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sognepræst ANN SKOV SØRENSEN, NR. ASMINDRUP SOGN.

Velsignelsens ord lever!
Et ansigt taler. Det fortæller
historien om et menneskes liv.
alt hvad et menneske har oplevet, er indtegnet i et netværk
af rynker, som i skiftende situationer afdækker nye hemmeligheder.
Vi møder hårde ansigter og
milde ansigter. Nogle er åbne
og tillidsfulde. Andre er lukkede. Ansigter er undselige.
Lattermilde. Grådige. Vrede.
Frække. Drømmende. Nogle
ansigter er hærget af angst.
Sygdom og tortvivlelse kaster
deres skygger. Digteren taler
om smertens linie, som altid er
evigt skøn. I andre har glæden
tegnet sine fine spor. Hos de
fleste er alt dette vævet sammen. Et ansigt, som er lukket i
sorg, kan folde sig ud i et smil,
der røber, at glæden ligger
gemt i smerten. Et lattermildt
ansigt kan på et øjeblik åbne
afgrunde af fortvivlelse. Vi
kan hykle ansigter. Men også
forstillelsen sætter spor, og
ansigtet fortæller sandheden
ved at stivne til en maske. De
ansigter, vi møder, viser os
tusinde variationer af livets
store tema.
Godheden lyser ud af et ansigt.
Eller vi mærker hadets mørke
udstråling. Ansigtet taler et
stærkt sprog!
Det er måske derfor, Bibelen
lyser velsignelsen ved tale om
Guds ansigt. Ordene går igen
i hver eneste gudstjeneste:

ann skov sørensen

Herren lade sit ansigt lyse over
dig! Herren løfte sit ansigt mod
dig! I flere tusind år har ordene
lydt, fra generation til generation, hver eneste dag.
Velsignelsens ord lever. De
skaber hvad de nævner: Lys
og nærvær.
Når Gud lader sit ansigt lyse
over os, tvinger han sig ikke
ind i vort liv. Men han er nær
og taler gode ord. Han maser
ikke på for at få en plads i vores hjerte, men han løfter sit
ansigt og venter på, at vi skal
rette ryggen og møde hans
blik. Han banker på, men bliver stående udenfor til vi selv
åbner. Han kender vort livs
hemmeligheder, men bruger
dem ikke, før vi selv giver ham
nøglerne. Han elsker os under
alle forhold og forsøger ganske
forsigtigt at lokke det bedste, vi
kan give, frem i os.
Fortsætter på næste side.
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Fællesarrangementer

Ingen har nogensinde set Gud,
siger evangeliet. Han er ikke
synlig for vores formørkede
blikke. Men vi har alligevel
set hans ansigt. Han trak sløret
til side i et menneske, der var
hans uforfalskede billede.
Jeg forestiller mig, at Guds
ansigt var mærket af de mennsker, han mødte. Han græd
med de grædende og lo med de
glade. Hans øjne så, og han tog

mennsker ind i sit liv. Deres sorger og glæder satte spor, men
hans ansigts lys udsluktes ikke.
Han bærer den Guds træk, som
løfter sit ansigt og er nær.
Gud kaldes sommetider Den
gamle af dage. Hans ansigt er
fuldkomment i sin skønhed
for det er mærket af al verdens
fryd og smerte, men lutret og
gennemlyst af kærlighedens
flamme.

Engang skal vi se ham ansigt
til ansigt. I mellemtiden lader
vi velsignelsens ord lyde i bevidstheden om, at nærværet
lyser over os. Han løfter sit ansigt mod os og venter. Ganske
forsigtigt vil han lokke lyset
frem i vores ansigt og fremelske det bedste, vi ejer.
Notto R. Thelle (f. 1941).
Professor ved Det teologiske
Fakultet ved Oslo Universitet.

Kirkehøjskole:

Kirkehøjskole i Asnæs kirke
Lørdag den 29. oktober kl. 14 – 17
”Hva så Luther”
Vi skyder 500 året for reformationen i gang med fælles kirkehøjskole og et brag af en koncert.
Under ledelse af Peter Arendt indledes kirkehøjskolen med en uhøjtidelig cabaret og folkelig
koncert om Martin Luthers liv og tanker.
Det seksmand store band vil lede os igennem Luthers liv og levned med solosange og fællessange – støjende protestsange, renæssancemusik, skillingeviser, rock og popmusik.
Sange oversat fra tysk af Holger Lissner, som skal høres med et glimt i øjet og lægge op til en
debat om de vidtrækkende konsekvenser reformationen fik…. også for vores liv i dag?
”Hva så, Luther, på din sokkel - ser du misfornøjet ud?
Kan du ikke klare mere, vil du atter protestere, blæse støvet væk fra Gud?”
Efter koncerten vil vi på bedste højskolemanér lade ordet få frit løb over kaffebordet og lade
reformationens betydning blive belyst af vinkler fra før og nu.
Vel mødt til startskuddet i Ods og Skippinge provsti for reformationsåret!

