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2 Fællessider

Nyt udseende. Vores kirkeblads stående redak-
tionsudvalg har besluttet at give kirkebladet et 
mere tidssvarende og indbydende layout - som 
det allerede fremgår af bladets nye forside. Det er 
tanken, at det bærende foto på forsiden af bladet 
skifter fra nummer til nummer. Og redaktionen 
synes, at det skal være bladets læsere, som leverer 
forsidefotografierne! Vi inviterer derfor menig-
hederne og læserne til at deltage i en løbende 
FOTOKONKURRENCE. Redaktionen sætter derfor 
en flaske god vin (dog ikke altervin!) på højkant 
til udlodning til det foto, som bliver udvalgt til at 
pryde forsiden på et givet nummer af kirkebladet.
Hvordan gør man? Det er ganske enkelt. Tag 
et godt foto med et digitalt medie (kamera, 
smartphone, tablet e.l.) og send fotoet digitalt 

Ansigtsløftning
til e-mailadressen  NA7263@outlook.com.  Hvis 
fotografiet bliver udvalgt til offentliggørelse falder 
præmien til fotografen, og vedkommendes navn 
bliver omtalt i bladet. For fotos til det næste kir-
keblad, som udkommer d. 1. november, er fristen 
for indsendelse allerede den 10. september.

Inddragelse af læserne som aktive deltagere i 
kirkebladets tilblivelse. Redaktionsudvalget vil 
også opfordre læsere og menighedernes medlem-
mer til at bidrage med ideer, input, gode forslag 
eller tekster til anvendelse i vores kirkeblad i et 
forsøg på at gøre bladet til et levende og vedkom-
mende medie med lokal forankring. Redaktionen 
må dog af pladshensyn forbeholde sig retten til 
at udvælge, hvad der bliver bragt i kirkebladet.

Luther-rosen er Luthers teologi i billedform. Han 
designede selv rosen, som han første gang brugte 
i 1517 på et brev til sin ven, juristen Christoph von 
Scheurl. Han fik siden fremstillet en signetring 

Luther-rosen
med rosen. Det blev til Luthers seglmærke, som 
han brugte på sine breve og skrifter, som bevis 
på, at de var ægte. 
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Rosen består af forskellige dele. Luther beskriver 
selv deres betydning på denne måde: 

•	 Det	 første	 skulle	 være	et	sort kors	midt	 i	 et	
hjerte,	som	skulle	have	sin	naturlige	farve,	for	
at	jeg	kunne	minde	mig	selv	om,	at	troen	på	
den	korsfæstede	gør	os	salige.	For	når	man	tror	
af	hjertet,	bliver	man	retfærdiggjort.

•	 Men	selvom	det	er	et	sort	kors,	som	skal	dræbe	
og	gøre	ondt,	så	lader	det	dog	hjertet	beholde	
sin	farve	og	fordærver	ikke	dets	natur.	Dvs.	det	
slår	ikke	ihjel,	men	gør	levende.	

•	 Men	dette	hjerte	skal	stå	midt	i	en	hvid rose	for	
at	vise,	at	troen	giver	glæde,	trøst	og	fred.	Men	
ikke	den	glæde	og	fred,	som	verden	giver,	og	
derfor	skal	rosen	være	hvid,	ikke	rød.	For	den	
hvide	farve	er	ånders	og	engles	farve.	

•	 Denne	rose	står	midt	i	et	himmelblåt felt,	fordi	
denne	glæde	i	ånd	og	tro	er	begyndelsen	på	
den	 kommende	 himmelske	 glæde,	 som	al-
lerede	er	indtrådt	i	verden,	og	som	håbet	kan	
fatte,	men	som	endnu	ikke	er	synlig.

•	 Og	i	det	blå	felt	skal	der	være	en	gylden ring	
som	tegn	på,	at	denne	salighed	i	himlen	varer	

evigt	og	aldrig	får	ende,	og	at	den	er	langt	mere	
kostbar	end	alle	andre	glæder	og	goder,	ligesom	
guldet	er	det	ædleste	og	mest	værdifulde	metal.

