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Egebjerg kirke

”Mit liv med
trompeten” s. 6

Fælles koncert
med Jyderup
sangkor s.10

Sognepræst MICHAEL NISSEN, EGEBJERG KIRKE

Hvad er kristendom ?
”I sit eget kongelige teater er
Gud den eneste tilskuer; han
har skrevet stykket og fordelt
rollerne, og du og jeg har ikke
andet at gøre end at spille vor
egen rolle for Gud”.
Det er Søren Kierkegaard, der
siger det her.
Og det er så det, vi gør, eller
det er i hvert fald det, vi hver i
sær prøver på at gøre, at spille
vores rolle her i livet så godt vi
nu kan det.
Men uanset hvad rolle vi så
end spiller i livets spil; om vi
føler os betydningsfulde eller vi føler det modsatte, at
vi måske ikke spiller nogen
særlig stor rolle i livet, så er
det kristne budskab, at vi
ikke skal være bekymrede,
når scenetæppet går for sidste gang.
Hvorfor, jo fordi, som Jesus
siger det et sted; sælges ikke
to spurve for én skilling og
ikke én af dem falder til jorden, uden at jeres far er med
den.
Og hvad os angår, siger Jesus,
ja så er endda antallet af vore
hovedhår, om de er få eller
mange, så er de kendt af livets
forfatter.
Derfor skal vi ikke være bange

MICHAEL NISSEN

for at være aktive deltagere i
livets teater, også selvom man
til tider kan være fristet til at
mene, når man ser sig omkring og på verden, at Kierkegaard han må have ret i, at
Gud er livets tilskuer og ikke
medspiller,
Nu er der jo mange forskellige
indgangsvinkler og forståelser af hvad kristendom er,
men først og fremmest er kristendom et evangelium. Dvs.
et glædelige budskab og at det
ikke kun er en fjern og usynlig magt eller kraft, som er
årsag til altings begyndelse.
Nej kristendom det er først
og fremmest det glædeligt
budskab, at vi i livets spil må
kalde denne skabermagt for
vores Far i kraft af Kristus .
fortsættes side1
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Ordet fra præsten
FORTSAT

Humanisme er, kan man sige,
det er troen på mennesket.
Det er troen på menneskets
formåen og kunnen og ageren på livets scene .
Men da er stykket ofte tragisk, som Kierkegaard ville
have sagt det, bare se dig omkring, se hvor vi kæmper om
at spille de største roller her
i verden, og det er der ikke
meget glædeligt ved .
Som spurgt, hvad er kristendom ? Enkelt sagt er det at
leve i tillid til håbet, dvs. det
er at leve i troen på Gud som
himlens og jordens skaber,
altings begyndelse og forudsætning.
Det er at leve i troen på, at
Gud i sit skaberord har vist sig
for os i kød og blod i Kristus.
Vi spiller alle en rolle i det
svære livstykke, det er at leve
og at være menneske.
Men hovedrollen den er ikke
vores.
Tror vi det, da har vi i humanismens navn gjort os selv til
egen Gud og herre, og da har
vi ikke forstået evangeliet.
F.eks. det evangelium vi finder i aktstykket om den fortabte søn.
En lignelse, en scene kan
man sige, som rummer hele

det glædelige budskab i sig,
som skal råbes fra tagene
ud i det offentlige rum, så
vore træge ører kan høre det;
budskabet om faderen der
tager sin ulydige og fortabte,
men også yderst selvviske søn
i sine arme, da alt var mistet,
nøjagtig som det sker ved alterbordet, når vi holder gudstjeneste om søndagen i vore
kirker.