Ods- Skippinge Provstis indsamlingsprojekt 2016 i
kirkerne går i år til: Danmission Fremtidsbørn
Danmission hjælper fattige og udsatte børn til en bedre fremtid. Vi giver børn og unge uddannelse, og vi udruster dem til at blive aktive medborgere, så de kan kæmpe for deres rettigheder
i lokalsamfundet. Se eksempler på vores arbejde for børn på www.fremtidsborn.dk
Du kan støtte projektet på flere måder:
Via netbank til FKM Ods-Skippinge, bankkonto: 0537-0000499013 eller Via MobilePay:
41 999 341 (valgfrit beløb) eller SMS "HÅB" til 1245 (støt med 100 kr)
Kontakt: Karin Wandall, Vallekildevej 152, 4534 Hørve, tlf. 60599512
Velkommen til fællesmøde i Ods-Skippinge Provsti den 22.09.2016 kl. 19.30 i Menighedshuset ved Højby Kirke - Bag Kirken 5, 4573 Højby
Fundraising- og kampagne-koordinator Christina Lund Villadsen fra Danmission fortæller
om projektet ved sognenes fællesmøde.
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Det sker

Læse gruppe med åndeligt islæt

SEPTEMBER
04.09 KL. 11.00:
HØSTGUDSTJENESTE
OG ÆBLEPLUK I
PRÆSTEGÅRDSHAVEN

Listen af skønne åndelige bøger, vi har læst, vokser måned
for måned. Via www.vigkirke.dk kan I se, hvilke bøger
vi allerede har læst. Vi har en enkelt ledig plads i vores læsegruppe, hvis nogen har tid og lyst… det er først til mølle.

06.09 KL. 14.30:
GUDSTJENESTE
BAESHØJGÅRD

Koncert i Vig kirke
torsdag d. 13. oktober kl. 16

20.09 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

18.10. KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

Koncertsanger Annette Schiøtz og organist, komponist og guitarist Aksel
Krogsgaard Olesen vil fremføre et program med nordiske folkesange. Man
kommer til at høre gamle verdslige
folkesange og nyere kompositioner,
religiøse folketoner sunget a capella,
som Annette har gjort til sit speciale.
Aksel vil lede fællessangene, lære publikum nogle af sine sange og improvisere ved klaveret.
Vi vil afrunde med at fejre Jeppe Aakjærs 150 års fødselsdag
med et par fællessange.
Koncerten er arrangeret som led i Odsherreds kirkemusikfestival, og der er fri entré.

NOVEMBER
15.11. KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

Torsdagstræf

22.09 KL. 15.00:
OPLÆSNING BAESHØJGÅRD
OKTOBER
04.10. KL. 15.00:
GUDSTJENESTE
BAESHØJGÅRD
17.10. KL. 14.30: SACRED
DANCES I VIG PRÆSTEGÅRD

17.11. KL. 15.00:
GUDSTJENESTE
BAESHØJGÅRD
27.11. KL. 16.00:
SKUMRINGSSTUND VIG
KIRKE

"Himmeriget er inden i jer
og alle steder omkring jer"
Lukas 17:21
(oversat fra aramæisk)

- efterår 2016
kl. 9.30-11.30. Kaffe m.v.: 15 kr.

22. september: Jane Lykke og Erik Högborg Rasmussen…
Cuba - som vi har oplevet det
13. oktober:
Ann Skov Sørensen, sognepræst…
Kirke og mission i Kina og Hong Kong
27. oktober:
Sven Salwin, del 2…
Stjernestunder fra mit liv … med musik i
17. november: Birthe Jarlfeldt…
Omsorg - set gennem en psykologs briller
1. december: Juleafslutning med festligheder kl. 12.
Til denne dag er der tilmelding!

