
 
 

Lørdag den 18. oktober kl. 11.00 

Børne-gudstjeneste i Højby kirke 

Højby kirke indbyder børn i alderen 2-6 år og deres forældre 

eller bedsteforældre til børnegudstjeneste.  

Kom og vær med til at "danse en salme"! Vi skal også høre 

historie, synge og lytte til musik og opleve kirkerummet.  

Efter gudstjenesten er der forfriskninger til alle. 

 

 

 
 

Søndag den 19. oktober kl. 15.00 

Gudstjeneste med kærlighed i Hørve kirke 

Love is all you need - eller ”Du skal se dit land fra Vejrhøj 

før du dør”. 

Sammen med sangskrivere og musikere fra Odsherred syn-

ger og lytter vi til viser og salmer om kærlighed.  

Det hele bliver introduceret af tidligere sognepræst Hans 

Anker Jørgensen, der har skrevet de fleste af teksterne. 

Medvirkende:  Kuno Laursen, Albert Madsen, Hans-Jørgen 

Hersperger, Tina Krogsdal, Caroline Friderichsen, Sarah 

Elgeti, Else Agersnap, Bo Strømsholt og Daniel Abildgaard. 
 

  

Menighedsrådene og kirkemusikerne i Ods og Skippinge 

provsti indbyder med denne folder til en række kirkelige 

og musikalske oplevelser ud over det sædvanlige. Om-

kring uge 42 afholdes gudstjenester, andagter og koncer-

ter med en bred vifte af musikalske udtryk. Kirken og 

menighederne udfordres og gamle vaner rystes.  

Vi byder alle velkommen til dette festfyrværkeri af musik 

og gudstjenester. 
 

 
 
 

Asnæs Kirke, Kirkevej 10, 4550 Asnæs 

Grevinge Kirke, Hovedgaden 2A, 4571 Grevinge 

Højby Kirke, Bag Kirken 5, 4573 Højby 

Hørve Kirke, Hørve Kirkevej 2, 4534 Hørve 

Nykøbing Sj. Kirke, Holtets Plads, 4500 Nykøbing Sj. 

Nr. Asmindrup Kirke, Asmindrupvej 47,  

 4572 Nr. Asmindrup  

Odden Kirke, Overbygade 2, 4583 Sjællands Odde 

Vig Kirke, Enghavevej 1, 4560 Vig 
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Lørdag den 11. oktober kl. 15.00 

Middelaldergudstjeneste i Nykøbing Kirke 

Hvordan holdt man gudstjeneste i middelalderen? Talte 

præsten kun på latin og sang man salmer? 

Kom og find 

ud af det, når 

vi fejrer en 

autentisk mes-

se anno 1300 i 

Nykøbing 

kirke. Oplev 

bl.a. de faste 

led i Gudstje-

nesten (Kyrie, 

Gloria, Sanc-

tus, Benedictus 

og Agnus Dei) 

fra Missa de Angelis, englemessen, som har rødder tilbage til 

den tidlige middelalder. Det er sognepræst Benedikte Bris-

son, der forretter messen. Organist Birgit Marcussen, kirke-

sangerne i h.h.v. Fårevejle, Eric Holm, Odden, Alice Sarp og 

Egebjerg, John Boye, leverer den musikalske ledsagelse.  

 

 

Søndag den 12. oktober kl. 15.00 

Stjernestund i Vig kirke 

Der inviteres til opera-koncert med fantastiske Sóla Bra-

gadóttir og Semion Balchem – Der serveres viser, opera-

arier og musicalsange – krydret med ord, bøn og velsignelse. 

 

 
 

Mandag den 13. oktober kl. 19.30 

Orgelkoncert i Grevinge kirke 

Grevinge kirke vil denne dag få besøg af Jakob Lorentzen 

der er organist ved Holmens kirke. For 25 år siden indviede 

han Grevinge kirkes orgel, efter det var blevet udvidet til 13 

stemmer. Overskriften for koncerten er ”Jordens Skabelse – i 

ord og toner”. Det bliver en 

anderledes koncertaften, hvor 

han vil improvisere på orglet 

over en række billeder af Rem-

brandt, Monet, Manet m.fl. 

Indimellem læses fra 1. Mose-

bog om skabelsens syv dage. 

Der bliver således indtryk for 

både øjne og ører denne spæn-

dende aften i Grevinge kirke. 

 

 

 

 

Tirsdag den 14. oktober kl. 19.00 

Engle-gudstjeneste i Odden kirke 

Det er et smukt billede, 

Grundtvig giver i ”Vel-

kommen igen Guds engle 

små”, når han lader engle 

vandre op og ned på sal-

mens tonestige. Og det er 

hjertetale, når Ingemann 

lader en engel gå med 

”lysets glans”. I denne 

musikgudstjeneste vil 

Odden kirkes kor synge 

sange og salmer, som 

lader ”en engel gå gennem 

rummet” med bl.a. Abbas 

”I believe in angels”, fra 

sangen ”I have a dream”. 

Læsningen og prædiken vil kredse om, hvilke engle Grundt-

vig taler om, når vi tror, at vores vej til Gud går gennem 

Kristus. Oplev Odden kirkes kor, kirkesanger og organist 

sætte ord og toner på kendte og nye englesalmer og -sange. 

 

 

 

Torsdag den 16. oktober kl. 19.00 

Musikgudstjeneste – i Nørre Asmindrup kirke  
En kongelig affære – er overskriften for denne festlige mu-

sikgudstjeneste. Der vil blive spillet musik fra Kong Frederik 

VII´s tid. En kongelig affære er en komposition af A. Belcke 

tilegnet kongen i år 1850. Der vil også blive spillet musik af 

Pergolesi, Mozart, Wagner, Bizét m.fl. Det er organist Birgit 

Marcussen og solobasunist Carsten Svanberg, der leverer 

musikken.  

 

 
 

Lørdag den 18. oktober kl. 11.00 

Baby-gudstjeneste i Asnæs kirke 

Asnæs kirke holder en ganske særlig formiddag i kirken for 

babyer og deres forældre. Arrangementet tilrettelægges for 

børn i alderen op til et år. ”Lad de små børn komme til mig” 

– sådan indbød Jesus de allermindste til fællesskab med sig!  

                                             
Det er de ord, der bliver sagt over døbefonten ved hver en 

dåb i kirken. De ord vil vi sætte krop på med musik, rytmer 

og oplevelser i det spændende kirkerum. Undervejs vil der 

være lidt at spise og drikke – både til store og små. Ta´ din 

baby med i kirke i fællesskab med andre lige så søde små 

babyer. Det kan også være muligheden for at arrangere en 

anderledes sammenkomst med mødregruppen! Det er et 

arrangement for alle babyer – også dem, der bor udenfor 

Asnæs sogn, naturligvis! Af hensyn til indkøb af mad og 

drikke vil det være dejligt med en tilmelding senest onsdag 

d. 15. oktober – til Jesper Arnmark, på mail: jarn@km.dk 

eller tlf.: 25710215. 
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