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Leonard Cohen
koncert-gudstjeneste
s. 3

Sommerudflugt

s. 7

Sognepræst Benedikte brisson, egebjerg KIRKE

Når konfirmationerne er forbi og alle
vinterens møder holder pause, er det
tid til brylupper. Vi synger de gamle
bryllupssalmer med ny glæde hver
gang, men her er en helt ny salme – der
handler om, hvordan Guds kærlighed,
som aldrig hører op, er et spejl for det
ja, bruden og gommen siger til hinanden for hans ansigt.
BENEDIKTE BRISSON
Jeg har skrevet salmer i mange år – måske har du mødt andre af mine salmer
til gudstjenester rundt om i landet. Salmen her er skrevet for
tre år siden som gave til et brudepar:
Kærlighed rammer i hjerte og sanser,
vågner og vækker og gør, som den vil.
Hjerter går ikke alene, men danser,
som var de gløder af himmelens ild.
Kærligheds væsen er altid en gåde,
flimrer som himlen i skovsøens spejl,
Kærlighed kommer til os som en nåde,
hellig og glødende, helt uden fejl.

Vig kirke

Nr. Asmindrup kirke

Høje kan vakle, et bjerg falde sammen,
kærlighed selv er en gave fra Gud,
intet på jorden kan udslukke flammen,
som han har tændt i en brudgom og brud.
Jesus er seglet på alle Guds gaver,
han er det ja, Gud har lovet og sagt.
Han gør en ørken til blomstrende haver,
når han velsigner en kærlighedspagt.
Herre, velsign os, vær segl på vor glæde,
også i dage hvor alt er på spil,
indtil vi ser dig, hvor du er til stede,
og vore gløder går op i din ild.

Egebjerg kirke

Benedikte Brisson, Egebjerg
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Fællesarrangementer

Upendo - Ods og Skippinges provstis fælles indsamlingsprojekt 2014.
Ved du, at Upendo betyder
kærlighed på swahili? Og
ved du, at religiøse konflikter kan lappes med nål og
tråd? Det sker hver dag på
øen Zanzibar på syskolen
'Upendo', der drives af den
folkekirkelige organisation
Danmission. Danmission
samarbejder med den lutherske kirke i Tanzania.
Siden 1500 tallet har der
med jævne mellemrum
været religiøse spændinger
på Zanzibar ved Tanzanias
Østkyst.
Udover at være en syskole
og et værksted er Upendo
et virksomt dialogprojekt
for muslimske og kristne
kvinder. På Upendo bliver
eleverne en del af et fagligt
og menneskeligt fællesskab,
der går på tværs af religioner
og der knyttes bånd, hvor
fjender bliver til venner.
Mange tanzanianske kvinder har hverken uddannelse
eller job, og det gør dem sårbare. Samtidig er kvinder

fundamentet i den afrikanske
husholdning og rollemodeller med stærk påvirkning på
de yngre generationer. Netop
derfor er kvinderne på syskolen Upendo en vigtig faktor i
det forsonings- og fredsarbejde som Danmission og kirken
er en del af på Zanzibar.
Fra Kristihimmelfart og
året ud kan man støtte det
vigtige arbejde for fredelig
sameksistens ved at give
et bidrag i kirkebøssen til
projektet eller ved at ind-

betale et beløb direkte via
netbank til provstiets indsamlingskonto Reg.:0537
konto.0000499013 i Dragsholm Sparekasse.
Enhver gave modtages
med tak! Vores mål for provstiindsamlingen er 25.000
kr. inden årets udgang.
Torsdag den 25. september kl. 19.30 er der fælles
offentlig sogneaften om
Upendo i Asnæs sognegård
med taler fra Danmission.

