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Fællessider

Efter et svært år:
Tid til en ny begyndelse i vores sogne?
2020 har været et mærkeligt
år, et usædvanligt år, i nogle
henseender et rædsomt år,
både for samfundet som helhed og ikke mindst for kirkelivet. I snart et år - siden den
11- marts 2020 - har vores
kirker ikke kunnet fungere
som normalt på grund af
den verdensomspændende
corona-pandemi. Barnedåb,
konfirmationer, vielser, bisættelser, begravelser og selv
almindelige gudstjenester
har måttet holde flyttedag og
/eller skifte form og indhold.
Senest har vores elskede og
traditionelle julegudstjenester måttet give op over for coronaens angreb.
Men med Guds vilje er der håb forude. Vaccinationen af befolkningen mod virussen er godt i gang.
Et nyt kirkeår startede den første søndag i advent
2020 - den 29. november 2020 - og nyvalgte menighedsråd i vores sogne påbegyndte deres virke
for den kommende fireårs valgperiode. Samtidig
trådte en ny pastoratsstruktur for vores sogne i
kraft. I den verdslige kalender har vi taget hul på et
nyt år 2021 med nye forhåbninger. Den mørkeste
tid er forbi og vi går mod lysere dage. Inden vi
ser os om er det påske, hvor vi forhåbentlig kan
fejre denne for kirken så vigtige højtid i kirkens
trygge rammer.
De nye menighedsråd
2020 var som bekendt valgår for menighedsråd i
alle sogne i Folkekirken. Valgforsamlingerne fandt
sted den 15. september og valgresultatet i Vig og
Nørre Asmindrup sogne blev meddelt i kirkebladet
nr. 4 2020. Efterfølgende har de nyvalgte menighedsråd påbegyndt deres arbejde efter at have
konstitueret sig med fordelingen af diverse tillidsposter i rådene. Udfaldet af konstitueringerne
er angivet på lokalsiderne inde i dette nummer af
kirkebladet.

Folkekirken.dk

Ny struktur for vores pastorater
Biskoppen over Roskilde stift, Peter FischerMøller, har truffet beslutning om en ændring af
pastoratsstrukturen for de tre sogne Vig, Nørre
Asmindrup og Egebjerg. Vig og Nørre Asmindrup
sogne har i årtier udgjort ét pastorat med to kirker,
to præster og to menighedsråd. Med virkning fra
første søndag i advent videreføres Vig sogn som et
selvstændigt pastorat. Stillingen som sognepræst
i Vig sogn var ved redaktionens slutning endnu
ubesat. Nørre Asmindrup sogn og Egebjerg sogn
sammenlægges til et nyt to-sogns pastorat med
de to nuværende præster Ann Skov Sørensen
og Jens Michael Nissen som sognepræster. De
to sognes menighedsråd videreføres uændret.
I det ny Egebjerg-Nørre Asmindrup Pastorat vil
sognepræsten i Egebjerg være kirkebogsførende
og begravelsesmyndighed.
Som bekendt har nærværende kirkeblad tjent
som kirkeblad for Vig og Nørre Asmindrup sogne.
I lyset af de ovennævnte ændringer i pastoratsstrukturen overvejer de tre menighedsråd i hhv.
Vig, Nørre Asmindrup og Egebjerg sogne en
videreførelse af kirkebladet som organ for menighederne i alle tre sogne. Nærværende blad kan
således meget vel være det sidste nummer i den
hidtil kendte opsætning.

Fællessider
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Kirken og corona.
Debat: Corona er den største chance i årtier for kirken
Folkekirken.dk har spurgt blandt andre Ove
Kaj Pedersen, politolog og professor emeritus
i komparativ politisk økonomi ved Copenhagen
Business School om hans tanker om læren fra
2020 og coronaen. Vi bringer her hans indlæg
i debatten:
Corona har domineret 2020, og bliver ikke mindre
styrende for 2021, mener politolog og professor
emeritus i komparativ politisk økonomi Ove Kaj
Pedersen. Men han ser et lys for enden af mørket,
og det er ikke bare lyset hos den hjælpsomme
nabo langt borte:
- ”Corona er den største chance i årtier for kirken
til at præsentere sig selv som repræsentant for
kristendommen og dermed de værdier, som det
danske velfærdssamfund bygger på. Kirken kan
hjælpe med sorgarbejde hos dem, der er syge,
døende eller har mistet - det er en enorm opgave
for præsterne. Samtidig kan kirken levere det håb
og den optimisme, vi alle har brug for”, mener
Ove Kaj Pedersen.
Han håber, at endnu flere af kirkens folk vil blande
sig i den offentlige debat i 2021:
- ”Kristendommen er forsvundet så meget ud af
vores samfundsdebat, at vi ikke genkender den
i politikernes beslutninger. Men da regeringen i
marts 2020 lukkede vores samfund ned, var det
jo netop med begrundelsen liv før økonomi, som
er kristendommens grundfundament. Nu er regeringen under stigende kritik for sin beslutning
om lockdown, og derfor skal kirken, præsterne,

