
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kirkebladet 
Karleby  

Horreby 

Sdr. Alslev 

Horbelev 

Falkerslev 

 

Juni 2022 
- 

August 2022 
 



Adresser 

Karleby Horreby og Sdr. Alslev 
sogne: 
 

Sognepræst:  
Anna Sloth Jørgensen  
Tunderup Strandvej 1, Karleby,  
4800 Nykøbing F 
Tlf: 54 44 73 18   
ASLJ@km.dk 
Fredag er normalt fridag 
 

Graver i alle tre kirker 
Helle Egegaard Gammel 
Donnemosevej 
4800 Nykøbing F 
Tlf: 20 52 71 07 
hokasakirkerne@gmail.com 
 

Formand for menighedsrådet i 
Karleby Horreby og Sdr. Alslev:  
Tommy Raahaug 
Møllebakkevej 7 
4800 Nykøbing F.  
Tlf: 40 32 99 20 
 

Kirkenes hjemmeside: 
www.Karlebykirke.dk 
www.Horrebykirke.dk 
www.Sdralslevkirke.dk 

Horbelev og Falkerslev sogne: 
 

Sognepræst: 
Mette Marie Trankjær 
Bønnetvej 6,  
4871 Horbelev 
mtr@km.dk  
Tel: 54 44 51 24 
Træffes bedst tirsdag -fredag 12-
13, torsdag tillige 18-19 
Mandag er fridag 
 

Graver i Horbelev og Falkerslev: 
Lisbeth Bülow: 21 56 41 21 
Træffes bedst.  Tirsdag til fredag: 
9.00-9.30 og 12.00- 12.30 
horbelevgraverkontor@gmail.com 
Mandag er fridag 
 

Formand for Horbelev 
menighedsråd:  
Anne- Grethe Andersen 
20 44 86 91  
anne-grethe18@hotmail.com 
 

Formand for Falkerslev 
menighedsråd: 
Hans Hare 30 29 93 07 
hgaard29@gmail.com 
 

Kirkenes hjemmeside: 
www.horbelevkirke.dk 
www.falkerslevkirke.dk 
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Minikonfirmanduge  

Alle der går i 3. og 4. klasse på Møllebakkeskolen inviteres igen i år til at gå til 

minikonfirmand. 

Ligesom sidste år foregår forløbet over 5 dage i år i uge 35. 

 

Vi tager udgangspunkt i de gode bibelhistorier, men vi skal ikke bare høre 

bibelhistorier vi skal også lege dem. 

 

Vi skal synge, lege og lave teater,  

lave en masse kreativt 

og selvfølgelig spise kage eller boller og 

hygge. 

 

 

 

 

 

 

 

Minikonfirmandundervisning er et supplement til det, man kan lære af 
forældre og skole om, kirke og kristendom. Det meste foregår i Horreby kirke 
så vi kan gå på opdagelse i kirkerummet.  

Kender du en der går i 3. eller 4. klasse på Møllebakkeskolen, så spørg om 
ikke det er noget for dem. I hverdagene vil minikonfirmanderne blive hentet 
på skolen efter skoletid, og dem, der ikke bliver hentet i kirken bagefter, kan 
blive kørt hjem eller fulgt tilbage til skolen.  

Det er frivilligt og gratis at deltage. Vi kræver blot, at man opfører sig 
ordentligt. 



Det sker i Horbelev og Falkerslev: 

Friluftsgudstjeneste med konfirmandindskrivning 

Når naturen holder pinsefest, indskrives konfirmander 2023 

Det foregår i forbindelse med en friluftsgudstjeneste i 
Horbelev Præstegårdshave d. 6. juni kl. 11.00 

Skulle vejret være helt på tværs, går vi over vejen og 
fejrer gudstjeneste i kirken.  

Alle (også ikke konfirmander) er selvfølgelig velkommen til 
gudstjenesten. 

 

 

Stillegudstjeneste – en anden måde at gå i kirke på 

Stillegudstjenesten har en helt anden form end om søndagen. 

Der er ingen musik eller salmesang, præsten er ikke i ornat og står ikke for 
alteret eller på prædikestolen, men hvad så? 