Friluftsgudstjenesten søndag d. 17. august kl. 11
– for alle sognene i Odsherred
– finder i år sted i nye omgivelser – nemlig ved Sandskredet, Kongsøre, da vejen
til Klint kalkbrud blev ødelagt, da stormen Bodil raserede. Efter gudstjenesten
opfordrer vi flest mulige til at vi sætter os sammen, og spiser vores hver især
medbragte madkurve-mad i det grønne. Alle er velkomne fra nær og fjern.
Kirkebilen kan bestilles dagen i forvejen hos Strandlyst Taxi, tlf. 4025 0606.
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Det sker

JUNI
17.06 KL. 18.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
21.06. KL. 11.00:
DÅBSGUDSTJENESTE I VIG
KIRKE
JULI
08.07. KL. 07.15:
SOMMER SOGNEUDFLUGT
TIL MØN
AUGUST
09.08. KL. 11.00:
DÅBSGUDSTJENESTE I VIG
KIRKE
19.08. KL. 18.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

Præstegården har fået ny havemand

Arne Nielsen, der blev ansat
d. 1. april, skriver disse ord:
Jeg er udlært gartner, og har
i en periode haft eget gartneri i Ganløse.
Efter en kortere ansættelse
i Slangerup, flyttede vi til
Fyn. Her var jeg deltids ansat som have/altmulig mand
på Nakkebølle Gods – sideløbende med jeg startede
Faaborg Lysstøberi. Senere
ansat som slotsgartner på
Hvedholm Slot. Tilbage til
Sjælland i Odsherred var jeg ansat hos Trip Trap Høve /
Holbæk.
Nu er jeg i Vig præstegårdshave og nyder det.

17.08. kl. 11.00:
FRILUFTSGUDSTJENESTE
SANDSKREDET
______________
* Her er kun nævnt de datoer m.v.,
der ikke er omtalt på Vig siderne.

Leonard Cohen
koncert-gudstjeneste
i Vig kirke – søndag 3. august kl. 15
Herren er min
hyrde,
jeg lider ingen nød,
han lader mig ligge
i grønne enge,
han leder mig til
det stille vand.
Han giver mig
kraft på ny.
Salmernes bog, kapitel 23

Præst Tommy Corfixen og Ditte Corfixen akkompagneret
af pianist og kor vil levere et brag af en fortolkning af Cohens sange og tekster sat sammen med bibelske tekster på
smukkeste vis. Corfixen har en fortid i 80ér bandet Defilm
og præsenterer den rigtige hæse Cohen-stemme, så det bliver en meget følelsesfuld stemning, der bringer det kristne
budskab frem i de sange vi så godt kender, men ikke altid
lige forbinder med den forkyndelse der ligger i dem.
Indtrykket der går igen ved gudstjenesten er glæden ved
sangene, og oplevelsen af at få dem ”ført ind i kirken” og
på en måde helliget, døbt eller bare accepteret som det de
er – en hyldest, et klagemål eller et glædesråb til Herren.
Som ved andre markeringer i kirken er der en glæde at
trække med ud i hverdagen, i livet.
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Vig Sogn

Stjernestund
Søndag d. 10. august kl. 16
- med bl.a. digte af og ved
Lone Nielsen

En dag med
moderne
nærværstræning
og meditation

i en kristen sammenhæng
– ved retræteleder Dorte
Elmbæk Nielsen og Annette,
sognepræst
Lørdag d. 30. august fra kl.
14-19 i Vig kirke.
Pris: 100 kr. Se mere på
www.vigkirke.dk/andet