Hvad er kristendom ?
Svaret det er, at kristendom
det er Guds Nådes ord og intet
som helst andet.
Det er Ordet om Kristus, der
skænker os lyset og livet.
Det er, som Johannes Møllehave skriver det:

Nåden er hver levet dag,
hvert tilfældigt møde.
Nåden er det levende,
som står op af døde.
Uden håb og uden Gud
lar vi døden råde.
Tro og håb og kærlighed
får vi kun af nåde.
Med ønsket om en smuk sensommer og et dejligt efterår
til alle.
Michael Nissen

Din dagligdag,
hverdagen, det nære.
Mennesker at leve med,
nåden er: at være.
Nåden er den kærlighed,
som blev grundløst givet.
Nåden er den hverdag, som
binder dig til livet.
Nåden er et ord fra Gud
over alle dage.
Nåden er, når alt er tabt,
at få alt tilbage.

Fællesarrangement

Kirkehøjskole
Lørdag, den 27 .oktober kl. 14.00 er der Kirkehøjskole i Odden præstegård. Temaet er
Gud i dag.
Eftermiddagen slutter med en kort andagt i Odden kirke ca. 16.30.
Arrangementet er færdigt kl. 17.00. Alle er velkomne til at deltage
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Det sker

SEPTEMBER
12.09 kl. 07.55-9.20:
KONFIRMAND
UNDERVISNINGEN
BEGYNDER I VIG
PRÆSTEGÅRD
19.09 kl. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE I
VIG PRÆSTEGÅRD
OKTOBER
24.10. KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
NOVEMBER
21.11. KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

(Joh. Johansen)

Tak for de mennesker, som blev vor
støtte, når vi fandt
vejen besværlig at
gå.
Hjælp os i morgen
at hjælpe forknytte, mød du os selv i
de svage og små.
Du, som har tændt
millioner af stjerner, mørket i verden vil du byde
trods.
Du er vor Far, den,
der vogter og værner, lys i det mørke, som kommer
fra os.

Lukning af Vig kirke
i 3 måneder
I denne tid, hvor det siges, at folkekirken skal forny sig, er
der nu, hvor Vig kirke skal lukkes fra 3. september 2012 og
3 måneder frem på grund af installering af nyt varmeanlæg,
lejlighed til at gå i kirke i omegnens kirker og opleve deres
gudstjenesteform og formidling af det kristne budskab, som
er grundlaget for vores kristne tro, håb og kærlighed.
Vi glæder os til igen at kunne samles til gudstjeneste og kirkelige handlinger i en opvarmet kirke, når det bliver efterår
og vinter.
Vi håber, I vil vise forståelse for de alternative steder at holde
gudstjenester i Vig sogn, mens kirken er lukket. Det fremgår
af gudstjenestelisten.
Vi har fået lov til at bruge Nr. Asmindrup Kirke til begravelser, bisættelser og bryllupper.
Menighedsrådet glæder sig til at kunne aflevere Vig Kirke
fuldt funktionsdygtig til det nye menighedsråd.
Sonja Asbjørn, formand.

Menighedsrådsvalg
I Vig Sogn
Alle interesserede indbydes til
Orienteringsmøde
onsdag den 12. september 2012 kl. 19.00
i Vig forsamlingshus
Formanden vil redegøre for menighedsrådets arbejde,
siden sidste valg og om kommende opgaver.
Efter kaffen, vil der være mulighed for opstilling af
kandidater.
Vig Menighedsråd
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Vig Sogn

Menighedsrådsvalg
i Vig Sogn
Alle interesserede indbydes
til Orienteringsmøde.
Onsdag den 12. september
2012 kl. 19.00 I Vig forsamlingshus.
Formanden vil redegøre for
menighedsrådets arbejde,
siden sidste valg og om kommende opgaver.
Efter kaffen, vil der være mulighed for opstilling af kandidater.
Vig menighedsråd