Præsten leder stillegudstjenesten siddende bagerst i kirken, så man har frit 
udsyn til rummet. Gudstjenesten varer en lille time og indrammes af 
nådeshilsen, Fadervor og velsignelse. Dér imellem tales kroppen ind i en 
opmærksom ro. Man får gode ord fra bibel og andagtslitteratur at bringe 
med sig ind i de perioder af stilhed, der udgør den væsentligste del af 
gudstjenesten, hvor man ganske enkelt stiller sig, så Guds ånd kan komme til 
at virke i én. 

Stillegudstjenesterne finder sted ca. en gang om måneden i Horbelev kirke på 
onsdage kl. 19.00, i sommerperioden: 

15. juni kl. 19.00 

20. juli kl. 19.00 

10.august kl. 19.00 

 

" Toner af Guld " kommer igen  
Sidste sommer havde vi en meget velbesøgt koncert med duoen " Toner af 
guld", som i et koncertforedrag sang og talte os gennem den legendariske TV-
serie " Matador" - og I kan godt begynde at glæde jer og sætte kryds i 
kalenderen d. 8. september kl. 19.00, for da kommer de igen og leder os 
gennem musikuniverset fra de gamle danske film.  



 Horbelev Falkerslev 

5.juni 
Pinsedag 

10.30 9:30 

6. juni 
2. Pinsedag 

11.00 
 Friluftsgudstjeneste med 
Konfirmandindskrivning 

Se Horbelev 
præstegårdshave 

12. juni 
Trinitatis søndag 

Se Falkerslev 10.30 

15. juni  
Stillegudstjeneste 

19.00  

19. juni 
1. søndag efter trinitatis 

9.30 
Anna Sloth Jørgensen 

Se Horbelev kirke 
 

26. juni 
2. søndag efter trinitatis 

Se Falkerslev 9.30 
Anna Sloth Jørgensen 

3. juli 
3. søndag efter trinitatis 

19.00 
Anna Sloth Jørgensen 

Se Horbelev 

10.juli 
4. søndag efter trinitatis 

Se Falkerslev kirke 10.30 
Anna Sloth Jørgensen 

17. juli 
5. søndag efter trinitatis 

10.30 Se Horbelev kirke 

20.juli  
Stillegudstjeneste 

19.00 Se Horbelev kirke 

24. juli 
6. søndag efter trinitatis 

Se Falkerslev kirke 
 

10.30 

31. juli 
7. søndag efter trinitatis 

9.30 Se Horbelev kirke 

7. august 
8. søndag efter trinitatis 

10.30 Se Horbelev kirke 

10. august 
Stillegudstjeneste 

19.00 Se Horbelev kirke 

14. august 
9. søndag efter trinitatis 

Se Falkerslev kirke 19.00 

21. august 
10. søndag efter trinitatis 

10.30 Se Horbelev kirke 

28. august 
11. søndag efter trinitatis 

Se Falkerslev kirke 9.30 
Anna Sloth Jørgensen 

 
 

 



Skal trosbekendelserne fornys? 

I den danske folkekirke har vi tre trosbekendelser: Den 
apostolske, den nicænske og den athanasianske. Den sidste 
bruges ikke i gudstjenestesammenhæng og mange kender heller 
ikke den nicænske, selv om den står i salmebogen side og side 
med den apostolske, som er den der lyder ved hver gudstjeneste 
og ved døbefonten, fordi den er vores dåbspagt. I Horbelev og 
Falkerslev kirker bruges den nicænske på højhelligdage og i 
Helligtrekongerstiden. 

I de senere år har det været på tale om at trosbekendelserne skulle have en 
anden ordlyd og i den forbindelse gav flere forfattere et bud på hvordan den 
kunne lyde. Her kommer to. Den første af digteren Simon Grotrian, som vi 
desværre mistede alt for tidligt, den anden af forfatterinden Suzanne 
Brøgger. Hvad enten man nu mener trosbekendelsen trænger til fornyelse 
eller ej, skader det aldrig at forsøge at formulere hvad det vil sige at tro. 

 

 Simon Grotrian, digter 

Vi tror på Jesus Kristus, vores bror og frelser, som 
vil samle os alle i Paradis, når dette liv er forbi,  

og som har vundet over Djævelen, vores værste 
fjende. Vi tror, at al lidelse og smerte vil forsvinde, 

og at Dommedag vil rense os for enhver tvivl og 
synd. Vi tror på Gud, vores far i Himlen, som har 

skabt os og alt det gode, vi ser, han som mætter os 
og er kærlighed. Vi tror på Helligånden, der 

giver os vort åndedræt og holder den levende samtale i gang. Vi tror på 
Folkekirken som et ståsted 

og hjem for alle fortabte. Vi tror på, at verden er begyndelse, og at alt skal 
blive nyt. Amen.  