Kirkeven
Kunne du også tænke dig
at blive kirkeven … eller på
anden måde gøre en lille forskel, der gør godt, så læs, videre, hvad Rikke skriver her:
Det mest værdifulde du
kan give et andet menneske
er din tid, for den får du aldrig tilbage.
Og da jeg pludselig gik
rundt og synes jeg havde
for meget tid, kontaktede
jeg præsten i Vig, og spurgte om hun kendte en ældre
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borger, der
kunne have
fornøjelse
af at få en
besøgsven
og sådan
mødte jeg
Viola.
En gang
om ugen går
jeg ned til
VIOLA ERIKSEN OG RIKKE VEJBÆK
Viola og vi
drikker en kop te.
haft hende med i kirke hvilket
Viola stråler altid når jeg er noget af det bedste Viola
kommer ind ad døren og ved. At kunne hjælpe hende
jeg ser frem til vores hygge og dele glæde over noget så
stund hver uge, for hos Viola enkelt som en gudstjeneste er
er der et frirum hvor man kan en helt fantastisk følelse.
glemme hverdagens stress
Det er sådanne små gerog jag hvor man bare kan ninger og glæder der kan
nyde nærværet.
hjælpe mig med at bevare
Jeg har nogle enkelte gange et positivt livssyn.

Vig
Vig Sogn
Sogn

Læsegruppe
Som noget nyt vil vi gerne tilbyde læsegruppe i litteratur
med åndeligt islæt.
Der findes så mange dejlige og smukke bøger med et åndeligt islæt som vi ikke kender til, men som ville være gode at
læse og efterfølgende samtale om. Læsegruppen anbefaler
bøgerne.
Vi tænker opstart sidst i september. Det vil være godt at få
en tilkendegivelse, hvis du/I har lyst til at deltage.
Ann West,
formand
Til lykke til Mona i Menighedsrådet med 70 års dagen, - og din
nye titel som kirkeværge.

Og til Poul Erik, som nu er Vig
kirkepersonales nye kontaktperson i menighedsrådet.

Vinger af lys
Har du lyst til via sms eller mail at modtage gode ord
fra bibelen, et digt, salme, bøn mv., så giv mig gerne
et praj, så sætter jeg dig på GODT-PÅ-VEJEN-listen, og
du vil automatisk ca. 1 gang om ugen modtage disse
små vinger af lys.
Du kan til enhver til hoppe af listen igen.

I ønskes alle en
rydefuld sommertid.
Annette Berg,
sognepræst i Vig

Kommende
datoer
Følg med i, hvad der allerede nu er planlagt ud i fremtiden via www.vigkirke.dk/
kalender
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Det sker

Årets konfirmander

JUNI
03.07 KL. 19.00
MENIGHEDSRÅDSMØDE
08. 07 KL. 07.00-19.00:
SOGNEUDFLUGT
13.07 KL. 10.30
GUDSTJENESTE
KIRKEKAFFE I
PRÆSTEGÅRDEN
AUGUST
05.08 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
10. AUGUST KL. 10
GUDSTJENESTE
KIRKEKAFFE I
PRÆSTEGÅRDEN

Bagerst: Benjamin, Henrik, Jacob, William P., Fredrik Jonas, William T.
Forrrest: Loui, Laura, Julie, Maria, Cevilie
Foto : Henning Lundhøj

14.08 KL. 16-18:
KONFIRMANDINDSKRIVNING
I PRÆSTEGÅRDEN
17.08 KL. 11.00:
FRILUFTSGUDSTJENESTE
I SANDSKREDET, KONGSØRE
SEPTEMBER
02.09 KL. 19:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

Det dufter lysegrønt
af græs
i grøft og mark og
enge.
Og vinden kysser
klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu
kommer
en varm og lys skærsommer.
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Benjamin DANDANELL KABILOVIC HANSEN
Foto : NADJA PETERSEN

Indskrivning af konfirmander
Torsdag den 14. august, kl. 16-18, er der indskrivning af konfirmander i præstegården.
Kom maj, du søde milde
Andet tidspunkt kan aftales. Dåbs- navneattest medbringes.
Undervisningen er tirsdag, kl. 08.15-09.45 og begynder tirsdag den 2. september.