Nyt i Vig kirke
Forud for alle højmesser er der salmesang/-lytning for alle, der
har lyst.
Vibeke Aggeboe er fremover til stede i kirken fra kl 9.45, hvor
dagens salmer spilles og synges igennem.
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Vig Sogn

To timer med rytmiske salmer
En onsdag om måneden holder vi fællessang i Vig Kirke.
Her vil vi synge et udvalg af de mange nye rytmiske salmer og i fællesskab undersøge, hvad der findes af gode tekster og herlig musik, der taler til os. Salmerne introduceres af organist Vibeke Aggeboe, og der er mulighed for både at give sin mening til kende og selv medbringe eller foreslå salmer.
Alle er hjerteligt velkomne, og vi håber, at rigtigt mange har lyst til at være med. I kan komme og
gå, som det nu passer ind i jeres program. Vi synger i tidsrummet 15.30-17.30, og de kommende
datoer bliver: 28. september, 19. oktober samt 23. november.

Nyt fra Menighedsrådet
Sommeren og ferietiden er
ved at være forbi. Solen har
vist sig ind imellem fra sin
strålende side og andre gange
har Himlen åbnet hvad den
kunne, mens regnen er kommet voldsomt til os. Blæsten
har bestemt også været på
besøg. Da jeg var barn skinnede solen hele sommeren
og man kunne bade hver dag,
det er et godt minde at tænke
tilbage på.
Det bliver et spændende efterår vi går i møde. Daglig
hører vi om præsidentvalget
i USA, skal det være Clinton
eller Trump, måske den første
kvindelige præsident i USA,
det bliver spændende den 8.
november. Den 8. november i Danmark bliver ligeså
spændende, i alle landets
sogne skal der også være valg,
nemlig til menighedsrådene.
Her handler det om at finde
nogle folk der gerne vil være

med til at udvikle og nytænke
"vores"kirke i et moderne årti,
men en dyd for at fastholde
traditioner og de obligatoriske gudstjenester, så menigheden og andre har lyst til at
komme i kirkerummet.
Menighedsrådene er folkekirkens lokale ledelse og der
ligger et ansvar om at foretage
ledelsen af kirken - økonomien - bygninger - kirkegårdene og de ansatte, et meget
spændende arbejde at være
en del af. På landsplan er der
ca. 1.750 menighedsråd og
heraf er den yngste 18 år og
den ældste 95 år. I alt er der
12.922 valgte medlemmer
hvor af de 7.000 er kvinder og
5.800 er mænd.
Vig menighedsråd har altid
haft valg hvert 4. år, men i år
har vi ansøgt og fået lov til en 2
årig valgperiode. Det skyldes
at vi har været meget sårbare
i de 4 år der er gået, der har

været en del udskiftning og
personer der er fraflyttet sognet, desværre. 2 år er selvfølgelig lettere at overskue, så
vi håber på et menighedsråd
der er der.
Tirsdag den 13. september
er der orienterings- og opstillingsmøde i konfirmandstuen
i Vig Præstegård kl. 19.00. Alle
er velkomne til at få en indsigt i
rådets arbejde og hilse på nogle af dem der opstiller, vi vil
gerne at der kommer mange,
så kunne vi ligefrem komme
ud i kampvalg det ville være
dejligt, men man skal også
have lyst til at være med til at
lave spændende arbejde. Jeg
kan samtidig garantere at det
bliver ikke et opstillings show
som i USA, men med spændende ting på dagsordenen
og meget hyggeligt. Vi glæder
os til at tage imod.
Ann West
Menighedsrådsformand

Vig kirkes nyhedsbrev
En del af det, der sker i vore kirker, når desværre ikke at
komme med i kirkebladet – og ej heller altid på hjemmesiderne.
Ønsker du løbende at modtage omtale via mail, så ring/
skriv da gerne til Annette via tlf. 5931 5126 eller
annb@km.dk
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En forunderlig sensommertid og efterår, ønskes I alle !
Annette Berg,
Sognepræst, Vig

Vig og Nr. Asmindrup Sogn

Personalet
i Vig og Nr.
Asmindrup
kirker
Ann Skov Sørensen,
sognepræst
(Nr. Asmindrup og Vig)

Annette Berg,
sognepræst
(Vig og Nr. Asmindrup)

Arild Bjørn,
organist
(Nr. Asmindrup

Asger Olsen,
gravermedhjælper
(Vig)

