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Sognepræst HENNING HANSEN, NR. ASMINDRUP KIRKE

En skælven i et ydmygt
sind!
Synger vi i ”Nu er det længe siden” med Jeppe Aakjær
om sin fars tak til Gud for høstens gave.
Sindets ydmyghed er en
måde at være til på, når
vi befinder os på grænsen
mellem det, vi kan, og det,
vi ikke kan. Den livsytring
er ganske vist svær at få øje
på i dagens Danmark. På nutidsdansk forbindes ydmyghed som regel med falsk
beskedenhed eller underdanighed. Disse attituder
handler imidlertid ikke om
ydmyghed, men om ydmygelse. Og er det diametralt
modsatte. Ydmyghed betyder, at der er noget, der er
større end os selv. I kristen
optik er vi skabt i Guds billede og livet er Guds dyrebare gave. Og alle gode
gaver: livet, kærligheden,
hverdagen, det nære, hvert
tilfældigt møde, høsten og
det daglige brød, de kommer ovenned, fra Gud. Ydmyghed i ordets egentlige
betydning matcher imidlertid ikke det moderne
menneskes selvforståelse.
Den handler om, at der ikke
er noget, der er større end
mig, at der ikke er noget og
nogen, der er vigtigere end

HENNING HANSEN

mig, at der ikke er nogen
over mig. Jeg er min egen
herre, verdens centrum,
hvorom alting skal dreje sig,
så jeg får det fulde udbytte
af livet. For en genration siden var man forpligtet på at
yde noget til fællesskabet. I
dag er man mere forpligtet
på at realisere sig selv, sine
drømme, sine indre potentialer, møde sine grænser,
gøre en forskel, hvis man
vil anerkendes. En forskel
- ikke nødvendigvis for sig
selv, men først og fremmest
for sig selv. Behov kommer
før pligt. Jeg er vigtigere end
vi. Selvrealisering, at realisere sig selv, uden at være
forpligtet på andre end sig
selv, resulterer i et kynisk
menneskesyn uden pligt og
ansvar for de andre og fællesskabet. Uden ydmyghed
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Fællesarrangementer

fylder egoet det hele. Der
bliver ikke plads til de andre. Medmennesket reduceres til en genstand eller et
middel til egen vinding. Som
en har sagt : ”Uden ydmyghed bliver vi simpelthen til
selvretfærdige idioter, som
ophøjer sig selv ved at træde
på andre. Uden ydmyghed
glemmer vi, hvem vi er, og
hvem Gud er, og det er altid
en djævelsk affære.”
En skælven i et ydmygt
sind, det mærker man f.eks.
når man står under nattehimmelen og kigger ud i
det uendelige univers og ser
stjerner, der lyser, selv om
de for længst er brændt ud.
Når man står med sit lille nyfødte barn eller barnebarn
i armene, og mærker varmen fra den lille krop og en
lille bitte hånd, der krammer
éns finger. Når man står ved
døbefonten og fyldt af glæde

over livets under og fyldt af
bæven for ukendt fremtid
lægger sit lille barn i Guds
hænder. Når man i et ethvert
menneskes ansigt ser et
menneskebarn skabt i Guds
billede og elsket af Gud,
uanset hvem det er. Når man
mister et elsket menneske og
kisten sænkes i jorden, og
man er prisgivet en virkelighed, der er større end en
selv. Når en lagde hænderne
på vores skulder, den dag,
hvor glæden var forsvundet,
og sagde et trøstende ord, så
livet igen blev livet værd. Når
marken er mejet, og høet er
høstet, kornet er i laderne,
og høet står i hæs, frugten er
plukket, og træet er rystet.
Ydmyg bliver man, når
man erfarer, at der er ting
her i livet – og måske endda
de allervigtigste ting – som vi
ikke kan tage selv, men kun
tage imod: livet og kærlighe-

