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VIG KIRKE

NR. ASMINDRUP KIRKE

Kirkeminister Mette Bock
har ordet
Godt nytår til alle i Nørre Asmindrup sogn.
Og tillykke til menighedsrådsmedlemmerne med valget til
den kommende embedsperiode.
Jeg forstår, at I allerede har
besluttet, at kirkebladet skal
have en mere tidssvarende og
skarpere profil. Det lyder helt
indlysende, at den ambition
naturligvis også handler om
at få en fælles tråd til jeres topastorats hjemmeside.
Og så i øvrigt: Det er for mig at
se aldeles logisk at begynde
den nye embedsperiode med
at overveje, hvordan man i det
hele taget får den bedst mulige
samtale med omverdenen.
Samtale skaber liv!
Det er nemlig ikke længere
tiden for selvfølgelige prioriteringer af, at ”vi kører da
bare videre, som vi altid har
gjort”. At bevare det bedste
og give plads til nænsomme
forandringer har været forudsætningen for den folkekirke,
som fortsat samler så mange.
Kirken skal ikke være et reservat for de særligt interesserede, mens resten af samfundet tavst støtter – så længe
det varer. Kirken skal være det
faste holdepunkt, hvor ikke alt
er til forhandling, men også

rumme en åben dør for det
søgende menneske. At lære
at gå i kirke svarer til at lære
at cykle: I begyndelsen er det
vanskeligt, men har man først
lært det, glemmer man det
aldrig.
Der er en del steder ret stor
afstand mellem dem, der er
opvokset i en tradition, hvor
man hylder kirkens selvfølgelige plads og så den del af
befolkningen, som hverken
kommer i kirken eller kan få
øje på den kirkelige kulturarvs
betydning.
Det er for mange nyt – og
spændende - at man på lokalt
niveau skal gøre sig omhyggelige overvejelser over, hvordan man kommunikerer med

Vig-Nr. Asmindrup sogne

omverdenen. Derfor er det
oplagt, at det er kirkeblad,
hjemmeside og samtalen
på alle planer, der bliver et
vigtigt omdrejningspunkt for
menighedsrådet.
I det arbejde er der ingen
grund til at sætte sit lys under
en skæppe. Folkekirken har
både på lands-og lokalt plan
så meget at være stolt af, at
det ærgrer mig, hver gang
man ser kirkeligt aktive tale
sig selv ned i et sort hul.
Hos jer er den lokale medlemsprocent oppe på 86
procent. Det er et så overvældende flertal af jeres lokale
befolkning, der er folkekirkemedlemmer, at udgangs-

punktet nærmest ikke kan
være bedre. I kommunikerer
ind i et lokalområde, der er
jer venligt stemt.
Med de vilkår behøver man
ikke helt så nervøs, som jeg
andre steder i landet har hørt
andre være: De vil nødigt
trænge sig på. Folk ved, hvor
kirken ligger, hvis de skulle
få brug for den, siges det.
Men hvad nu, hvis der er
nogen, der faktisk gerne vil
kontaktes? Enten direkte
eller mere indirekte via et
godt opbygget kirkeblad eller en levende hjemmeside?
Menighedsrådene skal være
bevidste om hvilke valg, man
træffer. Målet må være klart:

At skabe liv og vækst i menighed og sogn.
Bruger man tiden rigtigt?
Bruger man pengene rigtigt?
Ser kirkegården ud, som
man ønsker? Hvordan er
samarbejdet med det omgivende civilsamfund?
Det afgørende er, at spørgsmålene bliver stillet, og beslutningerne efterfølgende
truffet. Så har kirken lokalt
truffet et valg. Og så kender alle kursen.
Med ambitionerne i Nørre
Asmindrup tror jeg på, at I er
godt på vej.
God arbejdslyst
Af kirkeminister og
kulturminister Mette Bock