Christina Paaske Holm
Hansen, praktikant
(Nr. Asmindrup)

Doris Hjort Jacobsen,
præstesekretær
(Nr. Asmindrup og Vig)

Henrik Flink,
gravermedhjælper
(Nr. Asmindrup)

Henrik Bang,
havemand
(Vig)
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Vig og Nr. Asmindrup Sogn

Personalet
i Vig og Nr.
Asmindrup
kirker
Karin Pilgaard Sørensen,
praktikant
(Vig)

Lars Odgaard Rasmussen,
graver
(Vig)

Lene Rosenvold-Merlung,
kirkesanger
(Nr. Asmindrup)

Nadja Larsen Petersen,
graver
(Nr. Asmindrup)

Michelle Pedersen,
gravermedhjælper
(Vig)

Peter Rosenvold-Merlung,
kirkesanger-vikar
(Nr. Asmindrup og Vig)

Vibeke Bjergaard Aggeboe,
organist
(Vig)

Yvonne Nielsen,
kasserer
(Vig og Nr. Asmindrup)
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SEPTEMBER
6.9. KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
13.9. KL. 19.00:
ORIENTERINGS- OG
OPSTILLINGSMØDE
22.9. KL. 14.00:
SOGNETS EFTERMIDDAG
25.9. kl. 10.30:
HØSTGUDSTJENESTE
OKTOBER
4.10. KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
30.10. kl. 10.30:
jazz-gudstjeneste

Mor - far og barn
Torsdage i ulige uger kl. 10.00
Går du hjemme med et eller flere børn og har du lyst til at møde
andre i samme situation, er du og børnene velkomne i præstegården til et par timers samvær, leg og sang.

Sognets eftermiddag
Torsdag d. 22.9. kl. 14.00
Gør Verdens børn til fremtidsbørn
Anna-Marie Lauenstein vil fortælle om hvordan Danmission
arbejder med børn og deres familier:
”I Danmission rækker vi ud til de fattigste og støtter dem i at
hjælpe sig selv, og vi arbejder for at skabe forandringer, der
holder. Vores arbejde omfatter alle områder af børnenes opvækst og liv – både krop, sjæl og ånd.”

NOVEMBER
1.11. KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
6.11. kl. 16.30:
Allehelgen
27.11. kl. 15.00:
Gudstjeneste og
juletræstænding

Besøg af
sognepræsten:
Kender du nogen eller vil
du selv gerne have besøg
af sognepræsten er du velkommen til at ringe til mig
på 26 13 59 39 eller skrive til
ANSS@km.dk. Døren i præstegården står også åben,
så kommer du forbi og har
lyst til en snak og en kop
kaffe er du velkommen.

Tirsdagskaffe
Tirsdage i ulige uger
kl. 9.30-11.00.

Høstgudstjeneste
Søndag d. 25.9. kl. 10.30
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i konfirmandstuen.

Jazz-gudstjeneste
Søndag d. 30.10. kl. 10.30
Jazz-gudstjeneste med kirkemusikere fra både Vig og Nr.
Asmindrup kirker
Efter gudstjenesten er der frokost i konfirmandstuen (30 kr.
pr.person)
Tilmelding til frokost senest d.

Allehelgen
Søndag d. 6.11. kl. 16.30
På denne dag mindes vi vore døde ved at sætte lys på alle
gravene på Nr. Asmindrup kirkegård.
Vi mødes ved skulpturen på plænen og herfra bringer vi lys
ud. Derefter samles vi i kirken til en kort andagt og senere i
konfirmandstuen til varm suppe og samvær.
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Nr. Asmindrup Sogn

1. søndag i advent
Søndag d. 27. november kl. 15.00
Gudstjeneste og juletræstænding i samarbejde med Byens Bakke og Land- og By Lauget.
Vi mødes til gudstjeneste i kirken kl. 15 og går derefter i fakkeltog til Byens Bakke, hvor vi
tænder juletræet, spiser æbleskiver og drikker gløgg og saftevand.
Hold øje med opslag i byens opslagskasser og på www.4572.dk

Konfirmation d. 7. maj 2017:
Den forberedende undervisning finder sted hver tirsdag eftermiddag kl 14.30-16 og vi begynder
d. 4. oktober.
Der vil i perioden forekomme enkelte aftenarrangementer.
Du kan stadig nå at tilmelde dig på 26135939 eller ANSS@km.dk

Minikonfirmandundervisning
Menighedsrådsvalg
2016

Undervisningen finder sted hver torsdag eftermiddag kl. 14.3016. Vi begynder d. 6.10. og slutter d. 8.12.
Går du i 3. eller 4. kl. og har du lyst til at opleve kirken og høre
historierne om Gud, til at lytte, snakke, lege og synge og meget,
meget mere, kan du tilmelde dig minikonfirmandundervisning på 26135939 eller ANSS@km.dk

Folkekirken er fuld af
muligheder, og det er op
til dig hvad den kan og
skal!

