
Søndag den 8. oktober kl. 10.00. 

Musikgudstjeneste i Rørvig kirke.  

Til gudstjenesten hører vi musik af J.S. Bach i arrange-

ment for orgel og guitar.  Bl.a. spiller organist Knud 

Wendelboe og kirkesanger Poul Thunbo ”Jesus bleibet 

meine Freude” fra Kantate No. 147 ”Herz und Mund 

und Tat und Leben”   

 

 
 

Tirsdag den 10. oktober kl. 19.30. 

Gadekoncert i Fårevejle kirke. 

Den danske komponist, dirigent og organist Niels W. 

Gade blev født i 1817, og allerede i 1841 blev han ‘ver-

densstjerne’, med ouverturen ”Efterklange af Ossian”.  

I Fårevejle Kirke præsenterer vi kirkemusikeren Gade. 

Organist Vibeke Bjergaard og kirkesanger Eric Holm 

spiller og synger hans musik og binder den sammen 

med en fortælling om hans liv og øvrige virke.  

 

 
 

Onsdag den 11. oktober kl. 20.00.  

Koncertandagt med det grønlandske kor ”Aavaat” i 

Højby kirke. 
Det grønlandske kor ”Aavaat” er dannet af grønlæn-

dere, bosat i Københavnsområdet og vil være kendt af 

mange fra DR-programmet ”Julehilsen til Grønland”, 

hvor koret har deltaget 16 gange.  

Grønlandsk kor- og salmesang har sine rødder i dansk-

norsk og tysk missionsarbejde, men samtidig findes der 

detaljer ved sangstilen, der ikke findes i europæisk kor- 

og salmesang; en karakteristisk flerstemmig lyd med 

forkærlighed for langsomme tempi, bred intonering 

samt glissando når der synges ind på tonerne.  

Ved koncertandagten i Højby kirke vil ”Aavaat” synge 

grønlandske salmer, folkeviser og natursange. 

 

 

Torsdag den 12. oktober kl. 19.00. 

Aftengudstjeneste på tværs af generationer i Gre-

vinge kirke.  

Konfirmanderne i Grevinge kirke medvirker med bøn 

og læsning. Der bliver mulighed for at synge med på 

nye salmer af Iben Krogsdal til gamle og velkendte me-

lodier. ’På prædikenens plads’ skal vi lytte til et eventyr 

af Oscar Wilde. En lidt anderledes gudstjeneste med or-

gel- og klavermusik, fællessang og korsang ved Gre-

vinge Familiegospelkor, hvor unge og ældre stemmer 

mødes. 

 

 
 

 

Torsdag den 12. oktober kl. 19.30. 

Korkoncert i Egebjerg kirke. 

Kom til en smuk og sprudlende korkoncert, der afsluttes 

med en kort andagt. Det er Egebjergkoret, under ledelse 

af Anna Karina Berg, der opfører en række forskellige 

sange fra deres repertoire. 

 

 
 

 

 

 
 

Søndag den 15. oktober kl. 10.30. 

Gospelgudstjeneste i Nykøbing kirke. 

"Da jeg var 16 år, startede jeg med at synge i et gospel-

kor og blev straks grebet af den energi, intensitet og 

kærlighed, der er i gospelmusikken." fortæller Sarah 

Moshage, der vil stå for musikken til gospelgudstjene-

sten i Nykøbing Kirke. Salmerne er denne dag skiftet 

ud, og Sarah vil lede os i friske og swingende gospel-

sange, som menigheden kan synge med på.  
Sarah er en dygtig og erfaren gospelkorleder med utal-

lige workshops i både ind- og udland bag sig.  

 

 

 
 

Søndag den 15. oktober kl. 19.00. 

Vivaldis Gloria i Hørve kirke. 

Gloria er at af Vivaldis mest kendte værker – festlig og 

sprudlende barokmusik. 

Odsherred Kammerkor opfører værket med organist 

Daniel Abildgaard og korets medlemmer som solister. 

Aftenen rundes af med fællessang og aftensange af 

Weyse. 

 

 

 

J. S. Bach 

 

 Niels W. Gade 

”Den røde præst” 

kaldtes Vivaldi i Ve-

nedig. Her er det 

røde hår, efter tidens 

mode, skjult under 

en hvid paryk 



Torsdag den 19. oktober kl. 19.30. 

Koncert med gregoriansk sang i Odden kirke. 

Odden kirke byder på en stemningsfuld koncert med 

koret Magnificat. De vil præsentere os for gregoriansk 

sang. Sangformen er som sungen bøn, der rummer en 

enestående enkelhed og skønhed. Det er enstemmig li-

turgisk sang uden harmonier og uden akkompagnement, 

med latinske tekster fra Det gamle og Det nye Testa-

mente. Sangen foregår ikke efter en fast taktinddeling, 

men man taler om den gregorianske bue, fordi sangen 

følger de enkelte ords og sætningers rytme og derfor be-

væger sig i buer 

Efterfølgende er der kirkekaffe i våbenhuset. 

 

 
 
Lørdag den 21. oktober kl. 11.00 – 12.00 

Gudstjeneste for de mindste med musik og rytme i 

Asnæs kirke. 
Gudstjeneste for småbørn og deres forældre eller bed-

steforældre. Arrangementet tilrettelægges for børn i al-

deren op til to år.  

Dyr er noget af det første, små børn fascineres af, og 

biblen er fuld af dyr – ikke mindst i fortællingen om 

Noas båd. Kom og hør og mærk fortællingen krydret 

med masser af musik og rytmer. Igen i år vil musikpæ-

dagog Anne-Mette Riis medvirke i gudstjenesten.  

Efter gudstjenesten vil der være lidt at spise og drikke. 

Her er en god mulighed for at tage dit lille barn med i 

kirke i fællesskab med andre søde små børn.  

Af hensyn til tilrettelæggelsen vil vi bede om en tilmel-

ding senest tirsdag d. 17. oktober – til Jesper Bukh Arn-

mark 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. 
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