
Hva’ vælger du?
Vil du være med til at holde kirken åben?

Meget har været lukket ned her i tiden 
med covid19, og kirkebygningerne har 
også været delvis lukkede for o� entlig 
adgang. Det har stadig været muligt at 
få kirkelige handlinger, dåb, vielser, 
bisættelser og begravelser, men guds-
tjenester har været a� yst og erstattet 
af webgudstjenester eller skriftlige 
prædikener. Selvom mange har benyt-
tet chancen for at sidde derhjemme og 
synge med fra Højskolesangbogen, un-
der Phillip Fabers kyndige ledelse, så 
tænker jeg, at det er blevet tydeligt for 
mange af os, at der har manglet noget. 

Det er noget andet at sidde bag en skærm end at være fysisk sammen. Mange har savnet 
fællesskab og samvær ved gudstjenester, koncerter, foredrag og undervisning. Kon� r-
mationerne og en del vielser er også blevet udskudt.  Men nu er kirkebygningerne åbne 
for o� entlig adgang igen. Derfor er det på tide at tænke over, hvordan vi kan være med til 
at holde kirken åben på forsvarlig vis i fremtiden, og at tænke på det næste menigheds-
rådsvalg, som � nder sted den 15. september i år. 

Kirken består af ”levende stene”, som Grundtvig sagde det i sin tid, og Folkekirken er 
i høj grad bygget på frivillighed, et levende engagement, på mennesker, der vil arbejde 
for, at vi også fremover kan mødes i kirken.

Slagelse Provsti er et af landets største provstier med 41 sogne, 43 kirker, 35 præster 
og 33 kirkegårde. Der er mange ansatte og mange frivillige. Uden de frivillige i og uden 
for menighedsrådene går det slet ikke. 

Jeg vil som provst her i Slagelse Provsti opfordre dig til at møde op i din lokale kirke 
og høre mere om det spændende og nødvendige arbejde, og måske overveje, om det er 
noget for dig, at træde ind i et menighedsråd.

Hvad vil det sige at være i et menighedsråd? 
Det vil denne avis sætte fokus på. Det handler kort sagt om at være frivillig i kirken på 
vegne af alle de andre. En sognekirke bliver ledet af et menighedsråd, der er sammen-
sat af frivillige, som vælges for en periode af � re eller to år. Menighedsrådet udgør den 
lokale kirkes ledelse og har sammen med præsterne ansvar for, at skabe gode rammer 
om kirkens liv og vækst. 

For at blive valgt til kirkens menighedsråd skal du være medlem af Folkekirken og til-
høre det sogn, hvor du ønsker at engagere dig. 

Der er desværre ikke plads til at vise fotos og bringe historier fra alle provstiets 41 
sogne, men her er et lille udpluk af historier fra forskellige steder. Flere kan læses på 
Slagelse Provstis hjemmeside: www.slagelseprovsti.dk

Godmorgen, lille land!
Et land med sol, et land med dis,
med kyst af sten og sand,
som havets bølger slikker,
med bakker skabt af is,
koldt eller venligt skiftevis.

Godmorgen, stå nu op!
Stå ud af drøm og tankespind
og stræk din tunge krop,
for ingen er alene;
når verden lukkes ind,
bygger vi bro fra sind til sind.

Provst Ulla Thorbjørn Hansen
Slagelse Provsti 

Kom og vær med!   

Nu har du chancen for at gøre en forskel på Agersø eller i et andet af de mange sogne i Slagelse Kommune (Slagelse Provsti)

I Slagelse Kommune (Slagelse Provsti) er der 41 sogne:  Agersø  ∙  Antvorskov  ∙  Boeslunde  ∙  Eggeslevmagle  ∙  Fårdrup  ∙  Flakkebjerg
Gerlev  ∙  Gimlinge  ∙  Gudum  ∙  Halskov  ∙  Havrebjerg  ∙  Hejninge  ∙  Hemmeshøj  ∙  Holsteinborg  ∙  Hyllested  ∙  Høve  ∙  Kindertofte  ∙  Kirke Stillinge
Kirkerup  ∙  Lundforlund  ∙  Magleby  ∙  Nordrupvester  ∙  Nørrevang  ∙  Omø  ∙  Ottestrup  ∙  Sankt Mikkels  ∙  Sankt Peders  ∙  Sankt Povls  ∙  Skælskør

Skørpinge  ∙  Slots Bjergby  ∙  Sludstrup  ∙  Sorterup  ∙  Sønder Bjerge  ∙  Sønderup  ∙  Sørbymagle  ∙  Tjæreby  ∙  Tårnborg  ∙  Vemmelev  ∙  Venslev  ∙  Ørslev

Niels Brunse og Carsten Johs. Mørch 1998.