Kirkefilm 2017: ”A Serious Man”
Ods- og Skippinge Provsti indbyder lørdag den 4. marts kl. 14-17 til "Kirkefilm" i Vig Bio
I år er valget faldet på Joel og Ethan Coens "A Serious Man" fra
2009. Filmen foregår i 1960’erne og er baseret på Coen-brødrenes egne barndomsoplevelser i det jødisk-amerikanske miljø
i Minnesota. Filmen rummer mange referencer til bibelske
begivenheder, men giver også en fin indsigt i et jødisk miljø i
datidens USA. Hovedpersonen, fysikprofessoren Larry Gopnik,
som spilles fremragende og meget morsomt af Michael Stuhlbarg, er på vej ind i en periode af sit liv, hvor ulykkerne så at
sige regner ned over ham. Året er 1967 og han er netop blevet
informeret om, at hans kone forlader ham. Hun er blevet forelsket i den opstyltede og falske Sy Ableman (Fred Melamed).
Larry har desuden sin kronisk arbejdsløse, psykisk syge bror
Arthur sovende på sofaen, og Larrys pot-rygende søn Danny har
problemer med disciplinen og hans datter Sarah stjæler penge fra hans pung for at spare op
til en næseoperation (hun vil af med sit jødiske look). Alt er således en værre redelighed og
det bliver ikke bedre af, at Larrys kvindelige nabo solbader nøgen, så det er umuligt at kigge
væk. Larry føler, at han må tage hånd om sit liv, men har han egentlig selv nogen indflydelse,
eller er der større og stærkere kræfter på spil, som styrer begivenhedernes gang?
Oplægsholderen er i år cand.mag. Sophie Engberg Sonne, som har været med i TV-programmet
"Kulturrådet" på DRK, hun har været anmelder på dagbladet Politiken, er medstifter og redaktør på online filmmagasinet Close-Up.dk og er tillige ekstern lektor på Roskilde Universitet.
Tilmelding til Odsherred Provsti på tlf. 5991 9006 eller mail aas@km.dk senest 2. marts 2017.
Deltagerbetaling er kr. 50 for film, kaffe/kage samt foredrag.
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Folkekirkens mission
SKOLER I CENTRALAFRIKA
For hundredetusindevis af
børn i Centralafrika er det at
komme i skole enten en stor
udfordring eller en total umulighed. Den centralafrikanske
befolkning har de senere år
lidt under borgerkrig, og der
er fare for, at en hel generation er tabt på gulvet, fordi de
er blevet nægtet retten til at
lære at læse og skrive.
Tæt på halvdelen af befolkningen er under 18 år, kun
hver tredje over 15 år kan
læse, og manglen på lærere,

undervisningsredskaber og
skolebygninger er stor.
Mission Afrika har derfor
netop åbnet fem nye skoler
i landsbyer i den vestlige del
af landet, og vi håber næste
år at kunne åbne endnu fem.
Skolerne drives i samarbejde
med forældrene, som meget
gerne vil sende deres børn i
skole, men indtil nu ikke har
haft mulighed for det.
Uddannelse er vejen til et
bedre liv, og mindre end 200

kroner kan holde et barn i
skole i et helt år.
Derfor har vi brug for din hjælp.
Folkekirkens Mission i Ods
og Skippinge provsti har i år
valgt, at det indsamlede beløb
skal gå til at støtte Mission
Afrikas arbejde med at sende
børn i skole i Centralafrika.
Den lokale indsamling løber
fra Kristi himmelfartsdag
den 25. maj til 31. december
2017. Beløb kan indsættes på
provstiets indsamlingskonto
0537 - 0000499013.

Lutherår
D. 31. oktober 2017 er det 500 år siden, Martin Luther slog sine 95 teser om kirke
og kristendom op på kirkedøren i Wittenberg – og satte gang i en omfattende
reformation af kirken. Reformen bredte sig hurtigt, også til Danmark og fik indflydelse
på både kirken, skolen og staten.
Også kirkerne i Odsherred vil fejre reformationsjubilæet, med foredrag, debat, teater,
musik, studiekredse, gudstjenester, frokoster, middage, kager…. Alle er velkomne
til det hele, hvor det end foregår.
Se kirkernes hjemmesider for nærmere information, eller tag en folder i en af
kirkerne.
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Det sker