provsterne og biskopperne gå ind i den debat og
begrunde, hvorfor prioriteringen altid skal have
udgangspunkt i at redde liv, uanset hvad det koster
samfundet. Det står i kristendommen – ”mennesket først”.
- ”Samtidig skal præsterne adressere den angst og
ensomhed, der er i befolkningen. Her tænker jeg
også helt konkret, at kirkerummet ikke skal være
arnested for smitte, men være trygt og sikkert. Jeg
oplever, at flere end tidligere føler et behov for at
komme til gudstjeneste og mærke en optimisme i
en tid, hvor mørket sænker sig, og angsten for at
mødes bliver større.
- Kirken kan ikke levere de politiske svar, men
kirken bør identificere og blotlægge dilemmaerne ved de politiske beslutninger. Giver det for
eksempel bedre mening at sende flere penge til
fattige lande for at redde liv dér end at bruge dem
herhjemme? Kirken har i 5-600 år debatteret det
dilemma, om man skal prioritere den nationale
befolkning over menneskeheden som sådan. I dag
gælder debatten vores egen befolknings sundhed
versus den globale verdens sundhed.
- Politikerne står med overmenneskelig svære beslutninger, men kirken kan sætte dem ind i et etisk
ramme. Kirken kan for eksempel være med til at
begrunde, hvorfor en nedlukning af samfundet er
rigtig, selvom den betyder, at mange sidder i stor
ensomhed og angst. Svaret fra kirken er igen, at
liv kommer før alt - også mental sundhed.
- Der er tusindvis af den slags dilemmaer, og corona øger befolkningens opmærksomhed overfor
etikken i de politiske beslutninger. Jeg mener, at
alle beslutninger skal begrundes i etik, og at vi
bør være bevidste om, hvorfor vi træffer de beslutninger, vi gør, og hvorfor naboen træffer sine
beslutninger. Det er en form for dannelse, vi får i
folkeskolen, som jo også er protestantisk.”
Ulla Abildtrup/Folkekirken.dk
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Vig sogn

Vig Sogn
www.vigkirke.dk
Sognepræst:
Ann Skov Sørensen
Nr. Asmindrup Præstegård
Asmindrupvej 49
4572 Nr. Asmindrup
Tlf. 59 32 40 76
E-mail: anss@km.dk
Vikarpræst: Karin Wandall
Tlf. 60 59 95 12
E-mail: kkw@km.dk
Graver:
Lars Odgaard Rasmussen
Tlf. 59 31 58 04
Kirkegårdskontoret åbent
mandag-torsdag
kl. 12.30-13.00
Formand:
Poul Erik Pedersen
Tlf. 59 31 56 76
Kirkeværge:
Poul Erik Holm
Tlf. 29 26 08 64
Præstesekretær:
Doris Hjort Jacobsen
Tlf. 23 83 19 55
E-mail: dhj@km.dk
Menighedsråds-møder i
Vig præstegård:
24/2, 24/3, 21/4 kl. 9.30
Alle er velkomne!

