
 

 

 

 

 

 

 

 

 

September - Oktober - November 2018 

 

Hvordan synes du, en gudstjeneste skal være? 
Der er et fastlagt ritual for højmessen, men selv inden for ritualet er der 
valgmuligheder. 

Hvilke bønner skal vi bruge? Skal vi sige eller synge trosbekendelsen? 

Skal vi have nybagt brød til Altergang? og meget mere kan I være med til at 
bestemme.  

Gudstjenesterne klokken 9 og klokken 19, har slet ikke noget ritual, så hvad 
kunne I godt tænke jer, at der var med. 

Det er menighedsrådet og præsten, der bestemmer hvordan en gudstjeneste 
skal være, men vi vil også gerne høre din mening, så mød op i Præstegården: 

Tirsdag den 2. oktober klokken 19:00.  

 



 

Offergaver 
Dybt i ethvert menneske ligger tanken om, at man må yde noget for at 
kunne nyde noget. 
Netop det er også tankegangen bag religiøse ofringer. For at guden er 
med os, må vi også give noget til gengæld. Sådan er tankegangen også i 
Det Gamle Testamente. 
 
Men med Jesus bliver den tankegang vendt på hovedet, her er det 
pludselig Gud selv, der ofrer sig på menneskehedens vegne. Han 
bringer et større offer, end noget vi nogensinde selv kan, og han gør det 
af kærlighed. For kærlighed behøver ikke noget til gengæld. Kærlighed 
elsker og ønsker blot at blive taget imod. 
 
Netop det er det vi viser, at vi gør, hver gang vi går til alters i kirken. 
 
 
Det Gamle Testamente 

Giver Offerdyr 

Offersted Modtager 

 

Kristendommen 

Giver Offerdyr      
                                                 Jesus 

Offersted Modtager 

  



Minikonfirmand 
Alle, der går i 3. og 4.klasse, 
inviteres igen i år til at gå til 
minikonfirmand. 
 
Her kan de tage et mentalt 
hovedspring i kirken, og 
kristendommen ved at gå på 
opdagelse i de gode 
bibelhistorier og kirkens rum. 
Udspring fra prædikestolen er 
dog ikke tilladt. 
 
Minikonfirmandundervisning er 
et supplement til det, man kan 
lære af forældre og skole om 
kirke og kristendom. 
 
Det hele vil foregå i Horreby Kirke torsdage fra 14:15 til ca.15:45 frem til midt i 
november, hvor vi vil invitere forældre, søskende og bedsteforældre med til at 
slutte af. 
Første gang torsdag den 13.september. 
 

Konfirmand 
Også elever i 7. Klasse inviteres som altid til 
 at ”gå til præst”.  
 

Vi har allerede holdt konfirmandindskrivning, men  
man kan stadig nå at være med. 
Vi starter fredag den 28. september klokken 19:30 i  
Sdr. Alslev kirke, hvor vi skal overnatte.  
 

Men ellers foregår det onsdage fra 8:00-9:30. Første gang 24.oktober. 
Husk: at selvom man ikke er døbt, er der stadig mulighed for ”at gå til præst” 
 
Se kirkens hjemmeside på:  
www.karlebykirke.dk 
www.horrebykirke.dk eller 
www.sdralslevkirke.dk 

http://www.karlebykirke.dk/
http://www.horrebykirke.dk/
http://www.sdralslevkirke.dk/


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  

Kim Meyer Hansen 
Tlf: 21720820 
 

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  

Pizzagudstjeneste 

Er en gudstjeneste, for alle der kan 
lide Pizza, hvor man kan blive mæt 
i både krop og sjæl. 

 
Høstgudstjenester 

Vi fejrer at høsten er kommet i hus 
(stor som lille) og efter 
gudstjenesten er der mulighed for 
at give af sit overskud til dem der 
ikke har så meget. Der vil også 
være kirkekaffe 
Man er stadig velkommen til at 
komme med havens høst af 
blomster frugt og grønsager til 
pynt i kirken. 

 
Alle Helgen 

Ved gudstjenesten Alle helgens 
søndag den 1. november vil 
navnene blive læst op, og der vil 
blive tændt et lys for alle dem vi 
har mistet i det forgangne år. 
Efter gudstjenesten tager vi lysene 
med på kirkegården. 
Men da sorgen over at have mistet 
en af sine kære jo ikke 
nødvendigvis slutter blot fordi der 
er gået mere end et år, så vil der 
også være mulighed for at tænde 
et lys for dem. 

 
1. Søndag i advent 

Inden vi tænder juletræet på 
Mejerigrunden, mødes vi i kirken 
for at holde gudstjeneste og synge 
de dejlige adventssalmer 



                                                 Karleby Horreby Sdr. Alslev 

2. september 
14. s.e. trinitatis                               

 10:30  

9. september 
15. s.e. trinitatis 

10:30 

Høst Kaffe 

  

14. september 

 

 17:00 
Pizzagudstjeneste 

 

16. september 
16. s.e. trinitatis                               

 10:30 

Høst Kaffe 

19:00 

Høst Kaffe 

23. september 
17. s.e. trinitatis                               

9:00 
Mette Marie Trankjær 

  

30. september 
18. s.e. trinitatis                               

 9:00 10:30 

7. oktober 
19. s.e. trinitatis 

 19:00  

14. oktober 
20. s.e. trinitatis 

  9:00 
Mette Marie Trankjær 

21. oktober 
21. s.e. trinitatis 

 9:00 
Mette Marie Trankjær 

 

