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Julekoncert i Horreby kirke 
I år vil der være julekoncert i Horreby kirke fredag den 16. december kl.19:00. 

Det vil være vores kirkesanger Andreas og hans musikalske familie, der synger 

for os og med os. Julesange og salmer vil være flerstemmige, så der er ingen tvivl 

om, at vi snart vil komme i den helt rette julestemning. 

Efter koncerten vil der være kaffe og julekager i våbenhuset. 

 



Sæt kryds i kalenderen 

 

Fredag den 17. marts 2017 vil TV’2 journalist i Mellemøsten, Steffen 

Jensen komme, til Maglebrænde forsamlingshus 

Her vil han klokken 19:00 holde foredrag.  

Foredraget hedder: En journalistisk beretning om bibelen. 

 
Strik 

Der strikkes stadig i huset i Horreby. Og nye strikkere er meget velkomne 

Vi mødes igen onsdag den 11. januar og strikker derefter onsdage i lige uger, 

indtil vejret bliver for godt til at sidde inde og strikke. 

 

 

  



Julefred 

Snart er det december og traditionen tro, er der næppe heller meget julefred over 

de første 23 dage af december i år, men hvis vi er heldige, så når vi alligevel i mål 

i god ro og orden, så vi den 24. kan sætte os godt til rette og lade julefreden sænke 

sig. Glemme alt om stress og jag og lade uenigheder fare, for i stedet at nyde julen 

sammen i familiens skød. 

Men tro nu ikke, at julefred er moderne begreb, der hænger sammen med det 

moderne menneskes stressede hverdag. Begrebet julefred eller Guds fred kender 

man helt tilbage fra middelalderen, hvor den katolske kirke hævdede gudsfreden 

som en pligt for alle. 

I Norge var befalingen om julefred i middelalderen gået over i selve de verdslige 

love: Julefreden begyndte 21. december og skulle vare i tre uger. Enhver 

voldsomhed, begået i denne tid, straffedes med forhøjet bøde. Disse bestemmelser 

stod endnu ved fuld magt også efter reformationen.  

I hele Norden betød julefred også, at man hverken ude eller i hjemmet måtte 

arbejde undtagen det aldeles nødvendige, som kvægets fodring og lignende. Alt 

brænde til huset skulle være hugget i forvejen. Særlig sky nærede man for sysler 

med hjullignende bevægelser, som at spinde, vinde garn, bore med bor, der 

antoges at ville forvolde både den, der udførte dem, og gårdens besætning skade. 

Julen igennem troede man nemlig, at solen selv holdt sig i ro, intet andet måtte da 

heller bevæges rundt. 

Den slags overtro er der vist ingen der tror på længere, alligevel er der stadig god 

grund til at holde julefred, ikke bare fordi der altid er god grund til at holde fred, 

men også så man kan få tid til at mindes. Mindes hvilken helt særlig ting det var 

der skete, den gang Gud sendte sin elskede søn her ned til os. Han gjorde det af 

kærlighed til os mennesker, for at også vi kan forstå og mærke, hvor meget han 

elsker også os. 

Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« 

Og med ét var der sammen med englen en 

himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og 

sang: 

       Ære være Gud i det højeste og på jorden! 

      Fred til mennesker med Guds velbehag!   



 

Sognepræst:  

Anna Sloth Jørgensen  

Tlf: 54 44 73 18  Mail:ASLJ@km.dk 

Tunderup Strandvej 1, Karleby,  

4800 Nykøbing F 

Træffes bedst mandag til torsdag 

fredag er fridag 

Graver i alle tre kirker 

Helene Friis Fuglsang 

Hellersvej 5 

Sønder Alslev 

4800 Nykøbing F 

Tlf: 41 97 52 24 

Gravermedhjælper  

Mette Rasmussen 

Egetvej 5 

Horreby 

4800 Nykøbing F 

Tlf: 21 65 09 66 

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 

Lucia 

I samarbejde med skolen vil der den 11. 

december være Luciagudstjeneste i 

Horreby kirke. Alle elever i 1.-3. klasse 

på Møllebakkeskolen er blevet spurgt om 

de har lyst til at komme over i kirken og 

fejre 3. søndag i advent med Luciaoptog. 
 

