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Gospelkoret
Faith
side 5

Ord fra præsten
SOGNEPRÆST ANNETTE BERG · VIG KIRKE

Forvandling og forandring
”Det, at tage et nyt skridt –
og at sige et nyt ord - er det,
mennesker frygter mest”,
sagde den russiske forfatter
Fjodor Dostojevskij, der
levede i 1800-tallet.
Ikke desto mindre er livet fra fødsel til død - i en
stadig forandring og proces, som vi kan vokse i og
af.
Bibelen er fuld af billeder
på forvandling. Gud viser
sig igen og igen som én, der
former og ændrer verden.
Når Gud møder et menneske, så sker der en forandring og ofte en forvandling.

VIG KIRKE

NR. ASMINDRUP KIRKE

EGEBJERG KIRKE

Koncert med
Kurt Ravn
side 12

Hav modet til denne forvandling, du kære menneskebarn - hav modet til at
mærke dit hjertes længsel
og at følge det!
Det betyder, at alt i dig har
lov til at være der, at alt er
godt og har en betydning,
at dine evner, lidenskaber
og nederlag har en mening,
også selv om de af og til
tyranniserer dig.

ANNETTE BERG

Forvandling betyder, at det
væsentlige skal bryde
igennem det uvæsentlige;
fra overfladiskhed til
ægthed. Vi er i en stadig
proces og forvandling, ja,
en rejse. Og målet med
denne rejse er, at vi mere
og mere skal blive den, vi
er – fuldt og helt.. Målet er
helhed og integritet.
Livet selv forandrer sig og
os. Det gør ondt at måtte gi´
slip, slippe taget i det vante
og kendte, der har været.
Forvandling betyder, at
turde følge med de foranfortsætes side 2
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Ord fra præsten
FORTSAT

dringer, der sker. I tillid til,
at det nye, som kommer,
kan bære.
I salmen: ”Den store mester
kommer” sætter Ingemann
et poetisk og smukt billede
på denne transformation
og forvandling. Gud sidder
som sølvsmeden med
smeltediglen og venter på,
at sølvet skal blive så rent,
at hans eget billede genspejler sig dybt i sølvspejlet. På samme måde ser
Gud ind i hjertegruben hos
menneskene, hvor han
”smelter”, dvs. omdanner
sjæl og sind:
”og har i hjertedybet sit
billede klart han set, så
glædes den høje mester,
så er hans gerning alt
sket!” Den danske Salmebog, 612, vers 6.

Forvandling
Hver eneste gang vi forbinder os med denne dybe
renhed og kærlighed, der
er - både i universet og
indeni os - sker der forvandling. Det er at åbne os
for det gyldne lys, som har
skabt os og som vi er en del
af – og som kalder sig Gud.
Jesus lærte os at blive stille
indeni, så at vi lære at kunne lytte til Guds stemme i
os og lade Gud ”smelte” alt
det hårde og frosne og
forstenede.
Han sagde om sig selv, at
han er ”vejen og sandheden og livet”. Vi må hver
2

»Giv os mod
til at turde«

især rejse vores rejse og
finde vores vej til den
sandhed og det liv, der bor i
vores hjertets længsel.
I netop en menneskekrop måtte Gud inkarnere
sig, for at vise os sit dybe og
evige kærligheds væsen.
Tillad dig et øjebliks
stilhed og nærhed.
Lad dit hjerte tale.
Stol på, hvad dét fortæller
dig.
Prøv at lukke øjnene, når
du be´r til Gud.
Mærk dit åndedræt.
Lad din fingre flette sig ind
i hinanden.
Hånden, der modtager og
hånden, der gi´r.
I bønnen bli´r vi stille,
åbne modtagelige.

Bønnen
Himmelske far.
Tak fordi vi er hellige, som
du er hellig, Gud vor Gud.
Når vi er, hvad vi er, får
verden lys.
Hjælp os med ikke at
være forskansede.
Lær os at dække mindre
over det u-perfekte.
Hjælp os med mindre at

afprøve og bekrige hinanden – pga. angst.
Giv os mod til at turde følge
vores spontane impuls vores
lyst til at dele og glæde. Og til
at tro godt om vores eget
hjerte; som menneske er vi
skabt til at elske. Kærligheden findes og ophører aldrig.
Om end bare som længsel og
frø.
Inderst bag frygt og sår,
er kærligheden vores
sandeste jeg.
Vor Herre og skaber.
Tak fordi du kender det hele
- vores kerne og også vore
løgne.
Du lukkede mennesker ind i
din kærligheds favn konstant.
Åbn den også for os.
Du Gud har selv kendt
mørket og råbt fra det dybe.
Vi be´r for den verden, vi
lever i, som i så høj grad
trænger til, at vi gi´r og
modtager omsorg og ømhed.
Tak, Gud, fordi du har vist
os visdommens vej gennem
din søn, der måtte iklæde
sig en krop som vores, for at
vise os dig.
Tak for din invitation
dagligt til at være med i din
kærligheds dans.
Vi vil gerne - hjælp os, når vi
ikke tør eller kan.
Jeg lover dig, mit hjerte, at
jeg vil passe på dig og lytte
til dig.
Find egne ord i dit hjerte...
Amen.