Den kristne Radio DKR
Kender I DKR? Jeg gjorde
ikke, men nu gør jeg.
Stil ind og lyt på DKR 104,7MHz - din Nærradio!
Sendetider på DKR:
Onsdag kl. 18:00-21:00
Torsdag kl. 18:00-22:00
Fredag kl. 18:00-21:00
Lørdag kl. 09:00-14:00
OBS ! !
Lørdag d. 20. oktober kl.
12:10-14:00 er der Radiocafé. Emnet er:
DET VRIMLER MED ENGLE
– hvor jeg bl.a. er med sammen med studievært Per
Thomsen og John Engom.
Ring på 5943 7643 eller mail
på denkristneradio@hotmail.com og giv dit besyv
med, eller spørg om ENGLE!
Se også www.d-kr.dk
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Torsdagstræf efterår 2012
kl. 9.30-11.30 i Vig præstegårds konfirmandstue.
Formiddagskaffen koster pr. gang: 15 kr. Alle fra nær og fjern
er meget velkomne og tag gerne naboen med!
20. september: - Festlig opstart med sanggruppen ODSINGERS fra Odd Fellow logen i Nykøbing.
4. oktober: Beate Fog-Larsen – om slægten Trier fra Vallekilde
- en beretning i ord og billeder.
18. oktober: Roland Petersen - om Vig festival, kulturlivet,
ildsjælene....
1. november: Karin Lundsgaard - en fremmed er en ven, du
ikke har mødt – om Folkekirkens tværkulturelle samarbejde
15. november: Lærer Mogens Larsen – rejseforedrag om dykkertur i Østen ...både under og over vandet.
29. november: Juleafslutning kl. 12. (tilmelding nødvendig)

Aktiv-listen – skriv dig gerne på!
Vi har tidligere omtalt, vi kunne rigtig godt tænke os at lave
en AKTIV LISTE ved Vig kirke.
En liste for ALLE - alle aldre, hvor du end bor, om du har tid/
lyst til at være lidt eller meget aktiv i fællesskabet i/omkring
Vig kirke.
Det kunne være at være med som praktisk hjælper ifm. kirkefrokost, kirkekaffe, Torsdagstræf – bage en kage, handle
ind, lave mad, pynte op, dække borde, hjælpe med opvasken osv. osv.
Måske det kunne være at hjælpe til med at blomsterpynte
kirken, male en låge, luge et bed, reparere en stol eller andet
håndværksmæssigt, hvis du kan den slags.
Måske det kunne være at være med til at planlægge gudstjenester, komme med idéer/ønsker, måske læse en bibeltekst
op ved gudstjenesten, afspille netop dit yndlingsmusik
nummer eller oplæse favoritdigtet, måske vi kunne lave et
dialog-værksted, hvor vi drøfter spændende litteratur, film,
livs temaer, teologiske emner, måske netværksgrupper,
hvor vi øver os i at meditere, formulere bøn, synge lovsange,
pilgrimsvandre eller andet vederkvægende for sjælen.
Måske... måske... måske.
Nogle af jer er sikkert til det ene, andre til noget andet, nogle
til noget helt femte. HERLIGT!
Mulighederne er mangfoldige, hvis vi vil det og dét vil vi
gerne.
Meld dig på VIG KIRKES AKTIV LISTE via www.vigkirke.dk
eller ved at ringe til præstegården på tlf. 5931 5126. Din
interesse - små såvel som store løft - er GULD VÆRD.

Vig Sogn

Kirke på hjul
Imens Vig kirke er lukket, sætter vi de søndage, hvor vi skal
udenbys kirken på hjul – dvs.,
der vil være mulighed for fælles kørsel fra P-pladsen ved
Vig præstegård ca. ½ time før.
De søndage, hvor der er arrangeret fælles kørsel, er her
markeret med: Søndag d. 9.
september gudstjeneste kl.
10.30: Asnæs kirke ved An-

nette Berg (AB). Søndag d. 30.
september koncert kl. 16.00
i Egebjerg kirke ved Jyderup
sangkor – entré: 25 kr.
Søndag d. 7. oktober kl. 10.30
er der en kort gudstjeneste i
Vig præstegårds konfirmandstue ved AB. Søndag d. 14.
oktober Skumringsstund kl.
16.00 i Egebjerg kirke ved
AB – arrangeret i samarbejde
med Kirkemusiker-festivallen
i Odsherred.