Luther-rosen findes i utallige forskellige variationer. 
Ofte er det latinske ord vivit, som betyder “han 
(Kristus) lever”, skrevet i det blå felt. Andre gange 
har man i den gyldne ring skrevet tre af Luthers 
såkaldte sola-ord: sola fide (troen alene), sola gratia 
(nåden alene) og sola verba (Ordet alene).
På opfordring af Slotskirken i Wittenberg – hvor 
Martin Luther for 500 år siden opslog sine 95 te-
ser, der blev begyndelsen på reformationsproces-
sen -  har Hendes Majestæt Dronningen udformet 
et antependium til den nyrestaurerede slotskirke 
i forbindelse med reformationsjubilæet. Et an-
tependium er et stykke stof, som hænges op på 
alterbordets forside, og som markerer de forskel-
lige skift i kirkeåret. Dronningens antependium er 
skabt i den liturgiske røde farve, som anvendes 2. 
Juledag samt 1. og 2. Pinsedag. 
Antependiet er broderet af Dronningen i brode-
riteknikken petitpoint, der er helt små brode-
risting. Det centrale motiv er Luther-rosen. 

Foto: Ane Signe Green
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Vig Sogn 
www.vigkirke.dk

Sognepræst: 
Annette Berg 
Vig Præstegård 
Gl. Nykøbingvej 2 A 
4560 Vig, 
Tlf. 59 31 51 26 
E-mail: annb@km.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

Kirkeværge:
Henning Lektonen
Tlf. 21459020 
E-mail: lektonen@mail.dk

Præstesekretær: 
Doris Hjort Jacobsen  
E-mail: dhj@km.dk

Konfirmationer i Vig kirke

ST. BEDEDAG D. 12. MAJ 2017

KR. HIMMELFARTSDAG D. 25. MAJ 2017

Fotos: Tom Bruun

datoerne bliver i dette ef-
terår: 28. september, 19. 
oktober, 2. og 16. samt 30. 
november. Alle er velkomne i 
Vig Præstegård disse torsdage 
kl. 9.30-11.30. Kaffe: 20 kr.  
30. november begynder vi 
kl. 12.00.

Torsdagstræf



5Vig sogn

Vig kirkes nyhedsbrev
der sendes via mail ca. hver 14. dag, og hvor I kan læse mere om gudstjenesterne, Torsdagstræf, 
og diverse arrangementer, koncerter m.v., kan rekvireres via www.vigkirke.dk 

Rasmus Birkerod 
har hver uge i 
over tre år udfor-
dret præsterne 
på Sjælland og 
Lolland-Falster 
i  programmet 
Præstens Lektie 
på deres tanker 
om tro og eksi-
stens. 

Nu har han sagt ja til selv at sætte sig i præ-
sternes sted - og holde en prædiken den 
første søndag i oktober. Her handler teksten 
om Jesus, der vækker en mors eneste søn op 
fra de døde. 
Det sker i Vig Kirke søndag den 1. oktober 
kl. 10.30.
Liturg er sognepræsterne Dorthe Thaulov 
(Gislinge) og Annette Berg.

 

Efterfølgende er der sandwich og mulighed 
for masser af god debat i Vig præstegård.  
Spisning inkl. drikkevarer: 50 kr.
Tilmelding til spisning til Annette via tlf. 
24260033.

Vi vil gerne strikke dåbsklude til Vig- og Asmin-
drup Kirke. Har du lyst at være med   så mødes 
vi om mandagen i ulige uger med start d. 11. 
september fra kl. 13.00 - 15.00 i Vig konfirmand-
stue. Vi har mønstre, opskrifter og garn. Du skal 
selv medbringe strikkepinde i str. 2,5 og 3,0. Tak 
til Vig Garnlager, som giver os en god pris på 
garnet. Tilmelding til Lise Trans, telefon 2511 
1363 - evt. sms.

Vi strikker dåbsklude

Annette Berg

Dorthe Thaulov

Tanken bag dåbskluden er at den ligger på døbe-
fonten, den dag barnet skal døbes.  Når barnet 
er døbt, skal det tørres med dåbskluden, og efter 
gudstjenesten gives den til dåbsbarnet som er et 
minde om dåben.
På	gode	gensyn	-	Lise	Trans	-	Vig	Menighedsråd

Finder sted den 19. september og den 17. oktober 
kl. 19.00 i konfirmandstuen.

