
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kirkebladet 
Karleby  

Horreby 

Sdr. Alslev 

Horbelev 

Falkerslev 

 

December 2022 
- 

Februar 2023 
 



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 
 

Kirkernes hjemmeside: 

www.Karlebykirke.dk 

www.Horrebykirke.dk 

www.Sdralslevkirke.dk 

 
 

Menighedsrådsmøder: 

Karleby, Horreby og Sdr Alslevs 

menighedsråd: 

 

d.9. januar i kirkens hus i Horreby 

7. februar i præstegården i Karleby 

 

Begge dage kl. 19:00 

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 
 

Kirkernes hjemmeside: 

www.horbelevkirke.dk 

www.falkerslevkirke.dk 
 

Menighedsrådsmøder: 

Horbelev menighedsråd: 

d.31. januar og d. 28.  februar  

kl. 19.00 i konfirmandstuen. 

 

Falkerslev menighedsråd 

torsdag d. 23. februar kl 18.30 i 

konfirmandstuen 

 

http://www.sdralslevkirke.dk/
mailto:mtr@km.dk
mailto:horbelevgraverkontor@gmail.com
mailto:anne-grethe18@hotmail.com
http://www.falkerslevkirke.dk/


Julekoncert i Falkerslev kirke 

 

tirsdag d. 6. december kl. 19.00 

 

med Trio Østergaard – Bendix – Balslev 

 

Trioen består af Eva Østergaard, fløjtenist som har spillet i det Kgl. 

Kapel,  sangerinde Lise Bech Bendix som synger i DR koret samt 

organist, kantor, klokkenist og korleder  Povl Chr. Balslev . De 

vil  spille og synge et julet program af carols og gamle såvel som nyere 

julesange/salmer og et par af de mest kendte klassiske arier. 

Der er fri entré  



Det sker i Horbelev og Falkerslev: 
 

Familiegudstjeneste med Luciaoptog  

d. 11. december kl. 11.00 i Horbelev kirke 

 

De ni læsninger i Horbelev Kirke 

søndag d. 11. december kl. 16:00  

med Horbelevkoret og Tingstedkoret 

Turi Vethal, violin - Lene Langballe, fløjte og zink 

Gunnar Brønholt, orgel -  Birgitte Getting korledelse 

Der opføres Dietrich Buxtehudes julekantate: “En sød 

og liflig klang”, samt musik af Hans Sandig, Antonio 

Caldara og Michael Bojesen. 

 

Stillegudstjenester i konfirmandstuen 

Onsdag d. 11. januar kl. 19.00 

Torsdag d. 15. februar kl. 19.00 

 

Dåbsgudstjeneste 

Man er fra sognene velkommen til dåbsgudstjeneste lørdag d. 21. januar        

kl. 11.00, hvor der også vil være nadver. 

 

Operagudstjeneste i Horbelev kirke 

søndag d. 12. februar kl. 15:00 

Denne særlige musikgudstjeneste er 

gennembearbejdet med operaens litteratur af bønner 

og anprisninger. Medvirken af operasangere, musik af 

kendte operakomponister. 

 

Fastelavnsgudstjeneste for børn og barnlige sjæle 

søndag d. 19. februar kl. 14.00 i Horbelev kirke, hvor vi får besøg af 

dukketeatret fra ” Nifingers magic events” 

Efterfølgende er der tøndeslagning i 

Kulturgården i Horbelev  



 Horbelev Falkerslev 
27.november 
1. søndag i advent 

10.30 9.30 

4. december 
2. søndag i advent 

9.30 10.30 

11. december 
3. søndag i advent 

11:00 
Lucia 
16.00 

De ni læsninger 

 
Se Horbelev 

18. december 
4. søndag i advent 

 

Se Horreby 

24. december 
Juleaften 

16.00 14.30 

25. december 
Juledag 

10.30 9.30 

26. december 
2. juledag 

 

Se Karleby 

1.januar 
Nytårsdag 

16.00 
Nytår 

15.00 
Nytår 

8. januar 
Helligtrekonger 

 

Se Falkerslev 
10.30 

11. januar 
Stillegudstjeneste  

19.00 
konfirmandstuen 

 

Se Horbelev 

15. januar 
1. søndag eft. H3K 

 

Se Horreby 

21. januar 11.00 
Dåbsgudstjeneste 

 

Se Horbelev 

22. januar 
2. søndag eft. H3K 

 

