd, albuer og knæ.  
Der er derfor nu blevet udviklet teknik-
ker, hvor man står indendørs og laver en 
del af pyntningen på en plade, tråd eller 
oasis. Pyntningen kan efterfølgende 
bringes ud til gravstedet og placeres 
der. Dette har tilført arbejdsopgaven 
variations- og rotationsmuligheder, og 
dette er netop med til at modvirke 
ulemperne ved ensidige arbejdsopga-
ver. 
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Tidligere var der tale om en grandækning. 
Hvad er forskellen på grandækning og 
vinterpyntning? Grandækning var af mere 
praktisk karakter og havde til formål at 
beskytte planterne mod frost og snetryk 
hen over vinteren. En af sidegevinsterne 
ved grandækningen har været, at det ud 
over at klare det praktiske formål også 
pyntede. Der er ingen tvivl om, at man 
har udviklet på dette, så grandækningen 
med tiden har fået mere pynteudtryk end 
praktisk effekt. Vintrene har ændret sig 
markant, og der er ikke længere sammen-
hængende perioder med frost og sne. 
Som traditionsbundne mennesker har vi 
holdt fast i at dække med gran, men det 
er nu blot mere en pyntning, der har til 
formål at give et visuelt udtryk, end en 
grandækning der skal beskytte  
beplantningen mod sne og frost. 
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12 år er gået med medlemskab af et  
rigtig godt arbejdsfællesskab i menig-
hedsrådet. 3 forskellige hold, men alle 
med godt humør og villighed til at  
arbejde for kirken. Er det så blevet min 
kirke? Nej heldigvis, fristes jeg til at sige, 
men jeg håber, det er blevet vores kirke. 
Det skal jo gerne afspejle, at vi er en flok 
gode mennesker om arbejdet, og at alle 
får sat præg på det. Det har været et 
stort privilegie at arbejde sammen med 
så mange kreative og gode mennesker. 
Vi har da heldigvis ikke altid været enige, 
for så stopper diskussionen, men vi har 
kunnet tage de gode diskussioner og så 
finde en løsning i fordragelighed.  
Det er godt samarbejdsklima.  

Det lå ikke i mine tanker, da jeg sagde ja 
til at stille op til menighedsrådet, at jeg 
skulle være formand, men sådan var der 
andre, der havde tænkt. Man kan jo kun 
håbe på, at man er sluppet rimeligt fra 
det. Det sker jo kun med gode folk  
omkring sig. Og det har jeg haft. 

Så tak for samarbejdet i alle 3 råd jeg har 
arbejdet i. 10 år som formand, så tænker 
jeg, det er tid til forandring for kirken. 
Jeg vil stadig nyde at komme i kirken 
fremover.  

Jeg vil også gerne sige tak til personalet 
for et dejligt og godt samarbejde. Det 
har været en fornøjelse at arbejde med 
jer. I gør det godt, hvor I er. Tak for godt 
samvær over kaffen torsdag formiddag, 
hvor vi har kunnet snakke om løst og 
fast. Det vil jeg komme til at savne.  
 

Jeg har været med til at ansætte en del 
af jer, og jeg er rigtig glad for at se, at I 
fungerer godt. 

Det sidste halve år har været meget  
besværliggjort af Corona-nedlukningen. 
Vi beklager, at vi ikke har kunnet holde 
mere åbent for arrangementer, men 
heldigvis har vi da siden sommeren  
kunnet have de kirkelige handlinger  
åbne. 

Det bliver nok desværre ikke til at kunne 
lave en formel overlevering til det nye 
menighedsråd ved kirkefrokosten d. 1. 
søndag i advent. Corona-nedlukningen 
vil vist gøre det svært, så jeg vil herfra 
give de bedste ønsker med til det nye 
menighedsråd, som tiltræder ved det 
nye kirkeårs begyndelse. Det er et stærkt 
hold. En halvdel med tidligere erfaring i 
rådet, og så med friske nye øjne og  
ideer. Jeg ønsker jer alt det bedste med 
arbejdet fremover. Det er fritid med  
indhold.  