Medlem af Vig menighedsråd
Jeg har snart siddet i Vig menighedsråd i 16 år, det har været
en lærerig og spændende tid,
som har betydet meget for mig,
jeg har fået indsigt i mange ting
og været med til at præge det
kirkelige arbejde.
I alle årene har jeg været en
del af Præstegårdsudvalget,
hvis opgave er at føre tilsyn
med præstegården, foretage
vedligeholdelse og drift inden
for budgetrammen.
Menighedsrådet har mange
love og paragraffer at forholde
sig til, gennem årene er der
lagt mere ansvar ud til rådene,
det tager tid, men det må ikke
overskygge det centrale, kernen i det hele, nemlig vores
kirke. Vi har haft mange frugtbare diskussioner, hvordan
kan vi bevare vores traditioner
samtidig, med, at vi skal følge
med tiden, forny os, være en le-

vende kirke og på sigt en grøn
kirke. Mange års erfaring som
leder har overbevist mig om, at
det bedste resultat opnås, hvis
man i fællesskab løfter, sådan
er det også med menighedsråd og ansatte, vi skal være et
team, der i fællesskab skal arbejde for vores kirke. Vi er så
heldige, at vi i Vig har et meget
engageret personale, som yder
et kæmpe stykke arbejde, som
aldrig er bange for at give et
ekstra nap for at få tingene til
at glide, det skal vi som menighedsråd bakke op om. Trivsel
er et vigtigt ord, trives man, får
man energi, arbejdsglæde, det
er det, der får tingene til at gro.
Vi har en præst der formidler
det glade budskab, der brænder for sin kirke, der tør tage
nye tiltag, der giver os en levende kirke, der spreder glæde ud
til menigheden, det er det der
betyder allermest for mig. Når
jeg i kirkedøren bliver budt vel-

På herligt sensommer gensyn
her og der. Nye tider, nye muligheder, nye udfordringer.
Hvor er vi heldige, at vi har hin-

anden til at dele og opleve det
altsammen sammen med.
Ønsker jer sælsomme og smukke stunder. Tak for hver eneste

Søndag d. 4. november Alle
Helgen i ord og toner kl. 16.00
i Vig præstegårds konfirmandstue ved Vig kirkes organist,
kirkesanger og præst AB.
Efterfølgende vil vi tænde
lys og synge salmen "Altid
frejdig" ved fællesplænen,
samt runde af med et mindre
traktement i præstegården.
Søndag d. 11. november gudstjeneste kl. 10.30 i Egebjerg
kirke ved AB.

kommen med et smil, når jeg
fyldes med sang og musik, når
jeg hører Annettes glade måde
at formidle de kristne værdier
på, fyldes jeg med en indre varme, ro og glæde og jeg er dybt
taknemmelig over at få lov til at
være med i det fællesskab. Vil
du være med i det fællesskab,
ikke blot i kirken men også
bag om ”kirken", være med til
at præge arbejdet i en positiv
ånd, være med i teamet, være
med til at udvikle, stille spørgsmål, er du den rette til at stille
op til det nye menighedsråd
ved Vig kirke.
Aase Fjeldsø

gang, I kommer. Uden Jer var
det slet ikke noget ved at være
kirke. I er de levende stene.
Tak for hver og én af jer.
Annette Berg, Sognepræst, Vig
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Det sker

SEPTEMBER
23.09 KL. 10.00:
HØSTGUDSTJENESTE
KIRKEKAFFE
I PRÆSTEGÅRDEN
26.09 KL. 14.00:
SOGNETS EFTERMIDDAG
OKTOBER
02.10 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
07.10 KL. 10.30:
GUDSTJENESTE
KIRKEKAFFE
I PRÆSTEGÅRDEN
18.10 KL. 14.00:
SOGNETS EFTERMIDDAG
NOVEMBER
04.11 KL. 10.00:
GUDSTJENESTE
KIRKEKAFFE
I PRÆSTEGÅRDEN
06.11 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