Se Sønder Alslev 

29. januar 
Sidste søndag eft. H3K 

10.30 9.30 

5. februar  
Septuagesima 

 

Se Falkerslev 
16.00 

Kyndelmisse 
12. februar 
Sexagesima 

15.00 
Opera 

 

Se Horbelev 

15. februar 
Stillegudstjeneste 

19.00 
konfirmandstuen 

 

Se Horbelev 

19.februar 
Fastelavn 

14:00 
Familiegudstjeneste 

 

Se Horbelev 

26. februar 
1. søndag i fasten 

9.30 10.30 

Alle gudstjenester er ved Pastor Mette Marie Trankjær 

 



Lidt ord fra Formanden i Horbelev menighedsråd 
Advents- og juletiden nærmer sig med raske skridt. 

Men intet er helt som det plejer dette år. 

Menighedsrådet har besluttet at følge Kirkeministeriet anbefalinger 

vedrørende energibesparelser, så derfor kommer der ikke spotlys på Horbelev 

kirke i år. Vi vil dog sætte LED Lys med batteri og timer i vinduerne i kirken. 

Ligeledes vil juletræet på plænen blive sat op. 

For os handler det ikke kun om kroner og øre, men at vise solidaritet, hvis der 

kommer mangel på strøm 

Kirkegårdens medarbejdere er lige nu i gang med grandækningen på 

kirkegården og bestræber sig på at blive færdige hurtigst muligt og helst til 1. 

søndag i advent, men grandækningen er startet senere i år, de høje 

temperaturer er en udfordring, da granet kan gulne og visne før tid. 

 

Klager vedrørende kirkegården 

Klager SKAL rettes til menighedsrådene, det er vores ansvar. 

Medarbejderne udfører arbejdet efter vores anvisninger.  

Vi har på Horbelev Og Falkerslev Kirkegårde ansat 1 Graver – 1 

Gravermedhjælper der begge er fuldtidsansat, samt 1 medhjælper ansat i 

flexjob 7 timer om ugen, 

Deres arbejdsområde er: Horbelev og Falkerslev kirkegårde, Horbelev 

Præstegårdshave samt administrative opgaver, telefon opkald osv… 

Vi har de ansatte i forhold til den lønramme vi er tildelt af Provstiet og det 

ændres næppe. 

De overtog en kirkegård der har været udfordret af en periode med syge 

medarbejdere, men de kæmper for at få kirkegården pæn stand. 

De gør et stort arbejde, og ren og vedligeholdelse af gravsteder, der er betalt 

for har 1. prioritet. 

 Der arbejdes efter stramme arbejdsplaner, og vi holder løbende møder med 

alle de ansatte.  

Men der kan ske ting, der gør at man kommer bagud, mange bisættelser og 

ferie der SKAL afvikles kan forskubbe tidsplaner  

Menighedsrådene bakker fuldt og helt op om vores medarbejdere. Mange 

steder giver man op og får eksterne firmaer til at overtage kirkegårdene. Det 

vil jeg ikke foretrække. Jeg vil kæmpe for at vi har graver og medarbejdere på 



kirkegården, der er forankret i lokalmiljøet og på den måde tænke kirkegården 

ind i fremtiden sammen med det lokale menighedsråd. 

Lige nu stilles der skarpt på arbejdsmiljøet i Folkekirken, det vil jeg værne 

om. 

Så klager bedes rettet skriftligt til mig eller kirkeværgen på mail: anne-

grethe18@hotmail.com 

Men jeg vil slutte af med at takke for opbakning til kirkelivet i Horbelev og 

ønske alle en Glædelig Jul og et velsignet Nytår  

 

Anne-Grethe Andersen , formand for Horbelev menighedsråd 

 

Sparetider 
Da biskoppen har opfordret til rettidig omhu i forhold til kirkernes varme- og 

elregning, har vi besluttet, at præsterne i vinter ikke afholder gudstjenester i 

hinandens kirker i forbindelse med ferie og fridage. 

I stedet henviser vi til nabosognets gudstjenester hvor man altid er meget 

velkommen. Med hensyn til antallet af gudstjenester prioriteres det i Horbelev 

og Falkerslev, at der afholdes gudstjenester i begge kirker til højtider, mens 

gudstjenesten 2. juledag, som ofte er tyndt besøgt, er aflyst. Ligeledes afholdes 

særlige gudstjenester kun i den ene af pastoratets kirker. Stillegudstjenester 

afholdes i konfirmandstuen. 

