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SOGNEPRÆST ANNETTE BERG · VIG KIRKE

Der risler en
kilde

I skrivende stund hører vi
kirkeklokkerne ringe oftere end ellers. 7 dødsfald
inden for samme uge har
vi haft her i Vig. Alle bli´r vi
berørt, når sorgen og savnet river i os med kærlighedens kræfter. Det hører
med til at elske - for mange
af os - at hvis den vi elsker
dør, da at forestille os, at i
døden er den elskede hos
Gud. Selv tror jeg på, at
evigheden er langt langt
smukkere end vores vildeste fantasi overhovedet kan
rumme det. Guds gyldne lys
er. Dét, vi bliver gået i møde
og favnet af og som vi i livet
så ofte erfarer og får lov at
se glimt af på mangfoldig
vis. De glimt, der lagrer sig
i vores hjertets skattekiste,
for altid.
I H. C. Andersens eventyr
Det gamle egetræs sidste
drøm« er der en vidunderlig beskrivelse af døden og
det, der kommer efter døden og som inkluderer alle.
Det gamle egetræ oplever
sin egen død i en ekstatisk
drøm, der forløber således:
»Da var det, som om
en ny livsstrømning ris-

AF SOGNEPRÆST ANNETTE BERG, VIG

lede lige ned i de mindste
rødder og op i de højest
ragende grene, lige ud i
bladene. Træet følte, at
det strakte sig derved, ja
det fornam med rødderne,
hvorledes det også nede
i jorden var liv og varme;
det fornam sin styrke tage
til, det voksede højere og
højere; Stammen skød op,
der var ingen stilleståen,
den voksede mer og altid
mer, kronen blev fyldigere,
bredte sig, løftede sig - og
alt som træet voksede,
voksede også dets velvære,
dets lyksaliggørende længsel efter altid at nå højere,
lige op til den lysende, varme sol. Det var et livsaligt
øjeblik, så frydefuldt! Og
dog, i al denne fryd fornam
det en længsel og lyst efter,
at alle de andre skovens
træer dernede, alle buske,
urter og blomster måtte
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Ordet fra præsten

FORTSAT

kunne løfte sig med, føle
og fornemme denne glans
og glæde. Det mægtige
egetræ, i al sin herligheds
drøm, var ikke fuldt lykkeligt uden at have dem
med alle, små og store og
denne følelse bævede sig
igennem grene og blade,
så inderligt, så stærkt som
i et menneskes bryst. Snart
fornemmer træet duften
af skovens blomster - og
gennem skyerne ser det
nu hele skoven løfte sig
op, buske og træer, græs
og rør, fugle, insekter - alt
var sang og glæde lige ind i
himlen. Egetræet kalder på
de planter, det ikke lige ser
- men de svarer med sang:
Vi er med! Vi er med! Men
hvad så med blomsterne
fra sidste år, ja alt det, som
har været i skoven gennem
årene? Og så klang det endnu højere oppe, som om
de var fløjet i forvejen: Vi er
med! Vi er med! Nej det var
alt for utroligt dejligt, jublede den gamle eg! Jeg har

dem alle sammen! små og
store! ikke en glemt! hvor
er dog al den lyksalighed
mulig og tænkelig ! I Guds
himmel er det muligt og
tænkeligt klang det. Da kan
egetræet med en berusende, intens frihedsfølelse
flyve op til det allerhøjeste
i lys og glans! og alle kære
har jeg med! små og store!
Alle med! Alle!«
Med disse ord vil jeg
i dette blad gerne sige
til jer: JA, ALLE ER MED!
Uanset hvilke prædikater,
I sætter på jer selv - troende, ateister, kristne,
muslimer, buddhister,
Jehovas Vidner, spirituelle,
kulturkristne, ligeglade,
anti religiøse, enfoldige,
intellektuelle, ny religiøse,
rigtige, forkerte - det er
ikke det afgørende. Vi kan
nedbryde og ødelægge og
besværliggøre rigtig meget
både for andre og især for
os selv med vore grupperinger og inddelinger i
kassesystemer, men alle er