Vig Sogn
Det
Detsker
sker

DECEMBER
09.12 KL. 16.00
JULEKONCERT I VIG KIRKE
MED HOLBÆK STUDIEKOR
17.12 KL. 18.00
AFTENANDAGT I VIG KIRKE
IFBM. ROTARY´S JULEAFSLUTNING
18.12 KL. 10.00
DET STØRSTE FOR DE
MINDSTE, 0-3 år,
I VIG KIRKE
20.12 KL.10.30
DET STØRSTE FOR DE
MINDRE, 3-6 år, I VIG
KIRKE
21.12
DET STØRSTE FOR DE
STØRRE, 0.-4. klasse
I VIG KIRKE KL. 8.30
SAMT 5-9. KLASSE KL. 9.15
24.12 KL. 14.30 OG KL.
16.00.
JULEAFTEN – GUDSTJENESTE I VIG KIRKE
BEMÆRK DE NYE TIDSPUNKTER
26.12 KL. 11.00
MUSIKGUDSTJENESTE I
VIG KIRKE
JANUAR
09.01 KL. 16.00
SALMESANGSMARATON
I VIG PRÆSTEGÅRD
16.01 KL. 19.00
MENIGHEDSRÅDSMØDE I
VIG PRÆSTEGÅRD
17.01 KL. 17.00
SKUMRINGSSTUND I VIG
KIRKE
24.01 KL. 9.30-11.30.
TORSDAGSTRÆF I VIG

PRÆSTEGÅRD
FORMIDDAGS HYGGEKOMSAMMEN, SOM ALLE
FRA NÆR OG FJERN ER
VELKOMNE TIL.
FEBRUAR
02.02. KL. 10.00
GOSPEL-LØRDAG I VIG
KIRKE AFSLUTTENDE MED
GOSPEL KONCERT I VIG
KIRKE KL. 19.30 MED
GOSPELKORET FAITH
03.02 KL. 16.00
LYSFEST GUDSTJENESTE I
VIG KIRKE
06.02.KL. 17.00
DET STØRSTE FOR DE
MINDSTE, SPAGHETTI
GUDSTJENESTE I VIG
KIRKE
07.02 KL. 9.30-11.30.
TORSDAGSTRÆF I VIG
PRÆSTEGÅRD
20.02. KL. 19.00
MENIGHEDSRÅDSMØDE I
VIG PRÆSTEGÅRD
21.02. KL. 9.30-11.30
TORSDAGSTRÆF I VIG
PRÆSTEGÅRD
27.02 KL. 19.30
FÆLLES EGEBJERG-VIG
KONCERT I EGEBJERG
KIRKE MED KURT RAVN
01.03. KL. 10.00
KONFIRMAND-GOSPELLØRDAG FÆLLES FOR
ODDEN- HØJBY-EGEBJERG
OG VIG KONFIRMANDERNE
I HØJBY KIRKE
02.03 KL. 11.00
FÆLLES KONFIRMAND
GOSPEL GUDSTJENESTE
I HØJBY KIRKE

Hvad vi vil
med
Kirkebladet
Kirkebladet har ændret
udseende. I den forbindelse har Vig menighedsråd et ønske om at forny
også andre ting omkring
bladet. Der er således nedsat et redaktions udvalg for
Vig-sogn-siderne, bestående af Annette Berg og
Morten Friis Nielsen, som
fremover vil samarbejde
omkring redaktion af
bladet, med Annette som
redaktør.
Vi har selv nye ideer,
men vi håber også på at I
vil hjælpe os med nye
ideer, kommentarer,
ønsker, ris, ros, indlæg
m.m. til Vig-sogn-siderne.
Redaktionen forbeholder sig retten til at vælge/
fravælge og forkorte i de
indkomne indlæg.
Deadline for indlevering
til næste kirkeblad skal
være Annette i hænde
senest d. 5. februar.
Om muligt gerne via mail:
annb@km.dk
Vi håber med den nye form,
at komme lidt tættere på
Jer.
MORTEN FRIIS NIELSEN,
RED.UDVALGET
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Vig Sogn

Nyt fra menighedsrådet

Vinterpyntning af grave

Gravermedhjælper Birgitte Poulsen, yderst til højre, graver Lars
Rasmussen, i midten og gravermedhjælper Henry Jensen.