28. oktober 
22. s.e. trinitatis 

9:00 10:30  

4. november 
Alle Helgens søndag 

19:00 17:00 10:30 

11. november 
24. s.e.tinitatis 

 10:30  

16. november 

 

 17:00 
Pizzagudstjeneste 

 

17.november  11:00 

Lørdagsdåb 

 

18. november 
25. s.e.tinitatis 

10:30   

25. november 
Sidste søndag i kirkeåret 

  10:30 

2. december 
1. søndag i advent 

10:30 14:30  

 



Folkekirkens Skoletjeneste Sylf 
Guder og gaver 
Et af de første projekter, der løber af 
stablen i dette skoleår er projektet Guder 
og gaver, der sætter fokus på ofringer og 
ofringernes religiøse betydning. 
 
Eleverne tager på en tidsrejse tilbage til 
jernalderen, hvor menneskeofringer ikke 

var 
utænkelige, og til vikingetiden, hvor blót 
offeret var en vigtig del af vikingernes 
religiøse liv. 
 
Alt dette sammenlignes med Kain og Abels 
offer til Gud, og historien hvor Abraham 
næsten ofrer sin højtelskede søn Isak. 

Inden eleverne til sidst kigger på hvordan 
det i kristendommen er guden/Jesus, der 
ofrer sig for os mennesker, og ikke os 
mennesker, der ofrer til Gud. 
 
Hele projektet er blevet til i samarbejde 
med Sagnlandet Lejre, hvor 4 heldige 

klasser 
skal på tur til. Møllebakkeskolen er 
desværre ikke en af de heldige. Men her 
kan de ligesom alle andre nyde godt af den 
elevbog, der er blevet lavet, med billeder 
fra Lejre. Og så selvfølgelig historier om 
fortid og nutid. 
 

 
 
Hvis du har lyst til at vide mere, kan du 
kigge med på skoletjenestens hjemmeside. 
www.sylf.dk 
   

http://www.sylf.dk/


Kirkelige arrangementer i sognene omkring:  

Horbelevkoret 
Horbelevkoret er begyndt på en ny sæson, men nye sangere kan endnu nå at 
være med. I september holder vi korprøve 12. og 26. fra kl. 19-22 i 
konfirmandstuen. Yderligere oplysninger om koret - også øvrige korprøver - kan 
læses på korets hjemmeside: www.horbelevkoret.dk. 
 

Babysalmesang i Horbelev Kirke 
Onsdagene 19/9 - 26/9 - 3/10 - 24/10 og 31/10 kl. 10.30. Vi 
synger og danser med de små i ca. 45 min, herefter kaffe og 
snak i konfirmandstuen. Tilmelding til sognepræst Mette 
Marie Trankjær på mtr@km.dk, sms: 20710603. 
 

Stubbekøbing Kirkes Børnekor 
Starter ny sæson TORSDAG DEN 30.AUGUST KL. 15-16.30. 
Kontakt: Liza Littau LL@km.dk tel. 5071 1775. Vi synger 
gamle og nye sange, lærer Disney sange og et nyt 
julestykke, og sidst men ikke mindst hygger vi os. 
 

Koncert med WENZELL OG BUGGE 
LØRDAG DEN 15. SEPTEMBER KL. 15 
i Stubbekøbing kirke. Ronnie Kot Wenzell 
spiller marimba og andet slagtøj, der 
underbygger musikken med rytme, og 
Kristian Bugge spiller violin. De to har kendt 
hinanden fra de gik på Musikkonservatoriet, og selvom deres veje er gået i 
forskellige retninger, Ronnie er ansat ved konservatoriet i Rio de Janeiro, så 
mødes de jævnligt og holder koncerter. I år er de på turné i Skandinavien, og vi er 
heldige, at de vil komme forbi Stubbekøbing. De blander på en spændende måde 
traditionel Folkemusik med den klassiske musik. 
 

Musikgudstjeneste i Horbelev Kirke 
Tirsdag 4. oktober kl. 19.30 vil der være musikgudstjeneste hvor organist 
Flemming Christian Hansen og Sakskøbing Kammerkor medvirker. 
 

KONCERT i Stubbekøbing kirke  
Torsdag den 22. november kl 19.00 er der med Copenhagen Guitar Duo. Allan 

Sjølin og Martin Buono har spillet sammen i over 15 år, 
for de mødte allerede hinanden på Guldborgsund 
Musikskole og har sådan set fulgtes ad til de afsluttede 
solistklassen på Musikkonservatoriet i 2015. De spiller 
forskellige genrer med en egen form for skæv humor.   



Pizza gudstjenester 
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 gudstjenesterne er i gang bestiller 

graveren pizzaer, så de er klar til at spise 

efterfølgende.  

 
 
 

Vand - fredag den 14. september klokken 17 

Temaet for septembers Pizzagudstjeneste vil være vand.  

Vand er både livgivende, men kan også være dræbende.  

Eksempler fra Biblen og nutiden smelter sammen i en 

kort gudstjeneste for folk i alle aldre. 

 

 

Fristelser - fredag den 16. november klokken 17 

I november vil temaet for pizzagudstjenesten være 

fristelser.  

Kan slangen også friste dig? 

Biblens historier om fristelser, og eksempler på mere 

nutidige fristelser, forsøger at skabe eftertænksomhed. 

Hvilke fristelser skal man kæmpe imod? hvilke fristelser må man gerne 

give efter for? 

 