Menighedsrådsvalg 2020
– kom til orienterende møde i din kirke den 9. juni 

(eller en anden dag i nær fremtid 
– se: www.slagelseprovsti.dk)

Sang ved åbningen af Storebæltsbroen:

Broer binder sammen og skaber relationer. 
Det ved vi her i Slagelse Kommune. Broen er et 
smukt billede på det, som kirken også gerne vil: 

binde mennesker sammen og skabe gode relationer. 
Hvordan skal vi gøre det? Det begynder måske 

som en fælles vision i menighedsrådet!

Kirken er åben
Provstiet holder sensommer-
møde om årets missionsprojekt 
på Agersø søndag den 23. august 
kl. 13.30. Vi skal høre om DSUK’s 
(Danske Sømands-og Udlands-
kirkers) arbejde i � ailand. Til 
den tid forventes øens nye præst 
at være tiltrådt som sognepræst i 
Omø-Agersø Pastorat. 

Forinden – den 9. juni holdes 
der orienterende møde i annek -
set ved præsteboligen. 
Menighedsrådsformand og –
medlem Kirsten Holst Larsen 
og Elisabeth Jørgensen byder 
velkommen til en ny restaureret 
kirke.

  AGERSØ

Foto: JMC 
”Velkommen ti l Agersø Kirke”
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Ombygning og renovering af præsteboligen
Næstf ormand ved Halskov Kirke 
Per Dræby Nielsen.

Jeg er 70 år og pensioneret krimi-
nalassistent med arbejde i Køben-
havn. Efter 35 år væk fra Korsør, � yt-
tede jeg igen tilbage og kastede mig 
over frivilligt arbejde i Røde Kors, 
hvor jeg stod i spidsen for etablerin-
gen af en genbrugsbutik i byen. Jeg 
har aldrig haft med kirkeligt arbejde 
at gøre, før jeg blev valgt ind i Me-
nighedsrådet på opfordring fra for-
manden, som har kendt mig siden 
vores barndom. For tiden arbejder 
jeg i præsteboligudvalget med et pro-
jekt med renovering/ombygning af 
præsteboligen. 

Min tilknytning til kirken har været den de � este har og har haft, nemlig at bruge kirken 
i forbindelse med de faste kirkelige handlinger som jul, påske og pinse samt dåb, kon� r-
mation, bryllup og begravelse.

En sjælden gang tog jeg i kirken for at overvære en gudstjeneste.
Med andre ord en ganske normal gennemsnitlig kristen dansker, der mest holdt sig til 

højtiderne og familiebegivenhederne.
Men det ændrede sig, da jeg begyndte i Menighedsrådet. Det er spændende og udfordren-

de at komme om bag kulisserne og være med til at sætte sit præg på udviklingen omkring 
det kirkelige liv. (Forkortet af red.)

Læs mere om det spændende liv i sognene i Slagelse Provsti. Slagelse Provsti er en 
administrativ sammenslutning af sognene i Slagelse Kommune. Læs mere og fi nd dit 
sogn på slagelseprovsti.dk

”Hvad får jeg ud af det, vil du måske spørge dig selv. Du får 
et samarbejde med en � ok skønne mennesker, der arbejder 
med fælles interesse for at skabe fællesskab for borgerne i 
Vemmelev, Hemmeshøj og opland.” 
Sognepræst Adrian Hove-Kreutzfeldt

”Folkekirken er en del af Beredskabet. Så enkelt kan det 
vel siges. På lidt længere dansk, betyder det, at kirken træ-
der til i nødsituationer og undtagelsestilstande – bl.a. når en 
pandemi rammer Danmark … Sammen med en � ok erfarne 
præster, blev jeg bedt om at være en del af en lille gruppe, 
som i denne situation havde adgang til, og pligt til at betjene 
landets sygehuse; for mit vedkommende Slagelse Sygehus 
… kirkens evne til at omstille sig til den nye situation samt 
villighed til at træde til, er noget vi kan være stolte af. Selv er 
jeg blevet mange erfaringer rigere, og jeg ser frem til fortsat 
at betjene sygehuset sammen med gode kolleger.”
Sognepræst Katja Rosholm Schiøler