Nr. Asmindrup Sogn

Sommerudflugt til Møns Klint og Bogø
Tirsdag den 8. juli
Program:
Geocenter Møns Klint (rundvisning)
Klinten på egen hånd:
Træbelagt sti til Freuchens pynt med udsigt til Dronningestolen
og ud over Østersøen mod nord og øst/sydøst.
I klart vejr vil man kunne se helt til Rügen.
Trappe til stranden – 467 trin.
Frokost (Myrnas håndmadde)r i Borre Forsamlingshus
Fanefjord Kirke (Elmelundmesterens kalkmalerier)
Kaffe i Bogø Kro
Der er afgang fra forsamlingshusene: Nr. Asmindrup kl. 07.00 og fra Vig kl. 07.15
Hjemkomst kl. ca. 19.00
Ét stop undervejs til Møn til sandwich/kaffe /the.
Pris for turen inklusive frokost, kaffe/ drikkevarer,
entreer/rundtur med guide er 450,- kr.
Tilmelding senest den 1. juli til Eva Jensen på tlf. 30 63 75 28
og til Else Philipsen 59 32 42 01.

Møns Klint er en af Danmarks mest storslåede naturoplevelser og tilmed det
mest berømte og besøgte
sted på Møn. De lyse kridtskrænter strækker sig mere
end 100 meter lodret op mod
himlen og udgør dermed
en dramatisk afslutning på
Møns ellers blide landskab.
Møns Klint blev dannet
under den sidste istid, hvor
store istunger blotlagde et
kridtlag, som var blevet dannet af havet, der dækkede
Danmark for 70 millioner år
siden. Mikroskopiske alger
aflejrede sig på bunden af
fortids havet og blev presset
sammen til det vi i dag kender som kridt. I kridtet og på
stranden findes forsteninger

af større dyr, som eksempelvis blæksprutter, søpindsvin
og muslinger.
Møns Klint byder på et
særligt og kuperet terræn,
der hver for sig bidrager
til det imponerende, landskabsbillede. Et billede der
er i konstant forandring som
følge af havets grådige nedbrydning. Hvert år forsvinder cirka 20-40 centimeter
af klinten og med jævne mellemrum falder større dele
af klinten i havet. Senest
i vinteren 2007, hvor den
imponerende klippeformation ”Store Taler” skred 100
meter ned og fortsatte 300
meter ud i Østersøen. Faldet
kan i dag ses som en hvid
halvø neden for Møns Klint,

men vil med tiden blive vasket væk som følge af havets
glubende appetit.
Tilbage på klinten findes
Dronningestolen der med
sine 128 meter er det højeste punkt på Møns Klint. Her
er der i klart vejr en svimlende udsigt over Østersøen
og hele vejen til Sverige og
Tyskland.
Ved bunden af Møns Klint
er havet farvet i helt fantastiske blå og grønne nuancer, som står i markant
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Nr. Asmindrup Sogn

kontrast til det hvide kridt
og de lyse grønne bøgetræer. Lyset og stemningen
skifter udtryk i løbet af året
men ikke mindst i løbet af
dagen. Særlig dramatisk er
Møns Klint i solskin midt på
dagen, hvor det hvide kridt
nærmest blænder i solen.

Geocenter Møn
- Udstillingen:

af Kridthavet og helt frem til
den unikke natur, der findes
på Møns Klint i dag.

Udstillingen er opbygget
som en tidsrejse på 70 mio.
år, hvor computerteknologi,
kunstneres frie fortolkninger og sjældne fossiler bringer beskueren fra bunden

Udstillingen består af en
fortidsdel og en nutidsdel,
en work shop, en klatrehule, en lille biograf under
gletsjeren og en 3D-biograf.

