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Fællessider

Der er valg til vores menighedsråd den
15. september 2020
Kom og vær med. Din stemme tæller!
Vores smukke gamle kirker er markante pejlemærker
i landskabet og samtidig symboler på folkekirkens
trosfællesskab og de mange tilbud om glæde, håb,
trøst og kærlighed, som er kirkens fundament.
Folkekirken er en vigtig religiøs, social og kulturel
medspiller i samfundet.
Denne enestående og årtusind-gamle kulturbærende samfundspillers rolle og betydning er udfordret i det 21. århundrede. Den er helt afhængig af
medlemmernes egen indsats og engagement for
kirkens liv og vækst.
Der skal være menighedsrådsvalg over alt i landet i
september i år. I det enkelte sogn er det de venner,
naboer, kolleger, som vi har valgt til menighedsrådene, der sætter retning for kirkelivet i samarbejde
med præsten og de øvrige ansatte ved kirken.
Find dit sogn på www.sogn.dk eller klik ind på din
kirkes egen hjemmeside og se mere om din kirke.
Mød op på valgforsamlingsdagen, tirsdag den 15.
september 2020, hvor der stemmes om sammensætning af en kandidatliste til det nye menighedsråd!
Hvad laver man i menighedsrådet - Danmarks mest
lokale demokrati?
Alle folkekirker i Danmark ledes af menighedsrådet,
som består af frivillige, der på demokratisk vis er
valgt ind i rådet af sognets folkekirkemedlemmer
og af sognets præster, der automatisk indgår i rådet.

Menighedsrådsarbejdet handler om at skabe de bedste vilkår for evangeliets forkyndelse eller sagt med
andre ord, så handler det om at gøre en aktiv indsats i
det lokale demokrati til gavn for den lokale folkekirke.
Et menighedsråd sætter retningen for kirkens
arbejde, og det er blandt andet menighedsrådets
opgave at planlægge, hvilke aktiviteter der skal være
i kirken – meditation, koncerter, drop-in dåb og bryllup, legestue, flygtningecafé, voksenundervisning,
sorggrupper, ungdomsgudstjenester eller noget
helt andet, mulighederne er mange. Tilsammen
bestemmer menighedsrådet, hvad deres kirke skal.

Fællessider
Et menighedsråd vælges som udgangspunkt for en fireårig periode og består af 6-15 medlemmer foruden sognets præster. Antallet varierer efter sognets størrelse.
Menighedsrådets opgaver spænder bredt og beskæftiger sig med alle aspekter af kirkens arbejde
og berører alt lige fra arbejdsgiveransvar og budgetstyring til bygningsansvar og kirkens sociale arbejde.
I tilfælde af at en ny præst skal ansættes, har et menighedsråd til opgave at udpege den præst, man ønsker
at ansætte, hvorefter Kirkeministeriet fungerer som
arbejdsgiver for præsten.
Som medlem i et menighedsråd har du mulighed for
at bidrage med dine potentialer ved at vide, hvilken
funktion du bedst kan udfylde og dermed bidrage til at
samspillet om helheden i arbejdet varetages på bedst
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mulige måde. Menighedsrådsarbejdet kan være en
god læreplads i kommunikation og debat, ledelse og
samarbejde, økonomistyring og sagsbehandling med
meget mere.
Hvem kan stille op?
Hvis du er over 18 år og medlem af Folkekirken, har du
mulighed for at blive valgt ind i et menighedsråd. I dag
kan folkekirken bruges på mange forskellige måder,
og det er ikke et krav, at man er fast kirkegænger for
at stille op til menighedsrådsvalget. Når man bliver
valgt, sidder man oftest i menighedsrådet i fire år
ad gangen. Menighedsråd mødes typisk en gang om
måneden på hverdagsaftener og drøfter aktuelle
temaer og projekter i kirken. Menighedsrådsarbejdet
er som udgangspunkt frivilligt arbejde uden aflønning.