Mobile Pay
i Vig Kirke
Støt gerne op om Vig kirkes
aktiviteter via donationer til
nr: 46503.
Tak for hver eneste gave

Nyt fra menighedsrådet
Også for Menighedsrådet blev 2020 et år som ikke lignede de mange
foregående år. I de seneste Nyhedsbreve og på Vig Kirkes Facebook side
har jeg prøvet at orientere om de ting, der er sket, siden sidste Kirkeblad
udkom. Det drejer sig om renoveringen af vores smukke Præstegård. Vi
har efter samråd med Provstiet fået en aftale med Hans Birkendorf som
vores Byggeherrerådgiver.
Efterfølgende er Arkitektfirmaet Rønnow udvalgt til at udarbejde et
endeligt udkast til Præstegårdens fremtidige indretning. Det vil ske i
året vi nu er inde i.
I sidste nummer af Kirkebladet understregede jeg, at stillingen som ny
sognepræst i Vig først ville blive slået op – når Præstegården var klar til
indflytning.
Men sådan er det ikke nu. Vores Pastorat Vig – Nr. Asmindrup er blevet
omdannet. Vig er fremover et selvstændigt sogn – og Nr. Asmindrup /
Egebjerg går sammen i et nyt Pastorat. Det er gældende fra Kirkeårets
start. (1. søndag i advent 2020)
Ovenstående er sket med samtykke fra alle 3 menighedsråd på foranledning af Provst og Biskop.
Sognepræstestillingen i Vig er samtidig blevet placeret så ”Kirken i Sommerlandet” bliver en del af den nye præsts arbejdsområde. Stillingen er
blevet slået op, ansøgninger er kommet ind og når I læser dette – er den
nye præst måske blevet udpeget. (Ansættelsestidspunkt: 1. marts 2021)
Menighedsrådet får sikkert en opgave med at finde en midlertidig bolig?
Menighedsrådet gør opmærksom på, at der stadig kan forekomme
ændringer eller aflysninger af aktiviteter omtalt i dette kirkeblad som
følge af med myndighedernes anvisninger vedrørende forholdsregler i
forbindelse med corona-smittebekæmpelse. Tjek kirkens hjemmeside,
udhængsskabet ved kirken eller kirkens nyhedsbrev.
Konstituering 20-21
Formand		
Poul Erik Pedersen (PEP
Næstformand
Poul Erik Holm (PEH)
Kirkeværge
Poul Erik Holm (PEH)
Kontaktperson
Henning Lektonen (HL)
Intern Kasserer Lise Trans (LT)
Sekretær		
Lone Cederquist (LC)
Medlem		
Ingelise Aaquist
Medlem		
Hanne Holm
Udvalg: 		
Se kirkens hjemmeside.

Julehjælp 2020
20 familier blev tildelt en Julekurv – skænket af Lions Odsherred.
Familier med børn under 18 år fik desuden gavekort til Geppels, Bog og
Ide, eller Matas.

Vig sogn
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Julen 2020
Vig Kirke var klar til modtagelse af de
kirkegængere der havde ”mod” på og
tilmeldt sig en kort Julegudstjeneste –
men sådan blev det ikke.
Fotos: PEP
Vig kirke,
Lillejuleaften

Vig kirke juleaften 2020 kl. 14.00

Kyndelmisse
gået, hvilket også ligger til grund for vendingen
om at, kyndelmisse slår sin knude. I den katolske
kirke fejres dagen med en stor lysmesse, hvor de
lys som skal bruges i det kommende år velsignes.
Kyndelmisse ligger 40 dage efter Jesu fødsel, og
hans mor Jomfru Maria kunne fremstilles i templet, så hun kunne gennemgå den traditionelle
renselse. Lysfesten er ikke helligdag i Danmark.

Vi venter på at kyset kommer igen.

Foto: PEP

Kyndelmisse er en lysfest.
Kyndelmisse (eller Mariæ renselsesdag) er en
gammel kristen helligdag den 2. februar. Dagen
blev kaldt for Kjørmes Knud. Kyndelmisse er en
fordanskning af de latinske ord for lysmesse:
Kyndel = candelarum, lys og missa messe. Et andet ord var kermesse og heraf kom kørmesse og
kjørmes. Det er den dag, halvdelen af vinteren er

Konfirmationer
i Vig kirke 2021
Konfirmationsdatoerne i Vig kirke forår 2021
er stadig Store Bededag den 30. april og Kristi
himmelfarts dag den 13. maj. Der bliver flere
forkortede konfirmationsgudstjenester begge
dage, hvor konfirmanderne konfirmeres i mindre
hold med max. 4 konfirmander per gudstjeneste.
På denne måde håber vi at have en corona-sikret
plan, hvor vi kan gennemføre konfirmationerne på
betryggende vis, samtidig med at konfirmanderne
stadig kan invitere hver 8 gæster med i kirke.