med. Vi kan ikke komme
fri af at være en del af Det
Himmelske Ophav. Hver
som én befinder vi os for
den ene ende af åndedrættet og Gud for den anden.
På den måde samtaler Gud
med sit menneske, alt levende, hver gang det trækker vejret. Når et menneske
dør, drager vi »blot« over
åndedrættets bro, for at
tage del i den anden side af
sløret mellem verdenerne.
Ånd ind og mærk det selv!
Den indre kilde risler, den
risler stille, fra evighed har
den sit udspring. Det guddommelige er både indeni
os og omkring os og dét er
uafhængigt af vore barrierer, prædikater, forskansninger, uvidenhed, intellekt og andet vi kan hitte
på at dømme ud fra. Tak for
alle de evige øjeblikke og
glimt, vi får lov at dele med
hinanden.
De er heldigvis ligeglade
med vore skel og mange
begrænsninger.
ANNETTE BERG

Fællesarrangement

Sommermøde

Sogneudflugt

Sommermøde - søndag den
21. juni kl. 14.00 i Vig kirke
og præstegård med Poul
Joachim Stender, Kr. Såby
– arr. af Egebjerg og Vig
Menighedsråd.

Sogneudflugt for Nr. Asmindrup og Vig sogne tirsdag
den 14. juli – se side 6.
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Friluftsgudstjeneste i
Klint
Friluftsgudstjeneste i Klint
kalkbrud søndag den 16.
august kl. 11.00 med efterfølgende medbragt madkurv i det grønne. Årets
prædikant er sognepræst
Annette Berg, Vig.

Det sker

JUNI
06.06 KL. 16.00:
SOMMERKONCERT I VIG
KIRKE OG BÅL I HAVEN

Tersløse børne ungdomskor gæster Odsherred

07.07 KL. 10.00:
VEKSEL PRÆDIKEN I VIG
KIRKE
16.06 KL. 14.00-16.00:
MINI KONFIRMAND
AFSLUTNING I VIG
PRÆSTEGÅRD
17.06 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE I VIG
PRÆSTEGÅRD
21.06 KL. 14.00:
FÆLLES SOMMERMØDEM.
POUL J. STENDER I VIG KIRKE
OG PRÆSTEGÅRD
JULI
01.07 KL. 19.30:
KONCERT I VIG KIRKE MED
BLÆSERE OG SLAGTØJ
05.07 KL.16.00:
MUSIKGUDSTJENESTE
09.07 TIL 11.07 FRA KL.
11.00-22.00:
KIRKETELTET ÅBENT PÅ VIG
FESTIVAL
14.07 KL. 07.30:
SOGNEUDFLUGT FOR NR.
ASMINDRUP OG VIG SOGNE
AUGUST
16.08 KL. 11.00:
FRILUFTSGUDSTJENESTE
19.08 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE I
VIG PRÆSTEGÅRD
SEPTEMBER
06.09 KL.16.00:
MUSIKGUDSTJENESTE 13.09
KL. 10.30:
HØSTGUDSTJENESTE I VIG

I dagene 5-7. juni kan man
forskellige steder i Odsherred opleve Tersløse kirkes
børne -og ungdomskor.
Tersløse kirkes børne- og
ungdomskor blev dannet i
2002 af korleder Lea Schmidt Daescu og består af ca.
25 sangere i alderen 8 - 18
år. Koret hører hjemme i
Dianalund og gør tjeneste
ved Tersløse og Skellebjerg
kirker ved familie- og musikgudstjenester. Foruden
aktiviteterne i hjemsognet
er koret også begyndt at give
selvstændige koncerter og
rejser hvert år på en sommertur. Sidste sommer gik
turen til Lolland-Falster,
hvor koret bla. gav koncert
i Nykøbing Falster klosterkirke. Og i år går turen så til
Odsherred, hvor koret udover at give koncerter også
medvirker ved børnegudstjenester og højmesser. I Vig
kirke kan koret høres ved en