den og med Jakob Knudsens
ord:
synge Gud en sang for den
lyse dag,
takke ham, at morgnen mig
end er sød,
at mig dagen fryder, trods
synd og død.
(Se, nu stiger solen af havets skød)
Jo, ydmyghed – en skælven i et ydmygt sind - er en
måde at være til på nemlig:
at tro på livet, at livet, dert er
livet værd på trods af tvivl og
stort besvær, på trods af det,
der smerter. Det er at være
sat fri til at være sig selv,
uden at behøve at skulle
gøre en forskel og være omstillingsparat til man er 90.
Her opgiver vi det, vi tror vi
skal være, og bliver det, vi er
i Guds øjne, Guds elskede
børn. I ydmygheden står vi
over for Gud og kan derfor
blive og være os selv.
Henning Hansen

Odsherred Sorggruppe
Det kan være hårdt at gå alene med sin sorg og sine problemer. Derfor er der i Odsherred
skabt en gratis “Sorggruppe”, hvor du kan dele din sorg og dine problemer med andre.
- og du er velkommen uanset tro og bopæl.
* Har du mistet en af dine nærmeste ved dødsfald
* Vil du til at dele din sorg og problemer med andre
* Trænger du til hjælp og støtte i hverdagen.
Gruppen ledes af psykolog Elsebeth Cornet og sognepræst Michael Nissen.
Onsdag i ulige uger kl. 10-12 i konfirmandstuen i Vig.
Du er velkommen til at kontakte os for at høre nærmere Elsebeth Cornet telefon
21642457 / 56500175 Michael Nissen 24248090 / 59328199
Torsdag den 25. september kl. 19.30: Fælles offentlig sogneaften om Upendo i Asnæs
sognegård med taler fra Danmission.
ODSHERRED KIRKEHØJSKOLE: Lørdag den 25. oktober kl. 14-17.
Sted: Den gamle Friskole, Vallekildevej 127, Vallekilde, 4534 Hørve.
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Det sker

SEPTEMBER
16.09. KL. 18.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

Ny maleriudstiller i
konfirmandstuen
I Vig præstegårds konfirmandstue har vi skiftende maleri udstillere, og i
dette efterår vil I kunne
se Anna Blichfeldt´s malerier.

25.09. KL. 19.30: FÆLLES
SOGNEAFTEN OM UPENDO,
ASNÆS SOGNEGÅRD
28.09. KL. 11.00:
HØSTGUDSTJENESTE I NY
FORKLÆDNING

Anna skriver:
”Jeg er uddannet på Kunstakademiet i København – hos
Niels Lergård og Palle Nielsen.
At male med maleri og tegning, kan ikke studeres. Det er
et forløb, som er en blanding
af overvejelser og pludselige
indskydelser, der kan ændre
billedet med nye vinkler.
Og så er det en gave at arbejde med farver”.

OKTOBER
21.10. KL. 18.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
25.10. KL. 14-17:
KIRKEHØJSKOLE
VALLEKILDE
VALGMENIGHED
30.10.
PRÆSTENS LEKTIE VIA
WWW.TV2EAST.DK/LEKTIE
NOVEMBER
19.11. KL. 18.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
(NB! ONSDAG)
* Her er kun nævnt de
datoer, der ikke er omtalt på
Vig siderne.

KÆRLIGHEDEN
KURERER MENNESKER
– BÅDE DEM,
DER GIVER DEN,
OG DEM,
DER MOTAGER DEN.
Dr. Karl Augustus Menninger
amerikansk psykiater

Koncert
med vores allerdejligste organist Vibeke Bjergaard Aggeboe –
søndag d. 14. september kl. 15 – www.vibekeaggeboe.dk
Vibeke er også sopran. Ved koncerten synger hun værker af
blandt andre Peter Heise, Richard Strauss, Duke Ellington, og akkompagneres på kirkens flygel af Susanne Germer. Gratis entré.

