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Kirkefilm i Vig Bio
for alle sogne
i Odsherred

Kirke og 
Kro

Annette Berg

Det er franskmanden Blaise 
Pascal - matematisk geni og 
filosof (1623-1662) - der en-
gang udtalte ordene: 

”Hjertet har sine grunde, 
som fornuften ikke kender”.

snedronningen 
Pascal gjorde den omvendte 
bevægelse af, hvad lille Kay 
gør i ”Snedronningen”. Kay 
blev så skræmt, at da han vil-
le bede sit Fadervor, så kun-
ne han kun huske den store 
tabel. Pascal derimod fik så 
dyb en religiøs omvendelse 
i 1654, så den lidenskab han 
før alene havde rettet mod 
videnskaben, den overfører 
han nu på kristendommen 
og leverer et af kirkehisto-
riens stærkeste apologier i 
kraft af sine ”Tanker”.

Pascal glemte den store ta-
bel til fordel for sit Fadervor.

Troens brand 
Dét, der førte ham dertil, det 
var troens brand, der ulme-
de i ham. Passionens seje 
kampe. Hjertet, der havde 
sine grunde til at længes og 
søge og ikke give op og som 

Verden har brug for 
mennesker, der har noget 
på hjertet

lærte ham veje at kende, 
som fornuften ikke kendte.

dit hjerte
Og det er de veje, jeg i dette 
kirkeblad gerne vil opfordre 
dig at udforske og udfordre  
– du, der læser disse ord – 
for vores verden har brug for 
mennesker, der har noget 
på hjertet. Noget, der er så 
vigtigt, så alt andet bliver 
sekundært. Der er brug for 
bevidsthed og passion og 
vidunderlige nyskabende 
prioriteter. Derfor drejer det 
sig om dit hjerte og vejene til 
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fortSAt

Ordet fra præsten

dét. Kampen om dit hjerte. 
Kampen mellem godt og 
ondt, kampen mellem var-
me og kulde.

Ørkenfædrene
”Lær din mund at sige, hvad 
du har i dit hjerte”, sagde de 
gamle ørkenfædre. 
Universet åbenbarer sin 
overflod klarere, når vi tør 
være dem, vi er. Skønt vi 
ofte tror, at det på en eller 
anden måde vil beskytte el-
ler redde os, hvis vi skjuler 
vores indre, forholder det 
sig stik modsat. Hjertet er 
som en mirakuløs ballon. 
Dets lethed kommer af, at 
det til stadighed er fyldt. 

Når ét hjerte taler
Prøv at være ligetil - direkte 
og tydelig - når du føler dig 
fortabt eller fjern og se, hvad 
der sker! Jo mere du formu-
lerer dét, der gør ondt eller 
fylder destruktivt i dig, jo 
færre spændinger opstår 
der imellem din sjæl og din 
vej i verden. Når du udsiger 
det, der føles uudsigeligt, så 

er det med til at sætte det fri, 
der venter i os alle, for når 
ét hjerte taler, flyver alle 
hjerter. 

syng!
Ved at lukke ting ud, lukker 
vi også ting ind. Så syng! Ud-
tryk hvad som helst! Det be-
høver ikke at lyde kønt. Åbn 
dig ganske enkelt, modigt 
- skønt det er svært - og luk 
det, som er derinde, ud, og 
det, der er derude, ind. 

Syng din sang! Ligetilhed 
er vejen ind til væren - vejen 
ind til kilden… ind til al væ-
rens kilde. 

mærk livet!
Den levende gren bøjer sig, 
den tørre kvist knækker. 

Mærk livet, der bobler le-
vende og glødende i dine 
blodårer! Ånd det ind! Bliv 
stille, så du kan høre det! 

Indianerne siger det med 
disse ord: ”Virkelig at lytte 
er at risikere at blive foran-
dret for altid.” Åh ja, det er 
så sandt, så sandt. 

Hjertets visdom
Det er alt dette boblende og 
livgivende, der rækker læn-
gere og dybere og højere 
end forstandens begræns-
ninger og som gør, at tro er 
mere end en konklusion el-
ler sæt leveregler, du enten 
har eller ikke har. Tro er den 
visdom, dit hjerte kender til 
og er kendt af.

En livskraft, der venter i 
alting.

Et nådens navlested, hvor 
vi oprindeligt blev berørt af 
Gud. 

Ledestjerne
Tillad Gud konkret at være 
med i dit liv på din vej vi-
dere! Vær tro mod dit hjerte 
og de gløder, der i dit indre 
ulmer i dig! 

Lad dem få luft… ilt… 
plads… ord.  Direkte, ærligt 
og ligetil! 

Lad glæden og alt det, der 
får dit hjerte til at boble - 
være din ledestjerne!

BON COURAGE!

SognepræSt I VIg,
Annette Berg.

