
Søndag den 9. oktober kl 14.00. 

Koncert med ”Munkekoret ” i Vallekilde kirke.  

Kalundborg Organum Ensemble ”Munkekoret” blev startet i 

2013 under ledelse af korleder Andreas Bigom. Koret har det 

formål at formidle og 

opføre middelalderens 

kirkemusik så autentisk 

som muligt. Koret be-

står af 10 mænd, som 

vil fremføre værker fra 

Renæssancen og mo-

derne korværker. 

Der vil være en lille 

forfriskning efter kon-

certen. 

 

 

Søndag den 9. oktober kl. 19.00. 

Musikgudstjeneste i Grevinge kirke. 

Oplev en stemningsfuld gudstjeneste, hvor der vil være flere 

sangere og instrumentalister, der opfører moderne og klassisk 

musik. Der vil være kendte og ukendte oplæsere, der læser 

nye og gamle tekster. Nye elementer, der sammen med de 

kendte, vil give gæsterne i kirkerummet tid til at reflektere 

over indtryk undervejs i gudstjenesten. Give tid til at danne 

billeder på nethinden på baggrund af fællessangens og soli-

sternes ord, toner og klange. 

 

 

Tirsdag den 11. oktober kl. 20.00.  

Koncertandagt med "Húsakorid" i Højby kirke 

Der venter en spændende oplevelse, når det færøske kor 

"Húsakorid" kommer til Højby kirke. 

Húsakorid betyder "husets kor" fordi de ca. 40 medlemmer 

øver i Det færøske hus på Vesterbrogade i København. Koret 

blev stiftet i 1971 af færøske studenter i København. Ved an-

dagten i Højby kirke ledes koret af Tóra Vestergaard. 

 

 

Onsdag den 12. oktober kl. 19.30. 

En aften med Shakespeare i Korskirken i Vallekilde. 

Vi fejrer 400-året for Shakespeares død med en musikguds-

tjeneste, hvor Shakespeares digte, sonetter og dramatiske 

værker er i centrum, dertil bl.a. musik komponeret til lejlig-

heden. Musikken leveres af Elsebeth Pallsdottur Nolsøe 

Lund, sanger og Jesper Løvdal, tenor- og sopransaxofonist, 

der vil blive akkompagneret af kirkens organist Hanne Helle-

die der også er pianist og komponist. 

Kom til en poetisk og “sindsoprivende” aften i Korskirken 

 

 

 

Torsdag den 13. oktober kl. 16.00.  

Koncert med Nordiske Folketoner i Vig kirke. 
Koncertsanger Annette Schiøtz og organist, komponist og 

guitarist Aksel Krogsgaard Olesen vil fremføre et program 

med nordiske folkesange. Man 

kommer til at høre gamle verds-

lige folkesange, nyere komposi-

tioner og religiøse folketoner 

sunget a cappella, som Annette 

har gjort til sit speciale. Vi vil 

afrunde med at fejre Jeppe Aa- 

kjærs 150 års fødselsdag med et 

par fællessange. 

 

 

 

 

 

Torsdag den 13. oktober kl. 19.30. 

Korkoncert i Egebjerg kirke. 

Kom til en smuk korkoncert, der afsluttes med en kort an-

dagt. Det er Egebjergkoret, under ledelse af Anna Karina 

Berg, der opfører en buket af klassiske numre fra deres reper-

toire. 

 

 

 
 

 

Lørdag den 15. oktober kl. 16.00. 

Musikgudstjeneste for ”Luther øren” i Odden kirke.  

Odden kirke får denne dag besøg af organist Flemming Hjort 

Kristensen, der på kirkens nye orgel vil give menigheden en 

oplevelse af den musik som Martin Luthers reformation af 

kirken inspirerede datidens komponister til. Der vil blive sun-

get salmer af Luther, fortalt om Luthers reformation og dens 

betydning for gudstjenesten og for det danske sprog. Der vil 

bliver spillet musik af Bach, Buxtehude, Wechmann og Wal-

ter. Der bydes kaffe i våbenhuset efter gudstjenesten. 

