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Horbelev og Falkerslev sogne:
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Mette Marie Trankjær
Bønnetvej 6,
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Tel: 54 44 51 24
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Lisbeth Bülow: 21 56 41 21
Træffes bedst. Tirsdag til fredag:
9.00-9.30 og 12.00- 12.30
horbelevgraverkontor@gmail.com
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hgaard29@gmail.com
Kirkenes hjemmeside:
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www.falkerslevkirke.dk

Fælles kirkeblad
I hånden har du første nummer af det nye fælles kirkeblad for KarlebyHorreby- Sdr. Alslev- Horbelev og Falkerslev sogne. Præsterne
samarbejder allerede om minikonfirmander og konfirmander og
vikarierer for hinanden i forbindelse med ferie og friweekends. Sidste nye
tiltag er dette fælles kirkeblad, som vi håber vil blive til glæde og gavn.
Hjertelig hilsen fra Anna Sloth Jørgensen og Mette Marie Trankjær

Juleordet hele året…
Hver andet år hører vi Juledag om ordet, der blev kød og tog bolig iblandt
os, for det er sådan evangelisten Johannes fortæller om Jesu fødsel. Jesus
er Guds ord, der bliver menneske. Gud har åbenbart noget med ord. For
på Bibelens allerførste sider hører vi, at Gud skaber ved at tale. På den
måde ligner mennesket Gud, for vi kan også skabe ved at tale. Vi kan gøre
verden stor og lys med gode ord og tilgivelse, og vi kan ødelægge og slå i
hinandens tilværelse i stykker med hårde ord og strenge domme. Som
Grundtvig har sagt, så er mennesket det eneste væsen, der er født med
genlyd af skaberordet på sin tunge. Ja, sådan er det med mennesket. Gud
har gjort os kun lidt ringere end sig selv. Men herlighed og ære har Gud
kronet os, bla. med talens brug. At kunne tale er et adelsmærke, og det
forpligter. Sommetider glemmer vi hvor stor magt, der ligger i sproget. I
ordet. Og da er det godt at blive mindet om julens ord, juleordet, Jesus
Kristus. Han er den usynlige Guds udtrykte billede, fuld af nåde og
sandhed. Jesus Kristus viser os Guds menneskelighed, den sande
menneskelighed, som også skal blive vores. Og én af måderne den kan
blive det på er ved at vi omgås ordet omhyggeligt. Ved juletid sender vi tit
gode ord og varme hilsener til hinanden. Det måtte godt strækkes ud over
hele året. Det der strømmer til os fra Jesus Kristus, Guds ord, der bliver
menneske har vi brug for hele året. Så lad juleordet få plads iblandt os
hele året.

Glædelig Jul og godt Nytår

Det sker i Horbelev og Falkerslev:
5. december kl. 14.00. De ni læsninger ved
menigheden, afvekslende med fællessang og
korsatser ved Horbelev koret. Efterfølgende
reception for Anne Marie Perssons 35års
jubilæum som kirkesanger
12. december Horbelev kirke kl. 14.00
Familiegudstjeneste med Luciaoptog og Kalle
kamel
2.februar kl. 19.00 Kyndelmisse i Horbelev kirke:
Efter kyndelmisseandagt med sang og lystænding er der pandekager i
tårnrummet.
5. januar og 16. februar kl. 19.00 i Horbelev kirke:
Stillegudstjenester - en lille time til bøn og eftertanke.
6. februar kl. 14.00 i Horbelev kirke Operagudstjeneste
Se yderligere omtale andet sted i bladet
27.februar kl. 14.00 i Horbelev Fastelavnsgudstjeneste for børn
Dukkerne Anna og Henrik kommer og fortæller om dengang Jesus blev
døbt og måske om dengang du blev døbt.
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Hvor intet andet er anført er gudstjenesten ved Mette Marie Trankjær

Anne Marie Perssons 35 år som kirkesanger
Anne har sunget for os i Horbelev og Falkerslev
kirker i 35 år. Det fejrer vi med en reception i
tårnrummet d. 5. december, 2. søndag i advendt
efter de 9 læsninger kl. 14.00 i Horbelev kirke.