K. L. Aastrup

Du gav mig et
dagværk og
brød til mit
bord.
Her lever jeg
trygt på dit
mægtige ord,
der taler til mig
som til alle.
6

Høstgudstjeneste
Søndag den 23. september kl. 10.
Kirken er smukt pyntet med nogle af høstens afgrøder fra mark
og have.
Vi skal synge vore dejlige salmer som tak til Gud for alle gode
gaver, der kommer ovenned.
Trompetist Erling Skovdal medvirker.
Efter gudstjenesten er der kaffe og samvær i Præstegården.

Sognets eftermiddag
Onsdag den 26. september kl. 14 –Bemærk onsdag!
Lars Aabo ”Jomfru i Fugleham” - om maleren
Elise Konstantin-Hansen (1858-1946), datter af
guldaldermaleren Constantin Hansen.
Lars Aabo, gymnasielektor i musik og billedkunst, har skrevet kunstnerbiografien om
Elise Konstantin-Hansens kunstnerliv.
Hun var en af de få kvindelige kunstnere, der blev anerkendt
i sin samtid, men som de fleste forblev hun næsten ukendt
for offentligheden. Lars Aabo har gjort et stort arbejde for at
registrere Elise Konstantin-Hansens værker. Omkring 30 findes på museer i Danmark – de fleste dog i magasiner – mens
resten findes i private hjem. Indtil videre er registreringen
resulteret i mere end 1000 skitser, akvareller, oliemalerier
og keramik. Biografien bringer hendes værk fri af glemslen –
og gør den stærke personlighed, som hun var, nærværende
på ny.

”Mit liv med trompeten”
Torsdag, den 18. oktober,
kl.14.00. Erling Skovdal ”Mit
liv med trompeten”.
Erling Skovdal kender vi særdeles godt i Nr. Asmindrup. Erling
har medvirket ved høstgudstjenester siden 1985. Efterhånden
er engagementet blevet udvidet
til kirkeårets højtider. Erling har
trompeten med og spiller undervejs. Erling Skovdal har tilknytning til Odsherred. Hans
morfar var Erling Madsen Vallebjerg i Vallekilde.

Nr. Asmindrup Sogn

Sommerudflugten til Skåne (Dalby og
Malmø) i billeder
Vi var 91deltagere. Vejret var som den danske sommer med byger, som går og kommer. Men
det lagde ingen dæmper på det gode humør.

Morgenkaffe til Myrnas sandwich.

Dalby Kirke. Nordens ældste stenkirke 0.1060,
bygget af Svend Estridsen.

Hovedindgang

Brønd med kilde i forhallen. Muligvis anvendt
ved dåb i den ældste kirke. Rummet samme stil som
krypten i Lund domkirke.

Døbefont af gotlandsk kalksten o. 1150.
Kirkens præst Martin Cruce fortæller.

Kirkerummet, ombygget flere gange, har bevaret den oprindelige rektangulære form med Hovedskib og to
sideskibe (basilika). Det rå murværk er fra den ældste kirke. Alterparti og prædikestol er fra 1758.
fortsættes næste side
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Nr. Asmindrup Sogn
FORTSAT

En god kop kaffe efter Skånsk Æggekage med flæsk og lingon på
Dalby Gästis.

Allehelgensdag - søndag
den 4. november
Til minde om vore døde.
Den første søndag i november
sætter vi i kirken ord på sorgen over tabet af vore kære.
Vi mindes dem, vi elskede og
holdt af, med tro, håb og kærlighed. Vi takker Gud for alt
det gode, vi fik gennem dem
vore døde. Uden dem havde
livet ikke været så rigt.
Ved gudstjenesten læses navnene op på dem, der er døde
i det forløbne år.
Kirkekaffe
Efter gudstjenesterne 23.
september, 7. oktober , 4.
november er der kaffe og
samvær i præstegården.
Septembers himmel er så blå,
dens skyer lyser hvide.