Menighedsrådsmøder
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Nr. Asmindrup Sogn 
www.nrasmindrupkirke.dk

Sognepræst: 
Ann Skov Sørensen 
Nr. Asmindrup Præstegård 
Asmindrupvej 49 
4572 Nr. Asmindrup 
Tlf. 59 32 40 76 
E-mail: anss@km.dk 

Graver: 
Nadja Petersen 
Tlf. 59 36 61 16. 

Formand: 
Michael Hjortsø 
Annebjergvej 1 
4572 Nr. Asmindrup 
Tlf. 21 51 41 61 
E-mail: michjo@medset.dk 

Kirkeværge: 
Peter Merlung
Tlf. 40 61 04 31 
E-mail: merlung@gmail.com

Præstesekretær: 
Doris Hjort Jacobsen
E-mail: dhj@km.dk

Nyt fra 
menighedsrådet
Årets menighedsmøde blev afholdt umiddelbart 
i fortsættelse af aftengudstjenesten Store Bede-
dags aften. Over de varme hveder fortalte med-
lemmer af menighedsrådet om rådets arbejde og 
udfordringer og projekter for kirke og kirkegård. 
Sognets økonomi og anvendelsen af driftsbudget-
tet på omkring 1,5 mio. kr. drøftedes. Det beslutte-
des fremover at fortsætte traditionen med – som 
i år – at afholde det årlige menighedsmøde efter 
en aftengudstjeneste Store Bededags aften og 
over de traditionelle varme hveder.

Man har sikkert allerede lagt mærke til, at vores 
kønne kirke er blevet kalket udvendigt og nu igen 
fremstår smuk og kridhvid.

Menighedsrådet gennemførte i juni måned det 
årlige bygningssyn over kirke, kirkegård og præste-
gård. En række mindre vedligeholdelsesarbejder 
blev sat i værk, mens det generelle indtryk var, 
at bygningerne var i en ret god vedligeholdel-
sestilstand.

Kommende menighedsrådsmøder:
Tirsdag d. 12. september og tirsdag d. 3. oktober 
kl. 19 i konfirmandstuen.

Konfirmandunder-
visning
Der var konfirmandindskrivning tirsdag d. 15. 
august, men det kan nås endnu!
Kontakt Sognepræst Ann Skov Sørensen: 
anss@km.dk/26135939

Den ugentlige undervisning begynder d. 3. oktober 
og finder herefter sted hver tirsdag kl. 14.15-15.45.

Konfirmationen i 2018 finder sted d. 6. maj, mu-
ligvis i to hold samme dag - afhængig af antallet af 
konfirmander.

Kor til Lucia-
gudstjenesten
d. 10. december 
2017
Vil du være med i Lucia-koret i år og går du 
i 3-6- klasse, så mød op i kirken torsdag d. 
23.11., d. 30.11. og d. 7.12. kl. 15.15-15.45.
Her øver vi sange og optog sammen med 
minikonfirmanderne.
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Foto: NJAJ/FreeDigitalPhotos.net

Foto: Ann Skov Sørensen

Minikonfirmander
Går du i 3. klasse og bor eller går i skole i Nørre As-
mindrup Sogn, vil vi gerne invitere dig til minikon-
firmations undervisning i Nørre Asmindrup Kirke.
Vi skal lære om kristendommen, tale om tro, finde 
meningen, og håbet for fremtiden. Vi skal også 
synge, lege og hygge, lave noget kreativt, og bare 
have lov at være. 
Det er et forløb der vil strække sig over 7 torsdage 
i løbet af efteråret.
Vi starter torsdag d. 26.10.2017 kl. 14.15- kl. 
15.45 og de sidste gange vil vi øve sammen med 
LUCIA-Koret.

Undervisningen afsluttes med Luciaoptog i kirken 
søndag den 10.12.2017.

Der vil hver gang være lidt at spise og drikke, og 
det sidste kvarter vil vi lave en lille afslutning i kir-
ken, hvor jeres forældre også er meget velkomne!

Seneste tilmelding er den 30.9 2017 på mail 
anss@km.dk
Husk at skrive navn, efternavn og telefonnummer.