Nye medarbejdere
ved Vig Kirke
Da vor gravermedhjælper
Annie Ravn havde mulighed for at blive voksenlærling inden for gartneri i
Holbæk, som er Annies
hjemby, sagde hun naturligvis sin stilling op hos os.

Vi opslog stillingen, og ud
af en halv snes ansøgere
valgte vi Birgitte Poulsen,
Nr. Asmindrup. Birgitte har
erfaring inden for gartneri
og anlæg.
Derudover er Hanne
Vulpius startet som sognemedhjælper (i arbejdsprøvning) i både præstegård og kirke.
Vi byder Birgitte og
Hanne meget velkommen
og ser frem til godt samarbejde.
Til sidst – men ikke mindst
– skal der lyde et stort til
lykke med 25 års jubilæet
til Henning Hansen fra alle
os ved Vig kirke.

Religionslærer Hanne Vulpius,
medhjælper i Vig præstegård og kirke.
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MENIGHEDSRÅDSFORMAND
LARS ANDERSEN

Nu kommer tiden for
vinterpyntning af gravstederne.
Mange er i tvivl om, hvad
man må gøre på Østre
Kirkegård - på de afdelinger med liggesten i græsplænen. I alles interesse
gælder følgende servitutter: Man må gerne ligge
blomster og kranse på
liggestenene, men ikke på
græsplænen. Man må ikke
foretage granpyntning,
eller sætte blomster i
kræmmerhuse på græsset
omkring liggestenene.
Blomsterne må ikke
anbringes i vaser, krukker
o.lign, ligesom der ikke må
anbringes potteplanter på
stenene på græsset. Dette
er regler, der gerne skulle
sikre en pæn og ryddelig
kirkegård - også efter et
rask lille blæsevejr, hvor
det ellers kan trille rundt
med vaser og potteplanter/
krukker. Pas på med moskranse, der er bundet med
tyndt ståltråd: Når de ligger
vinteren over på stenene,
ruster ståltråden og misfarver stenen - og det er
næsten ikke til at fjerne
igen, - så køb kun kranse
der er bundet med nylon
tråd.
KIRKE- OG KIRKEGÅRDSUDVALGET

Vig Sogn

Da børnehaveklasserne var i Vig Kirke
Børnehaveklasserne A og B,
fra Vig skole har været på
besøg i Vig Kirke, og her
fortælle de lidt om, hvad de
fik ud af besøget - nogenlunde gengivet med børnenes egne ord:
• Vi så orglet og orgelpiberne – hørte orglets lyd
– præsten (Anette) kan ikke
spille på orgel.
• Organisten (som spiller på
orglet) har også et klaver,
når han vender sig om.
• Det store skib i loftet er
rigtig flot og det har 4
master.
• På væggen stod alle
navnene på dem, som
havde været præster i
gamle dage.
• Vi sad deroppe hvor
præsten står når hun taler
til folk. Vi så også døbe-

TO AF DE MANGE FINE TEGNINGER
BØRNEHAVEKLASSE B HAR LAVET

fonten og hørte om gamle
dage da børnene blev
dyppet helt ned i vandet
når de blev døbt. Om
vinteren var det meget
koldt fordi der ikke var
varme i kirken. Så var der is

Gospellørdag
Så er der igen arrangeret en
hel lang og dejlig gospellørdag i samarbejde med
Odden Menighedsråd.
Det bliver lørdag d. 2.
februar fra kl. 10 i Vig
Kirke, under ledelse af
korleder Erik Olsen.
Alle kan være med. Vi
synger engelske gospelsange og det kræver ingen
særlige sangkundskaber at
deltage. Pris for hele lørdagen incl. sang, mad og
koncert om aftenen er 150
kr. Tilmelding til sogne-

Gospelkoret Faith

præst Camilla Munch,
Odden, på tlf. 5932 6296
eller til sognepræst Annette
Berg, Vig, tlf. 5931 5126
senest en uge før. Dagen
afrundes med en forrygende gospelkoncert i Vig
kirke kl. 19.30 med Gospelkoret Faith. Entré kr. 50,-.

på vandet som der først
skulle laves hul i, inden det
lille barn kunne blive døbt.
Barnet kom tit til at fryse
så meget at det døde af det.
Nu får børnene kun vand i
håret.
• Alle de børn der ville, fik
lov til at prøve præstens
kjole og krave.
• På væggen hænger korset
med Jesus på. Fortalt med
børnenes egne ord:
”Præsten Anette fortalte en
historie om dengang Jesus
døde på korset. De gjorde
lidt grin med ham og sagde,
at hvis han var konge
skulle han da også have en
krone, så gav de ham en
med pigge på, som stak
ham i hovedet så det
blødte og så døde han. Han
fik også søm i hænderne og
fødderne.