Englestemmer
I efteråret vil der fortsat ca. 1 x om måneden være kor-englestemmer med i Vig kirke ved søndagens gudstjeneste – både
voksne og børn. Kunne du tænke dig at synge med, læse
en bibeltekst, et digt, bøn eller andet, du har på hjertet, da
kontakt gerne Vibeke organist: tlf. 2310 7868.
Øve-tirsdagene bliver hhv.: 23. september, 21. oktober, 25.
november kl. 18-19. Alle kan være med.
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Læsegruppe
med ånd
Kære interesseret Læsegruppe for litteratur
med åndeligt islæt.
Tak for tilkendegivelserne til
at deltage i ”vores” læsegruppe i Vig Sogn.
Vi er 9 personer indtil videre
der gerne vil deltage i gruppen og det synes jeg er flot.
TAK.
Der er stadig plads til et par
stykker mere, så kom endeligt og hør hvad det indeholder.

Vores første møde finder sted:
TIRSDAG den 23. september
kl. 16.00 i konfirmandstuen i
Præstegården.
Jeg vil medbringe forslag

og bøger til læsning som vi
efterfølgende samtaler om.
Dato og tid finder vi ud af på
dette møde. Rigtig hjertelig
velkommen.
Ann West, formand

Torsdagstræf efteråret 2014
– kl. 9.30-11.30 i Vig præstegårds konfirmandstue.
Tag gerne naboen med under armen, eller hvem du synes!
Alle er meget velkomne fra nær og fjern. Formiddagskaffen
koster pr. gang: 15 kr.
På www.kirke.dk kan du se alle programmerne for de sidste
10 år.
25. september: Annette Jensen - tidl. Blankebjerggård
– ”mine år” i Cambodja

Kirkemusikfestival

I anledning af årets kirkemusikfestival i uge 42 i Odsherred, er det en stor glæde
igen at kunne invitere til
opera-koncert med Sóla og
Semion – krydret med viser,
musicalsange – ord og bøn –
søndag d. 12. oktober kl. 15
i Vig kirke.

9. oktober: Birgitte Gyrd – livet som kunstnerinde
www.birgittegyrd.dk
23. oktober: Jørgen Stoltz, naturvejleder
- om Geoparken www.geopark-odsherred.dk
6. november: Latterkongen Freddie
www.latterkongen.dk
20. november: Bente Eskesen, skuespiller og leder af
Dragsholmrevyen www.dragsholmrevyen.dk
4. december: Juleafslutning kl. 12
Husk tilmelding til denne dag!
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Sóla Bragadóttir

Vig
Vig Sogn
Sogn

Skumringsstund og fødselsdags-reception

Ved skumringsstunden søndag d.
23. november kl. 15 i Vig kirke, vil
Lotte Riisholt synge egne sange
om engle.

Lotte Riisholt

I anledning af min 50 års fødselsdag vil jeg (Annette) efterfølgende gerne invitere ALLE, der måtte have tid og lyst til fødselsdags-reception i
præstegården.
I stedet for blomster, vin, gave eller lignende, bliver der lavet en fælles
indsamlings-”sparegris” i konfirmandstuen ;)

Vig nordre kirkegårds nye flotte låge

Må efterårets farvesymfonier
beruse os alle!
Annette Berg,
Sognepræst, Vig
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SEPTEMBER
02.09. KL. 19.00
MENIGHEDSRÅDSMØDE
07.09. KL. 10.30
HØSTGUDSTJENESTE
KIRKEKAFFE
I PRÆSTEGÅRDEN
OKTOBER:
07.10. KL. 19.00
MENIGHEDSRÅDSMØDE
09.10. KL. 14.00
SOGNETS EFTERMIDDAG
16.10. KL. 19.30
EN KONGELIG AFFÆRE
BIRGIT MARCUSSEN OG
CARSTEN SVANBERG.
NOVEMBER
02.11. KL. 10
GUDSTJENESTE
KIRKEKAFFE
I PRÆSTEGÅRDEN
04.11. KL. 19.00
MENIGHEDSRÅDSMØDE

En skælven i et
ydmygt sind,
en bøn til altets
skaber,
før avlen
bringes ind.
Jeppe Aakjær
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Høstgudstjeneste
Søndag den 7. september kl. 10.30
Kirken vil være 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
Torsdag, den 9. oktober, kl.14
Billedkunster Gay Christensen
Kunsten i går i dag.
Gay Christensen trækker tråde tilbage til renæssancen og
op til i dag - bl.a. til sin far Markan Christensen og sin egen
kunst.