Fanefjord Kirke
Fanefjord Kirke på Vestmøn ligger højt på en bakketop med
udsigt over Fanefjord og Grønsund.
Kirken blev bygget med to skibe o. 1250-1300. Når kirken blev
bygget så stor, kan forklaringen være, at der på grund af sildefiskeriet har været en stor handelsplads. Man kan forestille sig,
at de mange handelsfolk sammen med indtægten fra tiende
har været med til at finansiere opførelsen af kirken.
Kort før reformationen fyldte Elmelundemesteren hele kirken
med bibelske motiver; en af de kendteste og mest omfattende
danske kirkeudsmykninger fra middelalder og renæssance.
Elmelundemesteren er ikke, som navnet antyder, en enkelt
person, men et værksted der bestod af et ukendt antal ansatte.
Værkstedet var aktivt i fra 1500-1520. Når værkstedet er blevet
kaldt for Elmelundemesteren, skyldes det, at de første malerier
af værkstedet, der blev afdækket var, i Elmelunde Kirke på Møn.
Elmelundemesteren har ydermere arbejdet sammen med
et andet værksted og sammen har de udført kalkmalerier i
mindst 38 kirker helt fra Djursland over de sydlige øer Lolland, Falster, Bogø og Møn til Skåne.

Æbletræet blomstrer i
præstegårdshaven
Foto: M. Skov

”Gak ud, min sjæl, betragt med flid i
denne skønne sommertid
Guds underfulde gaver!”
Henning Hansen
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Det sker

JUNI
01.06 KL. 10.00
BRORSONGUDSTJENESTE
09.06 KL. 11.00
FÆLLES PINSEGUDSTJENESTE I VIG
PRÆSTEGÅRDSHAVE

ÅRETS KONFIRMANDER
I øverste række fra venstre ses Juri, Jack, Malthe, Mathias,
Daniel og præsten
Nederst fra venstre ses Katrine, Christoffer, Rosa, NielsChristian og Cecilie.

10.06 KL. 16.00
SYN OG MENIGHEDSRÅDSMØDE
25.06. KL. 18.00
VESPER
JULI
26.07 KL. 20.30
Vi SYNGER SOLEN NED
30.07. KL. 18.00
VESPER
AUGUST

Foto Tom Bruun

03.08 KL. 15.00
LEORNARD COHEN
GUDSTJENESTE I VIG

De nye konfirmander som allerede nu glæder sig til konfirmationen den 26. april 2015

17.08 KL. 11.00
FRILUFTSGUDSTJENESTE
SANDSKREDET

På billedet ses fra venstre Sofie, Tim, Olivia, Julie, Alma,
Amanda og Laura
Nederst Martin, Tobias, Nikolaj, Malte og Niels-Christian.

26.08 KL. 19.00
MENIGHEDSRÅDSMØDE
SEPTEMBER
06.09. KL.15.00
HISTORIEN OM EN SANG

Må fredens Gud,
sætte jer i stand til
alt godt, så I gør hans
vilje - Ham tilhører
æren i evighedernes
evigheder!
Hebræerbrevet, kapitel 13
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Egebjerg Sogn

Gudstjeneste med Brorson 1. juni
Den 3. juni er det 250 år
siden, salmedigteren H.A.
Brorson døde. Han var præst i
Tønder og blev senere biskop
i Ribe. Hans liv var ingen dans
på roser, han oplevede store
sorger og havde et skrøbeligt
helbred, alligevel skrev han
om Den yndigste rose og var
konstant på visitatsrejser i sit
enorme stift, som strakte sig
langs hele den jyske vestkyst.
Brorsons salmer er er samlet i tre bøger, først julesalmerne fra 1732, hvor han
gør op med de verdslige ju-

leskikke, så Troen rare Klenodie, som udkom få år efter
med salmer til hele troslæren
og kirkeåret. Og efter hans
død udgav hans arvinger en
samling med inderlige, stilfærdige salmer om længslen
efter Himlen – den kaldte de
Svanesang.
Det er ikke mange digte
fra 1700-tallet, som stadig er
kendt og i brug i Danmark.
Men Brorsons salmer lever
stadig. I vores nuværende
salmebog er Brorson stadig
repræsenteret. Af de 791 sal-

mer er der 116, som bærer
Brorsons navn – Her komme
Jesus, dine små og Op, al den
ting som Gud har gjort er to af
de mest elskede.
Vi fejrer Brorson ved en
gudstjeneste i Egebjerg kirke søndag den 1. juni – her
synger vi kun salmer, som
Brorson har skrevet selv eller
oversat.
Men Brorson sætter sit præg
på hele året, i hvert fald til
mine gudstjenester, hvor der
året igennem vil være mindst
en salme af Brorson.
(Benedikte Brisson)

