Juni-August 2021
Salmesang
Med Luther og reformationen
begyndte menigheden at synge
salmer. Før det 16. århundrede var
det kirkekoret der sang, mens
menigheden andagtsfuldt lyttede
til den latinske sang, som den ikke
forstod, men vidste, at koret sang
henvendt til den treenige Gud eller
de mange helgener, der spillede en
fremtrædende rolle i kirkens
gudstjeneste- og fromhedsliv.
Reformationens brud med den
hidtidige praksis betød, at
menigheden ikke længere blev
repræsenteret over for Gud af et
kor, der sang salmerne på
menighedens vegne, men nu selv

på dens eget modersmål
henvendte sig direkte til den
treenige Gud gennem salmerne.
Salmerne var principielt de
samme, som de hele tiden havde
været: bibelske salmer, hymner og
sekvenser. Forskellen var ene og
alene, at det nu var menigheden,
der selv direkte henvendte sig til
Gud gennem salmerne.
Og så skulle man tro at det hørte
en fjern fortid til, men hele foråret
2021 var det koret eller
kirkesangeren, der i
gudstjenesterne henvendte sig til
Gud på menighedens vegne.
Ovenfra lød påbuddet:
Kirkesangeren skal synge solo.

Selvom Andreas synger dejligt, så
er der enkelte, der har beklaget sig
til mig over, at de ikke måtte synge
med, og jeg selv har da også
syntes, at det var svært ikke at
synge med.
Men for langt de fleste har det ikke
været noget problem, for man kan
ikke sige, at der er en stærk
salmesangstradition i Karleby,
Horreby og Sdr. Alslev kirker. Det
er vist nærmest kun til jul, at
fællessangen er ved at få taget til
at lette.
Men det er jo i grunden ærgerligt,
for der findes ikke meget, der er
bedre end at synge sammen, især
nu, hvor vi alt for længe har været
nødt til at gøre det hver for sig.
Men måske skal vi bare erkende,
at den tid hvor menigheden har
lært alle salmerne i skolen er forbi.
Fællessangens storhedstid lå i
starten af det 20. århundrede. Men
allerede i 50’erne gik det ned ad
bakke med det. Popmusikken blev
populær og i stedet for at synge
selv, lyttede man nu til musik.
Antallet af folk, der lytter til musik
er på ingen måde faldet, med
Spotify på telefonen og earplugs i
øret, så behøver man ikke engang
høre det samme som de andre
hører.
Alligevel skabte nedlukningen i
2020 en trang til at genoptage
fællessangen. Phillip Fabers
morgenssang, der blev sendt
klokken 9, fik en utrolig
popularitet, og det var vel næppe

hans rullende hofter, der gav
succesen.
Men kan vi i kirken bruge den
fornyede glæde for fællessangen
til noget? Kan den betyde, at man
nu igen har lyst til at lære salmer?
Og kan den fjerne vores
sangblufærdighed og frygt for at
synge falsk?
I Kristendommen kan sang være
en vej ind i troen. Sang er noget, vi
gør med hele vores krop og vi
mærker den i vores følelser midt i
verdens larm. Og vel at mærke
ikke kun som individer, men som
fællesskab. Sociologen Émile
Durkheim kalder det for en
”kollektiv brusen”, når vi alle
samstemmes og retter os mod det
samme mål.
Og den tyske sociolog Hartmut
Rosa beskriver fænomenet med
begrebet resonans. Resonans er i
sig selv et musikalsk ord. Det er,
når vi erfarer en genklang i os selv
af det, vi møder eller hører.
Resonansen opbygger mennesket
på ny og giver det en følelse af
anerkendelse – som noget, der
leder tilbage til os selv. Det er en
resonans-erfaring, når vi oplever,
at vi bliver ”hørt” eller ”besvaret”.
Og når vi sidder i kirken og synger
sammen, bevæges vi ind i en
verden af mening og tro – med en
forvandlende virkning i sindets
dybeste lag. På den måde klinger
salmesangen helt ned i de dybeste
lag af vores liv.

Årets konfirmander
I Horreby kirke den 14. august:

I Karleby kirke den 15. august:


















Andreas Lennard Bakø
Augusta Dagmar Køhlert
Esther Westlund Sørensen
Frida Glue Brødsgaard
Izabella Kira Sejr
Karla Nanna Merkel
Katrine Margrethe Kappel
Laura Damgaard Jensen
Lærke Rivli Petersen
Marius Bo Holtse Hansen
Silke Marker Terkildsen

Kaya Sofie Menko Davidsen
Louise Berg
Noah Valdemar Mikkelsen
Villa Krogh Bylov

Minikonfirmand
Efter et år med Coronapause inviteres
alle der går i 3. og 4.klasse igen til at
blive minikonfirmander.
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.
Vi plejer at mødes hver onsdag frem til
efterårsferien, men i år bliver det i stedet en minikonfirmanduge i den
sidste uge af august.
At gå til minikonfirmand er et tilbud for alle, der går på Møllebakkeskolen,
og sker derfor i samarbejde med nabopastoraterne.

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: 20 52 71 07
hokasakirkerne@gmail.com
Gravermedhjælper
Kim Meyer Hansen
Tlf: 20 52 71 07
hokasakirkerne@gmail.com
Kirkesanger i alle tre kirker
Andreas Faaborg Nedergaard
Tlf: 21 28 29 21
Organist i de tre kirker
Julie Lundtoft Nielsen
Formand for menighedsrådet:
Tommy Raahaug
Møllebakkevej 7
4800 Nykøbing F.
Tlf: 40 32 99 20
Næstformand
Kirsten Hansen
Nykøbingvej 178
4800 Nykøbing F
Tlf: 54 44 72 32

Lørdagsdåb
19. juni er der bestilt
lørdagsdåb, men andre er også
velkommen til at deltage i
dåbsgudstjenesten. Dog er der
begrænset antal pladser i
kirken.
Solnedgangsgudstjenester
27. juni 11. juli og 1. august er
der solnedgangsgudstjenester i
de tre kirker.
Her vil der være mulighed for
at synge de dejlige aftensalmer,
og efter gudstjenesten vil der
være mulighed for at gå en tur
op i kirkens tårn, for at se om
solen går ned i vest.