Julegudstjenester for børn 

I lighed med tidligere år har vi inviteret 

skolen og Børnehaven i kirke. 

Børnehaven kommer 15.dec. kl.10:00 

Og skolen kommer 20.dec. kl. 8:30 

Nytår 

1. januar mødes vi i kirken, og ønsker 

hinanden godt nytår med et glas 

mousserende vin og et stykke 

kransekage. 

Konfirmandgudstjeneste 

22. januar er det de kommende 

konfirmander, der står for gudstjenesten. 

De vil læse teksterne og sige 

trosbekendelsen, og det vil også være 

dem, der har valgt salmerne og hvad 

prædiken skal handle om. 

Kyndelmisse 

5. februar vil graverne have pyntet 

kirkerne med levende lys, så vi kan holde 

en stille men stemningsfuld gudstjeneste, 

hvor vi kan glæde os til at lyset snart 

vender tilbage. 



 

 Karleby Horreby Sdr. Alslev 
27.november 
1. søndag i advent 

 14:30 
Juletræstændning 

10:30 Kaffe 

4. december 
2. søndag i advent 

 9:00 Kaffe 
Mette Marie Trankjær 

 

11. december 
3. søndag i advent 

10:30 Kaffe 16:00 

Lucia 

 

18. december 
4. søndag i advent 

  10:30  

24. december 

Juleaften 
14:45 16:00 13:30 

25. december 

Juledag 
10:00 11:15  

26. december 

2. juledag 
  10.30 

1.januar 

Nytårsdag 
17.00 

Nytår 

19.00 

Nytår 

 

8. januar 
1. søndag eft. H3K 

 10:30 9:00 

15. januar. 
2. søndag eft. H3K 

10:30 Kaffe   

22. januar 
3. søndag eft. H3K 

 14:00 Kaffe 

Konfirmand 

gudstjeneste 

10:30 Kaffe 

29. januar.  
4. søndag eft. H3K 

 9:00 
Mette Marie Trankjær 

 

5. februar  
Sidste søndag eft. H3K 

17:00 

Kyndelmisse 

19:00 

Kyndelmisse 

 

12. februar 

Septuagesima 
  9:00 Kaffe 

Mette Marie Trankjær 

19.februar 

Sexagesima 
 10.30 Kaffe  

26. februar 

Fastelavn 
10:30 Kaffe 9:00  

5. marts 
1. søndag i fasten 

 9:00 10.30 Kaffe 

  



Nyt fra Folkekirkens Skoletjeneste Sylf 
Her mens året er ved at rinde ud, er vi kun halvvejs i skoleåret, og selvom mange 

projekter i skoletjenesten allerede har løbet af stablen, så er der stadig projekter 

tilbage.  
 

Lige nu er jeg sammen med et par kollegaer fra andre skoletjenester i landet ved 

at lægge sidste hånd på et projekt om Holger Danske. Projektet er lavet i 

samarbejde med forfatteren Josefine Ottesen, der har gendigtet den gamle legende 

som børnebogen Helgi Daner. I vores projekt har hun hjulpet os med at forkorte 

romanen, så den i vores udgave kun er på 100 sider. 
 

Umiddelbart skulle man tro, at Holger Danske myten slet ikke har noget at gøre 

med kristendommen. Men i den oprindelige myte er Holger Danske ikke en stor 

kriger, der skal komme og hjælpe Danmark, når landet er i nød, men en lille 

dansk prins, der bliver bortført af den kristne Kejser Karl den store, for derefter at 

omvende sig til den kristne tro og blive en god ridder i Karl den stores hof. 
 

I vores undervisningsmateriale, er romanen delt op i ni dele, og mellem hvert 

afsnit er der et forslag til en undervisningslektion. De i alt 8 breaks spænder vidt, 

fra historisk information om Karl den store, til debatoplæg om den kristendom, 

som den unge Helgi møder i Frankeriget. 
 

Som afslutning skal eleverne indføres i kristendommens indførelse i Danmark. 

Det sker ved, at de på en hjemmeside får 12 mønter, der stammer fra hver deres 

tidsperiode. Kaster man mønterne i ilden begynder de at tale, og er nu stemmer 

fra fortiden med hver deres holdning til kristendommen. De skal ud fra hvad de 

siger bestemme, hvornår mønterne er fra. 
 