Tak også til dem, som har valgt at stoppe 
ved dette valg. I har gjort en positiv  
forskel. Rigtig god arbejdslyst til det nye 
menighedsråd. Igen et stærkt hold.  
 
Sidst, men ikke mindst tak til  
menigheden, som har bakket godt op 
om gudstjeneste og arrangementerne i 
kirkecentret. Uden jer ingen kirke. 

Poul Poulsen 



 

 

Søndag d. 29. november 2020 fejrer vi første søndag i advent og hilser velkommen,  

både til det nye kirkeår og det nye menighedsråd. Til gudstjenesten vil kirken være 

smukt pyntet og vi skal synge de kendte adventssalmer. 

Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i Kirkecenteret, hvor alle er velkomne.  

Der tages forbehold for evt. aflysning af kirkefrokosten - se kirkens hjemmeside.   
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Ved kirkeårets start, træder et nyt 

menighedsråd til.  

Det nye menighedsråd består af:  

Karsten Konradsen (genvalgt) 

Jens Kristian Jensen Kobæk (genvalgt)   

Susanne Jørgensen (ny)   

Else Anette Solveig Sørensen (ny)  

Sten Odgaard Erhardsen (genvalgt)  

Pia Storm (ny)    

Lilly Marie Hvass (genvalgt)    

Børge Steen Jensen (genvalgt) 

Erik Fuglsang (ny)      

Frede Østergaard (ny)    

Kurt Dam Jensen (ny)  

Anne Birgitte Grymer (ny) 

Mette Moesgaard Jørgensen, præst 

Lars Højlund, præst 

Astrid Glargaard, præst 

Peder Hald Jensen, præst 

Desuden med følgende stedfortrædere:          

Anne Mette Schrader (ny) 

Karen Margrethe Buhl Diget (ny)                     

Anne Marie Østergaard Mikkelsen (ny)  

Anja Birch Alsøer (ny)  

Christian Hansen (ny)   

Følgende træder ud af menighedsrådet: 

Poul Christian Poulsen    

Viggo Nielsen  

Kirsten Margrete Reinewald Brask  

Kirsten Undall  

Allan Aakmann Christensen  

Lis Sørensen Storgaard  

Birgit Bisgaard  

Tak for indsatsen 



 

 

  

Siden sidste nummer af Kirkebladet er følgende børn  

blevet døbt i Nykøbing Kirke.  Til lykke ! 
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Døbte 

 

Mathias Hørmann Bergmann 

Valdemar Djernes Sinding 

Frederik Bovbjerg Berntsen 

Ida Marie Ustrup Martinussen 

Anker Mark Borg 

Felix Trans Lundsby 

Victor Trans Lundsby 

Tessa Hynkemejer Futterup 

Asker Hejselbæk Thomsen 

Andrea Mark Spanggaard 

Anker Korsgaard Knudsen 

Linus Timmers Jørgensen 

Elisa Damgaard Andersen 

Oliver Birk Boisen 

Fryd Augusta Svane Højgaard 

Alexander Borre G. Sørensen 

Lise Fjordbak Gehlert 

Mynthe Sandholm Christensen 

Forældre 

 

Pernille Bennesgaard Hørmann og Morten Bergmann 

Camilla Djernes Sinding og Jeppe Djernes Sinding 

Trine Bovbjerg Berntsen og Mathias Bovbjerg Berntsen 

Cathrine Ustrup Nielsen og Rasmus Martinussen 

Carina Mark Farsinsen og Mikkel Borg Mogensen 

Karina Rysgaard Lundsby og Jesper Christensen Trans 

Karina Rysgaard Lundsby og Jesper Christensen Trans 

Rebecca Hynkemejer Lorenzen og Peter Vest Futterup 

Jensine Marie Hejselbæk og Jess Borup Thomsen 

Louise Mark og Henrik Spanggaard 

Ida Korsgaard Josefsen og Mathias Knudsen 

Anne Mette Jørgensen og Michel Timmers 

Helle og Nicki Damgaard Andersen 

Emma Højbjerg Boisen og Daniel Aarestrup B. Nielsen 

Line Svane Højgaard og Karsten Svane Højgaard 

Marie Borre Nielsen og Jesper Geneser Sørensen 

Trine Friis Gehlert og Lars Christian Møller Fjordbak 

Amalie Sandholm Christensen og Morten Christensen 



 