Grøn kirke

D. 8. november 2016
er der valg til menighedsrådet
og forud for valget afholder vi
orienterings og opstillingsmøde i konfirmandstuen d. 13.
september kl. 19.
Se mere om valg og menighedsrådsarbejde her:
http://www.menigheds
raadsvalg2016.dk/
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Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
Og reder urtesenge.
Sådan lyder det i en af vores
mest elskede nyere salmer,
og som der står i overskriften – sådan skulle det gerne
blive ved med at være. Derfor og fordi det er en kristen
grundtanke, at Vorherre har
overladt skaberværket i menneskets – vores – varetægt for
at vi skal værne om det og give
det videre til kommende slægter, er vi så småt begyndt at arbejde med at gøre Nr. Asmindrup
Kirke til en grøn kirke.
Har du gode ideer og lyst til at være med i processen, er du velkommen til at henvende dig til sognepræst Ann Skov Sørensen
på 26135939 eller ANSS@km.dk.
Se evt.: http://www.gronkirke.dk/

Det sker

SEPTEMBER
07.09. KL. 19.00:
KIRKEGÅRDSVANDRING
11.09. KL. 10.00:
HØSTGUDSTJENESTE
13.09. KL. 19.00:
ORIENTERINGSMØDE

Endnu en kirkegårdsvandring
7. september kl. 19.00
Det var en smuk og fin sommeraften den 1.juni, da vi sammen
med Torben Jensen gik en tur og talte om de forskellige, der
ligger begravet på vores kirkegård. Vi nåede kun en del og blev
enige om at foretage endnu en vandring ovennævnte dato.
Efter gåturen drikker vi en kop kaffe og slutter med en sang
eller to i konfirmandstuen.

18.09. KL. 14.00:
GUDSTJENESTE FOR
HØREHÆMMEDE
28.09. KL. 19.30:
SANGAFTEN I
KONFIRMANDSTUEN
OKTOBER
13.10. KL. 19.30:
KORANDAGT
MED EGEBJERG KORET
16.10. KL. 14.00:
SØNDAGSCAFE`
POUL J.STENDER
26.10. KL. 17-18:
BØRNE SPAGETTI
ANDAGT
29.10. KL. 14-16:
FÆLLES KIRKEHØJSKOLE
ASNÆS KIRKE
”HVA SÅ LUTHER"
NOVEMBER
06.11. KL. 16.00:
ALLE HELGEN
I GUDSTJENESTEN MINDES
VI DEM VI HAR MISTET I
SOGNET I DET FORGANGNE
ÅR.

Høstgudstjeneste og
kirkefrokost
Søndag den 11. september kl. 10.00 fejrer vi at årets høst
er kommet i hus og lade.
Efter Høstgudstjenesten er der ”høstfest” i præstgården,
med røde (økologiske) pølser, køretur i hestevogn etc.
Vi håber på godt vejr.
Tag børn og børnebørn med og evt. lidt afgrøder vi kan vise
frem i kirken.

27.11. KL. 16.00:
FESTGUDSTJENESTE
MØLLEKORET MEDVIRKER
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Egebjerg Sogn

Valg til menighedsrådet:
Den 13. september kl. 19.00 er der opstillingsmøde i forbindelse
med det kommende menighedsrådsvalg 8. november.
Vi plejer ikke at have et rigtigt valg her i sognet, da der
som regel kun er èn liste.
Vi får se, om det sker igen i
år - i hvert fald håber vi, at

rigtig mange dukker op til
orienteringsmødet, hvor der
vil blive orienteret om menighedsrådets arbejde de sidste
2 år, ligesom vi vil opstille en

liste med kandidater til det
nye menighedsråd. En valgperiode er 2 år. (Se nærmere
under Nyt fra menighedsrådet).