 

 

Søndag den 16. oktober kl. 10.00. 

Gudstjeneste med barokmusik i Rørvig kirke. 

Rørvig Kirke fylder gudstjenesten med baroktoner.  

Kirkens organist Knud Wendelboe, kirkesanger Annette 

Schiøtz og tværfløjtenist Kirsten Pind Olesen står for musik-

ken. Der vil blive spillet fin barokmusik, med et præludium 

af Bach- Gounod for fløjte og orgel, en motet af Händel for 

fløjte, orgel og sang og et postludium af Charpentier for fløjte 

og orgel. 

 

 



Tirsdag den 18. oktober kl. 19.30. 

Gudstjeneste med musik af Leonard Cohen  

i Fårevejle Kirke.  

Præsten og musikeren Tommy Corfixen har sammensat guds-

tjenesteforløbet ud fra bibeltekster samt tekster og musik af 

Leonard Cohen. Cohens poesi, som mange har hørt og ken-

der, rummer megen kristen forkyndelse.  

Menighedsrådet byder på en forfriskning straks efter gudstje-

nesten, således at alle får mulighed for at drøfte og kommen-

tere denne særlige gudstjenesteform. Det sker i menighedshu-

set over for kirken. 

 

 
 

 

Lørdag den 22. oktober kl. 11.00 – 12.00 

Babygudstjeneste med musik, rytme og oplevelser i  

Asnæs kirke. 

Kom til en ganske særlig formiddag i kirken for babyer (op til 

2 år) og deres forældre.  

”Lad der blive lys” er det første, Gud siger, og lyset er også 

noget af det første, et nyfødt barn sanser. Vi vil sanse os gen-

nem skabelsesberetningen sammen med de mindste. Igen i år 

vil musikpædagog Anne-Mette Riis medvirke i gudstjenesten. 

Undervejs vil der være lidt at spise og drikke – både til store 

og små. 

Her er en god mulighed for at tage din baby med i kirke i fæl-

lesskab med andre babyer - eller arrangere en udvidet og an-

derledes sammenkomst med mødregruppen! Det er et arran-

gement for alle babyer – også dem, der bor uden for Asnæs 

sogn! 

Af hensyn til tilrettelæggelsen af gudstjenesten og indkøb af 

mad og drikke vil det være dejligt med en tilmelding senest 

tirsdag d. 18. oktober – til Jesper Bukh Arnmark på mail: 

jarn@km.dk eller tlf.: 25710215. 

  

Menighedsrådene og kirkemusikerne i Ods og Skippinge 

provsti indbyder med denne folder til en række kirkelige og 

musikalske oplevelser ud over det sædvanlige. I uge 41 og 42 

afholdes gudstjenester, andagter og koncerter med en bred 

vifte af musikalske udtryk. Kirken og menighederne udfor-

dres og gamle vaner rystes.  

Vi byder alle velkommen til dette festfyrværkeri af musik og 

gudstjenester. 
 

 
 
 

Asnæs Kirke, Kirkevej 10, 4550 Asnæs 

Egebjerg Kirke, Ved Kirken 8, 4500 Nykøbing Sj. 

Fårevejle Kirke, F. Kirkevej 35, 4540 Fårevejle 

Grevinge Kirke, Hovedgaden 2A, 4571 Grevinge 

Højby Kirke, Bag Kirken 5, 4573 Højby 

Odden Kirke, Overbygade 2, 4583 Sjællands Odde 

Rørvig Kirke, Rørvig Kirkevej 43, 4581 Rørvig 

Vallekilde Kirke, Kirkestien 21, 4534 Hørve 

Vallekilde Korskirke, Triersvej 2, 4534 Hørve 

Vig Kirke, Enghavevej 1, 4560 Vig 
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