MARTS
01.03 KL. 19.00:
KONCERT VIG KIRKE
04.03. KL. 14.00:
KIRKEFILM VIG BIO
09.03. KL. 09.30-11.30:
TORSDAGSTRÆF
21.03. KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
APRIL
04.04. kl. 14.30-17.00:
SACRED DANCE
VIG PRÆSTEGÅRD
HUSK TILMELDING!
04.04. KL. 19.00:
FÆLLES
MENIGHEDSRÅDSMØDE
NR. ASMINDRUP PRÆSTEGÅRD
06.04 KL. 09.30-11.30:
TORSDAGSTRÆF
27.04. KL. 09.30-11.30:
TORSDAGSTRÆF-UDFLUGT

Vig Sogn

Vibeke Bjergaard Aggeboe
Vibeke Bjergaard Aggeboe har desværre valgt at opsige
sin stilling som organist ved Vig Kirke. Vibeke har været
vores faste organist igennem 6 år, men har nu ønsket nye
udfordringer. Vibeke har en meget stor og alsidig musisk
baggrund som vi har nydt til fulde, hun har virkelig forstået
at fylde kirkerummet, ikke kun med sin musik, men også
med sin stemme.
Vibeke begynder den 1. marts 2017 i Fårevejle Kirke. Ønsker
man at nyde Vibekes spil, er der heldigvis ikke så langt. Vig
Sogn ønsker Vibeke held og lykke med det nye job.
Tak, fordi du kom forbi OS.				
Ann West,
formand Vig menighedsråd

”Efter seks spændende år som organist i Vig Kirke har
jeg med udgangen af februar måned valgt at søge nye
udfordringer. Jeg vil gerne takke vores dejlige menighed, menighedsråd, frivillige og ansatte i og omkring
kirken for den tid, vi har haft sammen og for de gode
stunder, vi har delt. Jeg ønsker jer alt godt fremover”.

MAJ
16.05. KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
23.05. KL. 17.00:
SPAGHETTI-GUDSTJENESTE
VIG KIRKE
SPISNING I PRÆSTEGÅRDEN

Mini-konfirmandundervisningen
begynder i Vig præstegård tirsdag d. 7. marts
fra kl. 15-16.30.
Tirsdag d. 23. maj arrangerer vi årets spaghettigudstjeneste kl. 17.00
i Vig kirke - med efterfølgende bål
og spisning
i præstegårdshaven.
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Vibeke Bjergaard Aggeboe

Konfirmation
I Vig præstegård har Anette Sørensen i dette skoleår undervist en gruppe på 7 konfirmander, som kommer fra specialklasser fra hele Odsherred. Disse 7 vil blive konfirmeret i
Vig kirke d. 29. april kl. 10.30.
Følgende konfirmeres fredag d. 12. maj – St. Bededag
kl. 10.30 i Vig kirke:
Benjamin Stranning Prestov, Emil Verond Thomassen,
Jasmin Hagelund Guldmann, Silas Hansen,
Valdemar Nellemose Nielsen og Viktor Aaskov Nielsen.
Og følgende konfirmeres torsdag d. 25. maj – Kr. Himmelfartsdag kl. 10.30 i Vig kirke:
Asbjørn Kyllesbech Eriksen, Christian Bangsgaard,
Emil Jacobsen, Ida Olsen, Markus Dannebrog Hansen,
Micke Christiansen og Søren Brandhøj Nielsen.

Vig Sogn

LIVSGLÆDENS HUS
Søndag d. 22. januar var Vig
Kirke de unges kirke. De kommende konfirmander fra stort
set samtlige sogne i Odsherred
var samlet, og sammen med
deres præster, holdt de en
gospelkoncert/gudstjeneste
for forældre, bedsteforældre
og interesserede.

Det var en forrygende oplevelse. I en stuvende fuld kirke gik de unge mennesker til
sagen med stor begejstring
og under ledelse af korleder
Susanne Wiig Kalvåg leverede de - med både stemme og
krop - en rytmisk kavalkade
af gospelsange.