”Flere af de tidligere projekter er blevet så populære, at vi 
udbyder dem fast hvert år. Det gælder f.eks.  projektet ”Et 
møde med den danske salme”. Her lærer eleverne om bag-
grunden for 5 udvalgte salmer, der hvert år vælges ud fra 
et fælles tema.” 
Pædagogisk konsulent Frank Rechter, om ”Skole-kirketjeneste-
samarbejdet”

”Jeg har været så heldig at være med til at afholde arrange-
mentet ”Kunst og Kirker” (i Slagelse Provsti red.). Vi har 
været med 2 gange, og jeg må sige, at for mig er det en stor 
oplevelse. Jeg har personligt mødt 4 kunstnere, som har 
været fantastiske at arbejde sammen med.”
Per Madsen, kasserer og valgformand ved Lundforlund Pastorat 

”Vi har som menighedsrådsmedlemmer stor indfl y-
delse på alt hvad der rører sig i kirken, og der er et godt 
samarbejde mellem menighedsråd, personale og præster. 

Vi har også et aktivt pigekor. Børnegudstjenester, kon-
certer og sangaftener betyder at der er stor kontakt med 
forskellige aldersgrupper. Halskov Kirke er en ”ung”  og 
meget aktiv kirke.”
Birthe Vilhelmsen, formand for Halskov Menighedsråd

”Som menighedsrådsmedlem ved en af de fi re bykirker 
i Slagelse kan du blive udpeget som repræsentant for 
menighedsrådet til kirkegårdsbestyrelsen ved Slagelse 
Kirkegårde, der består af Sct. Peders og Sct. Mikkels Kirke-
gårde. Slagelse Kirkegårde arbejder hen imod at blive mere 
nutidsorienterede med hensyn til områdernes funktion. Der 
arbejdes blandt andet med at skabe et parklignende areal 
på Sct. Mikkels Kirkegård med et islæt af gravsteder. Det 
skal ske uden at gå på kompromis med de kulturhistoriske 
værdier. Parkområderne kan benyttes til rekreative formål 
med hensyntagen til deres oprindelige formål.”
Kirkegårdsleder Bent Nielsen

”Vejen til et helt nyt liv for mig” 
Af menighedsrådsmedlem, stud. teol. Lenett e Darling, 
Sankt Peders Sogn og minikonfi rmandlærer i Sankt 
Peders, Antvorskov og Nørrevang Sogne. 

”En kold januar dag var præsten til dåbssamtale 
hjemme i stuen, og vi � k en god snak om alt imel-
lem himmel og jord - både alt det som hører til i en 
dåbssamtale om faddere, salmer, vores barn der 
skulle blive en del af Guds familie, og så alt mu-
ligt andet, herunder menighedsrådsarbejdet. Jeg 
har altid følt mig draget af troen og kirken, men 
kommer fra en familie, som ikke er kirkevant. Det 
er vel det man kalder kulturkristen. Den gang i 
januar 2015 hvor præsten kom forbi, arbejdede 
jeg som socialpædagog, og jeg anede ikke, at mø-
det skulle bane vejen til et helt nyt liv for mig. Jeg 

takkede ja til at være med i menighedsrådet i Sankt Peders Kirke i Slagelse, og blev enig 
med mig selv om, at jeg kunne repræsentere de unge og børnefamilierne. Sankt Peders 
Sogn har omkring 10.000 indbyggere og her iblandt mange børnefamilier, og jeg fandt 
ud af, at jeg var den eneste i rådet, der repræsenterede børnefamilierne, og følte dermed 
pludselig en større berettigelse til at sidde med om bordet...”

Hvad laver et menighedsråd?
Hovedopgaven er at sørge for gode vilkår for evangeliets forkyndelse og for kirkens liv og vækst. 
Sognets kirkelige og administrative anliggender styres derfor af menighedsrådet, og opgaver-
ne er mange. 

Menighedsrådet skal:
∙  Administrere kirkens bygninger, det vil sige kirker, kirkegårde, præstegårde og sognegårde
∙  Forestå sognets økonomi gennem budgetter, regnskaber og økonomistyring
∙  Medvirke ved ansættelse af sognets præster
∙  Være arbejdsgiver for kirkens ansatte
∙  Deltage i valg af provstiudvalg og stiftsråd
∙   Bestemme hvilke arrangementer (koncerter, foredrag, korvirksomhed m.v.) der skal � nde 

sted i sognets lokaler, kirke og sognegård
∙   Sørge for at der udbydes minikon� rmandundervisning i sognet, og at der sættes ressourcer 

af til dette
∙  Synliggøre kirken og dens arbejde m.v.