Det charmerende Lilla Torg

Henning Hansen

Menighedsrådsvalg den 13.
november 2012.
Der er orienterings / opstillingsmøde til det kommende
menighedsråd i konfirmand-

stuen, tirsdag, den 11. september, kl. 19.
Vi håber, mange vil møde op.

Nyt fra menighedsrådet

Nye låger til kirkegården
De nuværende låger har længe trængt til fornyelse. Menighedsrådet har besluttet,
at de gamle og udtjente låger
skal erstattes af nye låger i et
varmforzinket materiale og i
samme stil som de gamle.
Det er samme materiale og
farve (grøn) som lågerne på
Finderup Kirkegård, Høng
(billedet). De bliver sat op i
løbet af efteråret.

8

Egon Nielsen

Det sker

SEPTEMBER
09.09. KL.10.00:
HØSTGUDSTJENESTE
12.09. KL.19.30:
ORIENTERINGSMØDE OM
MENIGHEDSRÅDSVALG
15.09. KL. 15.00:
16.09. KL. 11.00:
Konfirmandweekend
30.09 KL.14.00:
GUDSTJENESTE FOR
HØREHÆMMEDE
30.09 Kl.16.00:
JYDERUP SANGKOR
FÆLLES MED VIG I
EGEBJERG KIRKE
OKTOBER
14.10. Kl.16.00:
FÆLLES SKUMRINGSSTUND
MED VIG I EGEBJERG KIRKE
27.10. KL. 14.00-17.30:
KIRKEHØJSKOLE I ODDEN
30.10 KL.18.30:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
NOVEMBER
04.11. KL.10.00:
ALLE HELGEN
VI MINDES VORE DØDE
I GUDSTENESTEN
11.11.KL.10.00:
RECEPTION EFTER
GUDSTJENSTEN
I ANLEDNING AF 25.ÅRS
JUBILÆUM
18.11 KL.14.00:
SØNDAGSCAFE`

Grøn høstgudstjeneste og
kirkefrokost
Søndag den 9. september kl.10.00 fejrer vi, at
årets høst forhåbentlig er ved at være i hus.
Efter Høstgudstjenesten er der ”høstfest” i præstgården, med røde pølser, køretur i hestevogn og
sjov og ballade for børnene.
Man er også velkommen til at tage egen madkurv med.
P.s. Som sædvanlig vil det være dejligt hvis børnene medbringer
afgrøder fra have og mark , som vi sammen vil bære ind i kirken.
Vi håber på godt vejr!

Mini-konfirmander Selvfølgelig!
Selvfølgelig tilbydes børn i alderen 9-10 år , dvs. børn i 3.
klasse, igen i år at være mini-konfirmander fra midt september
til engang i november.
Formålet er at gøre børnene lidt mere fortrolige med hvad kristendom er og med hvad der foregår i og omkring kirken.
Vi begynder med høstgudstjenesten ( se ovenfor ) og mødes derefter 8 gange i tidsrummet kl. 13,15 – ca. 14.45 .
Jeg henter og følger børnene begge veje fra og til skole.
Nærmere oplysning vil blive sendt til eleverne på Egebjerg skole
eller fås ved henvendelse til sognepræsten på telefon 59328199.

Ikke alle hører lige godt
Det tages der særligt hensyn til ved gudstjenesten den 30.september. kl.14.00. Gudstjenesten er en ganske almindelig gudstjeneste med altergang for alle. Den eneste forskel er, at der foruden
teleslynge også bruges mund/hånd system.
Endvidere vil gudstjenesten være tekstet. Efter gudstjenesten er
der hyggelig sammenkomst og kaffe i konfirmandstuen.
Prædikant Peter Hansen.
Alle er velkomne.
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Egebjerg Sogn

Kom og oplev Jyderup
sangkor den 30. september kl. 16.00
Koret har eksisteret siden
1925. I dag består koret af
mere end 50 sangglade kvin-

der og mænd. Jyderup Sangkors repertoire er hele tiden i
udvikling og har rødder i nyt
og gammelt. Den danske sangskat er rammen om korets
musikalske univers og flettes

sammen med andre genrer,
fra pop til salmer, swing og gospel, jazz, viser og standards.
Eftermiddagen er i fælleskab
med Vig sogn.
Entré kr. 25.