sommerkoncert lørdag d. 6.
juni kl. 16 Korets repertoire
har naturligt nok kirkemusikken som omdrejningspunkt, hvor der tilstræbes at
musikken altid er »Ordets«
tjener og medspiller.
Koret ledes af Lea Schmidt Daescu, der udover at
være uddannet organist og
korleder også er uddannet
sanger.
Efter koncerten er alle
velkomne til bål i præstegårdshaven, hvor vi griller
pølser og laver snobrød.
Betaling for mad og drikke
denne dag 25 kr. pr. familie. I tilfælde af regn aflyses
spisningen.
Om søndagen - d. 7. juni
- vil sognepræst Frederik
Berggren Smidt og undertegnede (Annette) deles om
prædikenen ved gudstjenesten kl. 10 i Vig Kirke.
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Vig Sogn

Musikgudstjeneste
á la skumringsstunderne
I Menighedsrådet har vi
besluttet, at vi gerne vil
sammenflette »ORDETS
OG TONENS GAVE« endnu
mere - ikke kun ved Skumringsstunderne i vinterhalvåret - men også ved
af og til at lave en særlig
musikgudstjeneste i kirken

á la skumringsstunderne.
Disse gudstjenester vil som
regel være uden altergang,
evt. gående altergang, som
regel være kl. 16, som regel
være af en lille times varighed. Ord og toner vil afveksle i en stille og rolig og
smuk pardans. Søndag d. 5.

Salmeaften
Det har været svært at vælge en bestemt salme ud,
som jeg holder af, som siger
så meget og samtidig har så
smuk melodi. Jeg har valgt
- og det blev »Nærmere Gud
til dig«.
I 1912, d. 14. april, for
97 år siden - skete den
store skibskatastrofe med
Titanic´s forlis, hvor så
mange mennesker druknede, da skibet stødte på
et isbjerg; der omkom 1635
og kun 705 blev reddet.
Min mormor Anna Stæhr
fortalte mig ofte som barn
og siden som voksen om
den grufulde ulykke. »Nærmere Gud til dig« spillede
et orkester, da skibet gik
ned og mange sang med; vi
har slet ikke ord for, hvad
dét har været at skulle
igennem - menneskeligt set
umuligt, men, men... den
salme blev min mormors
salme og det var hende
4

GRETHE STÆHR

magtpåliggende at sige, at
den skulle synges og spilles
ved hendes begravelse og
det blev den.
Min morfar Henry Stæhr
havde efterladt mig en
bog med egne digte, sange
og nogle af hans kæreste
salmer. Første side i bogen havde han med sirlig
håndskrift skrevet nogle
meget personlige hilsner
og tanker; på bogens anden side havde han skrevet
alle versene til »Nærmere
Gud til dig«. Igen mod-

juli kl. 16 og søndag den 6.
september kl. 16 finder de
første af disse musikgudstjenester sted og musikken
vil være klassiske toner.

tog jeg den dejlige salme
- vi har brugt den til min
morfar, men også til mine
forældres bisættelser. Jeg
vil slutte ringen med at jeg
selv har valgt den salme,
når den tid kommer. Jeg
siger tak, at jeg har fået lov
til at mindes mine kære
gennem denne smukke
salme. Salmen er oversat
fra engelsk.
Til allersidst vil jeg gerne
sige disse ord: Jeg samler
på gode dage; det kan du
også gøre, vi ved jo ikke,
hvor mange dage vi mennesker har at øse af.
Grethe Stæhr, »Karrebæk«, Gudmindrup.
Hermed sender jeg stafetten videre til Inger Margrethe Møller, Lumsås.