Julejazz i Falkerslev kirke
se bagsiden

Julesangaften i Horbelev

Onsdag den 8. december kl. 19.00 er der julesangaften i
konfirmandstuen i Horbelev.
Kom og syng med på nogen af alle de dejlige julesange og salmer.
Sangaftenen ledes af organist og kirkesanger - Birgitte Getting og Anne
Persson

Horbelevkoret

Horbelevkoret ledes af organist Birgitte Getting og øver onsdag hver
anden uge fra 19-22 i konfirmandstuen i Horbelev. Hvis man er
interesseret i at være med kan man henvende sig til korets formand Joan
Steinbach på joansteinbach02@gmail.com eller 26 58 26 75
Planlagte øveaftner : 12. og 26. januar; 9. og 23. februar. Koret medvirker
ved kyndelmissegudstjenesten d. 2. februar kl. 19.00 i Horbelev kirke.

Menighedsrådsmøder:
Falkerslev sogns menighedsråd
d. 23. februar kl. 18.30 i konfirmandstuen
Horbelev sogns menighedsråd
d. 25. januar kl. 18.30
d. 22. februar kl. 18.30
i konfirmandstuen
Karleby Horreby og Sdr Alslev sogns menighedsråd.
d. 11. januar kl. 19.00 i kirkens hus i Horreby
d. 11. januar kl. 19.00 i Karleby Præstegård
d. 11. januar kl. 19.00 i Karleby Præstegård

Operagudstjeneste i Horbelev Kirke
den 6. februar klokken 15:00
Denne særlige musikgudstjeneste er
gennembearbejdet med operaens
litteratur af bønner og anprisninger. De
medvirkende sangere er sopranen
Philippa Cold, der for nyligt vandt 3.
prisen i Lauritz Melchior konkurrencen,
samt en endnu unavngiven baryton. På
orglet akkompagnerer organist Søren
Johannsen fra Christianskirken i
København. Liturg: Mette Marie
Trankjær. Musik af bl. a. Verdi, Weber
og Bizet.

Pizza Gudstjeneste i Karleby kirke
den 6. februar klokken 17:00
Pizzagudstjeneste er en gudstjeneste, for alle der kan lide Pizza, hvor
man kan blive mæt i både krop og sjæl.
Gudstjenesten er kortere end en almindelig højmesse, og formen er
ofte forskellig fra gang til gang.
Mens gudstjenesten er i gang bestiller graveren pizzaer, så de er klar
til at spise efterfølgende.

Sne fra himlen
6. februar kommer gudstjenesten til at handle om sne, og så får vi se
om vi på det tidspunkt kan glæde os over, at de hvide snefnug daler
ned fra himlen eller vi bare er glade for at det kolde våde stads er
smeltet væk.

Det sker i Karleby, Horreby og Sdr. Alslev kirker:
Kaffe
Vi håber på at vi efter gudstjenesterne vil kunne servere kaffe i kirken.

Lucia
I samarbejde med skolen vil der den 16. december være
Luciagudstjeneste i Horreby kirke, hvor elever fra 3. klasse vil gå
luciaoptog.

Julegudstjenester for børn

I lighed med tidligere år har vi inviteret skolen og børnehaven i kirke.
Børnehaven kommer 9.dec. kl.10.
Lige nu må skolen kun samles en klasse ad gangen, så julegudstjenesten
for skolen er nu aflyst indtil videre.

Nytår

1. januar mødes vi i kirken, og ønsker hinanden godt nytår med et glas
mousserende vin og et stykke kransekage.

Konfirmandgudstjeneste

16. januar er det de kommende konfirmander, der står for gudstjenesten.

Pizzagudstjeneste

Pizzagudstjeneste er en gudstjeneste for store og små, unge og gamle. For
dem der godt kan lide Pizza og dem der har lyst til en lidt anderledes
gudstjeneste.
Ny graver:
Pr. 1.december tiltræder Helle Egegaard Gammel som
ny graver ved alle tre kirker. Helle er uddannet
jordbrugsteknolog og har de sidste syv år arbejdet på
FFS Sofiehøj som forsøgstekniker. Med ønsket om nye
udfordringer valgte Helle at søge den ledige stilling
som graver, og glæder sig til at møde både menighed
og medarbejdere i de tre sogne.
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Hvor intet andet er anført er gudstjenesten ved Anna Sloth Jørgensen