 

 

Af Mette Moesgaard Jørgensen 

Jeg skriver dette, dagen efter Stats-
ministeren har meddelt, at Danmark  
nu må tage flere forholdsregler og leve 
under flere restriktioner året ud. Nogle 
mener, at nu bliver vi sendt ind i en  
kollektiv vinterdepression. Og sandt er 
det, at det kan være svært at blive ved 
med at holde modet og gejsten oppe. 
For vintertiden, den mørke tid, er jo der, 
hvor vi mødes i familie og venners lag  
– venner og familie er med til at holde 
hinandens humør oppe.  
Nu bliver vi så kun 10, der skal hjælpe 
hinanden. 

Vi er heldige i Nykøbing, at vi har en  
stor kirke og et kirkecenter, hvor vi 
trods alt kan gennemføre det meste  
– selvom restriktioner også her sætter 
begrænsninger på deltagerantal. 

Der er ikke engang 2 måneder til julen  
– hvordan gør vi? Julen kan i al fald 
hverken aflyses eller udskydes! Men 
den kan ikke gennemføres, som vi  
plejer – og derfor har vi (menighedsråd, 
medarbejdere og præster) lagt  
hovederne i blød. Den 24.dec. plejer vi 
at være næsten 2000 til de fire  
gudstjenester – vi holder alle så meget 
af den stemning og glæde, som breder 
sig i kirkerummet, efterhånden som det 
pakkes tæt, og folk placeres på knæfald 
og trappe. Men det kan vi slet ikke  
gennemføre med de restriktioner, som 
vi er underlagt.  

Derfor har vi spurgt – og fået et meget 
varmt og glad ”JA” – til at vi må holde 4 
julegudstjenester i ”Ungdomsgården”. 
Der vil blive pyntet op, der vil være lys 
og god lyd, kor og de kendte julesalmer 

– og alt vil blive gennemført med alle de 
sikkerhedsforanstaltninger, som vi  
kender: håndsprit, afstand (og ekstra 
afstand, fordi vi skal synge), venlige folk 
som hjælper på rette plads, osv.  
Vi flytter ikke kirkerummet – men vi 
flytter stemningen, fællesskabet,  
hyggen og det højtidelige med i 
”Ungdomsgården”, så vi kan ønske  
hinanden ”Glædelig jul”. 

Restriktioner og regler kan ændres  
inden jul – men vi justerer og aftaler 
løbende, så alle kan være trygge ved at 
komme.  

Vi øger antallet af gudstjenester, så der 
er flere at vælge imellem. Der vil være 
en ekstra familiegudstjeneste den 
23.dec., og den 25.dec er der  
gudstjeneste både kl.7 og kl.10.  
Gudstjenesten kl.7 var i mange år en 
afholdt og stemningsfuld gudstjeneste, 
som flere har efterlyst. Nu prøver vi så i 
år! Desuden er der jo også højmesser 
den 26. og 27.dec. 

Så kom trygt i kirke – også i julen! 
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Julesalmen ”Decembernat” er skrevet af Iben Krogsdal. 
Med ord for moderne mennesker, hvis tro og tvivl  
trækker i mange retninger, har Iben Krogsdal skrevet  
om engle, der lander forsigtigt i menneskesind. Om vi 
føler os store eller små, velsignede eller forladte, så  
kommer Gud i decembernatten til os og bringer fred  
og fryd! 