Konfirmation
Medmindre coronarestriktionerne er ophævet til
august, så er årets
konfirmationer kun for
konfirmandernes inviterede
gæster.
Minikonfirmation
29. august afslutter vi årets
minikonfirmanduge, med en
minikonfirmation, hvor
minikonfirmanderne viser,
hvad de har lært.

Karleby
6. juni
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Mette Marie Trankjær
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Mette Marie Trankjær
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Mette Marie Trankjær
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Mette Marie Trankjær
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Mette Marie Trankjær
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Konfirmation

15. august

11. s. e. trinitatis

22. august

10:00
Konfirmation
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14. s.e. trinitatis

9:00

Mette Marie Trankjær

Nyt fra Folkekirkens Skoletjeneste Sylf
Årsplanen for det kommende skoleår er lavet, og er nu ved at blive delt ud
til alle skolerne i Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommune. Her er
hvilke nye projekter vi kan tilbyde:
Julens engel 0.-3.klasse
En spændende julekalender med lokal forankring for de
mindste klassetrin.
Monstre på spil 1.-3. klasse
En højtlæsnings og billedbog med musik om monstre i
kristendom, myter og folketro, samt aktiviteter og kirkebesøg.
Sorg og livsmod 1.-3. klasse
Gennem tegnefilm bliver der i børnehøjde sat fokus på sorg.
Hvordan sorg kan opleves, og hvordan den kan håndteres.
Så syng da! 3.-5. klasse
I årets salmesangsprojekt skal der arbejdes med salmer i
højskolesangbogen og den danske sangtradition.
På sporet af Jesus 4. klasse
Med udgangspunkt i et rollespil, præsenteres eleverne for en
række centrale fortællinger fra Det nye Testamente.
Aluu! – Hej! Takuss – Vi ses! 4. – 5. klasse
Et projekt om kulturmøder mellem den grønlandske og den
danske kultur.
Og Jesus sagde 4. – 6. klasse
Hvad er en lignelse? Hvorfor fortalte Jesus dem, hvem fortalte
han dem til, og hvad kan vi bruge lignelserne til i dag?
Djævelens lærling 5. – 6. klasse
Et projekt om godt og ondt med udgangspunkt i Kenneth Bøgh
Andersens bog af samme navn
Tid til tanke 7. – 10. klasse
En database med artikler billeder og videoer om de 7 emner:
Universet, Tro, Håb, Kærlighed, Humor, Fjendskab og Lykke
Den skyldige 7. – 10. klasse
Hvem er skyldig? Og hvad er de skyldige i? Betyder det noget,
hvilket sindelag en handling er begået med?
Blixen - Skibsdrengens fortælling 7. – 10. klasse
I dette undervisningsprojekt skal eleverne arbejde med Karen
Blixens fortælling om skibsdrengen Simon og syndefaldsmyten.
Hvis du har lyst til at vide mere om projekterne, kan du kigge med på
skoletjenestens hjemmeside. www.sylf.dk

Kirkelige arrangementer i sognene omkring:
Birgitta Pilgrimsvandring
Onsdag den 14. juli vil der være Birgitta Pilgrimsvandring med
sygehuspræst Birthe Friis og sognepræst Tom Friis, Vi indleder
med morgensang i den smukke middelalderlige
Birgittaklosterkirke, Maribo Domkirke kl. 9.00. Efter en kop kaffe
eller the i PilgrimsHuset Maribo går vi 6,5 km. langs Maribo Sø,
forbi det nye Birgitta Kloster, over åbent land og skov ud til
Engestofte Kirke. I kirken findes en gamle Birgitta altertavle fra
Birgittas Klosterkirke i Maribo. Ved kirken spiser vi vores
medbragte madpakke. Efter en lille samling i kirken går vi derefter
de 6,5 km. tilbage til PilgrimsHuset Maribo. Husk vand, madpakke
og evt. noget at sidde på, når vi spiser madpakker i græsset ved
Engestofte Kirke. Tilmelding er ikke nødvendig, men du kan evt.
kontakte Tom på telefon 23 35 00 70 / 54 86 80 42, hvis du har
spørgsmål til vandringen.

Coronarestriktioner
Vinteren og forårets strenge restriktioner er nu ophævet, og vi må
nu være mange flere i kirke, gudstjeneste må vare så længe en
gudstjeneste skal vare og vi må synge.
Men der er desværre stadig restriktioner
Indtil videre må vi maksimalt være:

50 personer i Sdr. Alslev kirke, og
60 personer i Karleby og Horreby kirke
Men skal vi synge skal vi holde to meters afstand og så kan vi
maksimalt være:

25 personer i Sdr. Alslev kirke, og
30 personer i Karleby og Horreby kirke
Vi har stadig fokus på håndhygiejne vi bruger
sprit, inden vi rører ved noget i kirken, og
husker at hoste i albuen. Og vi giver ikke
hinanden hånd.
Har du symptomer på COVID-19, bør du isolere
dig derhjemme.
Vi sørger for at have 1 meters afstand mellem
hinanden.
Når vi synger, holder vi en afstand på 2 meter
mellem hinanden. Derfor er en del af bænkene
afspærret.
Bemærk, at krav om afstand ikke gælder
personer, du bor sammen med.
Hvis du har spørgsmål, så spørg en af kirkens
ansatte.

