
 

Juni Juli August 2017      
Pinse 
Pinsedagen var oprindelig en festdag i det gamle Israel, den var 

slutningen på Kornhøstfesten. På den dag var det, at Helligånden kom til 

disciplene i skikkelse af små ildflammer, der satte sig over hver af dem. 

Guds usynlige kraftfulde nærvær var den dag fuldt synlig – og de blev alle 

fyldt med Helligånd. Resultatet var, at de fik mod til at fortælle om Jesus 

og de fik evnen til at kunne gøre sig forståelige på alle sprog. Det blev 

begyndelsen til Den Kristne Kirke, for de spredte sig ud over hele 

Mellemøsten. Da Paulus kom til – drevet af den sammen Helligånd – blev 

der etableret kristne menigheder hele vejen rundt om Middelhavet. 

Senere bredte Kirken sig op i resten af Europa – og endnu senere til 

resten af Afrika, det østlige Asien, Amerika og Australien. 

I dag må vi pænt sætte os på skolebænken og lære et nyt sprog, når vi har 

brug for det; men det er stadig Helligånden, der holder troen på Jesus 

Kristus levende og er det indre liv i Kirken. Når vi går i kirke eller på 

anden måde interesserer os for kristendommen, er det Helligånden, som 

driver os. Helligånden er pulsslaget i vores tro. 

Glædelig Pinse  



All inclusive 
De vælter ind alle steder. I min postkasse ligger de, spammer mig i min 

mailbox, på min facebookside og på mit TV. Det blot for, at nævne de mest 

synlige. Det er selvfølgelig reklamer, jeg taler om. Helt specifikt 

feriereklamer til os solhungrende vinterblege mennesker. De lokker alle 

med deres smukke billeder af kridhvide sandstrande, solskin og blåt vand 

i lækre swimmingpools. Glade børn og forældrenes lykkelige 

ansigtsudtryk, stråler om kap på siderne med ord som: ”ægte græsk 

feriestemning på Kreta eller Rhodos med all inclusive. Eller kom til 

Mallorca, all inclusive indgår, så spis og drik alt, hvad du kan i 14 dage. Vi 

har tænkt på det hele, du skal bare komme”. Og ja, man får lyst til at tage 

det store dyk i lommen og hoppe på det næste fly sydpå. Tænk, at kunne 

slappe af en hel uge mens andre allerede har tænkt på det hele. Det er der 

ikke meget, der kan måle sig med. Og dog så alligevel. For når vi går i 

kirke om søndagen, så modtager vi også et måltid, der er all inclusive. Vi 

kalder det for nadver. Måske vil nogen mene, at der ikke er meget all 

inclusive over dette sparsommelige måltid, der oftest blot består af en lille 

bid brød og en sjat vin. Men det er en fejl. Præst og professor i teologi 

Regin Prenter sagde det således: ” i nadveren får vi rejsekost til livets vej,” 

og det er da ikke så lidt! For til trods for nadverens beskedne størrelse, så 

giver den ikke desto mindre næring til livet. Efter at have modtaget den 

ved vi at vi altid har et sted at gå hen med alt, hvad vi har gjort forkert, 

eller ikke har fået gjort, og fortryder. Jesus tager altid imod os. Og hver 

enkelt af os kan henvende sig til ham med vores angst, frustrationer og 

ikke mindst med vores glæde og taknemmelighed. Når vi modtager hans 

legeme og blod i nadveren, indgår vi i et fællesskab med Jesus og med 

hinanden. Og når vi rejser os fra nadverbordet, og sætter os tilbage på 

kirkebænken, går vi som frie mennesker opfyldte af Guds kærlighed, 

nåde, tilgivelse og fred. I kirken betyder all inclusive også, at alle er 

inkluderet, at alle må deltage i gudstjenesten og altså også i nadveren. 

Ingen er udelukket, uanset hvem vi er, og hvordan vores liv har formet 

sig. Alle er vi berettiget til at få Guds nåde, liv og kærlighed. Se det er all 

inclusive. 

  



 

Sommerfest i Præstegårdshaven 
Søndag den 27. august klokken 14 

  



Sognepræst:  
Anna Sloth Jørgensen  
Tlf: 54 44 73 18   
Mail:ASLJ@km.dk 
Tunderup Strandvej 1, Karleby,  
4800 Nykøbing F 
Fredag er normalt fridag 
 
Graver i alle tre kirker 
Helene Friis Fuglsang 
Hellersvej 5 
Sønder Alslev 
4800 Nykøbing F 
Tlf: 41 97 52 24 
Gravermedhjælper  
Der ansættes ny 
gravermedhjælper pr 1. juli 
 