Mette Marie Trankjær 

Sankt Nikolaus 
Sankt Nikolaus var biskop i Myra det nuværende 

Tyrkiet for 1700 år siden. Legenden om ham 

fortæller, at en far ikke vidste, hvad han skulle gøre 

med sine tre døtre, for han havde ikke råd til deres 

medgift, han overvejede endda at sælge dem til et 

bordel. 

Men Heldigvis greb Nikolaus ind, og gav manden 

penge nok til, at han kunne få sine døtre giftet bort. 

I dag er Sankt Nikolaus nok bedre kendt som 

julemanden eller på engelsk Santa Claus, men i katolsk tid blev han også i 

Danmark dyrket som de søfarenes, bagernes og apotekernes helgen og 

beskytter, men først og fremmest var han børnenes beskytter. 

Billedet her er fra Stubbekøbing kirke.   Med ønsket om en Glædelig jul  

mailto:anne-grethe18@hotmail.com
mailto:anne-grethe18@hotmail.com


Det sker i Karleby Horreby og Sdr. Alslev: 
 

Biskoppen har opfordret menighedsrådene til at huske at spare på kirkernes 

varme- og elregninger, da der er øgede udgifter, men ikke øgede budgetter. 

I menighedsrådet er det derfor godkendt, at præsterne denne vinter ikke afholder 

gudstjenester i hinandens kirker i forbindelse med ferie og fridage. 
I stedet henviser vi til nabosognets gudstjenester, hvor man altid er meget 

velkommen. 

Desuden er det besluttet i menighedsrådet at skære på antallet af gudstjenester i 

Karleby og Sdr. Alslev kirke, der begge har elvarme. Vi håber meget at 

menighederne i disse kirker vil komme til gudstjeneste i en af de andre kirker i 

stedet. 

Gudstjenestefrekvensen i Horreby er ca. den samme som vi plejer da Horreby 

kirke opvarmes med fjernvarme. 

Også for at spare vil kirkens LED-projektører lyse i kortere tid end vanligt. 
 

Juletræstænding og korsang 

I forbindelse med juletræstændingsgudstjenesten i 

Horreby kirke 27. november synger spire- og børnekoret 

ved gudstjenesten. 
 

Lucia 

I samarbejde med skolen vil der den 11. december være Luciagudstjeneste 

med luciaoptog i Horreby kirke. 
 

Julegudstjenester for børn 

I lighed med tidligere år har vi inviteret skolen og børnehaven i kirke. 

Børnehaven kommer 8.dec. 

og Møllebakkeskolen kommer 15. dec. (0-5. kl.) og 20. dec. (6.-9.kl.) 
 

Nytår 

1. januar mødes vi i kirken, og ønsker hinanden godt nytår med et glas 

mousserende vin og et stykke kransekage. 
 

Pizzagudstjeneste 

Pizzagudstjeneste er en gudstjeneste for store og små, unge og 

gamle. For dem der godt kan lide Pizza og dem der har lyst til en lidt 

anderledes gudstjeneste. Denne vinter er også selve gudstjenesten i 

konfirmandstuen. 
 

Ny gravermedhjælper 

Maja Lund Petersen er ansat som ny gravermedhjælper i de tre sogne. Maja har 

tidligere været graver i Horbelev og Falkerslev og var derfor klar til at lægge gran 

fra sin tiltrædelse efter efterårsferien.  



 Karleby Horreby Sdr. Alslev 
27.november 
1. søndag i advent 

10:30 
Kaffe 

14:30 
Juletræstændning 

 

4. december 
2. søndag i advent 

Der henvises til Horbelev og Falkerslev 

11. december 
3. søndag i advent 

 16:00 
Lucia 

 

18. december 
4. søndag i advent 

 10:30 Kaffe  

24. december 
Juleaften 

14:45 16:00 13:30 

25. december 
Juledag 

 10:30  

26. december 
2. juledag 

10:30   

1.januar 
Nytårsdag 

17:00  
Nytår 

16:00 
Nytår 

19:00 
Nytår 

8. januar 
Helligtrekonger 

Der henvises til Falkerslev 

15. januar. 
1. søndag eft. H3K 

 10:30  

22. januar 
2. søndag eft. H3K 

  10:30 Kaffe 

29. januar.  
Sidste søndag eft. H3K 

 14:00 Kaffe 
Konfirmand 
gudstjeneste 

 