Vig Sogn

Torsdagstræf
Som afslutning på forårets
fornøjelige TORSDAGSTRÆF, tog vi på udflugt til
Lammefjordens Pumpestation. Vejret var strålende
og humøret højt. Her på

billedet ses de fleste af
udflugtens deltagere. Vi
starter op igen med en ny
runde torsdagstræf fra og
med torsdag d. 24. september kl. 9.30-11.30 i Vig

Et godt ord
med på vejen

så sætter jeg dig på GODTORD-LISTEN og du vil
automatisk være med. Du
kan til enhver tid afmelde
dig igen.

Har du en mobiltelefon og
kunne du tænke dig af og
til - og dvs. ca. 1-2 gange om
ugen - at få en sms med et
GODT ORD MED PÅ VEJEN
fra bibelen, salmebogen
ord fra et digt el. andet, så
send mig gerne dit mobilnummer via annb@km.dk,

En indre kilde risler, den
risler stille, fra evighed har
den sit udspring
I ønskes en vidunderlig
sommertid.
VIG MENIGHEDSRÅD
& SOGNEPRÆST ANNETTE BERG

Præstegård og alle fra nær
og fjern er velkomne til
disse Torsdagstræf.

Salmernes bog 118

Herren er Gud,
han skal give
os lys.
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Det sker

JUNI:
02.06 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
21. 06 KL. 10.00:
ORIENTERING OM
KONFIRMANDUNDERVISNING
(2009-2010)
JULI
07.07 KL. 07.30:
SOGNEUDFLUGT
AUGUST
04.08 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
09.08 KL. 10.00:
GUDSTJENESTE KIRKEKAFFE I
PRÆSTEGÅRDEN
16.08 KL. 11.00:
FRILUFTSGUDSTJENESTE
I KLINT KALKBRUD
20.08 KL. 14.00:
SOGNETS EFTERMIDDAG
SEPTEMBER
01.09 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
13.09 KL. 10.00:
HØSTEGUDSTJENESTE
- KIRKEKAFFE I
PRÆSTEGÅRDEN
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Sommerudflugt til
Østsjælland
Sommerudflugten for Nr.
Asmindrup og Vig finder
sted den 7. juli og går til
Køge, Brøndby- og Ishøj
Strand.
Vi kører gennem det naturskønne istidslandskab
(via Brorfelde) til Køge,
hvor vi skal se Grundtvigs
grav ved Køge Ås og derefter Køge Kirke.
Vi spiser frokost i menighedslokalerne ved Brøndby Strand Kirke.
Derefter kører vi til Ishøj
Strand, hvor vi skal besøge
Arken - Museet for moderne Kunst.
Vi drikker kaffe i Søvilla
Kro og Motel, der ligger
mellem Arken og Køge.
Der er afgang fra Nr.
Asmindrup Forsamlingshus
kl. 07.30 og fra Vig kl. 07.45.
Hjemkomst kl. ca. 17.
Pris for turen inklusive
frokost, kaffe og drikkevarer: 250 kr.
Tilmelding senest 30. juni
- til Eva Jensen på tlf. 59 93
11 23, til Sonja Asbjørn på
tlf. 59 31 51 26 og til Henning Hansen på tlf. 59 32
40 76.

KRYPTEN PÅ GL. KJØGEGAARD MED
GRUNDTVIGS OG HANS HUSTRU
MARIE TOFTS KISTER. VED HENDES
BISÆTTELSE SKREV HAN:

»Aasen i den gamle skov.
Over å og grønne enge
Hvor, mens dagens fugle
sov, Nattergale slog fuldlænge, Aasen med udsigter
vide, Smilende ad Østerlide,
den ved Kjøge-Bugtens
bred, Er vort fælles hvilested.«

ARKEN LIGGER SOM ET STRANDET
SKIB VED KØGE BUGT

Vi skal udover Arkens egne
billeder se udstillingen:
KINA-MANI
Det er et fornemt udvalg
af kinesisk samtidsmaleri.
Udstillingen tegner et
nuanceret billede af Kinas
billedkunst i dag.