Kirkemusikfestivalen i uge 42
Musikgudstjeneste - En kongelig affære – torsdag, den
16. oktober, kl. 19.30
Medvirkende: organist Birgit Marcussen
og solobasunist Carsten Svanberg.
Musisk fra Kong Frederik VII´s tid – En
kongelig affære – En
komposition af A.
Belcke tilegnet kongen o. 1850 samt musik af Pergolesi, Mozart, Wagner, Bizét,
Barat mfl.
Carsten Svanberg har
bl.a. været solobasunist i Det kgl. Kapel,
DR´s symfoniorkester
og professor ved Universitet i Graz, Østrig.
Fri entré.

Nr. Asmindrup Sogn

Allehelgensdag - søndag den 2. 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, vi har mistet. Uden dem havde livet ikke været så rigt. Ved gudstjenesten læses navnene op på dem, der er døde i det forløbne år.

Billedhugger skænker Krucifiks
Billedhugger og billedkunstner Markan
Christensen skænkede kort før din død (maj
i år) et krucifiks (metalrelief). Det er placeret
på nordvæggen i Tårrummet.
Markan Christensen kendte kirken gennem sine gode venner Henning og Grethe
Christensen, Hestehaven.
Han var lærer og i en årrække faginspektør i
tegning og formning i København. I en menneskealder levede han med kunsten. Som
ung nyuddannet lærer satte han sig for at
højne niveauet omkring undervisningen af
børn og unge i kunst og formsprog. Og som
faginspektør gjorde han en stor indsats i
arbejdet med formidling af kunst til unge.
Han skrev bøger om emnet og tog initiativ
til vandreudstillinger mellem skoler. Som
han har sagt ”… når man selv har haft så stor
glæde ved at se på kunst, så synes man, at
andre også skal havde del i den glæde”.
Som årene gik tog hans egne skabende
evner form, og det at skabe kunst blev en
væsentlig del af hans professionelle virke
uden at forlade lærerfaget. Han debuterede
på Kunstnernes Efterårsudstilling i 1951. I
forhold til sin egen kunst var grafik (træ- og
linoleumssnit) samt skulpturer hans foretrukne udtryks form. Men det blev mere og
mere skulpturen, der blev hans foretrukne
udtryksform. Den konstruktivt opbyggede,
abstrakte, skulptur i sten, metal og træ.
Markan Christensens generøse gave markeres ved høstgudstjenesten.

FOTOS: HENNING LUNDHØJ

7

Nr. Asmindrup Sogn

Sommerudflugten til Møn i billeder
Vi var 90 deltagere, der nød det dejlige sommervejr og de mange indtryk i fulde drag.

FOTOS: HENNING LUNDHØJ

Kirkekaffe
Efter gudstjenesterne 7. september og 2 . november er der kaffe og
samvær i præstegården.
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Nyt fra Menighedsrådet
Vores formand Egon Nielsen
er bevilliget orlov i 3 måneder.
Henning Hansen er valgt som
fg. formand og kontaktperson.
Kirsten Winther Jørgensen indtræder som stedfortræder.

Menighedsplejen
Bidrag til Menighedsplejen kan
indbetales i Sparekassen Sjælland –
konto 0517 1016990. På forhånd tak.
Septembers himmel er så blå,
dens skyer lyser hvide
Henning Hansen

Det sker

SEPTEMBER
14.09. KL.10.00
HØSTGUDSTJENESTE
16.09. KL.19.00
ORIENTERINGSMØDE OM
MENIGHEDSRÅDSVALG
21.09. Kl.16.00
KONCERT
28.09. Kl.14.00
SØNDAGSCAFE
OKTOBER
05.10 KL. 14.00
GUDSTJENESTE FOR
HØREHÆMMEDE
07.10 19.00
MENIGHEDSRÅDSMØDE
25.10. KL. 14.00-17.00
KIRKEHØJSKOLE I
VALLEKILDE VALGMENIGHED
NOVEMBER
02.11. KL.16.00
ALLE HELGEN
I GUDSTJENESTEN MINDES
VI DEM VI HAR MISTET
I DET FORGANGNE ÅR.