Du kan læse mere om, hvad menighedsrådet laver på Landsforeningen af Menighedsråds 
hjemmeside: www.menighedsraad.dk

  HALSKOV

CITATER:

  NØRREVANG

Tag over hovedet – Bygningerne
En vigtig del af menighedsrådets arbejde er vedligeholdelse af kirkens bygninger. Men hvordan 
klarer vi istandsættelse af kirkegårdsmuren til en middelalderkirke, og hvad gør vi egentlig med 
råd, svamp og andre bygningsskader? Der er heldigvis hjælp at hente.

En gang om året foretages sammen med en bygningskyndig en gennemgang af kirken, præste-
bolig osv. Der ses på, hvilke reparationer, der skal udføres, og hvilke ting, menighedsrådet bør 
holde øje med. Den bygningskyndige er ikke medlem af menighedsrådet, men kommer udefra 
f.eks. fra et rådgivende ingeniør� rma. Der sikres professionalisme i vedligeholdelsesarbejdet.

Hvis der er tale om større arbejder, kan det udføres som en del af en særlig anlægsbevilling. 
Det kan f.eks. være, at kirken trænger til at orglet skal gennemgå en grundig renovering som 
i Sankt Mikkels Kirke i Slagelse. Det kan også være, at kirkens sognegård er forældet og ikke 
længere egnet til de aktiviteter, der i dag danner naturlige rammer for kirkens liv.

Et godt eksempel på et meget vellykket projekt er Skt. Gertruds Hus (Sankt Povls Kirke i Kor-
sør). Skt. Gertruds Hus gennemgik for et par år siden en omfattende istandsættelse og udvidel-
se. Takket være dygtig planlægning fremtræder huset i dag således, at det helt naturligt glider 
ind i by- og bygningsmiljø på stedet.  

Nørrevangskirkens Menighedsråd (Slagelse) arbejder for tiden med planer om opførelse af 
en egentlig sognegård på ca. 300 m2.  Kirken har aldrig haft nogen sognegård, kun en kon� r-
mandstue.
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Der er brug for dig i Boeslunde Menighedsråd!
Lene Helweg Augustsen, 
Boeslunde Menighedsråd

Der er en stærk tradition for, at kirken, ud over de 
kirkelige handlinger, også spiller en rolle i hverda-
gen her i byen. Vi samarbejder med lokalrådet og 
involverer os, hvor det giver mening.  Det har været 
utroligt lærerigt for mig at være en del af menig-
hedsrådet, og jeg vil kraftigt opfordre til, at man 
stiller op til menighedsrådsvalget, hvis man har tid 
og lyst til at engagere sig i frivilligt arbejde. 

Meld dig til menigheds-
rådet i Havrebjerg Sogn
- og bevar din kirke!
Lige før covid19 lukkede landet var frivillige 
rundt med en invitation til alle husstande i Hav-
rebjerg med invitation til orienterende møde i 
kirken. Mødet blev a� yst og invitationen lyder 
nu i stedet for på at deltage i orienterende møde 
den 9. juni.

Alle 5 menighedsrådsmedlemmer i Havrebjerg 
Menighedsråd har efter en lang og god indsats 
nu besluttet at stoppe i menighedsrådet med 
udgangen af dette kirkeår. Der er brug for nye 
kræfter! 

Skal Havrebjerg Kirke fortsat fungere som selv-
stændig sognekirke, eller skal den være anneks-
kirke (lejligheds-kirke) til Sct. Peders Kirke i 
Slagelse? – og dermed lægges under Sct. Peders 
Menighedsråd!? 

Kom og hør mere om arbejdet i Havrebjerg 
Kirke den 9. juni kl. 18.00.

Stil op til menighedsrådet i en 2 års periode!
Skælskør-Eggeslevmagle Menighedsråd har fået tilladelse til at fravige reglen om valg for 4 år 
og i stedet vælge medlemmerne for 2 år. Hvis man har overvejelser om at stille op og samtidig 
er i tvivl om, hvorvidt det er en god idé, er 2 år en god og overskuelig mulighed for at få afklaret 
spørgsmålet. 