Med helligdagsreformen af 1770 blev kyndelmisse
afskaffet sammen med 10 andre helligdage som
3. juledag, 3. påskedag, Sankt Hans Dag og Vor
Frue Dag. Selv om kyndelmisse i over 200 år ikke
har haft status som helligdag, er der en tendens
til, at kirker markerer dagen med særlige lysgudstjenester og dåb af kommende konfirmander. Ved
kyndelmisse afholdtes kjørmes-gilder, sammenskudsgilder med kraftig suppe, pandekager med
øl og brændevin eller stuvet hvidkål med flæsk og
pølse. (Wikipedia).

Forårets konfirmationsundervisning
og forældremøde

To hele temadage med skolefri til konfirmationsforberedelse: Tirsdag den 26. januar og torsdag den
4. marts kl. (Mere info kommer pr. mail og kirkens
hjemmeside). Efter påske er der afrunding med generalprøver torsdage eftermiddag kl. 14.15 til 16.00
den 8. og 15. april. Det er obligatorisk at deltage
i temadage og generalprøve. Vi håber at kunne
indbyde til et forældremøde i slutningen af marts,
hvis corona-situationen tillader det. Den foreløbige
dato er torsdag den 25. marts kl. 19.00 i Vig kirke
med deltagelse af én forælder pr. konfirmand (se
kirkens hjemmeside, når vi nærmer os datoen).

6

Nørre Asmindrup sogn

Nr. Asmindrup
Sogn
www.nrasmindrupkirke.dk
Sognepræst:
Ann Skov Sørensen
Nr. Asmindrup Præstegård
Asmindrupvej 49
4572 Nr. Asmindrup
Tlf. 59 32 40 76
E-mail: anss@km.dk
Graver:
Nadja Petersen
Tlf. 59 36 61 16
E-mail: nras-kgd@pc.dk
Formand:
Jytte Fink
Tlf. 21 74 22 30
E-mail: jytte.fink@gmail.com
Kirkeværge:
Jens Bjarne Sandø Jensen
Tlf. 23 86 42 41
E-mail: hbpka@adr.dk
Præstesekretær:
Doris Hjort Jacobsen
Tlf. 23 83 19 55
E-mail: dhj@km.dk
Menighedsråds-møder:
Den 04.02.2021 kl. 19.00,
den 10.03.2021 kl. 19.00
og d. 14.04.2021 kl. 19.00.
Møderne afholdes i præstegårdens konfirmandstue og møderne
er offentligt tilgængelige.

Mobile Pay
til indsamlinger

I Nørre Asmindrup kan man også bruge
Mobile Pay i forbindelse med bidrag til
indsamlinger eller i stedet for mønter
i kirkebøssen. På Mobile Pay – app’en
skal du angive modtagernummer
15876. Alle bidrag til menighedsplejen
eller til andre annoncerede indsamlingsformål modtages som sædvanlig
med taknemmelighed!

Nyt fra Menighedsrådet
Det nye menighedsråd takker de afgående medlemmer for deres
indsats i de sidste fire år.
Michael Hjortsø har stillet sig til rådighed for at udarbejde det kommende kirkeblad, hvilket det nye menighedsråd sætter stor pris på.
Menighedsrådet afholdt konstituerende møde d. 17.11.2020 og
posterne blev fordelt således:
Formand: Jytte Fink
Næstformand: Vagn Andersen
Kontaktperson: Claus Richard Bernhard Nielsen
Sekretær: Inge Hansen
Kasserer: Ann Skov Sørensen
Kirkeværge: Jens Bjarne Sandø Jensen
Byggesagkyndig: Claus Olsen
Der blev nedsat udvalg med følgende medlemmer:
Kirkegårds- og præstegårdsudvalg: Claus Richard Bernhard Nielsen, Vagn Andersen og Ann Skov Sørensen.
Koordinerings- og aktivitetsudvalg: Claus Richard Bernhard Nielsen, Inge Hansen, Ann Skov Sørensen, Anna Herand Vejleskov, Eva
Mønsted Jensen, Birthe Funk Hansen og Jytte Fink.
Menighedsrådet gør opmærksom på, at der stadig kan forekomme
ændringer eller aflysninger af aktiviteter omtalt i dette kirkeblad
som følge af myndighedernes forholdsregler i forbindelse med
corona-smittebekæmpelse. Tjek kirkens hjemmeside eller udhængsskabet ved kirken.