Nr. Asmindrup Sogn

Minikonfirmander

Billedtekst:
Bagerst: Sebastian, Emil og Benjamin
Forrest: Ann-Sofie, Freja, Sine og Mathilde

Orientering
om konfirmation 2010
I skrivende stund er det
endnu ikke afklaret, hvilken skole de kommende 7.
klasser skal gå i efter sommerferien.
Om konfirmandundervisningen som nu kan finde
sted tirsdag kl. 08.25-10.45
er heller ikke afklaret.
Forhåbentlig er disse
spørgsmål afklaret inden
sommerferien.
Derfor indbydes forældre
og kommende konfirmander til et orienteringsmøde

i Præstegården efter gudstjenesten søndag den 21.
juni kl. 10.
Er man forhindret, kan
I kontakte mig for anden
aftale.

Som afslutning på undervisningen medvirkede
minikonfirmanderne ved
gudstjenesten Mariæ Bebudelsedag.
Vibeke Aggeboe havde
indøvet salmen »Du, som
har tændt millioner af
stjerner«.
De sang så godt, at Vibeke så begyndelsen på
et børnekor, som Vibeke
påtænker at sætte i værk til
næste år.
Der har været 12 minikonfirmander. Dog var
nogle forhindret til afslutningen.
Minikonfirmanderne fik
overrakt et diplom og
»MIN FØRSTE SALMEBOG«

Sognets eftermiddag
Torsdag den 20. august kl.
14. Karen Crone Poulsen
genfortæller »Fuglene« af
Terje Vesås.

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.

Høstgudstjeneste
Søndag den 13. september
kl.10. er der høstgudstjeneste. Kirken vil være

Kirkekaffe
Efter gudstjenesterne 9.
august og 13. september
er der kaffe og samvær i
Præstegården.
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Årets konfirmander:
Bagerst ses fra venstre Mike Egholm, Rikke Østergaard, Søs Lisa Berg Hansen, Katarina
Elina Samanta Prahl, Charlotte Skovhøj Nordahl-Petersen, Laura Victoria Larsen,
Simone Egholm og Lasse Zenon Sakowicz Larsen. Forrest ses fra venstre Signe Frederikke Bangsgaard, Christoffer Højgaard Egeberg, Mette Mie Johansen, Malne Melbye Spetzler, Mickey Larsen og Kristine Werner.
Nyt fra menighedsrådet

Ny Graver
Kamilla Jentoft Fertin er
ansat som graver pr. 01.03.
2009. Kamilla er vokset
op på Skovlundegård i Nr.
Asmindrup, som hun har
overtaget efter sine forældre
sammen med sin mand.
Kamilla er agronom, men
har på grund af sine tre børn
- og hendes mand ansat i
Dong - valgt at arbejde tæt
på hjemmet.
Menighedsrådet byder
Kamilla velkommen .
Nu ringer alle klokker
mod sky.
Et par dage før konfirmatio8

nen var den automatiske
ringning installeret.
Ringetiderne er nu ændret
til morgenringning kl. 7 og
aftenringning kl.18.
Og der ringes nu med begge
klokker.

Menighedsrådsmøder
De kommende menighedsrådsmøder holdes i konfirmandstuen kl. 19 den 2.
juni, 4. august og 1. september.

Kirkevej 39
1. etape af ombygning af
nr. 39 er finansiering af arkitektens forslag til ombygningen. Det arbejdes der på
for øjeblikket.
2. etape er provstiets godkendelse af optagelse af lån.
3. etape er licitation og
igangsættelsen af ombygningen.

Menighedsplejen
Bidrag til Menighedsplejen
kan indbetales i Sparekassen Sjælland - konto 0517
1016990.