Suzanne Brøgger, forfatterinder  

JA, vi forsager hjertens gerne djævlen og hans 
lillesøster, som man fx kan møde i Paris, på hjørnet 
af Rue Mouffetard. Og JA, vi forsager ved samme 
lejlighed ubevidsthedens fantastiske påfund og 
fascinerende forklædninger - velvidende at vi 
dermed risikerer at blive fejede og prydede og som 
følge deraf - inderligt fortabte. 

Men JA, vi tror ganske givet og erfarer uafladeligt, at livet skabes hvert 
øjeblik, både Natlys, charms og quarks, at der er mere, hvor det kommer fra, 
og at det overvælder og overgår vores vildeste fantasi. 

Og ligesom vi forelsker os i næsten og elsker de nærmeste tror vi simpelt hen 
på livets lys som vejen og sandheden. 

Vi må tro, og derfor tror vi med glæde, at livets barn er undfanget af den 
ubegrænsede kærlighed og ved den moderlige afmagt født af en piv-åben, 
himmelråbende, godtroende kvinde i uendelig ømhed. 

Og vi tror gerne, at dette barn blev pint og plaget, da vi kender menneskene 
fra os selv. Og vi tror stensikkert, at han 

ulykkeligvis blev slået ihjel og begravet, men at han rejste sig gennem døden, 
og at kærlighedens stærkeste tegn er livets overvindelse af al død og 
forræderi. 

Og JA vi tror, at vejen, sandheden og livet regerer og altid vil fortælle os den 
sidste historie, selvom vi aldrig ved, hvordan den vil ende eller hvordan 
kærligheden vil vise sig. 

For JA, vi tror på kærligheden i mellem os, og at kirken opstår ethvert sted, 
hvor der viser sig et sandt, uselvisk fællesskab mellem mennesker. 

Vi tror på den helt grundløse tilgivelse og på kødets opstandelse, hvad enten 
det sker i form af et fløjlsblad, frugtkød, en farvet fjer, stribet pels, finner eller 
vinger. Og vi tror på det evige liv, fordi alt hvad vi husker af hjertet genopstår 
og lever videre i erindringen, inklusive myrer og molekyler. 

Og JA, med al vor passion - godt ude på de 70.000 favne - gør vi det vildeste 
vovestykke og samler al vores mod i troen på, at livet er stærkere end døden. 
Nu og hvert øjeblik i løbet af dagen - og også dér, hvor tiden ikke findes. 
Amen.  



Det sker i Karleby, Horreby og Sdr. Alslev kirker: 

Konfirmandindskrivning 

Efter at konfirmationerne er vel overstået, er det nu tid til at tænke på 
næste års konfirmander. 
2. Pinsedag den 6. juni inviteres alle, der har alderen til at blive 
konfirmeret, til at blive indskrevet som konfirmander efter 
gudstjenesten i Karleby kirke.  
 

 

 

Sankthansaften 

I år genoptager vi traditionen med at holde Sankt Hans gudstjeneste 

efter at Horreby bylaug har tændt bål.  

Grillen tændes klokken 18:00 grillen klar fra klokken 18:00 og bålet 

tændes klokken 20:30, og når bålet er ved at være brændt ned, går vi 

ind i kirken. Klokken 21:30 starter så en kort andagt. Varighed ca. ½ 

time. 

 

 

Solnedgangsgudstjenester 

Også i år holder vi solnedgangsgudstjeneste i alle tre kirker.  

Vi vil som altid synge de dejlige aftensalmer. Efter gudstjenesten kan vi 

sammen nyde en kop kaffe og dem der har lyst kan gå en tur op i 

kirkens tårn, for at se om de kan se solen gå ned i vest. 