Kirkesanger i Karleby og 
Horreby 
Andreas Faaborg Nielsen 
Tlf: 21282921 
Kirkesanger i Sønder Alslev 
Kurt Olsen 
Egetvej 10, Horreby 
4800 Nykøbing F 
Tlf: 54 44 71 58 
 
Organist i de tre kirker 
Britta Jørgensen 
Holmegårdsvej 5, Eget 
4800 Nykøbing F 
 
Formand for menighedsrådet:  
Henning Matthiesen 
Sdr. Alslev Strandvej 8,  
4800 Nykøbing F 
Tlf: 54 14 82 22 
Næstformand 
Kirsten Hansen 
Nykøbingvej 178 
4800 Nykøbing F 
Tlf: 54 44 72 32 

Pizza gudstjeneste 
Er en familiegudstjeneste, 
hvor man kan blive mæt i 
både krop og sjæl. 
 
Kristi Himmelfart  
Som vi plejer fejrer vi Kristi 
Himmelfart ved Generalens 
lysthus og håber endnu 
engang på godt vejr. 
 
 
 
 
 
Sankt Hans 
Traditionen tro afholder vi 
Sankt Hans aften en lidt 
anderledes og meget 
stemningsfuld gudstjeneste i 
Horreby Kirke. 
På Mejerigrunden er grillen 
klar fra klokken 18:00 og 
bålet tændes klokken 20:30, 
og når bålet er ved at være 
brændt ned, går vi ind i 
kirken. Klokken 21:30 starter 
så en kort andagt. Varighed 
ca. ½ time. 
 
 
 
Solnedgangsgudstjenester 
Også i år holder vi 
solnedgangsgudstjenester, hvor 
der ud over at være mulighed for 
at synge de dejlige aftensalmer, 
også vil mulighed for at gå en tur 

op i kirkens tårn.  



 Karleby Horreby Sdr. Alslev 
25. maj 
Kr. himmelfartsdag 

11:00 
Ved Generalens lysthus 

28. maj 
6. søndag efter påske 

10:30 9:00  

2.juni 
Pizzagudstjeneste 

 17:00 
Pizzagudstjeneste 

 

4.juni 
Pinsedag 

 10.30 9:00 

5. juni 
2.Pinsedag 

10.30 Kaffe 
konfirmandindskrivning 

  

11. juni 
Trinitatis 

 9:00 Kaffe 
Nils Roland 

 

18. juni 
 1. s. e. trin 

  10:30 Kaffe 

23.juni 
Sankt Hans 

 21:30 

Sankt Hans 

 

25. juni 
2. s. e. trinitatis 

10:30 Kaffe   

2. juli 
 3. s. e. trinitatis 

 10.30 Kaffe  

9.juli 
4 s. e. trinitatis 

  10:30 Kaffe 

16. juli 
5. s. e. trinitatis 

 9:00 
Mette Marie Trankjær 

 

23.juli 
6. s. e. trinitatis 

20:00 
Solnedgangsgudstjeneste 

Mette Marie Trankjær 

  

30.juli 
7. s. e. trinitatis 

  9:00 
Mette Marie Trankjær 

6.august 

8 s. e. trinitatis 
 9:00 

Mette Marie Trankjær 
 

13.august 

9. s. e. trinitatis 
10:30 

Mette Marie Trankjær 
  

20. august 
10. s. e. trin 

 10:30 Kaffe        19:00 Kaffe 
Solnedgangsgudstjeneste 

 27. august 
11. s. e. trin  

10:30 Kaffe   

 3. september 
12. s. e. trin 

 9:00 
Mette Marie Trankjær 

 



Folkekirkens Skoletjeneste Sylf 
Årsplanen for det kommende skoleår er sendt til tryk med en masse nye 
spændende projekter for alle klassetrin: 

Men indimellem kommer fasten! 0.-1. kl.  
Et projekt hvor de små elever lærer og leger med de gamle 
faste traditioner. 
Kirkerummets brikker  1.-3. kl. 
Med udgangspunkt i Torslunde kirkes alterparti, lærer 
eleverne om de forandringer reformationen betød i kirken. 
Engle  1.-3. kl. 
I dette projekt skal der synges om engle, tegnes og bygges engle 
og ikke mindst høre om de engle, der er i Bibelen. 
Ingemanns morgensalmer   3.-5. kl. 
Årets salmesangsprojekt bliver om vores lokale B.S. Ingemanns 
dejlige morgensalmer. 
På sporet af Jesus   4. kl. 
er først og fremmest en oplevelsesdag i Maribo, hvor elever 
præster og andre frivillige leger, at vi er tilbage på Jesu tid. 
Re:formation  5.-6. kl. 
Eleverne bliver introduceret til reformationen gennem fem 
temaer og gjort klart hvor nyskabende den var. 
Helgi Daner  5.-6. kl. 
Med udgangspunkt i Josefine Ottesens roman af samme navn 
lærer eleverne om kristendommens indførelse i Danmark. 
Skabelse og Undergang  5.-6.kl. 
Både i ægyptisk og nordisk mytologi og i den jødisk kristne 
religion, findes myter om skabelse og undergang. 
Gud, Luther og velfærdsstaten  7.-10. kl. 
Med udgangspunkt i en virtuel tidsrejse, skal de ældste elever 
tage stilling til, hvilken betydning reformationen har haft. 
Rosens navn  7.-10. kl. 
Gennem en krimigåde kommer eleverne tættere på en 
forståelse af den middelalderlige munkeverden. 
Religionsfrihed   7.-10. kl. 
Stort set alle religioner bliver i et eller andet omfang 
undertrykt. Eleverne skal her lære hvor og hvordan og få en 
forståelse for nødvendigheden af tolerance. 
 