EGON NIELSEN, FORMAND

På forhånd tak.
God sommer
HENNING HANSEN

Det sker

JUNI
09.06 Kl. 14.30
GUDSTJENESTE I
”FÆLLESSTUEN”
21.06 Kl.14.00
FÆLLES SOMMERMØDE
I VIG
JULI
26.07. kl.14.00
SOMMERCAFE´
AUGUST
04.08 Kl. 14.30
GUDSTJENESTE I
”FÆLLESSTUEN”
13.08 KL.19.00
MENIGHEDSRÅDSMØDE
15.08.
UDFUGT
16.08 kl.11.00
FRILUFTSGUDSTJENESTE I
KLINT KALKBRUD
30 .08. kl. 10.30
KONFIRMANDINDSKRIVNING
EFTER GUDSTJENESTEN
SEPTEMBER
01.09 Kl. 14.30
GUDSTJENESTE I
”FÆLLESSTUEN”

Årets konfirmander
Følgende herlige konfirmander blev konfirmeret
søndag den 26.april 2009 kl.11.00 i Egebjerg kirke:

13.09. kl.10.00
HØSTGUDSTJENESTE

I øverste række fra venstre ses:
Emil Skjærlund, Andreas Vestergaard Klausen, David William Schou, Chelina Bathum og sognepræsten.
I nederste række ses fra venstre:
Amanda Aagaard Jensen, Laura Isabel Zaplana Poulsen og
Katrine Kiki Jensen.
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Egebjerg Sogn

Konfirmander og fremtiden
Da 7. klasse – desværre – som
bekendt fra og med i år,
ikke længere eksisterer på
Egebjerg skole, satses der
på, at flytte konfirmandundervisningen til 6. klasse.
Undervisningen planlægges til at begynde omkring
1.advent indtil ca. pinse.
Undervisningen fortsætter
derefter i 7 klasse i ca. 2
måneder og afsluttes med
konfirmation evt. den 1.
søndag i oktober.
Som en overgangsordning
tilbydes også næste år konfirmandundervisning i 7.
klasse næste år som hidtil. I
forbindelse med gudstjenesten søndag den 30. august
er der indskrivning af de
nye konfirmander, hvor det
vil være afklaret, hvordan
fremtidens konfirmandundervisning bliver. Dette
vil dog tidligere fremgå på
vores hjemmeside.
Minikonfirmanderne
fortsætter dog uændret
Går du i 3. klasse eller er
du 9 -10 år gammel – så
er der mulighed for, at
blive minikonfirmand til
september. Som minikonfirmand lærer du om alle
de ting, der sker i vores
kirke i Egebjerg. Nærmere
oplysning vil i august blive
sendt til eleverne i 3. klasse
på Egebjerg skole, eller de
kan fås ved henvendelse til
sognepræsten på telefon
5932 8199.
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Sommercafé
Søndag den 26. juli 2009
kl.14.00 med Birte Weiss.
Eftermiddagen indledes
med en kort Gudstjeneste
»Krigens arvinger«
er historien om, hvordan
nationalismen dag for dag
åd sig ind på fredelige menneskers dagligliv og dømmekraft. Hvordan den ledte
til to millioner flygtninge,
100.000 døde og mindst
lige så mange lejrfanger. Og
det er historien om Bosnien 15 år efter den etniske
udrensning, hvor samfundet skal genopbygges, og
hverdagen skal normaliseres mellem tidligere
fjender.
Birte Weiss har som politiker og journalist beskæftiget sig med Bosnien i 15
år. Gennem samtaler med

BIRTE WEISS

krigsofre, gerningsmænd,
politikere, kulturfolk og
eksperter formulerer hun
»Forsoningens ti bud«,
der også har gyldighed for
andre konflikter:
Overalt, hvor der har
været etnisk krig, skal man
genopfinde samfundet og
de personlige værdier. I
bedste fald bliver resultatet
forsoning.