Fællesarrangement

Kirkefilm i Vig Bio lørdag 
den 20. marts kl. 14.00 for 
alle sogne i Odsherred.

Filmen i år er instruktør 
Ole Bornedals Fri os fra det 
onde. En barsk film – abso-
lut ikke for børn.

Læs mere om filmen på 
www.friosfradetonde.dk

En af filmens hovedrolle-
indehavere, Jens Andersen, 
vil fortælle om produktio-

nen og de overvejelser den 
satte gang i for ham. Efter 
foredraget er der mulighed 
for debat og spørgsmål.

I år vil der være egenbeta-
ling på 50 kr., som betales 
ved indgangen. Dette beløb 
dækker hele arrangemen-
tet – film, kaffe, kage og 
foredrag. Der er ikke arran-
geret kørsel. Da der kun er 
et begrænset antal pladser 

foregår tilmeldingen efter 
først til mølle princippet. Til-
meldingen skal ske direkte 
til provstikontoret:

Ods og Skippinge Provsti
Vesterbro 4, Nykøbing
Tlf. 59 91 90 06
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Det sker

MARTS  
07.03 KL. 09.00:
MORGENSANG I VIG KIRKE  
- OG SOGNEINDSAMLING

11.03 KL. 09.30:
TORSDAGSTRÆF

17.03 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

20.03 KL. 14.00:
BIOGRAFFILM I VIG BIO

25.03 KL. 09.30:
TORSDAGSTRÆF 

28.03. KL. 14.00:
SØNDAGSCAFÉ I VIG KIRKE 

APRIL   

01.04 KL. 19.30:
SKÆRTORSDAGSAFTEN 
M./ MUSIK I VIG KIRKE

05.04 kl. 10.30:
2. PÅSKEDAGS 
GUDSTJENESTE 
I NR. ASMINDRUP KIRKE

08.04 KL. 09.30:
TORSDAGSTRÆF

21.04 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE 

22.04 KL. 09.30:
TORSDAGSTRÆF

25.04 KL. 10.30:
GUDSTJENESTE MED 
SALMEDIGTER HANS ANKER 
JØRGENSEN

30.04 KL. 11.00:
KONFIRMATION 7. B

MAJ

02.05 KL. 16.00:
MUSIKGUDSTJENESTE

06.05 KL. 9.30
TORSDAGSTRÆF - UDFLUGT

13.05 KL. 10.00 OG KL. 12.00:
KONFIRMATION 7. A

19.05 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE 

Gudstjenesten Skærtorsdag 
den 1. april kl. 19.30, bliver 
en særlig aftenstund, hvor 
dét at dele brødet og vinen 
og dermed optage Gud via 
disse elementer samt via ord, 
toner, nærvær og samvær, 
vil være omdrejningspunk-
tet. Duoen Samklang fra Ka-
lundborg medvirker og den 
består af mezzosopran Else-
beth Dyekjær Kruse og pia-
nist Jørgen Kastrup-Larsen. 
De to er kendt på Kalundborg 
og Slagelse-egnen for deres 
musikalitet og medrivende 
kirkekoncerter. På program-
met i Vig kirke Skærtorsdag 
vil der være salmer og sange 
med tekster og musik af 
blandt andre Johannes Jo-
hansen, Erik Sommer, Esther 
Traneberg, John Høybye og 
N.F.S. Grundtvig. Musikken 
vil i tekst og stemning danne 
klangbund for aftengudstje-
nestens indhold og budskab. 
Foruden påskesangene vil vi 
også komme til at hilse vå-
ren velkommen med dejlige 
forårssange. Efter gudstjene-
sten er der ost og vin til alle, 
der har tid og lyst.

Musikgudstjenester

elgeti-eriksen 
Søndag d. 2. maj er der mu-
sikgudstjeneste kl. 16, hvor 
Elgeti-Eriksen Duoen med-
virker. Denne duo består af 
Sarah Elgeti på tenorsaxo-
fon, tværfløjte og Marianne 
Markmann-Eriksen på alt- 
og barytonsaxofon.

A lá skumrings- 
stunderne 
Disse musikgudstjenester 
vil i formen ligne Skumrings-
stunderne, dvs. ord og toner 
veksles i en stille, meditativ 
pardans. Skærtorsdag aften 
vil der være gående alter-
gang.duoen SAmKlAng

elgetI-erIKSen duoen
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Vig Sogn

Nr. 441: Alle mine kilder skal 
være hos dig.

selve evangeliet 
For mange år siden sad jeg 
sammen med to præster, 
min far og hans gode ven og 
studiekammerat, og talte om 
de salmer, vi holdt af. Jeg hu-
sker, at min fars ven slog op 
på en salme, jeg ikke kend-
te, nr. 441 i salmebogen Alle 
mine kilder skal være hos dig. 
”Det er selve evangeliet, det 
glade budskab på 6 vers”, 
sagde han.