Spaghetti-gudstjeneste
Det største for de mindste Spaghetti-gudstjeneste
onsdag d. 6. februar kl. 17 i
Vig kirke, er for børn i alle
aldre sm.m. forældre og
bedsteforældre.
Efter den korte børnevenlige gudstjeneste, er
hele familien velkommen
til spaghetti med kødsovs i
præstegården, gratis.
Tilmelding til spisning
senest dagen før til præstegården på tlf. 5931 5126.
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Nr. Asmindrup Sogn
Det
sker
Det
sker

DECEMBER
02.12 KL. 19.30
GUDSTJENESTE OG
ÅBENT HUS
06.12 KL. 14.00
JULEMØDE
11.12 KL. 09.15
KRYBBESPIL
11.12 KL. 19.00
JULEKONCERT
16.12 KL. 16.00
LUCIAOPTOG
21.12 KL. 08.30
JULEGUDSTJENESTE
JANUAR

Kirken kalkes og males
- lukker i tre måneder
Kirken skal kalkes og
males indvendig. Den vil
derfor være lukket i tre
måneder.
I denne periode vil de
kirkelige handlinger være
henlagt til Vig Kirke.
Kirken blev sidst kalket
og malet i 1986. Det bærer
kirkerummet også præg af.
Menighedsrådet har
arbejdet med dette projektet i et par år. Nu er de
økonomiske ressourcer til
stede. Arbejdet påbegyndes, den 21. januar og

kirken vil være lukket til
midt i april.
Annette Berg og Henning
Hansen skiftes til at holde
gudstjenester i Vig Kirke.
Kirkebilen kører til
gudstjenester i Vig.

13.01 KL. 10.30
NYTÅRSPARADE

Musikalsk medvirken
Trompetist Erling Skovdal
og Jeppe Nielsen medvirker ved gudstjenesten
henholdsvis1.søndag i
advent og juleaften
Åbent Hus
Efter gudstjenesten, den 2.
december, er der åbent hus
med kaffe og samvær i
præstegården.

Apostelen
Paulus:
”Så bliver da tro,
håb, kærlighed,
disse tre. Men
størst af dem er
kærligheden.”
6

Julemøde
Torsdag den 6. december,
kl. 14 ”Paul Gerhardt –
præst og salmedigter”
- Sognepræsten fortæller.
Paul Gerhardt (1607-1676)
var præst og salmedigter.
Som præst virkede han
bl.a. i Berlin. Han blev født
i en landsby nær

Wittenberg. Han regnes
med Martin Luther som en
af de betydeligste tysksprogede salmedigtere. Adskillige af hans salmer hører
med til vores salmetradition bl.a. Befal du dine
veje og Hjerte, løft din
glædes vinger! Den glæde,
han lovsynger i sin jublende lovsang, det er glæden på trods – glæden fra
Gud. Den glæde, vi aldrig
skal miste. Den glæde, der
bærer igennem på trods af
sorg og smerte og død. Det
erfarede han selv med den
gru, han med mange andre
mærkede i sind og på krop
gennem 30 års krigens
rædsler. Alligevel kunne
han med hjerte, mund og
hænder sætte ord på sin

Nr. Asmindrup Sogn

tak til Gud med ”Hjerte, løft
din glædes vinger!.. Himlen lydt, melder nyt:
Kristus lod sig føde.”
Vibeke Aggeboe synger
julen ind med nogle af
vores kendte og elskede
julesange til akkompagnement af Birgit Marcussen.
Vi skal naturligvis også
høre julehistorier og synge
julen ind med vore dejlige
salmer.
Traditionen tro afsluttes
julemødet i Præstegårdens
stuer.

Julekoncert
Den 11. december er der
julekoncert med VoceEmotion i Nr. Asmindrup
Kirke. Det er et vokalensemble med 6 erfarne
korsangere (solosangere,
bandmusikere, sangskrivere). Repertoiret
spænder fra rytmiske til
klassiske genrer.
Ensemblets leder er
Vibeke Aggeboe – vores
organist. Vibeke er udannet
i musik på Københavns
Universitet og har mange
års erfaring som sanger,
sangpædagog, arrangør og
kordirigent og har skrevet
en række af arrangementerne.
Programmet spænder fra
julesalmer til rytmiske og
klassiske sange.
Der er fri entre.
Familiegudstjenester
3. søndag i advent er der
familiegudstjeneste med

Jesus siger:
”Den, der kommer til mig, vil
jeg aldrig vise
bort.”
Lucia-optog og kor (elever
fra Nr. Asmindrup skole)
under ledelse af Anne
Guindy.
Den 11. december er der
julegudstjeneste med krybbespil for dagplejebørn og
Nr. Asmindrup Børnehave.
Efter gudstjenesten er
der julefest i Konfirmandstuen med juletræ og julemand. Forældre og bedsteforældre er hjerteligt velkomne.
Den 21. december er der
julegudstjeneste med
krybbespil for Nr.
Asmindrup skole.