Udflugt til DR Byen
Lørdag den 15. august drager vi af sted for at se det
nye DR Byen, hvor der er
bestilt 2 guidede ture med
plads til 25 personer på
hvert hold.
Du kan vælge imellem:
1. Koncerthusturen:
Her kan du bl.a. se: Studie
1 og Koncertsalen opført
af arkitekt Ateliers Jean
Nouvel.
2. Produktionsturen:
Her kan du få et indblik i Danmarks største
medievirksomhed. På
rundvisningen besøger vi

produktionsfaciliteter som
bl.a.: Studie 5, hvor ”Talent
2008« og ”X-Faktor” er produceret og meget, meget
mere.
Frokost spises i DR.BYEN
På vej hjem ser vi en
kirke og drikker kaffe í en
smuk grøftekant!
Mødetid på kirkens parkeringsplads kl. 8.45.
Pris alt inkl. 300 kr.
Drikkevarer er dog ikke
inkluderet. Tilmelding senest 25. juni til Didde Dich
59 32 84 66 eller Michael
Nissen 59 32 81 99.

Egebjerg Sogn

Ordet frit

Jeg går i kirke
En dag så jeg en ung pige
med en T-shirt, hvorpå der
var trykt: »Jeg går i kirke«,
hen over brystet. I sig selv
jo ikke noget overraskende
budskab. Men ved ligefrem at reklamere med
det, fik det mig til at tænke
over, »hvorfor jeg selv går i
kirke?«
Venner og tro
Ikke fordi spørgsmålet
egentligt er nyt for mig.
Tværtimod møder min
kone og jeg ofte netop
det spørgsmål fra mindre
kirkevante venner, når de
undrende hører om vores
aktive kirkeliv.
Mange af vore venner bor i
omegnen af København, og
de aner faktisk dårligt nok
hvilket sogn, de hører til i.
Da de mangler forståelse
for de små sognes nærhed
og fællesskab, er de derfor
også ret uforstående overfor vores næsten ugentlige
kirkegang.
Derfor plejer jeg at tegne
følgende billede for dem
ved at sige, at livet i Egebjerg Sogn er lidt som at
være med i en engelsk tvserie, som jo næsten altid
handler om livet på landet
med landmænd, dyrlægen
og præsten. Ligesom inspektor Barneby’s Midsommer, bare uden mord.
Det billede får dem til

at forstå det hele bedre .
Også det med, at på landet
er der som regel et godt
fællesskab omkring kirken.
Vi undlader naturligvis
heller ikke at fortælle, at
det også både er hyggeligt
og afslappende, at starte en
ny uge med andre værdier
end de dagligdags, og med
en god gang åndelig coaching.

Skrabekristne
»Men tror I på det?« vil de
så vide! Og svaret er altid:
»Ja, - gør I ikke det?« Og så
viser det sig næsten altid,
at tidligere biskop Jan
Lindhardt har ret i, at med
danskerne er det ligesom
med en skrabeplade.
Når man nemlig skraber
lidt i overfalden, er der kristendom nedenunder.
Som mange siger det, Jeg
tror - men understreger
de - » jeg tror på min egen
måde!«
Og så er vi pludselig i
øjenhøjde. For hvis måde
skulle vi ellers tro på anden
sin egen? Og man behøver
jo måske ikke at tro alt fra
skabelseshistorien til juleaften, for at være kristen.
Bare man tror lidt fra
juleaften til påske, så er det
såmænd OK.
Kirke og Kro
Vi inviterer ofte vores mindre kirkevante venner med
til gudstjeneste i Egebjerg
Kirke med efterfølgende
frokost på en af egnens

kroer. Så får de lejlighed til
fra første række at opleve
kirken og den koncentrerede stemning. Bagefter taler
de ofte med begejstring
om den dejlige oplevelse
ved at være med til gudstjeneste og samtalen på
kroen handler lige pludseligt om noget helt andet,
end udsalg, nye køkkener,
faldende aktiekurser og
krise. Og det er rigtigt godt
for venskabet!
God sommer.
Henrik
Den Hemmelige Missionær
Nyt fra menighedsrådet

Følgende dage er der menighedsrådsmøde:
13. august, 8. oktober og
19. november. Møderne
er offentlige og finder sted
i præstegårdens konfirmandstue.
Dagorden kan ses på kirkens hjemmeside to uger
før mødet.
På gensyn i vores smukke
kirke.