Laub
Jeg har siden holdt meget af 
salmen og opfatter den som 
en af Grundtvigs smukkeste. 
Den skal selvfølgelig synges 
med Laubs dejlige melodi 
fra 1922. 

Salmestafetten
kilden
I vor barndoms bibelhi-
storie hører vi om vand og 
oversvømmelser, om flo-
den, der udsprang i Paradi-
sets have. Vi hører om vand, 
der sprang fra klippen, når 
man slog på den med en 
kæp; men vi hører også om 
tørke og tørst, om misvækst 
og goldhed. Vandet giver liv. 
Kilden er livets udspring. 
I Det gamle Testamentes 
salme 87 læses:

  
Men om Zion hedder det:
Her er hver og en født, 
den Højeste har selv 
grundfæstet den.
Herren skriver folkene op, 
der er de født.       
Sela. Dansende synger de:
Alle mine kilder er i dig.

I Grundtvigs salme fortæller 
Gud os, at alle hans kilder 
er hos os.  Han er til stede i 
verden med det livgivende, 
med alle sine kilder, fra be-
gyndelsen til enden.

ole gAdegAArd pederSen, HøjBy

ole gAdegAArd pederSen

Sognegrænser krydses, sang og musik opstår, nye idéer og 
tiltag finder sine egne herlige veje. 

palmesøndag 
Find gerne sammen i bilerne, så vi sparer lidt på CO2en – og 
kom og vær med til vores fælles søndags café Palmesøndag 
d. 28. marts kl. 14 i Vig Kirke og efterfølgende kaffe, samvær 
foredrag i Vig præstegård. Yderligere omtale af Søndagsca-
féen kan I se på s. 9. 

Fælles 
søndags café 
med Egebjerg Blaise Pascal 

»Mennesket er 
hverken en 
engel eller et 
dyr, men det 
ulykkelige er, 
at den som vil 
spille engel, 
bliver til et 
dyr«.
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Vig Sogn

Nyt fra menighedsrådet

Tak til Claus organist
Så kom året, hvor vi må tage 
afsked med vores organist 
Claus Hagen Petersen. 

Claus har udfyldt pladsen 
som organist i Vig Kirke og 
ved arrangementer i Præste-
gården til stor nydelse for os 
alle gennem de sidste 13 år. 
Claus ville prøve noget an-
det, medens tid er. 

Menighedsrådet siger Claus 
en stor tak for alt, hvad han 
har ydet og de gode oplevel-
ser, han har givet os. 

Vi ønsker Claus og hans fa-
milie det bedste i fremtiden.

Velkommen til Vibeke 
Aggeboe
Vibeke Aggeboe er ansat 
som organist ved Vig Kirke 
fra 1. februar 2010. Vibeke 
er i forvejen kendt af en del 
i Vig.

Vi byder Vibeke hjertelig 
velkommen og vi glæder os 
til at arbejde sammen med 
hende om alt det kendte og 
nye tiltag. 

Musikken i Vig Kirke bety-
der rigtig meget for os alle. 

menighedsrådsmøder 
Der er menighedsrådsmøde 

i Vig Præstegårds konfir-
mandstue kl. 19.00 hhv. d. 
17. marts, 21. april, 19. maj 
og der er offentlig adgang til 
møderne. 

På menighedsrådsmødet 
den 17. marts vil mødet be-
gynde med orientering om, 
hvad der er udført af arbej-
der ved Vig Kirke og Præste-
gård i det forgangne år samt 
oplyses om de forestående 
opgaver i 2010.

Med ønsket om et godt år.                      

SonjA ASBjørn, formAnd 

På opslagstavlen i våbenhuset i Vig Kirke hænger der pt. en 
omtale af Eva Matjeka´s bøger, som gerne kan anbefale. 

Til børn og voksne 
De handler om mange af livets spændende små og store 
spørgsmål og er for alle aldre - fra 5 år og opefter. Bøgerne 
tager udgangspunkt i børns vidunderlige evne til at undre 
sig og lægger op til fordybelse og nærvær børn og voksne 
imellem - og til at søge svarene – bl.a. i sit hjerte! 

Ord på livet
Eva Matjeka´s bøger er alle skrevet på rimede vers og ind-
bundne og smukt illustrerede. Se evt. også anmeldelser af 
bøgerne på www.ordpaalivet.dk

sygemelding
Pga. en overbelastet ”mu-
searm” måtte jeg begynde 
2010 med at kaste håndklæ-
det i ringen og lytte til min 
krop, der bad om pause. 

Tak til Henning Hansen, øv-
rige kolleger, menighedsråd 
og ansatte, der må trække 
ekstra i mit fravær. Tak for 
jeres mange små dejlige løft. 

Også til alle jer i sognene. 
I ønskes alle et prægtigt for-
år og skærsommer tid.