Nytårsparade
Spejderne i Solvognsgruppen begynder deres
nytårsparade med gudstjeneste søndag den 13.
januar.
Mini-konfirmander
Mini-konfirmanderne
begynder undervisning i
uge ét (ugedagen er endnu
ikke fastlagt), kl. 13.0014.30.
Børn i 3. kl. med lyst og
interesse for at høre og
lære om kirke og kristendom har mulighed for at

samles i præstegårdens
konfirmandstue til minikonfirmandundervisning.
Vi mødes i kirken eller
på kirkegården, hvor der er
mange spændende detaljer
at tage udgangspunkt i.
Dem taler vi om i konfirmandstuen. Der fortælles, synges og tegnes, og
børnenes nysgerrighed og
spørgsmål danner grundlag for det, der tages op.
Undervisningen varetages hovedsageligt af Anne
Guindy.
Menighedsplejen

Julehjælp
Det er ikke alle mennesker
i vores materielt rige
samfund, der har råd til at
fejre jul som de fleste
andre. Familier eller enlige
i Nr. Asmindrup sogn, der
har brug for en økonomisk
håndsrækning til at fejre
jul, har mulighed for at
ansøge Menighedsplejen
om julehjælp (købmands/
slagterkurv). Ansøgning
fremsendes skriftligt til
sognepræsten senest den
7. december.
Bidrag til Menighedsplejen kan indbetales i
Sparekassen Sjælland konto 0517 1016990.
På forhånd tak.
Med ønsket om, at julen
bringer os alle velsignet
bud
Henning Hansen
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Nr. Asmindrup Sogn

Nyt fra menighedsrådet

Menighedsrådsmøder
De kommende menighedsrådsmøder i Konfirmandstuen, kl. 19.00 8. januar,
12. februar og 4. marts.
Gravermedhjælpere
Under graver Bjarne Sørensens sygeorlov har Kjeld
Clausen og Jørgen Skovbjerg sørget for den daglige
drift med kirkegårdens
vedligeholdelse, ringning
og kirketjenste, og Jørgen
Andersen, Vig, for det
administrative.
Vi siger dem tak for
veludført arbejde i kirke og
på kirkegård, som de har
holdt i fin stand.

Stengærdet
Med renoveringen af gærdet indtil kirkens nabo,
familien Landbo, er endnu
en etape udført.
Renoveringen af de resterende gærde udføres, når
de økonomiske ressourcer
er til rådighed.
Ny hjemmeside
Vi har fået ny hjemmeside,
som findes på
www.nrasmindrupkirke.dk

25 års jubilæum
Henning Hansen blev indsat som sognepræst i Nr.
Asmindrup Kirke den 23.
januar 1983.
De 25 års virke i vores
sogn vil vi markere efter
gudstjenesten søndag, den
20. januar, med åbent hus
i Nr. Asmindrup Forsamlingshus. Forinden er der
Guds-tjeneste i Nr. Asmindrup kl. 11 og i Vig, kl. 9.
EGON NIELSEN, FORMAND

De tre sognes nye Kirkeblad

Kirkebladet har fået nyt
ansigt. Det har de tre
menighedsråd overvejet/
arbejdet med et stykke tid.
Det ”gamle” har været i
brug siden 1996.
Det nye har samme
format. Det valgte layout og
trykketeknikken åbner
bl.a. mulighed for anvendelse af farvebilleder (konfirmander, sogneudflugt
etc.) i stedet for sort/hvid
billeder. Bundfarven skifter
mellem blå, violet, rød og
grøn. Det er - bortset fra den
blå - kirkeårets liturgiske
farver. Som typografi er
valgt en forholdsvis blød
skrift, for at kirkebladet

skal virke indbydende og
ikke for officielt og højtideligt. Baggrunden under
navnet er symbolerne –
kors, anker og hjerte - for
kristendommens tre
grundord - tro, håb og
kærlighed. Grundstrukturen er den samme med:
artikel, kalender og omtale
af aktiviteter og møder, nyt
fra menighedsrådet, gudstjeneste-tider, adresseliste.
Rubrikken Min mening
giver mulighed for indlæg
om det kirkelige liv i vore
sogne. Disse fremsendes til
præsterne.
Endvidere er der ”bokse”
rundt i bladet med bibelord

eller fyndord til eftertanke.
Menighedsrådene har valgt
Dansk Distributions Center
til at omdele Kirkebladet i
stedet for Post Danmark.
Det skyldes væsentlige
portoforhøjelser samt
stærk begrænsning i de
tidspunkter, Post Danmark
kan tilbyde omdeling.
Omdelingen sker med
”reklamepakken” om onsdagen. Har man derfor valgt
”Nej tak til reklame” modtager man ikke Kirkebladet.
I så fald skal man dog
blot henvende sig til en af
præsterne, så bliver det
tilsendt med posten.
Henning Hansen
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Egebjerg Sogn
Det
Detsker
sker