”Kunst og Kirker” 
– et vellykket samarbejdsprojekt mellem Slagelse Turistforening og Slagelse Provsti. 
”Kunst og Kirker” � nder i 2020 sted den  7.-8. november – sæt allerede nu X i kalenderen.   
Læse mere på www.kunstogkirker.dk

Takker af efter lang tro tjeneste
I 1977 blev jeg spurgt, om jeg ville 
stille op til menighedsrådsvalget. Det var 
lidt før min 31-års fødselsdag, og jeg vid-
ste ikke så meget om, hvad det vil sige, at 
være medlem af et menighedsråd. 5 år før 
var jeg � yttet til Gimlinge Sogn sammen 
med min kone, og vi havde fået 2 drenge.

Men tanken om at kunne blive valgt til 
det råd, som blandt andet har til opgave at 
passe på sognets mere end 800 år gamle 
kirke, som i generation efter generation 
havde dannet rammen om det kirkelige 
liv her på stedet, tiltalte mig både histo-
risk og kirkeligt.

Jeg blev bidt af arbejdet, som naturligvis 
også omfattede vedligeholdelse af præ-
steboligen, arbejdsgiveransvaret for de 
ansatte, samt udarbejdelse af budget og 
regnskab. Allerede inden der var gået 2 år ønskede menighedsrådsformanden på grund 
af arbejdspres at blive fritaget for formandshvervet. Til min store overraskelse blev der 
peget på mig, som ny formand. I 2020 stopper jeg endegyldigt, for selv om jeg har været 
ude af rådet i perioden 2004-2012, medens jeg var kordegn i Sct. Mikkels Sogn, Slagelse, 
så er tiden kommet, hvor nye kræfter må træde til. (Forkortet af red.)

Hvad er et provsti?
Mange danskere er vist knap nok klar over, hvad et provsti er – eller hvad en provst, eller for 
den sags skyld en provstisekretær, er for en størrelse. 

Men kort kan man sige, at et provsti er en administrativ gruppering af sogne, der sammen 
med andre provstier udgør et stift. Vi hører til Roskilde Stift. 

Provstiudvalget består af frivillige og valgte repræsentanter fra menighedsråd i provstiet, som 
er med til at bestemme fordelingen af de økonomiske midler i provstiet.

Et provsti er med andre ord en administrativ gruppering af alle de mennesker, der bor i et gi-
vent område – og i vores tilfælde er Slagelse Provsti geogra� sk sammenfaldende med Slagelse 
Kommune. 

Vi har i provstiet en hjemmeside: www.slagelseprovsti.dk og ved at klikke ind på den side – kan 
man hurtigt få et overblik over hvilke gudstjenester, foredrag, koncerter og andre gode tilbud, 
der � ndes rundt om i provstiet. 

  BOESLUNDE

  GIMLINGE-HYLLESTED

HAVREBJERG

SKÆLSKØR-EGGESLEVMAGLE

Peter Christensen, Gimlinge-Hyllested 
menighedsråd

Tårnborg Kirke, 
Kristi  Himmelfartsdag.

KUNST OG KIRKER
7.-8. november 2020

Se nærmere på

www.kunstogkirker.dk

www.facebook.com/kunstogkirkerwww.facebook.com/kunstogkirkerwww.facebook.com/kunstogkirker

Besøg kunstudstillingen 
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Kom til orienteringsmøde 
om det kommende 
menighedsrådsvalg 2020
Den 9. juni kl.19.00 vil der være orienterende møde om menighedsrådsvalget i de 
fl este af provstiets sogne. Se tid og sted i dit sogn på provstiets hjemmeside under 
arrangementer: www. slagelseprovsti.dk

Følgende sogne har valgt en anden dag og et andet tidspunkt til orienteringsmøde:

Havrebjerg Kirke – tirsdag den 9. juni kl. 18.00
Hejninge Kirke – tirsdag den 9. juni kl. 19.30
Kirke Stillinge Kirke – onsdag den 10. juni kl. 19.30
Nørrevangskirken – tirsdag den 18. august kl. 19.00
Sct. Mikkels Kirke – tirsdag den 9. juni kl. 19.30
Sct. Peders Kirke – tirsdag den 9. juni kl. 19.30
Skælskør-Eggeslevmagle – tirsdag den 18. august kl. 19.00
Sønder Bjerge – mandag den 8. juni kl. 19.00 i Tjæreby Præstegård
Sønderup-Gudum-Nordrupvestre – tirsdag den 9. juni kl. 19.00 

i Sønderup Kirkes mødesal
Tjæreby – tirsdag den 9. juni kl. 18.00 i Tjæreby Præstegård
Venslev – tirsdag den 9. juni kl. 19.30 i Tjæreby Præstegård

Der er brug for nye 
friske kræfter fl ere 
steder! 
Slagelse Provsti er sam-
menfaldende med Sla-
gelse Kommune og dæk-
ker derfor et stort område 
med rigtig mange kirker 
og mange præster og kir-
keligt ansatte og frivillige. 