  



 Karleby Horreby Sønder Alslev 

5.juni 
Pinsedag 

 9:00 10:30 Kaffe 

6. juni 
2. Pinsedag 

10:30 Kaffe 
Konfirmandindskrivning 

  

12. juni 
Trinitatis søndag 

  9:00 
Mette Marie Trankjær 

19. juni 
1. søndag efter trinitatis 

 10:30Kaffe  

23. juni 
 

 21:30 

Sankt Hans 

 

26. juni 
2. søndag efter trinitatis 

  10:30 

3. juli 
3. søndag efter trinitatis 

20:30  

Kaffe 

  

10.juli 
4. søndag efter trinitatis 

 9:00  

17. juli 
5. søndag efter trinitatis 

  9:00 
Mette Marie Trankjær 

24. juli 
6. søndag efter trinitatis 

9:00 
Mette Marie Trankjær 

  

31. juli 
7. søndag efter trinitatis 

 10:30 Kaffe 
Mette Marie Trankjær 

 

6. august 
Dåbsgudstjeneste 

 10:30  

7. august 
8. søndag efter trinitatis 

  20:00  

Kaffe 
Mette Marie Trankjær 

14. august 
9. søndag efter trinitatis 

10:30 Kaffe 20:00  

Kaffe 

 

21. august 
10. søndag efter trinitatis 

 9:00 
Mette Marie Trankjær 

 

28. august 
11. søndag efter trinitatis 

  10:30 Kaffe 

 
 

 

 



Strandkirken 

Strandkirken er en selvejende institution i den danske Folkekirke. Den 

lever og gror som ved opførelsen – af bidrag fra menigheden, megen 

velvilje fra stiftets præster, der gerne holder en ekstra gudstjeneste dér. 

Gudstjenesten er altid kl. 10. 00, så når man prædiker i Strandkirken må 

gudstjenesten derhjemme ligge på et andet tidspunkt, som det fremgår af 

vores gudstjenesteliste når Anna Sloth Jørgensen prædiker i Strandkirken 

d. 3. juli og Mette Marie Trankjær d. 14. august. Ligeledes påtager 

medlemmer af komiteen og andre venner af Strandkirken sig arbejde som 

kordegne og andre gøremål, som er nødvendige for at alt kan fungere – 

som en levende kirke. 

Alle er velkomne til 

gudstjenester og andre 

arrangementer i 

Strandkirken ved 

Marielyst, og vil man 

gerne give et bidrag til 

Strandkirken kan dette 

gøres på Mobil Pay 95 

79 86 

 

 

  



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: 

Jul i hele verden 1.-3. klasse 
En lille julekalender for de mindste om hvordan man holder jul 
i andre lande. 

Monstre på spil 1.-3. klasse 
En højtlæsnings og billedbog med musik om monstre i 
kristendom, myter og folketro, samt aktiviteter og kirkebesøg. 

Gummi T 
Med udgangspunkt i bogen Gummi Tarzan og filmen Gummi T 
skal elevernes arbejde med begreber som mod, styrke og 
venskaber. Hvornår man er stærk, og hvornår man er svag? 
Den store tidsrejse (3. – 4. klasse) 
Gennem en tegneserie oplever eleverne den dramatiske 
fortælling om kirkens historie og kristendommens udvikling i 
Danmark gennem 1000 år.  
Riddere og ridderdyder (3. – 4. klasse) 
I samarbejde med Danmarks Borgcenter i Vordingborg 
præsenteres et lokalt forankret projekt om riddere og 
ridderdyder.  
På sporet af Jesus 4. klasse 
Med udgangspunkt i et rollespil, præsenteres eleverne for en 
række centrale fortællinger fra Det nye Testamente.  

På rejse med Grundtvig 
Et projekt om Grundtvig, og hvad betød han for folkestyret 
folkekirken og folkeskolen. 

Påsken gennem tre kunstarter 
Påskens fortælling er skildret i både kunst litteratur og musik, i 
dette projekt skal eleverne dykke ned i et udpluk af disse. 

(U)tilstrækkelig 7.-10. klasse 
I projektet undersøges det, hvordan begreberne forbud, påbud 
og idealer bliver fortolket i samfundet, i kunsten, i litteraturen 
og i religionerne.  
Klædt på til sorg 7.-10. klasse 
Selvom sorgmoden er skiftet er sorgen over at miste stadig den 
samme. I dette projekt klædes eleverne på til at tale om sorg. 

Flugt 8.-10. klasse 
Med udgangspunkt i Jonas Poher Rasmussens prisvindende 
animationsfilm, skal eleverne arbejde med begrebet flugt.  



 