"Ritualer er livets åndehuller"
Verden over markerer mennesker de vigtige livsovergange med ritualer. Hvad er
det egentligt der foregår, og
hvorfor er ritualer så vigtige,
uanset hvor sekulariserede vi
bliver? Ritualer og ceremonier
bevidstgør os om de store øjeblikke i vores liv og giver os en
bedre platform til at komme
videre med vores liv. Ritualerne er fællesskabsfødende, for
man får sat ord på, hvor i livet
det er, man står nu, og det sker
sammen andre mennesker.
Derved opstår der en solida-

ritet, som enhver har brug for,
ikke mindst ved tilværelsens
svære oplevelser.
Ved søndagscafeen den 18. november kl. 14 kommer cand.
theol., tidligere sognepræst.
Liselotte Horneman Kragh og
talerom ritualernes vigtighed.
Liselotte har arbejdet i 7 år
som præst i folkekirken og
har dér lært, hvilket dybt berigende arbejde det er at få lov
til at leve med i menneskers liv,
hvor det gør allermest godt og
allermest ondt.
Som sædvanlig indledes cafe-

en med en kort gudstjeneste
hvor Liselotte Kragh prædiker.
Alle er velkomne.

Menighedsrådsmedlem –
hvorfor?
For mit vedkommende var det
en tilfældighed. Jeg gik nysgerrig til et møde, og så var jeg
pludselig valgt som suppleant.
Som det kan ske, gik et medlem ud, og så var jeg almindeligt medlem. Lidt undrende,
for jeg synes egentlig ikke, jeg
var en ”ordentlig” kristen –
hvad det så end er!
Men det gnavede i mig, og på
et tidspunkt var jeg ved at give
op og bede mig fri. Efter en
tid i tænkeboks og besøg hos
min ”mentor” veninde, hvor
jeg blev stærkt udfordret til at
stille plus og minus op i mod

hinanden, så fandt jeg ud af, at
jeg fik så meget mere end jeg
gav. At det ville være at snyde
mig selv for de varme og nære
kontakter, der havde udviklet
sig.
Jeg fandt også en plads som
mere praktisk gris, og det passede mig så godt, at jeg nu har
været med i 8 år.
Jeg vil komme til at savne arbejdet når jeg på et tidspunkt
holder op, men det er også vigtigt, at vi får nye og meget gerne
yngre folk med – også nogen
med forskellige kvalifikationer. For det er spændende at
være med, og især nu, hvor
der er så megen snak om luk-

ning af kirker. Så prøv engang
at være med - i hvert fald til vores møde d. 12. september, så I
kan være med til at bestemme,
hvem I vil have i det næste MR.
Didde Dich, Bøsserup
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Liselotte Horneman Kragh

Egebjerg Sogn

Billedet er fra udflugten den 15. juni til Holbergs hjem Tersløsegård og meget andet
Nyt fra menighedsrådet

Sommeren er ved at være lidt
brugt, mens jeg skriver dette.
En noget regnfuld og kold
sommer, hvor vi har måttet
huske, at vejret er der aldrig
noget galt med – kun påklædningen. Skidt med det, tiden
går sin gang, og det betyder
også, at menighedsrådsvalget
nærmer sig. Egebjerg Menighedsråd har fået godkendt en
2-årig valgperiode.
Det er en forsøgsordning, og
tanken er, at det måske virker
mindre ”afskrækkende”, hvis
man kun binder sig for 2 år.
Der er i øvrigt ikke noget at
være ”forskrækket” over.
I vores menighedsråd er vi
samarbejdende, kreative og
konsensussøgende.
Rigtig hyggeligt til møderne,
som vi holder hver 2. måned.
Planen for valget er, at vi har
”Orienteringsmøde” d. 12. sep-