Ferier ved kirken
Graver Vagn Jensen holder
ferie i ugerne 27, 28 og 29
Yvonne Vejbæk passer arbejdet imens og kontaktes
på telefon 21 45 89 56.

GOD SOMMER
MICHAEL NISSEN
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Gudstjenester
DATO

VIG

NR: ASMINDRUP

EGEBJERG

7. JUNI

TRINITATIS

KL.10.OO BERG

KL. 10,00 HANSEN

KL.O9.30 WILLERT

14. JUNI

1. S. E. TRIN

KL. 10.30 BERG

KL. 09.00 BERG

KL. 10.30 NISSEN

21. JUNI

2. S. E. TRIN.

KL. 14.00 STENDER

KL. 10.00 HANSEN

28. JUNI

3. S. E. TRIN.

KL. 09.00 HANSEN

KL. 10.30 HANSEN

KL. 10.30 NISSEN

5. JULI

4. S. E. TRIN.

KL. 16.00 BERG

KL. 10.30 BERG

KL. 10.30 WILLERT

12. JULI

5. S. E. TRIN.

KL. 10.30 HANSEN

KL. 09.00 HANSEN

KL. 09.30 WILLERT

19. JULI

6. S. E. TRIN.

KL. 09.00 HANSEN

KL. 10.30 HANSEN

KL. 09.30 WILLERT

26. JULI

7. S. E. TRIN.

KL. 10.30 HANSEN

KL. 09.00 HANSEN

KL. 14.00 NISSEN

2. AUGUST

8. S. E. TRIN.

KL. 09.00 HANSEN

KL. 10.30 HANSEN

KL. 11.00 NISSEN

9. AUGUST

9. S. E. TRIN.

KL.10.OO BERG

KL. 10.00 HANSEN

KL. 11.00 NISSEN

16. AUGUST

10. S. E. TRIN.

KL. 11.00 FRILUFTSGUDSTJENESTE I KLINT

23. AUGUST

11. S. E. TRIN.

KL. 10.30 BERG

KL. 09.00 BERG

KL. 09.30 WILLERT

30. AUGUST

12. S. E. TRIN.

KL. 09.00 HANSEN

KL. 10.30 HANSEN

KL. 11.00 NISSEN

6. SEPTEMBER

13. S. E. TRIN.

KL. 16.00 BERG

KL. 10.00 HANSEN

KL. 09.30. WILLERT

13. SEPTEMBER

14. S. E. TRIN.

KL. 10.30 BERG

KL. 10.00 HANSEN

KL. 10.00 NISSEN

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
Vig Kirke: Graver Lars O. Rasmussen,
tlf. 59 31 58 04. Træffes som regel bedst mellem
kl. 12.30-13.00.
Formand Sonja Asbjørn, Nykøbing-Slagelsesvej
18, Hønsinge, 4560 Vig, tlf. 59 31 51 16.
Kirkeværge Bibi Nielsen, Vig Hovedgade 24 B,
4560 Vig, tlf. 59 31 63 65.

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: Kamilla Fertin, 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 Michael Nissen
Egebjerg Præstegård, Ved Kirken 6, Egebjerg, 4500
Nykøbing Sj., tlf. 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
Formand Peter Funch, Englandsvej 24, 4500 Nykøbing
Telefon 59 32 88 00
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

Foto, forside: Tom Bruun
Tryk: Trundholm Tryk 4560 Vig
Ansvarshavende redaktør: Annette Berg