Annette Berg

Opslagstavlen
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Det sker

MARTS

02.03 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

16.03 KL. 14.00:
SOGNETS EFTERMIDDAG

28.03 KL. 10.00:
GUDSTJENESTE.
MED MINIKONFIRMANDER,
KIRKEKAFFE

APRIL

01.04 KL. 19.30:
GUDSTJENESTE. MUSIK: 
LARS AABO

04.04 KL. 10.00:
GUDSTJENESTE. MUSIK: 
ERLING SKOVDAL

06.04 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

18.04 KL. 10.30:
GUDSTJENESTE 
KIRKEKAFFE I 
PRÆSTEGÅRDEN

22.04 KL. 14.00:
SOGNETS EFTERMIDDAG

MAJ

02.05 KL. 10.00: 
KONFIRMATION

04.05 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

16.05 KL. 10.30:
GUDSTJENESTE 
KIRKEKAFFE I 
PRÆSTEGÅRDEN

Matt.:  28,20

»Se, jeg er med 
jer alle dage 
indtil verdens 
ende.«

nye mInIKonfIrmAnder BenjAmIn, HenrIK, emIl, wIllIAm, cecIlIe, 
jAcoB og louI, julIe VAr frAVærende

sognets eftermiddag
Tirsdag den 16. Marts kl. 
14.00 er der Sognets efter-
middag (bemærk ugedagen) 
med Mie S. Rasmussen fra 
Nykøbing Sj. Hun fortæller 
om en rejse med Røde Kors 
til Cambodja for at besigtige 
et venskabsprojektet om 
sundhed og katastrofefore-
byggelse.
Torsdag den 22. april kl. 14.00 
er der Sognets eftermiddag 
med Palle H. A.  Ankerstjerne 
Schjerning, Strandhusene. 
Han beretter om sit liv som 
»skotte«
Palle Ankerstjerne Scherning 
er Senior Pipe Major in The 
Gordon Pipes and Drums.

Vi skal naturligvis høre 
sækkepibe musik.

musik  ved gudstjenesten
Ved gudstjenesten torsdag 
den 1. april kl. 19.30 med-
virker Lars Aabo på klarinet., 
og ved gudstjenesten søndag 
den 4. april kl. 10.00 trompe-
tist Erling Skovdal.

konfirmation
Søndag den 2. maj kl. 10.00 
bliver følgende konfirmeret:
Lasse Bentsen, Grønstræde 
3, 4573 Højby.
Thor Busch-Petersen Ege-
bjergvej 362, 4571 Grevinge.
Charlotte, Noesgaard Holm, 
Egegårdsvej 20, 4572 
Nr. Asmindrup.
Simon Grønbæk Jensen, As-
mindrupvej 46, 4572 
Nr. Asmindrup.
Morten Larsen, Kirkebjerg 
19, 4572 Nr. Asmindrup.
Casper Olsen, Asmindrupvej 
42, 4572 Nr. Asmindrup.
Natascha Kjær Petersen, 
Kollekollevej 13, 4572 
Nr. Asmindrup.
Fredrik Zeuthen, Bytoftevej 
4A, 4560 Vig.
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Nr. Asmindrup Sogn

En mand rystes i sin tro
Ulykkerne regner ned over 
ham, men der er plads til 
mirakler. Er det på grund af 
- eller på trods af - Gud? 

Det  handler  den østrigsk-
jødisk forfatter Joseph Roths 
(1894-1939)0 roman ” Job.  
Roman for et menneske” 
om. Den udkom i 1930 og ef-
ter næsten 80 år genudgivet 
på dansk.     

Hovedpersonen er den fat-
tige jødiske huslærer Men-
del Singer. Han lever og bor 
i en rønne i en landsby i den 
russiske provins sammen 
med sin kone Deborah og 
deres fire børn, sønnerne 
Jonas og Shemarjah, datte-
ren Mirjam og nok en søn, 
krøblingen Menuchim, der 
er halvt lammet og stum.

Som den bibelske Job, som 
romanen  er modeleret efter, 
føler Mendel, der er en from 
og gudfrygtig mand, sig straf-
fet af sin Gud. Jo mere han 
giver sig hen til  sin Gud i 
bøns- og fromhedsliv, desto 
værre går det ham. Lang-
somt men sikkert går det 
ned ad bakke for Mendel og 
familien. Den handlekraf-
tige Deborah finder ham for 
svag og den ægteskabelige 
lyst visner, Jonas slår sig på 
flasken og bliver soldat, She-
marjah undviger Zarens hær 
og flygter til Amerika, hvor 
han skifter navn til ”Sam”, 
Mirjam forsager troen og har 
en ubændig lyst til kosakker,  
og alle forhåbninger om, at 
Menuchim pludselig bliver 

sine lidelser kvit, brister. Et 
sted hedder det, at Mendel i 
sine dybeste drømme gerne 
bare ville være sammen med 
Menuchim, den lamme og 
stumme søn. Drømmen går 
på sær vis i opfyldelse, men 
først må Mendel martres 
yderligere. 