Mød op og stil spørgs-
mål og overvej, om du vil 
være med til at gøre en 
indsats. Valget foregår 
ved en valgforsamling 
tirsdag den 15. september 
2020, så der er endnu god 
tid til at overveje det. På 
valgforsamlingen den 15. 
september bliver det nye 
menighedsråd fundet ef-
ter debat og skriftlig, hem-
melig afstemning blandt 
de fremmødte. Skulle der 

være medlemmer af menigheden, som ikke er tilfredse med udfaldet af valgforsamlingen, 
har de   re uger til at samle tilslutning til en alternativ kandidatliste, og der bliver afholdt 
et afstemningsvalg, som man kender fra tidligere. Datoen for et eventuelt afstemnings-
valg er fastsat til den 17. november. 

Samme dagsorden til alle orienteringsmøder
1. Velkomst ved menighedsrådet
2. Valg af dirigent
3.  Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering 

om det kommende menighedsråds opgaver
4.  Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved 

menighedsrådet og debat
5. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget
6.  Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, og ori-

entering om muligheden for at udløse afstemningsvalg
7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet
8.  Foreløbigt overblik over, hvem der eventuelt er interesserede i at opstille 

som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i september

Find dit sogn på sogn.dk
Er du i tvivl om, hvilket sogn du hører til: klik ind på sogn.dk og indtast din adresse. Skul-
le du have et ønske om at være tilknyttet en sognepræst i et andet sogn, så er det muligt 
at løse sognebånd og � ytte retten til at stemme ved valget med til det nye sogn. Hvis du 
ønsker at løse sognebånd, skal du henvende dig til den præst, du ønsker at slutte dig til. 
Henvendelse skal ske personligt (ring evt. og aftal tid for en samtale). 

Foto: Sognepræsterne Jesper Marbæk Christensen, Sankt Povls og 
Marianne Myssen, Sørbymagle ved kommunens velkomstarrange-
ment for nyti lfl ytt ere. Kirken byder også velkommen!

Interview med en kirkegænger
Interview med Susanne 
Tarp, formand for Menig-
hedsrådet i Sorterup-Ott e-
strup-Kindertoft e og med-
lem af Provsti udvalget.

”… på et tidspunkt blev 
jeg nærmest headhuntet 
af præsten. Jeg arbejde-
de dengang i en bank, og 
min datter gik til kon  r-
mationsforberedelse på 
præstens første kon  r-
mationshold i sognet. Jeg blev spurgt, om jeg ville stille op til menighedsrådet”.

Hvad laver du i menighedsrådet? Og har det været sjovt?
”Jeg er blevet formand for menighedsrådet i år. For 4 år siden blev de 3 sogne slået sam-
men, og det har været en spændende proces at være med til og sjovt. Man har ind� ydelse 
på mange ting: sogneaftener, koncerter, foredragsaftener. Jeg har også været med til at 
bygge ny sognegård ved siden af Sorterup Kirke.”

Hvorfor går du i kirke?
”Jeg får altid noget med hjem – en vinkel jeg ikke selv har set, noget at re� ektere over. 
Jeg kan godt lide at synge. Især er jeg rigtig glad for salmen: ”Uberørt af byens travlhed”. 
Jeg kan godt li’ traditionerne, jeg kan li’ det, som det er. Som ung kunne jeg også godt lide 
trygheden i det kendte!”

”Syng dig glad!”
I nogle af provstiets kirker sættes der særlig fokus på kirkemusik. Coronakrisen har fået mange 
af os til igen at huske på, hvorfor sang er en vigtig del af livet og fællesskabet, både bag TV-skær-
men og i kirken, som her i Nørrevangskirken.

Nørrevangskirkens organister, Signe Bech Schnedler og Claudia Mørch, har igennem et dygtigt 
samarbejde skabt både dybde og bredde i kirkens musikliv. Der er skabt et udviklingsforløb, 
hvor sangerne føres fra ganske små gennem babysalmesang og legestue, over ”spirekor” og bør-
nekor til aktiv deltagelse i gudstjenesten ved optagelse i kirkens pigekor. Der er også mulighed 
for deltagelse i voksenkor og åbne sangeftermiddage. ”Syng dig glad”-arrangementer afholdes 
den første onsdag i hver måned og samler omkring 80 deltagere hver gang. 
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