
 

 

 

  

Julen i Horne Kirke 2020 
De fleste af os véd det godt, at Gud er stor. Alligevel kan udsagnet efterhånden godt få det til 
at gibbe i nogle af os, da ordene efterhånden lyder ud af alt for mange niddingsmænds mund 
i forbindelse med deres usle terror. 
Terror har selvfølgelig ikke noget med Gud at gøre, men kun med dem der råber. Og det har 
endnu mindre at gøre med den Gud, som vi plejer at fejre den 24.,25. og 26. december, 
nemlig Kristus. Julen er kristnes fejring af, at gud er lille. At Gud blev så lille, at han kunne 
være i et menneske. Billedet af det nyfødte og værgeløse liv i krybben taler til vores forståelse 
af Gud, som en Gud der vil være hos os og med os i alt. Selv en barneble. Det er vel også 
derfor, at julen er den højtid, hvor de fleste går i kirke for at se og høre, at, puha,…. jo! det er 
sådan! Gud er også lille! 
 
I år er kirken også gået hen og er blevet lille. Covid-19 kravene begrænser det antal vi kan 
være i kirken hårdt. Når vi synger, skal afstanden til dem vi ikke er i “boble” med være to 
meter. Vi kunne også undlade at synge, så skal afstanden kun være en meter. Men det ville, 
ærligt talt, være en noget mærkelig julegudstjeneste. 
 
Vi har derfor i år valgt at “smøre” den lille Gud ud over et større tidsrum, end blot den 24/12 
klokken 16.00 og den 25/12 klokken 10.00. Faktisk begynder vi allerede “krybbetemaet” i 
adventstiden, der normalt er tiden til forventning om julens komme. Men det har vi altså 
hverken tid eller plads til i år, så det bliver et lille 2020 mix i stedet for. 
 
Julen i kirken skruer vi helt op for allerede Lillejuleaften, den 23/12 klokken 19.30. Hér 
vil jeg, Anitta og Anittas organist fra Sanderum Kirke, Kamilla Sørensen, holde en musikalsk 
julegudstjeneste sammen med jer, hvor fokus er lagt særligt på de skønne julesalmer. 
Kamilla er også uddannet koncertpianist og har givet koncerter bla. i Vilnius, Rostok, 
Stokholm, Rom, mm. og spillet som solist sammen med Odense Symfoniorkester. Hun 
medvirker ofte som akkompagnatør for flere af landets dygtigste sangere. Nu er det så vores 
chance. 
 
Juleaftensdag, den 24/12, holder vi i år gudstjeneste både klokken 14.00 og klokken 
16.00. Gudstjenesterne bliver som de plejer og vi håber, at vi finder ud af at fordele os lidt 
på de to tjenester, så vi alle kan være der under trygge og lovlige former. 
 
Husk, at der også er Juledag, den 25/12 klokken 10.00, hvor der plejer at være væsentlig 
bedre plads end på juleaftensdag.  
 
Anden Juledag, den 26/12, holder vi “ønskekoncertjulegudstjeneste” klokken 10.00, hvor 
deltagerne kan være med til at vælge julesalmer. 
 
Så er det også dét og vi håber, at vi, alle sammen, på denne måde kan bruge alle de mindre 
gudstjenester (målt på deltagerantal), til at gøre det hele stort, som det plejer... 
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Gudstjenester i Horne Rundkirke: 

Dato Tid Prædikant Dato Tid Prædikant 
November    Januar   
29.  10 Jesper Svärd 1. 14 Jesper Svärd 
December   3. 10 Jesper Svärd 
6. 10 Jesper Svärd 10. 10 Jesper Svärd 
13. 14 Torkil Jensen 17. 10 Jesper Svärd 
20. 14 Jesper Svärd 24. 10 Jesper Svärd 
24.     Juleaften 14 Jesper Svärd 31. 10 Jesper Svärd 
24.     Juleaften 16 Jesper Svärd Februar   
25.     1. juledag 10 Jesper Svärd 7. 10 Jesper Svärd 
26.     2. juledag 10 Jesper Svärd 14. Fastelavn 14 Jesper Svärd 
27. 10 Jesper Svärd 21. 10 Jesper Svärd 

Farvel      -      Goddag 

Bjarne Graver er vi nødt til at sige farvel til, 

selv om vi alle kan se, at der er masser af 

krudt og styrke i manden bag trillebøren, et 

syn mange af jer har set på kirkegården i de 

forløbne 7 år. Bjarne Grønbæk har valgt at gå 

på pension som graver. 

I et års tid har vi ved kirken forberedt os på 

den kendsgerning. Makkerparret Bjarne og 

Linda har ligget så urokkeligt fast i vores 

bevidsthed. At være graver er at udfylde en 

funktion, at være en god graver er at lade sin 

personlighed gennemstrømme, tydeligt og 

diskret, alt hvad man foretager sig i arbejdet.  

Du milde, hvor har Bjarne brugt af sig selv, 

tydeligt og diskret, og hvor har han været 

inspirerende at arbejde sammen med! 

Tak, Bjarne. Alt godt til dig og din familie.  
HW 

 

Marc Winther er kirkens nye graver. Marc bor 

i Fåborg og træder til 1. dec. 

Ida L. Kristensen er kirkens nye organist. Ida 

er under uddannelse som organist og træder 

til 15. dec. 

 

Vi byder begge velkomne og glæder os til 

samarbejdet. 

 
Første søndag i advent træder det nye menighedsråd til:  

Lars Udenby, Bjerne, Lars Askholm, Bjerne, Niels Sønderby, Dyreborg, Anne Lise 

Spange, Dyreborg, Henning Halvorsen, Dyreborg og Hanne Wolfsberg, Dyreborg. 

 

Stedfortrædere: Lis Tolderlund, Fåborg, Lars Skaaning, Dyreborg og Arne Greve, 

Horne. 

Vi siger farvel til Birgit Skovhøj og takker for 12 års godt samarbejde i MR. 



 

 

 

 


