
Fredag den 7. oktober kl. 16.00. 

Fyraftenskoncert i Nørre Asmindrup kirke 

Kom til koncert og fyraftensskål med Duoen Herand 

Digt og Bjørn, som leverer et bredt repertoire af jazz, 

pop og viser. Pianisten Arild Bjørn er kirkens dygtige 

og mangeårige organist. Vokalist Anna Herand (He-

rand Digt) har stor erfaring i at formidle store sangere 

som Billie Holiday og Amy Winehouse, med sin 

bløde og stærke stemme.  

Vi glæder os til at gå weekenden i møde med musik, 

smil, bobler og nærvær. 

 

Lørdag den 8. oktober kl. 15.00.  

Koncert i Nykøbing Sj. kirke 

To af kirkens sangere, Grethe Bertel Wiingaard, so-

pran, og Christine Loch, alt, synger duetter med orga-

nist Timon Müller ved flygelet. En eftermiddag med 

klassisk musik af bl.a. Brahms, Mozart og Mendels-

sohn, ukrainske folkemelodier og ikke mindst dejlige 

fællessange fra Højskolesangbogen – præsenteret og 

bundet sammen af sognepræst Karin Bundgaard Niel-

sen 

 

Søndag den 9. oktober kl. 10.30. 

Musikgudstjeneste i Vig kirke 

Carl Nielsens musik bliver omdrejningspunktet for 

denne musikgudstjeneste med koncert- og kirkesan-

ger Annette Schiøtz. Carl Nielsen komponerede sym-

fonier, orkesterværker og kammermusik, men også 

omkring 350 sange.  

 
Tirsdag den 11. oktober kl. 19.00. 

Efterårsstemning i Egebjerg kirke 

Oplev musik til efterår og eftertanke, når kirkesanger 

Ursula Skou og pianist og organist Arild Bjørn giver 

deres bud på lyriske sange og melodier i efterårets to-

ner. Der vil også være fællessange. 

 

Lørdag den 15. oktober kl. 15.00. 

Koncert i Grevinge kirke 

Vi får besøg af mandskvartetten Prins Gustav Ensem-

blet, der består af Kresten-Erik Dahl, Anders Tangaa, 

Mikkel Vale og Rasmus Agertoft. Koncerten vil byde 

på studenterviser, aftensalmer og sange til fædrelan-

det fra den danske mandskorssangs vugge på Regen-

sen i begyndelsen af 1800-tallet, den periode vi også 

kalder Den Danske Guldalder. 

 

 
 

Søndag den 16. oktober kl. 10.30. 

Musikgudstjeneste i Lumsås kirke 

Den store danske salmedigter, Hans Adolph Brorson, 

er i centrum ved denne musikgudstjeneste. Brorson 

levede 1694-1764 og blev både provst og senere bi-

skop i Ribe stift. Salmebogen indeholder ikke mindre 

end 116 salmer han enten har skrevet eller oversat til 

dansk. Trompetisten Ketil Christensen medvirker 

sammen med kirkens organist Flemming Dreisig og 

kirkesanger Alice Sarp. 

 

Torsdag den 20. oktober kl. 19.00. 

Koncert i Hørve kirke 

Den lokale Trio Tento, Karin Sauer, sopran, Lars 

Aabo, klarinet, og kirkens organist Daniel Abildgaard 

leverer et program der er kirkemusikalsk på flere må-

der. Den lutheranske kirkemusiktradition er repræ-

senteret ved arier fra G.F. Händels Messias og J. S. 

Bachs kantater. W.A. Mozart og Gabriel Fauré står 

for den katolske tradition, og sange af Wilhelm Sten-

hammar, César Franck og Max Reger, tolker den fol-

kelige religiøsitet. 

 

Lørdag den 22. oktober kl. 15.00. 

Musikfortælling i Højby kirke  

Oplev en musikalsk billedfortælling om salmedigte-

ren Thomas Kingo. En blanding af koncert, fortælling 

og billedshow om livsforståelse og musik i barokken.  

Søren Juhl, fløjte og estiske Viola Chiekezi, klaver og 

cembalo, spiller musik fra barokken og publikum får 

lejlighed til at synge med på nogle af Kingos mange 

salmer. 

 

 
 

 

Lørdag den 22. oktober kl. 15.00. 

Kirkekoncert i Rørvig kirke 

Den unge Duo Alba, Johannes Pihl, bratsch, og Ras-

mus Sørensen, piano fandt sammen om det fælles mål 

at skabe billeder og fortælle historier med musikken. 

Koncertens program består derfor af udvalgte stem-

ningsfyldte værker. Først for solobratsch fra Bachs 

suite i d-mol. Dernæst Brahms’ brusende sonate i Es-

dur, uddrag af Prokofievs billedrige musik til histo-

rien om Romeo og Julie og den smukke Méditation 

fra Massenets opera ”Thaïs”.  
 

 



Søndag den 23. oktober kl. 10.30. 

TAIZÉ-tjeneste i Nykøbing Sj. kirke 

Taizé-salmer er enkle, meditative sange/bønner, som 

er nemme at lære, og som gentages mange gange, så 

ordene langsomt kan forbinde sig med sjæl og hjerte. 

Taizé-salmerne er udviklet på det fælleskirkelige klo-

ster Taizé i Saone-et-Loire, et kloster der blev grund-

lagt i 1940 med en intention om at skabe forsoning 

mellem mennesker og forskellige grene af kristen-

dommen. 

 

 
 

Tirsdag den 25. oktober kl. 16.00. 

Koncert i Fårevejle kirke 

Oboisten Carl Julius Lefebvre Hansen og pianisten 

Henrik Bo Hansen, begge betydelige musikere og 

kendte i mange lande, spiller musik af bl.a. 200 - års 

jubilaren César Franck og Carl Nielsen. 

 
Søndag den 30. oktober kl. 16.00. 

En vrimmel af dyr i Korskirken i Vallekilde 

Kirkens organist Jens Peter Jensen, kirkesanger Lis-

ser Lundgaard Bak og præst Janne Sulkjær har sam-

mensat en mosaik af nogle af de dyr, som naturligt 

hører til hos os. Små og store dyr, der ligesom plan-

terne har hver deres plads og rolle at spille i det store 

kredsløb, som mennesket også er en del af. Både 

kendte og knapt så kendte sange, salmer og melodier 

vil indgå, vekslende med digte, fortællinger og bille-

der, der vil afspejle naturens mangfoldighed.  

 

 

 

Menighedsrådene og kirkemusikerne i Odsherred Provsti 

indbyder med denne folder til en række kirkelige og musi-

kalske oplevelser ud over det sædvanlige. I uge 41 til 43 

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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