Når klokkerne ringer ...
går de kristne til gudstjeneste
- i hvert fald om søndagen. Men
klokkerne ringer også morgen
og aften i hverdagene, ikke
for at ringe solen op eller ned
– den står op og går ned, hvad
enten der ringes eller ej – men
for at minde os om, at det er
tid til bøn. Til kirkens tidebøn.
En tidebøn er en liturgisk andagt, baseret på salmerne i det
gamle testamente, lovsangene
i det nye testamente og læsninger fra andre steder i Bibelen.
Man kan sige at tidebønnen
er et kludetæppe, der er sammenstrikket af forskellige bibelsteder, som derved kan få
ny mening, f.eks. i forhold til
tidspunktet, dagen (søndage,
bods–, faste- og festdage) og ti-

den (kirkeåret). Og i bogstavelig
forstand er et kludetæppe jo en
enkel måde at pynte et hus på.
Men det pynter også på de
kristnes og kirkens liv, idet det
skaber en farverig og facetteret
livsform i bønnens verden. Kludetæppet binder også hele den
kristne kirke sammen i bøn, for
den er brugt af kristne til alle tider og i mange traditioner.
Derved får tidebønnen bogstavelig talt flere farver, idet
mange af de nyere kristne kirker er meget bibelsk funderede
og derfor genopdager tidebønnen som en fordybelse i den
hellige skrift - hvad der i virkeligheden ikke er noget nyt i!
Således er tidebønnen, selv
et kludetæppe, en væsentlig

kilde til kristen enhed i al dens
brogede mangfoldighed. Og en
fantastisk ressource, idet kirkens enhed kun kan vokse frem
af den fælles bøn.
I klostrene var tidebønnen
det, der holdt sammen på fællesskabets mangfoldighed og
gav den åndelige enhed. Men
man kan også bede tidebøn i
sin egen kirke sammen med
andre – eller hjemme alene
med sig selv.
Prøv selv – man bliver afhængig! Der er vesper i Egebjerg
kirke onsdag den 26. juni
og onsdag den 30. juli kl.
18.00.
En vesper varer ca. en halv
time.
(Benedikte Brisson)

Leornard Cohen gudstjeneste
Søndag den 3. august er vi inviteret med til Leornard Cohen gudstjeneste i Vig kirke kl.15.00. Se mere
under Vig sogn.
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Egebjerg Sogn

Historien om en sang
Sange og fortællinger fra levede liv.
”Næsten alle åbnede døren med
et: ”Jeg kan jo nok ikke fortælle
noget som kan interessere dig” –
men derfra begyndte en samtale,
der sjældent varede mindre end
2 ½ time, og jeg blev til stadighed slået af den generøsitet og
varme, jeg hver gang blev mødt
med.” Mei Oulund, dramatiker.
Disse livshistorier – monologer
og tilknyttede sange er blevet
sat i scene som en minimali-

stisk teaterkoncert for ældre i
alle aldre. Det er blevet til en
perlerække af varme, humoristiske og bevægende beretninger og smukke sange om
liv, død, kærlighed, ensomhed,
udlængsel og meget andet som
man oplever i et langt liv.
Medvirkende skuespillere:
Mei Oulund og Henrik Ipsen /
Pianist: Vibeke Aggeboe / Dramatiker: Mei Oulund.
Forestillingen er lørdag den 6.
september kl. 15.00 i konfirmandstuen.