DECEMBER
2.12. KL. 16.00
FESTGUDSTJENESTE
12.12. KL. 14.30
GUDSTJENESTE OG JULESAMVÆR I FÆLLESTUEN
12.12. KL. 19.30
MUSIKALSK JULEKOMSAMMEN I KIRKEN
15.12. KL. 9.00
DAGPLEJEGUDSTJENESTE
17.12. KL. 16.00
LUCIAGUDSTJENESTE
21.12. KL. 9.30 SKOLENS
JULEGUDSTJENESTE
23.12. KL 10.30
NI LÆSNINGER
JANUAR
10.01. KL.19.00
MENIGHEDSRÅDSMØDE
FEBRUAR
03.02. KL.10.00
FASTELAVNSGUDSTJENESTE
10.02. KL.14.00
SØNDAGS CAFE´
27.02. KL.19.30
KONCERT MED KURT
RAVN
MARTS
02.03 KL. 11.00 FÆLLES
KONFIRMAND GOSPELGUDSTJENESTE I HØJBY
KIRKE.
02.03
SOGNEINDSAMLING
09.03 KL.16.00
SPILLEMANDSMESSE

Få et fredslys fra Bethlehem
Fredslyset er et lys, som hvert år tændes i Jesu fødselskirke i
Bethlehem . Lyset bringes dernæst som en stafet ud i hele
verden i håb om, at freden må brede sig i verden og i
mennesker. Dette lys kan man få med sig hjem, hvis man
ved Lucia gudstjenesten eller juleaften gudstjenesten
medbringer en lille olielampe eller lign.

1.søndag i advent
Den 2. december begynder
vi det nye kirkeår med
festgudstjeneste i kirken
kl.16.00.
Møllekoret fra Hølkerup
medvirker.
Kom og vær med til at
fejre at vi tager det nye
kirkeår brug.
Vi synger julen ind
Onsdag den 12. december
kl. 19.30 er der musikalsk
julekomsammen med
forskellige indslag og
fællesang i kirken. Vibeke
Aggeboe vil bl.a. medvirke.
I pausen vil der være
gløgg mm. i våbenhuset.
Lucia-optog
Den 16. december, den
tredie søndag i advent er
der børne/familiegudstjeneste i kirken.
Børn fra Egebjerg vil gå
luciaoptog.
Alle er velkomne.
Fastelavnsgudstjeneste
Den 3. februar kl. 10.30 er
der børne/familiegudstjenste i Kirken.
Som sædvanlig må børn-

ene meget gerne være
udklædte.
Bagefter slår vi „ Den
stakkels kat af tønden“ og
hygger os i konfirmandstuen.
Alle store og små er
velkomne.

Præsten med frue med maske på

Søndags Cafe
Den 10. februrar kl. 14.00
er der søndagcafé med
salmedigteren og tidligere
studenterpræst i København, Hans Anker Jørgensen. Han har fået optaget
seks af sine salmer i den
nye salmebog .
I anledning af fastetiden
vil temaet for eftermiddagen være:
„Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig!“ Salmer, når Gud er blevet
væk.
Eftermiddagen indledes
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Hans Anker Jørgensen

med gudstjeneste hvor
Hans Anker Jørgensen
prædiker.
Alle er velkomne.

Koncert
Der er koncert med Kurt
Ravn den 27. februar
kl.19.30 i Egebjerg kirke.
Se omtale tidligere i
kirkebladet.
Forudbestilling af billetter á kr. 125,- fra og med
den 19. februar i min
kontortid.
Telefon 5932 8199.
Sogneindsamling
Søndag den 2. marts 2008
inviterer Folkekirkens
Nødhjælp igen alle sogne i
Danmark til at samarbejde
om en fælles og meget
konkret opgave for at
hjælpe andre.
Temaet er HIV/AIDS med
særligt fokus på sårbare
børn. Når Aids epidemien
rammer den voksne generation, betaler børnene en
meget høj pris. Det gælder
de millioner, som har
mistet en eller begge
forældre, men også de
mange børn, som alt for
10

tidligt må påtage sig et
ansvar som forsørgere for
familien og mindre søskende. Aids bringer børn i
en yderst sårbar situation.
Derfor har de brug for en
særlig støtte og omsorg for
at kunne trives og udvikle
sig. Pengene fra Sogneindsamlingen skal være med
til at give disse børn nyt
håb og liv. Der er udformet
en artikel, som gør opmærksom på indsamlingsdagen og temaet. Artikel og
billeder findes på
www.sogneindsamling.dk
Egebjerg sogn er atter en
gang med som indsamlere
for at yde et bidrag.
Ønsker man at være indsamler, kan man kontakte
mig på telefon 59 32 81 99
eller ved personlig henvendelse.