Alle i kirken deltog i sangene,
det var en fantastisk oplevelse
at se, hvordan de unge og også
de ældre blev revet med.
Det viser endnu en gang at sang
og musik kan forene alle og få
os til at slippe livsglæden løs.
Hanne W. Holm,
kirke-kirkegårdsudvalget
Vig menighedsråd

Kun du kender din sandhed.
Lad sandheden gøre dig fri.
Følg dine drømme!
En velsignet forårstid, ønskes I alle!
Annette - sognepræst Vig
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Nyt fra Menighedsrådet
Det nye menighedsråd i Nørre Asmindrup sogn besluttede
på sit første møde at opstille nogle pejlemærker for sit fremtidige virke. Disse pejlemærker definerer den bredere bane
for rådets indsats for kirke, sogn og menighed i de nærmeste
år. Pejlemærkerne kan også ses som de overordnede målsætninger for menighedsrådets arbejde, eller om man vil,
for rådets mission.
Pejlemærkerne omfatter indtil videre følgende elementer:
- at sikre Nørre Asmindrup kirkes langsigtede overlevelse
som kirke for den lokale menighed
- at sikre og styrke kirkens og sognets selvstændighed
- at sikre den bedst mulige pastorale betjening af sogn og
menighed
- at sikre en bred kommunikation med og inddragelse af
menigheden i kirkens aktiviteter
MICHAEL HJORTSØ, FORMAND
- at øge digitaliseringen i kirkens og sognets kommunikationer
FOR MENIGHEDSRÅDET
- at støtte en grøn og bæredygtig ressourceanvendelse
- at bidrage til en modernisering af kirkens image og aktiviteter med respekt for traditionerne
- at sikre en god og rettidig forvaltning af sognets aktiver, personale og aktiviteter.
Vi ser disse pejlemærker som en organisk helhed, der løbende kan tilpasses og suppleres
efter behov og i lyset af udviklingen i sogn og samfund. Som jeres repræsentanter i sognets
forvaltning modtager vi meget gerne input fra menigheden om pejlemærkerne eller andre
emner, så vi kan sikre den bedst mulige platform for indsatsen for vores sogn.

Bøn og varme
hveder

d. 11. maj kl. 18.30
Menighedsmøde
Som optakt til St. Bededag mødes vi i kirken til
gudstjeneste kl. 18.30. Efter gudstjenesten er der
varme hveder i konfirmandstuen. Vi benytter
denne lejlighed som et
menighedsmøde, hvor
medlemmer af menighedsrådet vil fortælle om
rådets arbejde, de udfordringer, som sognet står
over for samt om sognets
økonomi. Det vil være en
god lejlighed for menigheden til at udfordre og inspirere menighedsrådet!
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En sommerdag i Nr. Asmindrup
D. 18. juni får vi i samarbejde med Trundholm lokalhistoriske
forening, besøg af forfatter, tidligere kaptajn i Frelsens Hær
og senere skoleinspektør, Samuel Frederiksen, hvis slægt
voksede op på Egebakkegård i Skaverup.
Med tale, sang og musik vil han levendegøre især de lokale berøringsflader i hans nyudkomne bog, INDENFOR OG UDENFOR.
Det bliver en spændende dag med gudstjeneste, musik,
frokost, foredrag og rundvisning.
Læs mere om arrangementet i næste kirkeblad, men sæt allerede kryds i kalenderen nu!

Menighedsrådsmøder:
Tirsdag d. 2. marts,
tirsdag d. 4. april og
tirsdag den 2. maj,
alle dage kl. 19.00
i præstegårdens
konfirmandstue.

Tirsdagskaffe:
På tirsdage i ulige uger
er der formiddagskaffe i
præstegården kl. 9.30-11.
Har du lyst til en hyggelig
snak over en kop kaffe,
så mød op og vær med.
Alle er velkomne!

Nr. Asmindrup Sogn

Konfirmation
I alt 23 konfirmander går til forberedelse i Nr. Asmindrup i år.
Konfirmationen finder sted i to hold d. 7. maj. På den måde bliver der bedre plads til alle i kirken!
9.30
Nicklas Schmidt Rasmussen, Vig
Maria Claridge Sandberg, Nykøbing Sj.
Emilie Merrald Luther, Nr. Asmindrup
Mathilde Rosvald Jensen, Vig
Sofie Amalie Ester Lissau Andersen, Grevinge
Elisabeth Jentoft Fertin, Nr. Asmindrup
Sarah Brandt Christiansen, Nr. Asmindrup
Emil Grenaa Petersen, Nr. Asmindrup
Casper Bertelsen, Nr. Asmindrup
Victor Gustav Thorsøe, Nykøbing Sj.
Lucas Hilmer Aaquist Jensen, Nr. Asmindrup