Vi synger solen ned

I anledning af Geopark festivalen vil vi synge solen ned ved Egebjerg Kirke lørdag d. 26. juli.
Kirken ligger jo på toppen af den østlige del af istidsforkastningerne, og her på toppen har vi
udsigt over Isefjorden og Egebjerg halvøen.
Solen går ned kl. 21. 28, så vi vil samles kl. 20.30 ved flagstangen, hvor Birgit, vores organist vil
spille til vores glade sommersang. Hvis I kommer lidt før vil der være mulighed for at komme i
kirketårnet med den mest fantastiske udsigt over vores smukke landskab.

Minikonfirmander

Går du i tredje klasse eller er du 9-10 år, så er der atter mulighed for at blive minikonfirmand
engang til september. Som minikonfirmand lærer man om alle de mærkelige og spændende
ting, der er i vores kirke i Egebjerg og meget mere.
Nærmere oplysning vil i august blive sendt til eleverne i 3.klasse på Egebjerg skole eller fås ved
henvendelse til sognepræsten.
Nyt fra menighedsrådet - maj 2014

Så blev ombygning af graverfaciliteterne og garderoben afsluttet - og med et FLOT
resultat. Tak til arkitekten - og
stor tak til vores lokale entreprenør: "Murer Finn".
Til gengæld halter det i skrivende stund mere med vores
projekt vedr. etablering af
et pillefyr, der skal opvarme
både kirke og præstegård.

Kulturarvstyrelsen har i første omgang vendt tommefingeren nedad i relation til at
lave et brændselspillelager i
en af præstegårdens fredede
længer. Vi overvejer at anke
afgørelsen, alternativt tænke
nye veje.
HUSK AT DER SKAL VÆRE
VALG TIL MENIGHEDSRÅDET TIL EFTERÅRET - en-

kelte medlemmer har meldt
deres afgang, så evt. interesserede må godt henvende
sig allerede nu. Jeg kan anbefale det - rådet er i al beskedenhed både kompetent
og initiativrigt, og møderne
er altid hyggelige.
Rigtig god sommer til alle
- fra Egebjerg Menighedsråd
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Gudstjenester
DATO

NR. ASMINDRUP

VIG

EGEBJERG

1. JUNI

6. S. E. PÅSKE.

09.00 HH

10.30 HH

10.00 BB

8. JUNI

PINSEDAG

10.30 HH

11.00 AB

10.00 BB

9. JUNI

2. PINSEDAG

09.00 AB

11.00 BB/AB VIG PRÆSTEGÅRDSHAVE

15. JUNI

TRINITATIS

10.30 HH

09.00 HH

09.00 BB

22. JUNI

1. S.E.TRIN

09.30 AB

11.00 AB

10.00 BB

29. JUNI

2. S.E.TRIN

10.30 JJ

09.00 JJ

09.00 BB

6. JULI

3. S.E.TRIN

09.00 HH

10.30 HH

10.30 BB

13. JULI

4. S.E.TRIN

10.30 HH

09.00 HH

09.00 BB

20. JULI

5. S.E.TRIN

09.00 HH

10.30 HH

10.00 BB

27. JULI

6. S.E.TRIN

10.00 AB

11.00 AB

10.00 BB

3. AUGUST

7. S.E.TRIN

10.00 HH

15.00 COHEN

09.00 IW

10. AUGUST

8. S.E.TRIN

10.00 HH

16.00 AB

09.00 IW

17. AUGUST

9. S.E.TRIN

11.00 FÆLLES FRILUFTS GUDSTJENESTE SANDSKREDET, K0NGSØRE

24. AUGUST

10. S.E.TRIN

10.30 HH

09.00 HH

10.30 MN

31. AUGUST

11. S.E.TRIN

09.30 AB

11.00 AB

10.00 MN

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.

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: 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.
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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
Embedet passes indtil 1. august af Benedikte Brisson
E- mail:benedikte.brisson@gmail.com tlf. 20 32 04 92
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

Tryk: Trundholm Tryk 4560 Vig.
Ansvarshavende redaktør: Annette Berg