Spillemandsmessen
Kom den 9. marts kl. 16.00
og oplev en ganske særlig
gudstjeneste iklædt dansk
folkemusik.
Udgangspunkt for musikken ved gudstjenesten er
traditionel dansk dansemusik, og hver sats bygger
på en bestemt danserytme.
Teksterne er skrevet af
Holger Lissner, som har
fulgt den traditionelle
messeform, og resultatet er
blevet i alt 15 satser med
titler som Introitus
(schottish), Kyrie (polsdans) og Sanctus (sekstur)
for at nævne et par af dem.

Kalkmaleri af spillemand

Orkesteret der medvirker
hedder.“ Jydsk på Næsen“ .
Man kan læse nærmere
om spillemandsmessen
ved at gå ind på Google og
skrive „spillemandsmessen“
Nærmere omtale vil komme i avisen, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Alle er velkomne.
Michael Nissen
Gudstjenester i Fællesstuen

12. december kl. 14.30.
Efter gudstjenesten julesamvær.
Juleaften den 24 dec.
kl.10.30
Tirsdagene den 5. februar; 4. marts kl.14.30.
Efter gudstjenesten er
der hyggeligt samvær.
Alle er velkomne.
Fællestuens adresse er
Egebjerg Hovedgade 15.

Egebjerg Sogn

MINIKONFIRMANDER: I efteråret begyndte 10 minikonfirmander undervisning ved Egebjerg Kirke. På billedet ses de
sammen med Sognepræsten. Set fra venstre: Oliver, Ocean, Rasmus, Kristian, Oliver, Mads, Cecilie, Asta, Martina og Sofie
Nyt fra menighedsrådet

Der sker
så meget
Interessant nyt kirkeblad,
ikke?
OG et udhængsskab ved
Torbens DagliBrugsen i
Egebjerg også med aktuelle
nyheder!
OG en hjemmeside
(www.egebjergkirke.dk)
med en masse data, historie, referat og fotos fra
Egebjerg Kirke.
Jo, det er nemt at følge
med i de mange lokale
tilbud til dig som medlem
af Folkekirken!
Det er ikke bare kirkebladet, som vi har sammen
med Vig og Nr. Asmindrup:
Vi laver også større, spændende arrangementer på
skift hos hinanden. Den 27.
februar 2008 er det således
Kurt Ravn, der kommer og
synger og fortæller i Egebjerg Kirke! Og hvis du ikke
selv kan klare transporten,
så kører kirkebilen dig

gratis til og fra - også når
arrangementet forgår i Nr.
Asmindrup eller i Vig! Det
er da service, ikke?
Hver søndag kan du høre
det glædelige budskab i
vores smukke kirkerum,
meditere lidt, synge med
på en kendt salme - og
måske lære en af de nye!
Kirkecafé arrangeres
normalt i konfirmandstuen
søndag eftermiddag eller
på en onsdag, hvor du så
kan høre interessante folk
fortælle interessante ting
eller opleve, at de optræder - foruden kaffe og kage!
Det er Michael - vores
præst - der forestår alle de
kirkelige handlinger og
hver søndag kan hjælpe dig
til at forstå mere af det
glædelige budskab, også
når du har dit barn til dåb,
skal konfirmeres eller vies.
Sammen med vores
dygtige organist, Birgit,
sammensættes hver
søndag de salmer, som de

synes, der passer til dagens
tekst, lejligheden i øvrigt og
årstiden.
Charlotte - vores kirkesanger - synger for og hjælper
os gennem de salmer, vi
ikke kender eller er helt
fortrolige med. Hun læser
også indgangs- og udgangsbønnerne, der indrammer
gudstjenesten.
På kirkegården regerer
Vagn - vores graver - assisteret af gravermedhjælperen, Yvonne.
Det er dem, der sørger for
at holde kirkegården og
dens omgivelser pæne året
rundt.
Menighedsrådet prøver at
skabe de bedste rammer
for det virke, som vores
dygtige personale udøver.
Vi præsenterer menighedsrådet i næste nummer.
Peter Funch, fmd. for Egebjerg Sogns
Menighedsråd
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Gudstjenester
DATO
2. DECEMBER
9. DECEMBER
16. DECEMBER
23. DECEMBER
24. DECEMBER