Udvandring til Amerika 
Sønnen ”Sam” har skabt sig 
en mindre formue i New 
York.  Han sender bud efter 
sin familie. Den hjælpeløse 
Menuchim lades tilbage hos 
naboerne, mens Mendel og 
hans kone og datter, drager 
over Atlanten.  I New York er 
Mendel intet andet end en 
forhutlet halvgammel skik-
kelse. Men bønnen og de hel-
lige tekster har han, og intet 
har kunnet varme ham mere, 
yde ham trøst og tryghed. 

Forsoning med sin skæb-
ne Ulykkerne rammer ham 
imidlertid igen. Han mister 
både sine børn og sin kone.  
Sam bliver dræbt som fri-
villig i Første Verdenskrig. 
Deborah dør af fortvivlelse, 
Mirjam, den ellers skødes-
løse livsnyderske, bliver 
sindssyg af sorg. Og  tanken 
om den syge søn, de måtte 
efterlade i Rusland, rider 
og martrer ham. Han, den 
inderligt troende, løfter i af-
magt og vrede sin næve mod 
sin Gud. Han melder sig ud af 
det jødiske fællesskab.  Han 
fatter en svimlende beslut-
ning. Han tænder op i kom-
furet. Han står med sin gam-

le bønnebøger i den røde 
silkepose, med sit bedesjal, 
sine bederemme i hånden. 
Han vil brænde sin tro. Det 
er en bevægende skildring 
af et menneske, hvis fortviv-
lelse  er som sygdommen til 
døden (Søren Kierkegaard).

Men han bliver forstyrret i 
sit forehavende. Kort tid efter 
banker det en dag på døren. 
Udenfor står en ung og frem-
adstormende komponist fra 
Rusland. Han medbringer 
nyheder, som får Mendels 
raseri til at forstumme. Det 
er hans søn Menuchim, krøb-
lingen. Fortællingen afsluttes 
med tragikomisk optimisme.     
Mendel Singer, halvt Charlie 
Chaplin, halvt den gammel-
testamentlige Job, forsoner 
sig med sin skæbne og med 
den Gud, som måske, måske 
ikke har skænket ham den.

"Job" er en eviggyldig  for-
tælling om troens vilkår i en 
tilsyneladende meningsløs 
verden, og om en enkelt jø-
disk skæbne, der forunder-
ligt nok taler til alle. 
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Nr. Asmindrup Sogn

Personaleændringer på 
kirkegård og ved kirken

Nyt fra menighedsrådet

Gravermedhjælper Nadja 
Petersen har valgt nye ud-
fordringer. Nadja har været 
en trofast og solid medarbej-
der med et venligt, åbent og 
imødekommende sind, som 
har spredt lys, varme og triv-
sel omkring sig på kirkegård 
og i kirke.

Nadja blev ansat på et tids-
punkt, hvor arbejdssituatio-
nen var vanskelig, men hun 
gik til arbejdet med krum 
hals og evne til at arbejde 
selvstændigt og i fuld loya-
litet mod menighedsrådet, 
kontakt person, kirkeværge 
og de andre ansatte. Vi siger 
Nadja tak og ønsker hende 
alt godt. 

 
Ny gravermedhjælper
Anders Würtzen Kjelgaard. 
Han har en alsidig udan-
nelse som skovteknikker og 
anlægsgartner. Anders  kom-
mer fra en stilling som graver-
medhjælper. Vi byder Anders 
velkommen og ser frem til et 
godt samarbejde.

Farvel til organist 
Vibeke Aggeboe har også 
ønsket nye udfordringer. 
Vibeke søgte den ledige stil-
ling ved Vig Kirke og blev an-
sat pr. 1. februar. Vibeke har 
ikke alene glædet kirkegæn-
gerne med orgelspil til søn-
dagens gudstjeneste og de 
kirkelige handlinger. Vibeke 
har også glædet os med sin 
dejlige sangstemme som 
et frydefuldt akkompagne-
ment til kirkesanger og kir-
kegængere. Sin store viden 
om musik og sin indlevelse 
i  hver søn- og helligdags 
særlig præg og sin lytten til 
de bibelske tekster og det, 
der  i gudstjenesten og ved 
de kirkelige handlinger sæt-
tes ord på i øvrigt har Vibeke 
udfoldet i præ- og postludier 
og undervejs ved salmefor-
spil og mellemspil.

Helt slip  på orgelbænken 
i Nr. Asmindrup Kirke giver 
Vibeke dog ikke, idet hun 
spiller, når kirkebetjenin-
gen i Nr. Asmindrup har fri. 

Vi siger Vibeke tak og ønsker 
hende alt godt. 