Julesalmen er smuk, fyldt med billeder, der både  
rækker bagud til fortællingen om Jesu fødsel julenat  
og samtidig bevarer en aktualitet og samtidighed  
med vores liv her og nu. Salmen insisterer altså både  
på det historiske perspektiv, men også på at  
inkarnationen er her og nu. Salmens udgangspunkt  
er julesorgen – Iben Krogsdal siger selv, at salmen  
kom til, efter at hun en juleaften i kirken kom til at  
tænke på alle de mennesker, der ikke får lov at fejre  
juleaften i kirken eller sammen med deres kære.  
Der er mange billeder i salmen, men det vigtigste  
billede er nok det af Jesusbarnet, der vokser inde  
i os som et foster og bliver stort i os. Guds fødsel  
forandrer både verden udefra – det historiske  
perspektiv, men også os mennesker indefra – det  
nutidige perspektiv. Gud giver os sit barn nu julenat,  
og vi kan møde det barn, hvis vi vil (vers 1).  
Og vores opgave som mennesker er at være hans  
hjem (vers 2) og samtidig tænde lys for hinanden,  
nu hvor han har tændt sit lys i os (vers 3).  
Englene spiller en central rolle i salmen  
både dem, der kom julenat, men også de  
håbsengle vi kan møde i livet nu.  
De håbsengle kommer i mange skikkelser  
og kommer til os alle, når vi mest har brug  
for vores næste.  
Salmen slutter med decemberlyset, som vi  
skal tænde i mørket.  
Decemberlyset er både et lys, men jo også  
det barn hvis fødsel vi fejrer i julen. 

Fra ”100 kommentarer til salmebogstillægget 100 salmer”. 



 

 

 11 

1. Decembernat. Engle slår vingerne ind 

og lander forsigtigt i menneskesind 

de hvisker om barnet, som netop blev til: 

I nat kan I møde ham her, hvis I vil! 

2. Måske er vi store, i nat er vi små 

måske skal vi miste, i nat skal vi få 

I nat kalder Gud sine mennesker frem: 

Her har I mit barn, I skal være hans hjem. 

3.  Han spjætter af livskraft i hjertet på os 

 som tænder stearinlys i mørket på trods 

 små lys, der skal strømme mod dem, vi er nær 

 og dem som er fjerne, og dem som vi er. 

4.  I stuer, i kirker, i tanker, i år 

 ved sygehussenge hvor håbsengle går 

 skal Guds hånd i nat trække angststikket ud 

 og røre os stille, for julen er Gud. 

5.  I nat tør vi tro det, i nat tør vi tro 

 at selv helt alene er mennesket to 

 at barnet fra himlen skal vokse sig stort 

 det sted i os selv, hvor vi kommer til kort. 

6.  I nat skal vi tænde decembernatslys 

 og gyse af glæde og dele det gys. 

 Kom, mærk det! Nu ryster den gamle planet 

 af julenatsfryd over det, der er sket! 

 

 

 Iben Krogsdal, 2009 

 Melodi: Johannes Konstantin Neergaard 

 © Iben Krogsdal og Salmedatabasen / salmer.dkk 



 

 

Kan du gætte, hvilken bibelhistorie, der er fortalt her med emojis? 

Kan du selv lave 

”Juleevangeliet”? (Du ved, der 

hvor Jesus bliver født i en stald). 

Send det til mor, far, bedstemor 

eller lige den, du har lyst til - og 

spørg om de kan gætte det. 

Julequiz 

1. Hvilken dato er det juleaften? 

I: 23. december   E: 24. december   A: 25. december 

2. Hvor mange søndage er der i advent? 

K: 3    T: 4    S: 5 

3. Hvad hedder Jesu mor? 

M: Eva    L: Gertrud   U: Maria 

4. Fortsæt sangen: ”Et barn er født i…” 

F: Betlehem   H: Nykøbing   N: Stalden 

5. Hvem besøgte det lille Jesusbarn i stalden? 

O: Kejser Augustus    P: Mormor     L: Tre visemænd 

6. Hvad lavede Maria og Josef i Betlehem? 

A: De skulle til julebal  J: De skulle tælles  R: De skulle tælle får 

7. Hvad fik Jesus i sin første julegave? 

A: Guld, røgelse og myraskær   V: Bamse, bil og en sut     D: Diamant, bibel og en juvel 

8. Hvilken dato har Jesus fødselsdag? 

U: 23. december   T: 24. december   N: 25. december 

9. Hvor mange juledage fejrer vi i kirken? 

G: 4    F: 8    E: 12 

 

Find et bogstav foran hvert rigtigt svar og find løsningen: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _  
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Opgave fra Bibelselskabet.dk 

         Børnekirke 

Tirsdag d. 23. februar 2021 kl. 17.00 

kan du igen møde Dobby og Snapper 

til gudstjeneste i Nykøbing Kirke. 