Tirsdagskaffe
På tirsdage i ulige uger er der formiddagskaffe i præstegården kl.
9.30-11.00. Har du lyst til en hyggelig snak over en kop kaffe, så
mød op og vær med.
Alle er velkomne!
Der er ikke tirsdagskaffe d. 16.2. og d. 16.3.

Fastelavn d. 14. februar kl. 13.00
I år holder vi fastelavnsfest for børn i alle aldre i samarbejde
med Nr. Asmindrups land- og bylaug, Forsamlinghus og Friskole!
Vi begynder med en gudstjeneste i kirken kl. 13.00 og fortsætter
med at slå katten af tønden, kåre kattekonger og -dronninger og
spise fastelavnsboller i og ved forsamlingshuset. Hold øje med
opslag i udhængskasserne, på skolen og i ugeavisen og mød op
udklædt og med godt humør!

Nørre Asmindrup sogn
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Menighedsmøde Storebededagsaften 29. april kl. 18.30
Som optakt til St. Bededag mødes vi til gudstjeneste i kirken kl. 18.30.
Efter gudstjenesten er der varme hveder i konfirmandstuen. Ved samme lejlighed afholder vi det
årlige menighedsmøde, hvor menighedsrådets

medlemmer vil fortælle om rådets arbejde, de udfordringer, som sognet står overfor, sognets økonomi og igangværende og forestående projekter.
Ved mødet vil der være mulighed for at lufte nye
ideer, udfordre og inspirere menighedsrådet.

Øjebliksberetning fra Danmissions udsendte medarbejder til
Libanons hovedstad Beirut umiddelbart efter den voldsomme
eksplosion den 4. august 2020:
skade. Gudskelov. Men de materielle skader er omfattende, og endnu har vi ikke det komplette billede.

Eksplosionen i august 2020 i Libanons hovedstad
Beirut kommer som endnu et onde oveni det i forvejen virkelig hårdt plagede land. Den voldsomme
eksplosion kaldes allerede nu i sig selv for en kæmpe
katastrofe. Tusindvis er såret – og dødstallet er ikke
gjort op endnu; der ledes stadig efter overlevende
mellem murbrokker og sammenstyrtede bygninger.
Det skønnes, at cirka en tredjedel af Beirut er ødelagt.
Også i Danmission er vi meget berørte af situationen.
Trods det, at vores udsendte og lokale medarbejdere
var tæt på åstedet, er ingen af dem kommet fysisk til

Krist stod op af døde
i påske-morgenrøde!
Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje!
N.F.S. Grundtvig

Vores seks samarbejdspartnere, der har kontor i Beirut
fortæller om, hvordan deres bygninger er medtaget
efter eksplosionen. De fleste steder er døre og vinduer
blæst helt væk, og medarbejderne understreger at de
er i chok, men taknemmelige over at være i live. Et
eksempel på ødelæggelserne er Near East School of
Theology (NEST), der siden 1832 har uddannet præster og lægfolk til evangeliske kirker i Syrien, Palæstina,
Egypten og Libanon. Skolen spiller en vigtig rolle som
videnscenter, brobygger og i den evangeliske kirkes
overlevelse i Mellemøsten – men deres bygning er nu
mere ødelagt, end den blev under 15 års borgerkrig.
Også Danmissons eget kontor i Beirut er fyldt med
splinter af glas fra vinduerne, der er blæst ud – eller
rettere ind – af lufttrykket fra eksplosionen.
Det betyder, at der er akut brug for hjælp. Der er
behov for forbøn for ofrene i Libanon – men også for
økonomisk støtte, så Danmissions og vores partneres
arbejde hurtigst muligt kan komme i gang igen, således
at Danmissions vigtige arbejde for bl.a. fredelig sameksistens og dialog i den skrøbelige region kan fortsætte.
(Line Stange Ramsdal/www.danmission.dk)