Ny organist
Vores nye organist behøver 
ingen nærmere præsen-
tation. Det er såmænd vo-
res »gamle« organist Arild 
Bjørn. Arild har i et par år 
været organist ved Kundby 
Kirke. Det glæder os, at Arild 
har valgt at vende tilbage til 
den orgelbænk, hvor han 
begyndte sit orgelspil for 
snart en snes år siden.

Vi ser frem til, at det gode 
samarbejde, fortsætter.

egon nIelSen

menighedsplejen
I julemåneden uddelte me-
nighedsplejen kurve og 
blomster. Vi siger tak for bi-
drag i det forløbne år, samt 
tak til Lions Club Odsherred 
for julekurve og til Søsterlo-
ge, nr. 70, Lærken, Nykøbing 
Sj. Bidrag til Menighedsple-
jen kan indbetales i Spa-
rekassen Sjælland – konto 
0517 1016990 . 

fAStelAVn I præStegården
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Det sker

MARTS

07.03 KL.10.00
INDSAMLING TIL
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP

09.03 KL.14.30
GUDSTJ. I FÆLLESSTUEN

11.03 KL.19.00
MENIGHEDSRÅDSMØDE

14.03. KL.10.00
KONFIRMANDERNE
MEDVIRKER I
GUDSTJENESTEN

21.03 KL.11.00
FÆLLES 
KONFIRMANDGUDSTJENESTE
I ODDEN KIRKE.

28.03.KL.14.00
FÆLLES SØNDAGSCAFÉ
M.VILHELM STENDER, VIG

APRIL

01.04 KL.19.30
NADVERGUDSTJENESTE

02.04 KL.10.00
LITURGISK GUDSTJENESTE
MENIGHEDEN LÆSER
DELE AF JESU LIDELSES
HISTORIE

04.04 KL.10.00
FESTGUDSTJENESTE

05.04 KL.10.00
BØRNE/
FAMILIEGUDSTJENESTE

06.04 KL.14.30
GUDSTJ. FÆLLESSTUEN

25.04. KL.11.00
KONFIRMATION

28.04 KL.14.00
SØNDAGSCAFÉ MED
TORBEN EBBESEN

MAJ

04.05 KL.14.30
GUDSTJ. FÆLLESSTUEN

”Med Præsten i Paradis”
Fælles søndagscafé i Vig. søndag den 28. marts kl.14
mød tidl. sognepræst Vilhelm stender, københavn.

SognepræSt VIlHelm Stender

I 2002 solgte Vilhelm Sten-
der alle sine ejendele, tog 
sin afsked efter 28 år som 
præst i Folkekirken og rej-
ste til Tonga, en fjern stille-
havsø 3000 km nordøst for 
New Zealand.

mytteriet på bounty
I sit foredrag vil han fortælle 
om mødet med befolkningen 
på Tonga, et polynesisk fol-
kefærd, som han levede sam-
men med i 7 år. Disse menne-
sker lever, trods fattigdom, et 
utrolig spændende liv fyldt af 
humor, livsglæde, traditio-
ner og tro. Tonganerne stif-
tede først bekendtskab med 
kristendommen i 1820’erne, 
men er i dag det mest krist-
ne samfund i verden. Vi skal 
også høre om den sidste stil-
lehavskonge, som i sine vel-
magtsdage vejede over 200 

kg, om det berømte mytteri 
på Bounty, som fandt sted 
ud for Tongas kyst og om 
mange andre eventyrlige 
oplevelser i det sydlige Stil-
lehav. Vilhelm Stender er i 
dag katolik og bor blandt Je-
suittermunke i København. 
Han håber at kunne vende 
tilbage til Tonga, når han 
om få år har gennemført sin 
katolske præsteuddannel-
se. Søndagscafeen indledes 
med gudstjeneste i Vig kirke, 
hvor Vilhelm Stender prædi-
ker. Og derefter samvær i Vig 
Præstegård.

Nu har du muligheden for at møde “de andre fra kirken”.
Efter Gudstjenesten i den pågældende kirke vil vi alle gå på 
kro og spise en hyggelig frokost sammen. Stedet for Kirke og 
Kro er endnu ikke fastlagt, men vil blive meddelt på hjem-
mesiden og i udhængsskabet.
Samkørsel arrangeres. Tilmelding til sognepræst, 
Michael Nissen eller via www.egebjergkirke.dk
Vi mødes på P-pladsen. Du betaler selv for din frokost.

Kirke og Kro - premiere
søndag den 11. april – afgang fra egebjerg kirke kl. 9
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Egebjerg Sogn

frA VenStre I Sneen SeS KennI, mette, joSepHIne og lIne. (HeIdI og jon Kom IKKe med på BIlledet)

Konfirmandgospel og meget mere
søndag den 21. marts kl. 11 i Odden kirke
Igen i år har præsterne i 
Højby, Odden og Egebjerg 
arrangeret gospel for kon-
firmanderne. Denne gang 
bliver det i Odden kirke. Lør-
dag den 20. marts øves der 
flittigt det meste af dagen 

under kyndig og professio-
nel vejledning med gospel-
sanger Erik Olsen, som også 
de tidligere år har indøvet 
gospel med vore konfirman-
der.