Se nærmere info på hjemmesiden. 



 

 

 

Foto: Ole Geerthsen 

Studiekreds foregår følgende aftener: 

Torsdag d. 14. januar 2021 kl. 19.30-21.00:  

Kærlighed v/Astrid Glargaard 

Torsdag d. 25. februar 2021 kl. 19.30-21.00:  

Familien v/Mette Moesgaard Jørgensen 

Torsdag d. 18. marts 2021 kl. 19.30-21.00:  

Vrede v/Lars Højlund 
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Hen over vinteren inviterer vi igen til 
studiekreds, der tager udgangspunkt i 
tre ”Tænkepauser”: en bogserie fra  
Aarhus Universitet, hvor forskere på 60 
sider og i let tilgængeligt sprog skriver 
om deres forskningsfelt. De tre emner,  
vi vil dykke ned i og i fællesskab tænke 
nærmere over, er vrede, kærlighed og 
familie. Aftenerne vil begynde med en 
introduktion ved en af præsterne og 
derefter vil der være oplæg til samtale 
om aftenens emne. 
Så tag en tænkepause fra hverdagen og 
deltag i samtalen om vrede, kærlighed 
og familie. 

NB: Vil man forberede sig til disse aftener 

kan man læse de tre Tænkepauser om  

vrede, kærlighed og familien, dog er det 

ikke en forudsætning for at kunne  

deltage..  

 

   Onsdag d. 3. marts 2021 kl. 19.00 byder vi velkommen til  

   sogneaften med Jesper Moesbøll. 

   Den 12. november 2020 udsendte Højskolernes Forlag den nye 

   og 19. udgave af Højskolesangbogen. Antallet af sange er blevet 

   udvidet fra 572 til 601, og der er 151 nye sange i bogen.  

   Samme dag udsendte Højskolernes Forlag Sanghåndbogen, som 

   præsenterer alle sangene i den 19. udgave af Højskolesangbogen. 

   Både de nye og de gamle sange præsenteres enkeltvis i Sang-

håndbogen. Som redaktør af Sanghåndbogen har Jesper Moesbøll gennem de sidste 

tre år arbejdet tæt sammen med det sangudvalg, der har sammensat indholdet af den 

nye Højskolesangbog. Jesper Moesbøll kender til udvalgets overvejelser, og han ken-

der historierne om alle sangene i den 19. udgave. Vel mødt til sogneaften:  

Den nye Højskolesangbog, sang og fortælling med Jesper Moesbøll. 
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Se de aktuelle retningslinjer på kirkens hjemmeside: 

www.nykoebingmorskirke.dk 

Der tages forbehold for evt. aflysning af arrangementer - se hjemmesiden 

3. december 
Julehygge 

7. januar  
Fra bypige til bondekone 
Forfatter og foredragsholder  
Marianne Jørgensen  

4. februar 
Det glemmer jeg aldrig! 
Per Bengtson, Randi Ottosen,  
Ann-Lisbeth H. Bech, Gitte Røntved  

4. marts 
Se kirkens hjemmeside 

8. april 
Musik og sang 
Julie Exner 

 
Alle gange i Kirkecentret kl. 14.30     
Kirkebil kan benyttes 
Pris: 25 kr. inkl. kaffe og brød 

Fredag d. 4. december kl. 19.30  
Julekoncert Ann-Mette Elten 

Onsdag d. 9. december kl. 19.30  
OBS! i LIMFJORD SLAGER (107,3 MHz) 
Odd Fellow logens julekoncert 
Indsamling til Skjult nød på Mors:  
Mobilepay 729589 - allerede fra i dag! 