På kirkevisit - ud i den store verden
Kirkebladets løbende lynvisit til
verdens markante kirkebygninger er nu kommet til Spanien!
Den spanske arkitekt Antoni
Gaudí påbegyndte opførelsen af
katedralen La Sagrada Familia i
Barcelona i 1883. Gaudí arbejdede på kirkebyggeriet i 43 år,
inden han blev dræbt i en ulykke
med en sporvogn.
Kirken blev indviet af Pave Benedikt XVI d. 13. november 2010.
Det betyder dog langtfra, at

kirken nu står færdig De officielle
udmeldinger anfører, at det først
er i 2026 (hundredåret for Gaudís
død) eller måske endda først i
2030, at kirken endelig vil stå helt
færdig. Det centrale kirkerum er
i brug, men der mangler endnu
10 af de 18 tårne og den sidste
facade før kirken er helt færdig.
Den sidste facade, der mangler
at blive færdiggjort på Sagrada
Familia-kirken, er La Fachada de
la Pasión og den vil komme til at

handle om Jesu liv, mens de to
færdige har Jesu korsfæstelse og
Jesu fødsel som temaer.
Når kirken står færdig vil Sagrada
Familia have i alt 18 tårne. Tårnene repræsenterer de 12 apostle,
de 4 evangelister, Jomfru Maria
og Kristus. Kristustårnet, der vil
blive rejst i kirkens centrum, og
som altså skal hvilke på kirkeskibet, kommer op i 172,5 meters
højde - de eksisterende tårne
måler 109 meter i højden.

Foto: By C messier - Own work, CC BY-SA 4.0

Gudstjenester
7. februar

Seksagesima

Nr. Asmindrup

10.30		

Ann Skov Sørensen
Ann Skov Sørensen

14. februar

Fastelavn

Nr. Asmindrup

13.00

21. februar

1. s. i fasten

Vig

10.30		

Henrik Bach

28. februar

2. s. i fasten

Vig

10.30		

Karin Kirk Wandall

7. marts

3. s. i fasten

Nr. Asmindrup

10.30		

Ann Skov Sørensen

14. marts

Midfaste

Vig

10.30		

Karin Kirk Wandall

21. marts

Mariæ bebudelse

Nr. Asmindrup

28. marts

Palmesøndag

Vig

10.30		

Karin Kirk Wandall

1. april
Skærtorsdag
				
				

Vig
Nr. Asmindrup
Egebjerg

10.30		
10.30		
17.00		

NN
Michael Nissen
Michael Nissen

2. april
Langfredag
				
				

Vig
Nr. Asmindrup
Egebjerg

10.30 		
10.30		
10.00

NN
Ann Skov Sørensen (liturgisk)
Michael Nissen (liturgisk)

4. april
Påskedag
				
				

Vig
Nr. Asmindrup
Egebjerg

10.30		
9.00		
10.30		

NN
Michael Nissen
Michael Nissen

5. april
2. Påskedag
				
				

Vig
Nr. Asmindrup
Egebjerg

10.30		
10.30		
9.00		

NN
Ann Skov Sørensen
Ann Skov Sørensen

11. april
1. s. e. påske
				
				

Vig
Nr. Asmindrup
Egebjerg

10.30		
9.00		
10.30		

NN
Michael Nissen
Michael Nissen

18. april
2. s. e. påske
				
				

Vig
Nr. Asmindrup
Egebjerg

10.30		
10.30		
9.00		

NN
Ann Skov Sørensen
Ann Skov Sørensen

25. april
3. s. e. påske
				
				

Vig
Nr. Asmindrup
Egebjerg

10.30		
9.00		
11.00		

NN
Ann Skov Sørensen
Michael Nissen (konfirmation)

Nr. Asmindrup

18.30

Ann Skov Sørensen

Vig
Nr. Asmindrup
Egebjerg

10.30		
10.30		
9.00		

29. april

St. Bededagsaften

30. april
St. Bededag
				
				
*1)
*2)

*1)

9.00		

*2)

Michael Nissen

NN
Ann Skov Sørensen
Ann Skov Sørensen

Efter gudstjenesten er der fastelavnsfest. Se inde i bladet.
Efter gudstjenesten er der menighedsmøde og varme hveder i Konfirmandstuen. Se inde i bladet.

Kirkebladet for Nørre Asmindrup og Vig sogne. Ansvarshavende redaktør Ann Skov Sørensen. Tryk: Trundholm Tryk, 4560 Vig