Omnormering af min stilling 

Min kollega Susanne Oxholm i Købelev, er desværre udtrådt af Folkekirkens 

Skoletjeneste Sylf, og der er endnu ikke fundet nogen ny varig løsning, men indtil 

videre er jeg blevet omnormeret, så jeg nu i stedet for at være 75% sognepræst og 

25% skoletjeneste, skal jeg nu være 50% sognepræst og 50% skoletjeneste. I 

praksis betyder det bare lidt mere arbejde til mig, men jeg håber ikke det kommer 

til at gå ud over mit job som sognepræst. 

Anna Sloth Jørgensen 

Læs eventuelt mere på www.Sylf.dk  

http://www.sylf.dk/


Kirkelige arrangementer i sognene omkring:   

Horbelev: Julekoncert i Horbelev Kirke  
Tirsdag d. 27. december kl. 19.30 

Traditionen tro vil der være 

julekoncert med Midtsjællands 

Kammerorkester i Horbelev Kirke 

mellem jul og nytår. Så kom til en 

stemningsfuld koncert, hvor der også 

vil være fællessalmer, tirsdag 27. 

december kl. 19.30. 

Entre 50 kr. 

 

Stubbekøbing: Læsegruppe: 

Vi mødes fredag den 13. januar kl. 10 i Præstemarkens Fælleshus 

Vi læser bøgerne om Sværke slægten, der er lokal historie. 

 

Lutherrejse “I Luthers Fodspor”  27-31. marts 2017   

Torkilstrup – Lillebrænde – Gundslev – Horbelev og Falkerslev Sogne 

inviterer alle, der er interesseret i Luther og reformationen med på en 

bustur til Erfurt, Wittenberg og Wartburg i det tidligere DDR. Rejsen er for 

alle uanset, hvor man bor. Vi skal besøge den ældste og smukke by Erfurt. 

Vi skal bl.a. med på rundvisning i Det Evangeliske Augustinerkloster, hvor 

Martin Luther boede nogle år af sit liv. Vi skal 

se Dronningens broderede alterbordsforhæng, et 

såkaldt antependium – til kirken i Wittenberg. 

Dronningen var selv til stede under indvielsen af 

kirken efter en gennemgribende renovering, den 

2.okt. i år. 

 

Rejseledere på turen: Sognepræst Nina 

Morthorst og Sognepræst Mette Marie 

Trankjær. Turen tilrettelægges i samarbejde 

med Unitas Rejser. Henvendelse. om brochure, 

tilmelding og yderligere oplysninger om pris 

m.m. til Sognepræst Nina Morthorst på tlf.:  61 

20 44 14 E-mail: nm@km.dk.  
  



Lutherår 
31. oktober 2017 er det præcis 500 år siden den tyske reformator Martin 

Luther opsatte sine 95 teser på kirkedøren i Wittenberg.  

 

I den forbindelse arrangerer vi i Karleby, Horreby og Sdr. Alslev pastorat 

et lille aftenskole forløb bestående af tre aftner. 

Alle tre aftner starter klokken 19 og foregår i Præstegården. 

 

 23.januar Luther 

Hvem var han? Hvorfor ville han gerne reformere kirken og 

ikke mindst hvordan lykkedes det ham at komme så langt 

med sine tanker. 

 

 

6. februar Filmaften  

Vi ser filmen Luther, der er en tysk-amerikansk film fra 

2003, filmen skildrer Luthers liv 

 

27. februar Reformationen i Danmark 

Hvorfor blev Danmark evangelisk luthersk og hvad kom det 

til at betyde for den danske kirke.  

 

Man kan deltage i alle tre arrangementer, men arrangementerne vil også 

fint kunne fungere enkeltvis. 

 

Ud over et par små tegnefilm, så vil de to foredrag være krydret med 

billeder og anekdoter fra da jeg var i Erfurt og Wittenberg med 

Kirkehistoriker Martin Schwartz Lausten. 

 

Anna Sloth Jørgensen 

 

Har man lyst til endnu mere kan man selv tage på tur i Luthers fodspor, se 

under kirkelig arrangementer i sognene omkring. 