"Den, der har øre, skal høre"
18. september kl. 14.00
Det er hvad Jesus siger i Mattæusevangeliet kap.11.15.
Men desværre hører alle jo
ikke lige godt, også selvom
der er gode høreforhold i
næsten alle kirker. Det tages

der særligt hensyn til ved
gudstjenesten. Gudstjenesten er en ganske almindelig
gudstjeneste med altergang
for alle. Den eneste forskel
er, at gudstjenesten er tek-

stet. Efter gudstjenesten er
der hyggelig sammenkomst
og kaffe i konfirmandstuen.
Prædikant er hørehæmmet
præst Peter Hansen.
Alle er velkomne.

Sang skaber glæde!
28. september i konfirmandstuen kl. 19.30
Flere har spurgt om vi ikke kunne lave nogle sangaftener,
fordi sang skaber glæde og fællesskab.
Vi har en stor og rig sangskat og vil denne aften derfor synge
fra bladet af både Højskolesangbogen og salmebogen efter
frit valg.

Korandagt med Egebjerg koret
Torsdag den 13. oktober kl. 19.30
Som en del af Odsherred kirkemusikfestival 2016 bidrager Egebjerg kirke sammen med
Egebjerg koret. Vi vil denne aften glædes over korets smukke sang.
Korkoncerten afsluttes med en kort andagt.
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Egebjerg Sogn

Søndagscafé den 16. oktober kl. 14.00
Kristendommen og den
lunkne dansker og tidens
trang til "kristendom light".
”Gud og jeg er ikke kammerater eller Facebook-venner,
uanset hvor meget vi end liker
hinanden”.
Eller: ”Troen på Jesus som Guds
søn er ikke en Kodimagnyl-tro,
hvor meget vi end bedøver os
med kirkelig hygge. Man sejler,
trods udglattende prædikener

og efterfølgende økologisk
kirkekaffe, ind i den ene storm
efter den anden. Evangeliet har
ingen god vejrudsigt, men lover
til gengæld at bære os gennem
storme og turbulens med Guds
søn ved vor side.”
Sådan siger sognepræst, forfatter mm. Poul Joakim Stender det.
Kom og hør hans bud på, hvad
der er danskernes forhold til
kristendom.

Poul J. stender

Søndagscafeen indledes med
en kort gudstjeneste hvor
Poul Stender prædiker.

Spaghetti og børneandagt
Onsdag den 26. oktober fra 17.00 – 18.00
Mange børnefamilier har travlt i dag, men vil måske gerne
have en kontakt med kirken. Derfor dette tiltag. Vi mødes
til en kort andagt med fortællinger i børnehøjde i kirken,
efterfulgt af et måltid i konfirmandstuen.

Nyt fra menighedsrådet

Så er det ved at være tid til
menighedsrådsvalget, der
afholdes d. 8. november. I
Egebjerg sogn er det 2 år siden
sidste valg, da vi har en særlig
ordning med valg hvert 2. år.
Tirsdag d. 13. september kl.
19.00 holder vi i konfirmandstuen det såkaldte ”Orienteringsmøde”, hvor der vil blive
orienteret om valgregler og
menighedsrådets opgaver og
arbejde de seneste 2 år.
Derudover vil der på mødet
blive lavet en såkaldt ”Egebjerg-liste” med navne på
personer, der vil være med til
at løfte opgaven de næste 2 år.
Hvis ikke der kommer andre
lister, vil denne liste være
gældende, og der bliver ikke
afholdt valg.

Alle er velkomne til mødet.
Det har været 2 gode år med
stort engagement hos de valgte. Altid god og hyggelig stemning, og ingen af os kan huske
situationer, hvor der har været
uenighed om beslutninger. Vi
har holdt 6-7 møder om året og så har der i visse situationer
været lidt udvalgsarbejde ved
særlige opgaver.
Evt. interesserede i menighedsrådsarbejdet kan henvende sig til vores præst Michael eller til rådets medlemmer for at høre mere om virket
som menighedsrådsmedlem.
I skrivende stund arbejder vi
på at indføre et nyt koncept
for kirkeblad, hjemmeside og
PR i det hele taget. Det er for

os vigtigt, at alle i sognet ved,
hvad der sker i og ved vores
gamle kirke. Hold altid øje
med hjemmesiden: www.egebjergkirke.dk og plakattavlen
ved Dagli’brugsen.
Udover de faste gudstjenester
er der et væld af aktiviteter, der
udspringer fra menighedsrådets aktivitetsudvalg.
Og så er der jo nogle helt faste
punkter på mødernes dagsorden - nemlig vedligeholdelse
af kirke og præstegård, for
ikke at tale om forskønnelse.
Helt aktuelt har vi bedt en
”lysdesigner” om at udarbejde
et projekt m.h.p. at forny og
forskønne lyset i kirken.
Vel mødt i kirken - og til orienteringsmødet 13. september.
/Formanden.
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Gudstjenester
DATO