tember, hvor dagsordenen
ligger fast. Bl.a. bliver der
orienteret om Menighedsrådets opgaver og kompetence, hvad der er sket siden
sidste valg og de kommende
opgaver i den nye valgperiode. Der bliver også redegjort
for reglerne for opstilling af
kandidater. Det er den officielle del, men derefter overgår vi til et ”uofficielt” møde,
hvor vi skal opstille en liste.
Såfremt der kun bliver èn liste, bliver der ikke valg – og
sådan har det faktisk været i
de sidste mange år. Reglerne
dikterer meget skarpt, at alternative lister skal indgives
”tidligst d. 25. september kl.
1900” og ”senest d. 2. oktober
kl. 1900” til valgbestyrelsen.
Som skrevet står – der bliver
orienteret om reglerne på orienteringsmødet.

Mød op – og se, hvad der sker.
Det plejer også at være en
hyggelig aften.
Men allerede ved gudstjenesterne d. 2. september og d. 9.
september skal der udpeges
2 ”bemyndigede”, der bliver
”Valgbestyrelse”.
Lad os glæde os til endnu et
kapitel i det danske demokrati – som også trives i folkekirken og i vores sogn.
Per Kragh,
formand

25 års jubilæum
Efter gudstjeneste søndag
den 11. november holder
menighedsrådet reception
for Michael i anledning af
hans 25 års jubilæum.
Kom og være med til at
fejre ham.
Menighedsrådet
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Gudstjenester
DATO

NR. ASMINDRUP

VIG

EGEBJERG

1)

KL. 10.00 MN

9. SEPTEMBER

14. S. E .TRIN.

KL. 10.00 HH

16. SEPTEMBER

15. S. E. TRIN.

KL. 10.00 HH 		

KL. 10.00 MN

23. SEPTEMBER

14. S. E. TRIN.

KL. 10.00 HH 		

KL. 10.30 MN

30. SEPTEMBER

17. S. E. TRIN.

KL. 10.00

2)

KL. 14.00 PH

7. OKTOBER

18. S. E. TRIN.

KL. 10.00 HH

3) KL. 10.30, AB

KL. 10.00 MN

14. OKTOBER

19. S. E. TRIN.

KL. 10.00 HH

4)

KL. 16.00, AB

21. OKTOBER

20. S. E. TRIN.

KL. 10.00 HH

		

KL. 09.00 NW

28. OKTOBER

21. S. E. TRIN.

KL. 10.30 AB		

KL. 10.30 MN

4. NOVEMBER

ALLE HELGEN

KL.10.30 HH

5) KL. 16.00 AB

KL. 10.00 MN

11. NOVEMBER

23. S. E. TRIN.

KL. 10.00 HH

6)

KL. 10.00 MN

18. NOVEMBER

24. S. E. TRIN.

KL.10.00 HH 		

KL. 14.00 LK

25. NOVEMBER

S. S. I KIRKEÅRET

KL. 10.30 AB

KL. 09.00 NW 				

7)

1) KIRKE PÅ HJUL (ASNÆS) 2) KONCERT I EGEBJERG KIRKE MED JYDERUP SANGKOR 3) KONFIRMANDSTUEN
4) FÆLLES SKUMRINGSSTUND I EGEBJERG KIRKE 5) KONFIRMANDSTUEN 6) KIRKE PÅ HJUL (EGEBJERG)
7) KIRKE PÅ HJUL

Adresser

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 Jørgen Andersen, Møllevej 2 , 4560
Vig, tlf. 59 31 60 44.

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.
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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.

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. 10. Kirkebilen bestilles senest
dagen før via tlf. 40 25 06 06.
Kirkebladet

Foto, forside og på side 3: Tom Bruun.
Tryk: Trundholm Tryk 4560 Vig.
Ansvarshavende redaktør: Michael Nissen