Tirsdag d. 15. december kl. 19.30 
Julekoncert med Jesper Lundgaard 
I samarbejde med Morsø Teaterkreds 

Juleaften d. 24. december 
Violinist  Thea Jørgensen medvirker ved  
alle gudstjenester 

Søndag d. 24. januar kl. 16.0 
Koncert med sangere fra Morsø  
gymnasium og Nykøbing kirkes kor.  
Dirigent Søren K. Hansen 
Info om koncerter og billetsalg, kan ses på kirkens hjemmeside 

 Onsdag d. 27. januar 2021 kl. 19 - 20.30 inviterer Nykøbing Kirke indenfor til  

”Sang og musik i kirkerne”. Vi synger både nye og kendte salmer.  

Se nærmere info på kirkens hjemmeside. 

OBS! Koncerten er  

ikke i kirken 
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NOVEMBER 

Søndag d. 29. november 
1. s. i advent 
Matt. 21, 1-9 
10.00 Glargaard 
Solist medvirker 
Kirkefrokost 

DECEMBER 

Søndag d. 6. december 
2. s. i advent 
Luk. 21,25-36 
10.00 Joan Amalie Holck 
 
Fredag d. 11. december 
17.30 Andagt Lucia 
Moesgaard 
 
Lørdag d. 12. december 
LEV-gudstjeneste 
14.00 Højlund 
 
Søndag d. 13.december 
3. s. i advent 
Matt. 11,2-10 
10.00 Højlund 
 
Fredag d. 18. december 
19.00 Aftensang 
 
Lørdag d. 19. december 
19.00 Aftensang 
 
Søndag d. 20. december 
4. s. i advent 
Joh. 1,19-28 
10.00 Moesgaard 
19.00 Aftensang 
 
Mandag d. 21. december 
19.00 Aftensang 
 
Tirsdag d. 22. december 
19.00 Aftensang 
 
Onsdag d. 23. december 
14.00 Børnekirke* 
19.00 Aftensang 
 

 

Torsdag d. 24. december* 
Juleaftensdag 
Luk 2,1-14/Matt. 1,18-25 
11.00 Børnekirke Glargaard 
13.00 Glargaard 
14.30 Moesgaard 
16.00 Højlund 
Solist medvirker 
 
Fredag d. 25. december 
Juledag 
Luk. 2,1-14 
7.00 Moesgaard 
10.00 Moesgaard 
 
Lørdag d. 26. december 
2. Juledag 
Matt. 23,34-39 
10.00 Højlund 
 
Søndag d. 27. december 
Julesøndag 
Luk. 2,25-40 
10.00 Glargaard 
 
Torsdag d. 31. december 
Nytårsaftensdag 
16.00 Højlund 
 

JANUAR 

Søndag d. 3. januar 
Helligtrekongers søndag 
Matt. 2,1-12 
10.00 Moesgaard 
 
Søndag d. 10. januar 
1. s. e. Helligtrekonger 
Luk. 2,41-52/Mark. 10,13-16 
10.00 Højlund 
 
Søndag d. 17. januar 
2. s. e. Helligtrekonger 
Joh. 2,1-11 
10.00 Glargaard 

Søndag d. 24. januar 
Sidste s. e. Helligtrekonger 
Matt. 17,1-9 
10.00 Moesgaard 
 
Søndag d. 31. januar 
Septuagesima 
Matt. 20, 1-16 
10.00 Højlund 
 
FEBRUAR 

Søndag d. 7. februar 
Seksagesima 
Mark. 4,1-20 
10.00 Glargaard 
 
Søndag d. 14. februar 
Fastelavn 
Matt. 3,13-17 
10.00 Højlund 
 
Søndag d. 21. februar 
1. s. i fasten 
Matt. 4,1-11 
10.00 Peder Hald Jensen 

Tirsdag d. 23. februar 
Børnekirke 
17.00 Glargaard 
 
Lørdag d. 27. februar 
10.00 Dåbsgudstjeneste 
Glargaard 
 
Søndag d. 28. februar 
2. s. i fasten 
Matt. 15,21-28 
10.00 Glargaard 
 
MARTS 

Søndag d. 7. marts 
3. s. i fasten 
Luk. 11,14-28 
10.00 Joan Amalie Holck 

 

* Gudstjenesterne afholdes i 
”Ungdomsgården” 

 