Sommer-
søndag i 
sognet
Godt 50 mennesker var mødt 
op til en dejlig sommersøndag 
den 18. juni med gudstjene-
ste, frokost i præstegårdsha-
ven, foredrag og rundvisning. 
På billedet ses Samuel Frede-
riksen, der som vores særligt 
inviterede fortalte om sin 
slægt og dens tilknytning til 
Nørre Asmindrup.

Høstgudstjeneste
Den 10. september kl. 10.30 er der høstgudstje-
neste i Nørre Asmindrup kirke med efterfølgende 
kaffe, boller og kage i konfirmandstuen. I den 
anledning skal vi have pyntet kirken og har du/I 
noget i haven der kan bruges til det formål, kan det 
afleveres senest fredag d. 8. september kl. 9.00 
hos graveren. Har du lyst til at hjælpe til med at 
pynte kirken er du velkommen! 
Kontakt Nadja på tlf.: 59366116 for at lave en 
aftale.



Gudstjenester og arrangementer
3. september 12. søn. e. Trinitatis Vig kl. 10.30  Anette Sørensen

10. september 13. søn. e. Trinitatis Nr. Asmindrup (Høst) kl. 10.30  Ann Skov Sørensen

17. september 14. søn. e. Trinitatis Vig kl. 10.30 * Annette Berg

24. september 15. søn. e. Trinitatis Nr. Asmindrup kl. 10.30 NN 

1. oktober 16. søn. e. Trinitatis Vig kl. 10.30 Annette Berg 

8. oktober 17. søn. e. Trinitatis Nr. Asmindrup kl. 10.30  NN 

15. oktober 18. søn. e. Trinitatis Vig kl. 10.30  NN 

22. oktober 19. søn. e. Trinitatis Nr. Asmindrup kl. 10.30  Annette Berg 

29. oktober 20. søn. e. Trinitatis Vig kl. 14.00  Musikalsk Lutherfejring for de to sogne

* Mulighed for æblepluk i præstegårdshaven efter gudstjenesten

En musikalsk 
billedfortælling 
om Martin Luther
er et fællesarrangement mellem vore to sogne. 
Arrangementet afvikles i Vig kirke søndag den 29. 
oktober kl. 14.00. Der er tale om en spændende 
blanding af koncert, fortælling og billedshow om 
manden bag reformationen.

I 1500-tallet tog Martin Luther kampen op mod 
misbrug og vranglære i den katolske kirke og 
startede reformationen, som betød overgang til 
protestantisme i Nordeuropa og satte et stort 
aftryk på nutidens danske samfund.

De færreste ved nok, 
at han også kompo-
nerede musik. Faktisk 
spillede han lut, skrev 
melodier og digtede 
salmer. Mange af dem 
har vi haft i vores dan-
ske salmebog lige si-
den.

Det er kirkemusikerne 
Søren Voigt Juhl, Hen-
rik Hansen og Viola 
Chiekezi som udfører 
den musikalske billed-
fortælling.

Kom til gennem-
gang af nye salmer
I en tid hvor vores nulevende salmedigtere og salme-
komponister er mere produktive end nogen sinde 
før, hvor både komponister og digtere samles årligt 
for at inspirere hinanden, skal vi også i Nr. Asmindrup 
og Vig Kirker samles for at lære de nye salmer at 
kende. Vi inviterer til gennemgang og indøvning af 
nye salmer både i oktober og i november.
Onsdag d. 25. oktober kl. 15:30 til 17:30 vil vi i Vig 
kirke gennemgå mange forskellige salmer, dels fra 
den nye salmebog: "100 Salmer", men også andre 
nye salmer skrevet af vores nulevende salmedigtere. 
Vi skal lære nye melodier og tekster i et nutidigt 
sprog. 
Onsdag d. 22. november kl. 15:30 til 17:30 flytter vi 
gennemgangen af de nye salmer til Nr. Asmindrup 
Kirke. 
                                                                                                                                                                                
På herligt sang-gensyn, 
Annette Schiøtz, Annette Berg og Ann Skov Sørensen

Kirkebilen
De to sognes kirkebil kører til samtlige gudstjene-
ster, 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.

Kirkebladet for Vig og Nørre Asmindrup sogne. Ansvarshavende redaktør Ann Skov Sørensen. Tryk: Trundholm Tryk, 4560 Vig