Fra udflugten til Vallø slot den 24.maj

Høstgudstjeneste og
kirkefrokost
Søndag den 14. september kl.10.00 fejrer vi traditionen
tro at årets høst er kommet i hus og lade.
I år, p.gr. af vores solrige sommer, tidligere end nogensinde.
Efter Høstgudstjenesten er der ”høstfest” i præstgården,
med røde pølser og køretur i hestevogn.
Man er også velkommen til at tage egen madkurv med.
OBS. Som sædvanlig vil det være dejligt hvis børnene har
afgrøder med fra have og mark som vi sammen vil bære ind
i kirken.
Vi håber på godt vejr!

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

Som en prøveordning fik Egebjerg lov til for 2 år siden at
ændre valgperioden fra 4 til 2 år. Det betyder, at vi skal på
den igen her i efteråret.
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 mødet.
Orienteringsmødet finder sted i konfirmandstuen d. 16. september kl. 1900, hvor der vil blive orienteret om menighedsrådets arbejde de sidste 2 år. Tillige skal vi opstille en liste
med kandidater til det nye menighedsråd.
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Egebjerg Sogn

Sensommerkoncert
Søndag den 21. september kl. 16.00
spiller Lars Aabo, som er
uddannet på det kgl. Musikkonservatorium på klarinet,
sammen med vores herlige
organist Birgit Marcussen.
Der vil blive spillet værker af
både J.S. Bach; W.A. Mozart;
Carl Nielsen mm.
Gratis entre.

Søndagscafé
”Troen kommer ikke kun
af at høre, men i høj grad
også af at gøre”!
Ofte bliver kristendommen forstået som en række læresætninger om Gud.
Eller troen bliver opfattet
som noget, der først og
fremmest har med vores
tanker eller følelser at
gøre.
Det er rigtigt, at troen retter
sig både mod hoved og hjerte, men der er brug for en
vigtig tilføjelse: Den kristne
tro er også en praksis, en vej.
Ole Lundegaard som siden
2004 har været præst ved
Korskirken, baptistkirken
i Herlev har skrevet en bog
som hedder ”Grundtrin”. Her
introducerer han 16 kristne
praktikker, der bygger på
Jesu eget liv og undervisning
10

af sine disciple. Gennem
praktikkerne kan troen få
liv i hverdagen. Bogen er
skrevet ud fra den overbevisning, at vi lærer Gud at kende
ved ikke mindst at gøre det,
der hører troen til – ved at
åbne os, give, tilgive, takke,
velsigne, arbejde, hvile osv.
I en tid hvor vi bliver suget

ind i forbrug og en øget fokusering på os selv og vore
egne behov, tager Ole Lundegaard os i søndagscafeen
med på en livsvigtig rejse.
Søndagscafeen den 28.
september indledes med
en kort gudstjeneste kl.14.00
hvor Ole Lundegaard prædiker.

Egebjerg Sogn

Kniber det med hørelsen ?
Ikke alle hører desværre
lige godt. Det tages der
særligt hensyn til ved gudstjenesten den 5. oktober
kl.14.00. Gudstjenesten er

en ganske almindelig gudstjeneste med altergang for
alle. Den eneste forskel er,
at gudstjenesten også er tekstet. Efter gudstjenesten er

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

Mini-konfirmander – Selvfølgelig – Hvad
ellers!
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.
Nærmere oplysning vil blive
sendt til eleverne på Egebjerg
skole eller fås ved henvendelse til sognepræsten på
telefon 59328199.

