
Søndag den 7. oktober kl. 10.30. 

Musikgudstjeneste i Odden kirke.  

Med tidl. domorganist Flemming Dreisig på orgel-

bænken holder vi en udvidet musikgudstjeneste, hvor 

han spiller Franz Liszt: Der Pabsthymnus, F.L.Æ. 

Kunzen: Poco adagio i F-dur, Cèsar Franck: Canta-

bile i H-dur, Felix Mendelssohn: Sonate i A-dur, 

1.sats.  

 

Søndag den 7. oktober kl. 10.30. 

Musikgudstjeneste i Rørvig kirke.  

Rørvig kirke fyldes med skøn renæssancemusik. Un-

der gudstjenesten spiller kirkesanger Poul Thunbo og 

organist Knud Wendelboe guitarduetter fra renæssan-

cetiden med musik af bl.a. John Dowland. 

 

Søndag den 7. oktober kl. 16.00. 

Skumringsstund i Vig kirke.  

Oplev skumringsstunden i Vig kirke, hvor ord og fly-

geltoner meditativt vil veksle - krydret med sang og 

bøn. Digter og kunstner Lone Nielsen samt sogne-

præst Annette Berg leverer ordene og organist Arild 

Bjørn sidder ved tangenterne. Kirken vil være oplyst 

af levende lys. Efter Skumringsstunden vil der være 

et mindre traktement i våbenhuset. 

 

Tirsdag den 9. oktober kl. 19.00. 

Aftenandagt i Korskirken. 

Med afsæt i Caspar David Friedrich´s maleri "Van-

dreren", som projiceres op på kirkens hvælvinger, 

lægger præst og organist op til 

refleksion over temaet menne-

ske, natur, evighed. Digte og 

andre tekster fra bibel og skøn-

litteratur veksler med både ny-

komponerede og velkendte to-

ner. Medvirkende: Hanne Hel-

ledie (klaver), Julie Kock 

(cello) samt valgmenighedens 

præst Janne Sulkjær.  

"Luk dit fysiske øje, så du kan se dit billede med dit 

sjælelige øje først. Bring så det frem i lyset, som du 

har set i mørket, så det kan påvirke andre udefra og 

ind".  - Caspar David Friedrich 

Onsdag den 10. oktober kl. 19.00.  

Koncert i Grevinge kirke. 
Grevinge Familie Gospelkor vil denne aften optræde 

sammen med musikerne Maud og Langkilde. Der vil 

blive sunget både engelske og danske salmer, rytmi-

ske sange, gospel og evergreens. Der vil være fælles-

sang med efterårets salmer og sange. Sangene vil 

blive bundet sammen af udvalgte bibeltekster. 

 

Torsdag den 11. oktober kl. 19.30. 

Korandagt i Egebjerg kirke. 

Egebjergkoret, under ledelse af Anna Karina Berg, vil 

opføre en række forskellige sange fra deres repertoire 

og der vil også være fællessang. 

 

Torsdag den 11. oktober kl. 19.30. 

Musikforedrag i Fårevejle Kirke 

Under Luther-citatet: Djævelen skal 

ikke have alle de gode melodier for 

sig selv” vil organisten Jens Ram-

sing gøre status over kirkemusikken, 

som den er her og nu, men også for 

dens baggrund, samt kaste et blik 

fremad mod nye tendenser og ønsker. Jens Ramsing 

er en kompetent ildsjæl mht. den musikalske gudstje-

neste og hans foredrag understøttes af levende musik 

og sang.  

 

 

Lørdag den 13. oktober kl. 14.00. 

Koncert med Ars Nova koret i Hørve kirke. 

Ars Nova koret består af 12 sangere og deres dirigent; 

Nicolai Worsaae. Han har skrevet et stykke med titlen 

”War affairs” der uropføres ved koncerten. En histo-

rie om de menneskelige relationer og hvordan de på-

virkes i krigstid, når den ene part er udstationeret i et 

andet land. Kormedlemmerne vil i dette stykke være 

opdelt parvis eller i mindre fraktioner – så stykket, 

der har en varighed på ca. 20 min. – vil virke som et 

skuespil. Efter koncerten vil der være en forfriskning. 

 

 
 

Søndag den 14. oktober kl. 10.30. 

Musikgudstjeneste i Nykøbing kirke. 

Ved denne særlige musikgudstjeneste vil kirkens 

flotte flygel klinge af smukke klange, når organist Ti-

mon Müller slår tonerne an til efterårets sange fra 

salme- og højskolesangbogen.  

 

Tirsdag den 16. oktober kl. 19.30. 

Koncert med Politikoret i Odden kirke. 

Københavns Politi Sangkor er et af de ældste mands-

kor i Danmark. En af korets formålsparagraffer er, "at 

synge for borgerne og derved bidrage til at fremme 

tillid og forståelse mellem borger og politi". Korets 

repertoire spænder vidt, fra danske sange til Bee Gees 

og Stevie Wonder.  

 

 
 



Torsdag den 18. oktober kl. 19.30. 

Koncert med Valfart i Højby kirke. 

Valfart blev dannet i 2012, da Christian Riisgaard 

blev bedt om at komponere musik til et kirkespil på 

Limfjordsøen Mors. Kirkespillet blev den festlige 

indledning til den første pilgrimsvandring der blev ar-

rangeret på øen. Kirkespillet er en odyssé i nordisk 

folketone med afstikkere til bl.a. Balkan og Mellem-

østen.    

 

 
 

Søndag den 21. oktober kl. 16.00 

Musikandagt med Odsherreds Kammerkor i  

Asnæs kirke. 
Vi fejrer musikandagt med Odsherreds kammerkor 

under ledelse af dirigent Bjørn Monberg. Vi synger 

nogle af vore smukke efterårs-salmer, så der er lagt 

op til en stemningsfuld gudstjeneste, som formentlig 

bliver Susanne Thisteds sidste gudstjeneste i Asnæs 

efter et halvt års vikariat. 

 

 

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 

udfordres 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 2, 4571 Grevinge 

Højby Kirke, Bag Kirken 5, 4573 Højby 

Hørve Kirke, Hørve Kirkevej 12, 4534 Hørve 

Korskirken, Triersvej 2, 4534 Hørve 

Nykøbing Kirke, Holtets Plads, 4500 Nyk. Sj. 

Odden Kirke, Overbygade 2, 4583 Sjællands Odde 

Rørvig Kirke, Rørvig Kirkevej 43, 4581 Rørvig 

Vig Kirke, Gl. Nykøbingvej 2, 4560 Vig 

 

www.odsherredkirkemusik.dk 

 

Der er fri entre til alle arrangementer 

Odsherred 

Kirkemusik 

Festival 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

7/10 - 21/10 

2018 

 


