Kirkemusik i 1000 år
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Roskilde Stift fejrer i 2022 1000 år.
I 1000 år er mennesker i alle aldre mødtes i kirken om søndagen,
til gudstjeneste, barnedåb, konﬁrmation, bryllup og begravelse
fra Sjællands Odde i nord til Vordingborg i syd,
fra Møns klint i øst og til Korsør i vest.
Hver gang er Guds ord blevet forkyndt af Stiftets præster,
og hver gang har kirkens organist og kor
ledsaget forkyndelsen.

EM

Næstveds kirker markerer Roskilde Stifts jubilæum
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I hver lydﬁl fortæller kirkens organist lidt om
kirkens historie og præsenterer musikken.
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Scan QR koderne og hør de små lydﬁler med musik fra hele perioden
i Herlufsholm, Holsted, Skt. Jørgens, Sct. Mortens og Sct. Peders kirke.

OVSTI

Netop kirkemusikkens betydning og udvikling igennem alle
disse mange år har bykirkerne i Næstved valgt at lægge fokus på
i dette spændende projekt.

10

SK

00

RO

I

LD

E

STI

FT

S T E G E -VO R D I N G B O RG
T R YG G E VÆ L D E & N Æ S T V E D P R O V S T I

Lyt til musik fra Næstveds Bykirker
udgivet i anledning af 1000-års jubilæet for Roskilde Stift

Herlufsholm
Kirke

Holsted
Kirke

Sct. Mortens
Kirke

Sct. Peders
Kirke

Skt. Jørgens
Kirke

Herlufsholm var oprindelig et
Benediktinerkloster, stiftet den 29.
november 1135 og opført i slutningen
af det 12. århundrede.

Holsted Sogn er Næstveds yngste.
Kirke og sognegård er tegnet af Sahl
Tegnestue, Aarhus. Kirken blev indviet
21. Oktober 2001.

Sct. Mortens Kirke omtales første
gang i 1280 og er sandsynligvis bygget og taget i brug før 1250, formodentlig omkring 1200.

I 1135 skænkes Bodilslægtens kirke
til Gud og Sct. Peder. Denne kirke har
sandsynligvis ligget, hvor den nuværende kirkebygning findes.

Skt. Jørgens Kirke blev indviet den 1.
søndag i advent i 1978. Som en fløj til
kirken ses Sognegården fra 1979.

Gregoriansk Sang

Holsted Kirkes Kor

Kororglet

Pigekoret

Kirken er et gammelt hus

Herlufsholm kirke
har fra starten
genlydt af dagens
tidebønner. Hør
”Hallelula” som er
er taget fra liturgien til en søndagsmesse.

Kororglet

Holsted Kirkes
Ungdomskor
består af drenge
og piger i alderen
15-22 år. Hør koret
synge en julesang:
”Away in a Manger”.

Holsted Kirkes Band
Det lille kororgel
kom til Herlufsholm kirke i 2011.
Hør Salmen "Gud
dannede os af
ler som kar" som
bl.a. benyttes ved
Herlufsholm skoles
konfirmationer.

Hovedorglet

Holsted Kirkes band
deltager i udvalgte
gudstjenester samt
fællessangsarrangementer. Her
spiller de salmen
”Du som gi’r os liv
og gør os glade”.

Børnekoret
Johan A. Krygell
var komponist
og organist ved
Herlufsholm kirke
1863-1880. Hør
hans ”Aftenstemning” på kirkens
hovedorgel, der er
bygget i 1983.

Det lille kororgel er
bygget i ca. 1850.
Hør salmen ”Skulle
jeg dog være
bange” sunget af
Jakob Bjerre, der til
dagligt synger i Sct.
Mortens kirkes kor.

Hovedorglet

Hør Sct. Peders
Kirkes Pigekor
synge ”Lover den
herre” og ”talsmand, som på
jorderige”. Koret er
oprettet i 1897.

Svaleredeorglet

Judas-kysset
Svaleredeorglet er
den eneste af sin
slags i Danmark og
er rekonstrueret
i 2016 efter historiske oplysninger.
Organist Christian
Kampmann Larsen.

Hoveorglet er
bygget i 1971. Det
har 41 stemmer.
Hør påskesalmen
”Tag det sorte kors
fra graven” spillet
af kirkens tidligere
organist Kurt
Levorsen.

Euleorglet
Kirkens børnekor
består af børn fra
3.-6. klasse. Hør koret synge ”Og gud
sang”, som handler
om skabelsen og
som er skrevet af
Philip Faber.

Skt. Jørgens Kirke
udgav hver uge i
2017 en video med
en fortolkning af en
salme. I 2018 blev
salmerne udgivet
på cd. Hør en af
salmerne her.

Judas-kysset er
skrevet af kirkens
organist, Martin
Valsted, og er inspireret af teksten
om Getsemane
Have, hvor Judas
forråder Jesus.

Et hus med åbne døre
Det store euleorgel
hænger i kirkens
vestende og er bygget i 2015. Det har
38 stemmer. Hør
organist Jens Ramsing spille musik af
Niels W. Gade.

Et hus med åbne
døre er en salme
der er skrevet til
Skt. Jørgens Kirke
i 2018, da kirken
fyldte 40 år.