NR. ASMINDRUP

4. SEPTEMBER

15. S. E. TRINITATIS		

11. SEPTEMBER

16. S. E. TRINITATIS

VIG
10.30 AB 1)

10.30 AB		

18. SEPTEMBER

17. S. E. TRINITATIS		

25. SEPTEMBER

18. S. E. TRINITATIS

10.30 AS

10.30 AS 1)		

2. OKTOBER

19. S. E. TRINITATIS		

9. OKTOBER

20. S. E. TRINITATIS

10.30 AB

10.30 AS		
10.30 AB

EGEBJERG
9.00 MN
10.00 MN
14.00 PH
9.00 MN
10.00 MN
10.30 IW

16. OKTOBER

21. S. E. TRINITATIS		

23. OKTOBER

22. S. E. TRINITATIS

10.30 AB		

30. OKTOBER

23. S. E. TRINITATIS

10.30 AB/AS 2)		

10.30 IW

6. NOVEMBER

ALLE HELGENS DAG

16.30 AS

16.00 MN

10.30 AS		

16.00 AB

14.00 PS
9.00 NN

13. NOVEMBER

25. S. E. TRINITATIS

20. NOVEMBER

S. S. I KIRKEÅRET		

10.30 AB

10.30 IW

27. NOVEMBER

1. S. I ADVENT

16.00 AB 3)

16.00 MN

10.30 AS

9.00 MN

Høstgudstjeneste
Jazzgudstjeneste
3)
Skumringsstund
1)
2)

PH = Peter Hansen
IW = Ida Willert
PS = Poul Stender
Adresser

Vig Sogn

Sognepræst Annette Berg
Vig Præstegård, Gl. Nykøbingvej 2 A, 4560 Vig,
tlf. 59 31 51 26, mobil 24 26 00 33.
E-mail: annb@km.dk
www.vigkirke.dk
Graver Lars Odgaard Rasmussen,
tlf. 59 31 58 04.
Kirkegårdskontoret åbent
mandag-torsdag kl. 12.30-13.00.
Formand Ann West, Eskildstrupvej 18B,
4560 Vig, tlf. 22 80 75 55.

Egebjerg Sogn

Sognepræst Jens Michael Nissen
Egebjerg Præstegård, Ved Kirken 6, Egebjerg,
4500 Nykøbing Sj., telefon 59 32 81 99.
E-mail: jmn@km.dk · www.egebjergkirke.dk
Egebjerg Kirkegård: Graver Niels Nielsen,
Vejlebyvej 10, 4534 Hørve, mobil 24 20 59 32.
E-mail: egekgd@gmail.com
Yvonne Vejbæk, mobil 21 45 89 56.
Formand Per Kragh Stokkebjergvej 9,
4500 Nykøbing, telefon 25 10 77 09.
Praktisk information

Besøg på sygehuset
Kontakt venligst din sognepræst.

Nr. Asmindrup Sogn

Sognepræst Ann Skov Sørensen
Nr. Asmindrup Præstegård, Asmindrupvej 49,
4572 Nr. Asmindrup, tlf. 59 32 40 76.
E-mail: anss@km.dk - www.nrasmindrupkirke.dk
Graver: Nadja Petersen, tlf. 59 36 61 16.
Formand Egon Nielsen, Viseren 1, 4560 Vig,
tlf. 59 32 44 25.
Kirkeværge Lissie Nielsen, Viseren 1,
4560 Vig, tlf. 59 32 44 25.

Kirkebiler

De tre sognes kirkebil kører til samtlige gudstjenester, andagter, koncerter samt arrangerede møder,
også på tværs af sognegrænserne. Egenbetaling pr.
gang pr. person: kr. 20. Kirkebilen bestilles senest
dagen før. Tlf. 40 21 09 35 (Klint Taxi).
Kirkebladet

Tryk: Trundholm Tryk, 4560 Vig.
Ansvarshavende redaktør: Ann Skov Sørensen