1.S. I ADVENT
2.S. I ADVENT
3.S. I ADVENT
4.S. I ADVENT
JULEAFTEN

25. DECEMBER
26. DECEMBER
30. DECEMBER
1. JANUAR
6. JANUAR
13. JANUAR
20. JANUAR
27. JANUAR
3. FEBRUAR
10. FEBRUAR
17. FEBRUAR
24. FEBRUAR
2. MARTS

JULEDAG
2. JULEDAG
JULESØNDAG
NYTÅRSDAG
HELLIGTREKONGER
SIDSTE S.E.H.3K
SEPTUAGESIMA
SEKSAGESIMA
FASTELAVN
1.S.I FASTEN
2.S.I FASTEN
3.S.I FASTEN
MIDFASTE

VIG
KL. 10.30 HANSEN
KL. 10.30 BERG
KL. 9.00 HANSEN
KL. 14.30 OG
KL. 16.00 BERG
KL. 10.30 BERG
KL. 11.00 BERG
KL. 16.00 BERG
KL. 9.00 HANSEN
KL. 9.00 HANSEN
KL. 10.30 BERG
KL. 16.00 BERG
KL. 10.30 BERG
KL. 10.30 HANSEN
KL. 10.30 HANSEN
KL. 10.30 HANSEN

Koncert med Kurt Ravn
I samarbejde arrangerer Vig og
Egebjerg sogne en koncert med
Kurt Ravn i Egebjerg kirke
onsdag den 27. februar 2008 kl.
19.30. Billetter til en pris af kr. 125,- kan
købes i forsalg fra tirsdag den 19. februar
2008 hos Michael Nissen i Egebjerg i
kontortid og hos formand Lars Andersen
tlf. 5965 1018 i Vig.
Praktisk information

Besøg på sygehuset
Kontakt venligst din sognepræst
Kirkebiler
De tre sognes kirkebil kører til samtlige gudstjenester, andagter, koncerter samt arangerede møder, også på tværs af sognegrænserne. Egenbetaling pr. gang pr. person: kr.
10,- kirkebilen bestilles senest dagen før via
tlf. 4025 0606.
Foto · Layout · Tryk

Foto: Forside fotograf Tom Bruun
Tryk: Trundholm Tryk 4560 Vig
Ansvarshavende redaktør: Annette Berg
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NR: ASMINDRUP
KL. 19.30 HANSEN
KL. 10.30 BERG
KL. 16.00 HANSEN
KL. 10.30 HANSEN
KL. 15.00 OG
KL. 16.30 HANSEN
KL. 10.30 HANSEN
KL. 9.30 BERG
KL. 16.00 HANSEN
KL. 10.30 BERG
KL. 10.30 HANSEN
KL. 10.30 HANSEN

EGEBJERG
KL. 16.00 NISSEN
KL. 10.30 NISSEN
KL. 16.00 NISSEN
KL. 10.30 NISSEN
KL. 16.00 NISSEN
KL. 10.30 NISSEN
KL. 9 .00 HØRBO
KL. 10.30 WILLERT
KL. 16.00 NISSEN
KL. 10.30 NISSEN
KL. 9.00 NISSEN
KL. 10.30 WILLERT
KL. 9.00 WILLERT
KL. 10.30 NISSEN
KL. 14.00 ANKER
KL. 10.30 NISSEN
KL. 9.00 NISSEN
KL. 11.00 HØJBY K.

Adresser

Vig Sogn
Sognepræst Annette Berg
Vig Præstegård, Gl. Nykøbingvej 2 A, 4560 Vig
Telefon 59 31 51 26 - www.vigkirke.dk
Vig Kirke: Graver Lars O. Rasmussen
Telefon. 59 31 58 04 – som regel bedst mellem
kl. 12.30-13.00

Nr. Asmindrup Sogn
Sognepræst Henning Hansen
Nr. Asmindrup Præstegård, Asmindrupvej 49, 4572
Nr. Asmindrup - Telefon 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.
Nr. Asmindrup Kirke: Graver Bjarne Sørensen
Graverkontor: Telefon 59 36 61 16 – Privat 59 32 44 95

Egebjerg Sogn
Sognepræst Michael Nissen
Egebjerg Præstegård, Ved Kirken 6, Egebjerg, 4500
Nykøbing Sj. – Telefon 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 Vagn Jensen
Bakkevænget 32, Egebjerg, 4500 Nykøbing Sj.
Mobil 24 41 54 57 - Yvonne Vejbæk, mobil 21 45 89 56