Vi tæller ned til jul
Mon ikke de fleste børn tæller ned til jul, hvis ikke de har en lågekalender
en pakkekalender eller chokoladejulekalender kan de altid følge med i
DR’s eller TV2’s store udbud af julekalendere.
Men hvor længe har man egentlig haft julekalendere i Danmark.
Den allerførste nedtælling til jul er de fire adventssøndage, der blev
indført i den kristne kirke allerede, inden kristendommen kom til
Danmark. Men adventstiden har i den kristne kirke altid været en bodsog faste tid, hvor man havde de 3-4 uger før jul til at huske at gøre bod og
faste, så man var klar til jul.
Adventskransens nedtælling er en langt nyere tradition, den stammer fra
1839 i Tyskland men kom først til Sønderjylland i starten af 1900-tallet og
først udbredt i Danmark under 2. verdenskrig.
Men allerede fra 1930’erne begyndte man med julekalendere. Mange
lavede deres eget kalenderlys ved at tegne streger på et almindeligt lys, og
fra 1942 begyndte lysproducenterne at støbe kalenderlys som vi kender
det i dag.
Danmarks ældste julekalender Børnenes julekalender er fra 1930. Det var
en afrivningskalender med dato, farvelagte tegninger og tre små julevers.
Den første danske trykte julekalender med nummererede låger er fra
1932 og indeholdt små tegninger med julerelaterede motiver.
I tiden efter 2. verdenskrig begyndte det med julekalendere virkelig at
tage fat. De ellers todimensionale julekalendere udviklede sig til at de
kunne være tredimensionale små kartonhuse eller nisselandskaber med
24 nummererede låger og de kendte julemotiver bag lågerne.
Det var også i 50’erne at pakkekalenderen begyndte sit indtog. Et stykke
stof med enten 24 små lommer til at placere en gave i eller 24 påsyede
ringe til at hænge gaver i var den mest almindelige form for pakkekalender på den tid, siden har det udviklet sig. Flere kender i dag også til
adventspakkekalenderen, hvor gaverne kun er 4 men til gengæld lidt
større.
I 1962 udkom den første U-landskalender, som var blevet til i et
samarbejde mellem Danida og Danmarks Radio. Danmarks Radio sendte
det år den første TV-julekalender, siden er der kommet flere TV- kanaler
og med dem også flere TV- julekalendere, og med internettet er der
kommet utallige youtubejulekalendere. Men heldigvis behøver man ikke
at se nogen af dem for at det bliver jul.

Nyt fra Folkekirkens Skoletjeneste Sylf
Inden Anna Sloth Jørgensen i 2006 blev ansat som sognepræst i Karleby,
Horreby og Sdr Alslev blev det besluttet at pastoratet var så lille at
stillingen som sognepræst kun skulle være 75%, og at de sidste 25% af
arbejdstiden skulle bestå i at opbygge en folkekirkelig skoletjeneste i
Lolland-Falsters stift.
I løbet af de sidste 15 år er skoletjenesten vokset. Den omfatter nu 50% af
Annas arbejdstid og der er desuden ansat to mere. Også geografisk er
skoletjenesten vokset til at dække både Guldborgsund, Lolland og
Vordingborg kommuner.
Hvert år udbyder Folkekirkens Skoletjeneste Sylf (Sydsjælland, Lolland og
Falster) omkring 11 projekter og der er omkring 300 klasser tilmeldt
projekterne årligt.
Skoletjenestens formål er at udarbejde udbyde og gennemføre projekter
til støtte for kristendomskundskabsundervisningen i folkeskoler og
friskoler.
Til hvert projekt bliver der udarbejdet et undervisningsmateriale, så
læreren kan undervise i emnet på skolen. Men til projekterne hører også
et besøg i den lokale kirke eller et andet sted, hvor vi har arrangeret et
lærerigt ikke forkyndende arrangement til de mange elever.
Det nyeste projekt i skoletjenesten er bygget op om en julekalender, hvor
eleverne gennem en fiktiv børnebog om de tre børn Karl, Klara og Agnes
lærer om hvordan man har fejret jul på mange
forskellige måder siden vikingetiden.
Med i historien figurerer også en
juleengel, der har lagt navn til
fortællingen.
Bogen og undervisningsvejledningen
startede Anna med at skrive på i
november 2020 og det hele var trykt og
delt ud på skolerne inden efterårsferien
2021.

Julekoncert i Falkerslev kirke

Tirsdag d. 7. december kl. 19.00 er der julejazz
i Falkerslev Kirke.
Signe Juhl - en af Danmarks bedste jazzsangerinder - fortolker sammen
med pianist Martin Seier et repertoire af amerikanske jazzstandards,
nordisk julemusik, julesalmer og engelske christmas carols.

Gratis adgang

______________________________________________________

Coronarestriktioner

I alle fem kirker følger vi de gældende coronarestriktioner. Lige nu
betyder det, at der skal vises coronapas, hvis der deltager over 100
personer. Det vil betyde at man til visse gudstjenester og arrangementer,
hvor vi forventer at kunne blive over 100 personer, vil skulle vise
coronapas.
Skulle der komme yderligere restriktioner, vil det fremgå af kirkernes
hjemmesider.