5. februar  
Septuagesima 

17:00 
Pizza 

  

12. februar 
Sexagesima 

 10:30 Kaffe  

19.februar 
Fastelavn 

Der henvises til Horbelev 

26. februar 
1. søndag i fasten 

10:30 Kaffe 9:00  

 

Alle gudstjenester er ved Pastor Anna Sloth Jørgensen 

 



Nyt fra Folkekirkens Skoletjeneste Sylf 

Jul i hele verden 

Årets julekalender fra Folkekirkens Skoletjeneste Sylf 

hedder Jul i hele verden, og består af 14 breve (et til 

hver skoledag i december) fra fiktive børn i 14 

forskellige lande, der skriver og fortæller om deres 

måder at holde jul på. 

 

Landene, som eleverne får breve fra, er 

Danmark, Italien, Rusland, Etiopien, 

England, Argentina, Grønland, USA, 

Sverige, Indien, Mexico, Japan, Holland og 

Australien. 

 

Formålet med projektet er, at eleverne får en fornemmelse for, at 

selvom man holder kristen jul mange steder i verden, så er der mange 

forskellige måder at fejre julen på. 

 

Projektet er målrettet 0.-3. klasse og i alt 70 klasser er tilmeldt projektet 

i vores område.



”Salmen i blodet” 
Sanger og sangskriver Elisabeth 

Gjerluff Nielsen, der døde for nylig, 

havde et helt særligt forhold til 

salmer. Om det skriver hun i en herlig 

lille bog, der bærer titlen ”Salmen i 

blodet ”: 

”En dag i 2022 pakker jeg familiens dåbskjole ud af det raslende 

lysbeskyttende silkepapir igen.  Til nye broderier og datoer, som skal sys på 

arvestykket. For et nyt barn, mit andet barnebarn, er født, og jeg glæder mig til 

at synge, læse, grine og græde med ham, følge ham så længe jeg kan. Og snart 

bliver det søndag, hvor han skal i den hvide kjole fra 1918, en søndag hvor vi 

vækker de døde og levende til fest for dåbsbarnet. Fremtiden, som allerede har 

fast reservation på pladsen i mormors skød, når salmen skal i blodet. Og jeg 

åbner bogen og synger fra nr. et og derudaf så langt vi nu når i en gyngestol, 

på de vidunderlige dage, hvor et barn stadig er et spædbarn, som sover så sødt 

og pludselig smiler frækt i et sovende ryk, når han drømmer om Gud ved 

hvad, mens jeg lovsynger Herren og Alt hvad 

som fuglevinger fik. 

Man kan diskutere, søge evidens, og 

teologisere i dage, måneder og år, jeg 

overgiver mig lige meget alder, årstal og 

dagens nyheder til salmen i blodet. Til ånden i 

barnetroens ubevisbart gådefuldt meget større. 

Til Guds kærlighed og alverdens undren. Og 

jeg broderer mig et skriftsted i hjertet, hvor 

der står at jeg med den skal elske min næste 

som mig selv. Det er lovens fylde. Jeg må 

finde ud af hvordan jeg gør. ” 
 

_________________________ 

 

Hvis man selv vil have salmen i blodet, så kom til gudstjeneste og syng med! 

Hvis man vil læse mere om Elisabeth Gjerluff Nielsens forhold til salmer fås 

bogen ” Kristendommen ifølge… Elisabeth Gjerluff Nielsen - Salmen i blodet 

” på forlaget Eksistensen.   

Den skal hermed være varmt anbefalet 

-  Mette Marie Trankjær  



Julekoncert i Horreby kirke 

Tirsdag den 29. november får vi igen besøg af den fynske Grundtone Trio, 

som denne gang vil sætte julestemningen i gang i Horreby Kirke, kl. 19.00  

Grundtone Trios julekoncertprogram er bredt og varieret med ældre og nyere 

danske julesalmer og julesange, flere sange og melodier fra de kendte 

julekalendere. Og så er der ingen jul uden Disneys Juleshow, vi skal høre 

From all of us, Når du ser et stjerneskud, Bella Notte fra Lady og vagabonden, 

sangene kombineret med forskellige instrumenter, trompet, klaver, og 

harmonika bringer os ind i Disneys skønne forunderlige verden. 

Koncerten afsluttes med en fælles julesalme.  

En smuk traditionsrig familie julekoncert, som bringer alle i julestemning. 

Der er fri entré 