Nyt fra menighedsrådet

I denne rekord-varme sommer har der også været tid
til at tænke varme til vinter.
Vejleby Smedjen har nu installeret et pille fyr, der skal
forsyne både kirke og præstegård med varme, og vores
"Alt-mulig-mand": graverNiels har med sin sædvanlige dygtighed lavet
pillelager m.m., mens Yvonne så har måtte klare det øvrige undervejs.
Men inden vi kom så vidt,
skulle vi først lige igennem
nogle procedurer, dvs. med
diverse tilladelser fra Kulturarvstyrelsen, Nationalmuseet, Stiftet m.fl. ,og med
diverse betingelser.
F.eks. skulle vi have det lokale museum med på en
”kikker”, da varmeslangen

blev gravet ned. Det kunne
jo være, at der dukkede noget forhistorisk op på det
område, hvor vores kirke
har ligget i 1000 år. Det var
nu ikke tilfældet - desværre,
det kunne ellers have været
spændende.
Projektet er finansieret af
provstiets energipulje og
skulle gerne tjene sig selv
ind i løbet af få år.
Vi er spændt på, hvor meget vi sparer på varmekontoen....
Som bekendt havde Michael
Nissen orlov i maj, juni og
juli, hvor Benedikte Brisson var vikar. Hende tog vi
afsked med d. 30. juli ved
en lille sammenkomst, efter
at hun den dag igen havde
fornyet vores kirkeliv med

en såkaldt "Vesper". Tak til
hende for spændende prædikener og lidt anderledes
gudstjenester, altid spændende at prøve noget nyt.
Men - også rigtig godt at
have "vores egen" præst
retur, ham vil vi ikke undvære mere end kort tid ad
gangen!
Husk, at vi har valg til menighedsrådet her i efteråret.
(se orienteringen ovenover)
Vi håber, at der er opbakning til, at vi fortsat kan
have et velfungerende menighedsråd, hvilket kræver
nye kandidater, da enkelte
fra det "gamle" stopper.
Med ønsket om et smukt efterår uden for mange storme.
		
Per Kragh,
formand
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Gudstjenester
DATO

NR. ASMINDRUP

VIG

EGEBJERG

7. SEPTEMBER

12. S.E.TRIN.

10.30 HH

09.00 HH

09.00 MN

14. SEPTEMBER

13. S.E.TRIN.

10.00 HH

15.00 KONCERT

10.00 MN

21. SEPTEMBER

14. S.E.TRIN.

09.00 AB

10.30 AB

10.00 MN

28. SEPTEMBER

15. S.E.TRIN.

10.00 HH

11.00 HØST, AB

14.00 OL

5. OKTOBER

16. S.E.TRIN.

10.30 HH

09.00 HH

14.00 PH

12. OKTOBER

17. S.E.TRIN.

10.30 AB

15.00 FESTIVAL

10.00 MN

19. OKTOBER

18. S.E.TRIN.

11.00 HH

09.30 HH

09.00 IW

26. OKTOBER

19. S.E.TRIN.

09.30 AB

11.00 AB

10.00 MN

2. NOVEMBER

ALLE HELGEN

10.00 HH

16.00 AB

16.00 MN

9. NOVEMBER

21. S.E.TRIN.

11.00 HH

09.30 HH

10.30 IW

16. NOVEMBER

22. S.E.TRIN.

09.30 HH

11.00 HH

09.00 MN

23. NOVEMBER

SIDSTE S. I KIRKEÅRET

10.00 AB

15.00 RIISHOLT/AB

10.00 MN

30. NOVEMBER

1. S. I ADVENT

19.30 HH

11.00 AB *

16.00 MN

OL: OLE LUNDEGAARD
PH: P. HANSEN
* Gæsteprædikant: Museumsdirektør Jesper Seidner Knudsen, Asnæs kunstmuseum
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
Fung. formand Henning Hansen, Asmindrupvej
49, 4572 Nr. Asmindrup, tlf. 59 32 40 76.
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: Henning Hansen