Gospelgudstjenesten i Od-
den kirke bliver fuld af ju-
bel og livsglæde. Kom og 
vær med og gå ikke glip af 
denne Gudstjeneste, som 
er for alle! Alle glæder sig til 
den store dag.

søndag den 25. april kl. 11 er der konfirmation i egebjerg kirke
I år er konfirmandholdet meget lille, fordi 7. klasse jo blev nedlagt på Egebjerg skole, men 
nu heldigvis genoprettet fra næste skoleår. Søndag den 14. marts deltager konfirmanderne
aktivt i gudstjenesten. OBS. Der er forældremøde efter gudstjenesten d. 14. marts!
Velkommen til de nye konfirmander fra 6. klasse, som nu også er begyndt.

Præst i verdens største sogn, 7 mio km2

søndag den 30. maj kl. 14 er der mere søndagscafé
Nu har du muligheden for at 
møde Torben Ebbesen, tid-
ligere dansk præst for ver-
dens største sogn (ca. 7 mio 
km2 ) Sydney og omegn – fra 
perioden 1997-2005.
Torben Ebbesen er nu sog-
nepræst i Ullerød og tillige 

feltpræstekollega og holder 
foredrag om det danske kir-
keliv i Australien.
Søndagscafeen indledes 
med en kort gudstjeneste kl. 
14.00 hvor Torben Ebbesen 
prædiker.

Alle er velkomne.
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Nyt fra menighedsrådet

Påsken i Egebjerg Kirke
skærtorsdag kl. 19.30
Jesus, velvidende om hvad 
der ville ske ved det jødiske 
påskemåltid, tog brødet og 
vinen og indstiftede den nad-
ver vi siden har fejret, når vi 
holder gudstjeneste.
Vi fejrer det med aften- og 
altergangsgudstjeneste kl. 
19.30.

Langfredag kl. 10
Langfredag dagen hvor Jesus 
blev korsfæstet, holder vi li-
turgisk gudstjeneste kl.10 – 
dvs. ingen prædiken, ingen 
blomster, ingen tændte lys. 
Til gengæld læses forskellige 
dele af Jesu lidelseshistorie 

af menigheden og man ind-
drages i gruen, smerten og 
dramaet i form af vekselsang.

Sangsolist langfredag er Vi-
beke Aggeboe. Har du lyst til 
at være en af oplæserne ved 
gudstjenesten, så kontakt 
Michael Nissen.

påskedag kl. 10
Vi fejrer Jesu opstandelse 
med en festgudstjeneste.

2. påskedag for børn
De fleste børn ved jo godt 
hvorfor vi fejrer jul, nemlig 
at det ikke er nissens, men 
Jesu fødselsdag vi fejrer.

Men hvad skete der egent-

lig i Jerusalem dengang i 
påsken? Hvorfor fejrer vi 
egentlig stadig påsken som 
den vigtigste højtid i kirke-
året? Vi holder børne og fa-
miliegudstjeneste hvor jeg vil 
prøve at forklare og fortælle 
og hvor man også får mulig-
hed for at spørge om det du 
ikke forstår.

påske(sk)æg kl. 10
Efter gudstjenesten vil der 
være en god omgang æg-
gemaling, æggekastning , 
æggeløb og chokolade æg-
gespisning ude på plænen.

Gudstjenesten og påske-
skæg begynder kl. 10.

Så er vi kalket og klar med ny graver…

ny grAVer, nIelS nIelSen

parkere 
Mens sne og is dækkede 
mark og mose har mure me-
ster Jan Holmegaard Han-
sen fra Holbæk balanceret 
på sine stilladser og fjernet 
huller og revner og kalket 
kirkens hvælvinger og væg-
ge. Kom og se hvor fint det er 

Vores graver gennem mere
end 30 år, Vagn, er afløst af
Niels Nielsen fra Hørve:
Niels er uddannet land-
mand, tidligere ansat som 
graver og senest ansat som 
gartnerformand hos en an-
lægsgartner.

Velkommen
Niels bor på et lille landsted 
ved Hørve med sin kone 
gennem 26 år og har 3 voks-
ne sønner. Vi siger hjertelig 
velkommen til Niels og glæ-
der os til mange års samar-
bejde.

blevet! Det har længe været 
et problem at få plads til at 
gæsteparkere på præste-
gårdens gårdsplads, når der 
er arrangementer i Konfir-
mandstuen. Derfor har me-
nighedsrådet besluttet at 
flytte indgangen, således at 
man skal parkere på kirkens 

p-plads HUSK: Kun på græs-
set! og gå så bag om kapellet 
til konfirmandstuens og gra-
verkontorets fællesindgang.
Læs meget mere nyt fra 
menighedsrådet på 
www.egebjergkirke.dk
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Adresser

besøg på sygehuset
Kontakt venligst din sognepræst

kirkebiler
De tre sognes kirkebil kører til samtlige gudstjene-
ster, andagter, koncerter samt arrangerede møder, 
også på tværs af sognegrænserne. Egenbetaling pr. 
gang pr. person: kr. 10. Kirkebilen bestilles senest 
dagen før via tlf. 40 25 06 06.