Hvis du har lyst til at vide mere om projekterne, kan du kigge med på 
skoletjenestens hjemmeside. www.sylf.dk 
I løbet af de næste par dage vil hjemmesiden blive opdateret, således at 
den er klar til at modtage tilmeldinger fra den 1. juni.  

http://www.sylf.dk/


Kirkelige arrangementer i sognene omkring:  

Stubbekøbing: The Gospel Show 

Den 10. august kl.20.  
Vi starter vores torsdagsaftener I Stubbekøbing 
Kirke med en god gang country gospel.The Gospel 
Show er en lille gruppe, som elsker at synge og lave sjov med hinanden. 
Gruppen består af de 3 alter Bente Larsen, Charlotte Hacke og Maria 
Stærk Bjørn-Olsen, Tenor Peter Kot Nielsen, og sopranerne Liza og Julie 
Littau. 
Gospel betyder evangelium, så det er ikke genren som gør gospel til 
gospel. Det er tekstindholdet. Hvis teksten er forenelig med evangeliet er 
det en gospelsang. 
I Danmark er det hovedsagligt det der kaldes Black gospel som synges i de 
forskellige kor. 
Derfor har The Gospel Show valgt at koncentrere sig om Southern Gospel 
(Den hvide mands gospel), som er mere Country præget i sin opbygning. 
The Gospel Show er, som navnet også lægger op til, en rigtig god blanding 

af go’ gospel musik, krydret med jokes, monologer, sjove anekdoter og 

skæve betragtninger.  

Horbelevkoret 

Horbelevkoret begynder igen efter som-
merferien onsdag 16. august kl.19 i kon-
firmandstuen. Vi øver denne første gang til 
JEPPE AAKJÆR sommerfest i Nr. Alslev 
Præstegårdshave 20.aug. kl. 14.00. 

Næste korprøve bliver 30. august, hvor nye korsangere er meget 
velkomne . Henvend jer gerne til korleder og organist Sonja Mahler, tlf. 
23693883 og/eller kig ind for mange informationer på korets 
hjemmeside: www.horbelevkoret.dk 

Nørre Alslev: Jeppe Aakjær i ord og toner  

Ved sommermødet i præstegårdshaven søndag 
d. 20. august kl. 14 vil Horbelevkoret komme og 
fortælle og synge om Jeppe Aakjærs spændende 
forfatterskab. Hans sange synges stadig, selvom 
vi i 2016 kunne fejre 150 året for hans fødsel.  
Vi skal alle synge med på de sange, vi kender så godt, – mange fra hans 
mest kendte digtsamling “Rugens sange”  
Der vil blive fortælling, oplæsning, duetter, instrumental musik og 
korsang i en blandet mosaik, så vi får et billede af denne spændende 
HØSTENS DIGTER, som havde øje for det mindste i naturen – og for de 
mindste - !  

http://www.horbelevkoret.dk/


Pizza gudstjeneste 2. juni 
 

Dette kvartals pizzagudstjeneste kommer til at handle om pinse. 

Vi mødes klokken 17 i Horreby Kirke, hvor vi vil holde en særlig 

gudstjeneste. Gudstjenesten er for unge og gamle - børn og voksne.  

 

Mens gudstjenesten er i gang bestiller graveren pizzaer, så de er 

klar til at spise efterfølgende. Hvis vejret er til det, spiser vi dem i 

haven ved huset i Horreby. 

 

Alle kan komme hjem inden klokken 19  

mætte i både krop og sjæl. 

 
 
 

Friluftsgudstjeneste Kristi Himmelfart 
Vi holder friluftsgudstjeneste ved Generalens Lysthus torsdag den 

25. maj kl. 11. 

Efter gudstjenesten kan vi nyde vores frokost i det grønne. Så husk 

derfor frokostkurven en stol til at sidde på og tøj efter vejret. 

Har man ikke selv mulighed for at tage en stol med, har vi bænke til 

de første 30. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