11.00
Vibeke Engel Bjørk-Hansen, Nykøbing Sj.
Emma Bodil Rasch, Grevinge
Freja Elisabeth Mortensen, Vig
Maia Dipanjali Skov Sørensen, Nr. Asmindrup
Victoria Drew-Morgan, Højby
Luna Augustesen, Nr. Asmindrup
Sandra Falk Bülow Clausen, Nykøbing Sj.
Emilie Agerbo Crawford, Højby
Tobias Børve Jørgensen, Nykøbing Sj.
Martin Kildegaard Holm, Nykøbing Sj.

Stjernestunder
I advents-, jule- og Helligtrekongerstiden har vi haft
fornøjelsen af Bente Plougmands stjerneinstallation.
Den har med sin placering
lige over døbefonten og
med skyggerne i korbuen
været med til at give kirken
et særligt højtidspræg i de
forløbne måneder. Billedet
er fra juleaften.
Stjernerne er nu væk, og vi
sender en tak til kunstneren
for initiativet. Vi håber at
kunne byde på andre stjernestunder i årets løb...

FOTO: LOUISE HJORTSØ
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Gudstjenester
DATO

1)
2)

NR. ASMINDRUP

VIG

5. MARTS

1. S. I FASTEN		

12. MARTS

2. S. I FASTEN

10.30 AB

10.30 AB

19. MARTS

3. S. I FASTEN

10.30 AS

26. MARTS

S. S. I FASTEN		

2. APRIL

MARIÆ BEBUDELSE

9. APRIL

PALMESØNDAG		

13. APRIL

SKÆRTORSDAG

14. APRIL

LANGFREDAG		

10.30 AB

16. APRIL

PÅSKEDAG

10.30 AS

10.30 AB

17. APRIL

2. PÅSKEDAG

10.30 AB

23. APRIL

1. S. E. PÅSKE

10.30 AS

30. APRIL

2. S. E. PÅSKE		

7. MAJ

3 S. E. PÅSKE

9.30 OG 11.00 AS

11. MAJ

ST. BEDEDAGSAFTEN

18.30 AS 2)

12. MAJ

ST. BEDEDAG		

14. MAJ

4. S. E. PÅSKE

21. MAJ

5. S. E. PÅSKE 		

10.30 AB

25. MAJ

KR. HIMMELFARTSDAG		

10.30 AB 1)

28. MAJ

6. S. E. PÅSKE

10.30 AB

10.30 AS
10.30 AB

18.00 AB/AS

10.30 AB
1)

10.30 AB 1)

10.30 AS

10.30 AB

Konfirmation
Varme hveder og menighedsmøde
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
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 Ann Skov Sørensen
Nr. Asmindrup Præstegård, Asmindrupvej 49,
4572 Nr. Asmindrup, tlf. 59 32 40 76.
E-mail: anss@km.dk - www.nrasmindrupkirke.dk
Graver: Nadja Petersen, tlf. 59 36 61 16.
Formand: Michael Hjortsø, Annebjergvej 1, 4572 Nr.
Asmindrup, tlf. 21 51 41 61. Mail: michjo@medset.dk
Kirkeværge: Peter Merlung, Søvang 8, Klint, 4500
Nykøbing Sj., tlf. 40 61 04 31. Mail: merlung@gmail.com

Præstesekretær for både Vig og Nr. Asmindrup sogne: Doris Hjort Jacobsen træffes via dhj@km.dk
Praktisk information

Besøg på sygehuset
Kontakt venligst din sognepræst.

Kirkebiler

Kirkebladet

Tryk: Trundholm Tryk, 4560 Vig.
Ansvarshavende redaktør: Ann Skov Sørensen

De to sognes kirkebil kører til samtlige gudstjenester, andagter, koncerter samt arrangerede møder, også
på tværs af sognegrænserne. Egenbetaling pr. gang pr. person: kr. 20.
Kirkebilen bestilles senest dagen før via Klint Taxi, tlf. 40 21 09 35.