Praktisk information

Foto, forside: Tom Bruun
Tryk: Trundholm Tryk 4560 Vig
Ansvarshavende redaktør: Annette Berg

Kirkebladet

Vig sogn
Sognepræst Annette Berg
Vig Præstegård, Gl. Nykøbingvej 2 A, 4560 Vig, tlf. 
59 31 51 26, e-mail: annb@km.dk www.vigkirke.
dk
Vig Kirke: Graver Lars O. Rasmussen, 
tlf. 59 31 58 04.  Kirkegårdskontoret åbent 
mandag-torsdag kl. 12.30-13.00.
Formand Sonja Asbjørn, Nykøbing-Slagelsesvej 
18, Hønsinge, 4560 Vig, tlf. 59 31 51 16.
Kirkeværge Bibi Nielsen, Vig Hovedgade 24 B, 
4560 Vig, tlf. 59 31 63 65.

Nr. Asmindrup sogn
Sognepræst Henning Hansen
Nr. Asmindrup Præstegård, Asmindrupvej 49, 
4572 Nr. Asmindrup, tlf. 59 32 40 76,
e-mail: hfh@km.dk - www.nrasmindrupkirke.dk
Træffes bedst tirsdag – fredag kl. 12.00-13.00 og 
torsdag kl. 17.00-18.00.
Graver: Kamilla Fertin, 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

egebjerg sogn
Sognepræst Michael Nissen
Egebjerg Præstegård, Ved Kirken 6, Egebjerg, 4500 
Nykøbing Sj., tlf. 59 32 81 99
E-mail: jmn@km.dk - www.egebjergkirke.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 12.00-13.00 og torsdag 
kl. 17.00-18.00
Egebjerg Kirke:  Graver Niels Nielsen
Vejlebyvej 10, 4534 Hørve Mobil 24 20 59 32  
Yvonne Vejbæk, mobil 21 45 89 56
Formand Peter Funch, Englandsbakken 24, 
4500 Nykøbing telefon 59 32 88 00

DATO     NR. ASMINDRUP  VIG EGEBJERG

Gudstjenester

14. MARTS MIDFASTE 09.00 BERG 10.30 BERG 10.00 NISSEN

21. MARTS BEBUDELSESDAG 10.30 HANSEN 09.00 HANSEN 11.00 »SE DET SKER!«

28. MARTS  PALMESØNDAG 10.00 HANSEN 14.00 SØNDAGSCAFÉ MED EGEBJERG I VIG KIRKE

1.  APRIL   SKÆRTORSDAG 19.30 HANSEN 19.30 BERG 19.30 NISSEN  

2.  APRIL LANGFREDAG 10.30 HANSEN  09.00 HANSEN 10.00 LITURGISK

4.  APRIL  PÅSKEDAG 10.00 HANSEN 10.30 BERG 10.00 NISSEN

5.  APRIL 2. PÅSKEDAG 10.30 BERG      SE DET SKER! 10.00 NISSEN

11.  APRIL  1. S. E. PÅSKE 09.00 HANSEN 10.30 HANSEN KIRKE & KRO

18.  APRIL  2. S. E. PÅSKE 10.30 HANSEN 09.00 HANSEN 10.30 NISSEN

25.  APRIL  3. S. E. PÅSKE 09.00 BERG 10.30 JØRGENSEN  +  BERG  11.00 NISSEN

30.  APRIL  ST. BEDEDAG 10.00 HANSEN 11.00  BERG 10.00 J. HØRBO

2. MAJ 4. S. E. PÅSKE 10.OO HANSEN 16.00  BERG 09.30 I. WILLERT

9. MAJ 5 . S. E. PÅSKE 09.00 NN 10.30 NN  10.00 NISSEN

13. MAJ  KR. HIMMELFARTSDAG 10.00 HANSEN 10.00 + 12.00 BERG   10.30 NISSEN

16. MAJ  6. S. E.PÅSKE 10.30 HANSEN 09.00 HANSEN 10.00 NISSEN

23. MAJ  PINSEDAG 10.00 HANSEN 10.30  BERG 10.00 NISSEN

24. MAJ  2. PINSEDAG 10.30 HANSEN 09.00 HANSEN 09.30 I. WILLERT

30. MAJ    TRINITATIS 09.00  BERG 10.30  BERG 14.00 T. EBBESEN 

6. JUNI 1. S. E. TRIN. 10.30 HANSEN 09.00 HANSEN 09.30 I. WILLERT 