Kirken og corona
Folkekirkens vilkår har siden marts måned været
udsat for dramatiske tilpasninger til risikoen for
corona-smittespredning. Fra en total nedlukning
af kirkerne i tre måneder til nu (ved redaktionens
afslutning) en gradvis åbning af kirken og genoptagelse af de kirkelige aktiviteter.
Kirkeminister Joy Mogensen glæder sig over de nyeste regler, som trådte i kraft den 9. juni og udtaler:
- Folkekirken og andre trossamfund har ligesom
danskerne i øvrigt taget truslen fra coronavirusen
meget alvorligt og har taget et stort medansvar for
håndteringen af krisen. Og det er vigtigt, at vi alle
sammen fortsætter med at holde afstand og huske
hygiejne, når vi er sammen. Det er den ansvarsbevidsthed, der gør, at vi nu kan udvide genåbningen
af kirke- og troslivet yderligere, både indendørs og
udendørs. Det er der grund til at glæde sig over.
De gældende regler så ved redaktionens slutning
således ud: Udendørs aktiviteter, hvor deltagerne ikke
i det væsentlige sidder ned, skal fortsat overholde forsamlingsforbuddet på højst 50 personer. Det gælder
dog ikke begravelser og bisættelser, der som hidtil er
undtaget fra forsamlingsforbuddet på højst 50 personer, uanset om deltagerne står op eller sidder ned.
Ved indendørs aktiviteter har der hidtil været
adgang for højst 1 deltager pr. 4 kvm gulvareal i

det pågældende lokale. Det gælder stadig, hvis
deltagerne står op eller går rundt. Men arealkravet
ændres nu til 1 deltager pr. 2 kvm gulvareal, hvis
deltagerne i det væsentlige sidder ned.
Religiøse ceremonier og menighedsaktiviteter er i
øvrigt omfattet af de retningslinjer for en ansvarlig
genåbning, der gælder for folkekirken og andre
trossamfund. Det betyder blandt andet, at der bør
holdes 1 meters afstand mellem deltagere, som ikke
til daglig er i tæt kontakt, og 2 meter hvis der synges.
Forbuddet mod store arrangementer med over 500
deltagere gælder fortsat for alle aktiviteter i folkekirken og andre trossamfund, også ved begravelser
og bisættelser.
Følg med i eventuelle ændringer i reglerne på
kirkernes hjemmesider.
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Vig sogn

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:
Poul Erik Pedersen
Tlf. 59 31 56 76
Kirkeværge:
Poul Erik Holm
Tlf. 29 26 08 64
Præstesekretær:
Doris Hjort Jacobsen
Tlf. 23 83 19 55
tirsdag og torsdag 8.00-13.00
E-mail: dhj@km.dk
Menighedsråds-møder i
Vig præstegård:
12. august, 23. september
samt 28. oktober - fra kl.
9.15 i Vig præstegård.
Alle er velkomne!

Nyt fra menighedsrådet
Formanden for menighedsrådet Poul Erik Pedersen skriver:
"Mandag den 11. maj kom der en kort SMS på min telefon fra Annette. Vi vidste,
at Annette havde et bryllup i kirken den mandag formiddag.
Min kone Lise - som også er med i menighedsrådet - og jeg undrede os noget over
hvad Annette, havde på hjertet ? Da Annette så kom - fortalte hun, at hun havde
talt med provsten om at opsige sin stilling som præst. Vi var meget overraskede.
Annette er jo den præst vi alle er så glade for, at have midt iblandt os. Hun har givet
os stor tryghed. Hendes hjertevarme måde at tale på i kirken - ved gudstjenester og
dåb. På hverdags dansk - ved konfirmationerne. Par føler sig set og imødekommet
- ved bryllup. Utrolig lyttende, nærværende og imødekommende - ved bisættelser,
begravelser. Jeg er ikke den eneste der har haft et lille smil på læben, når du med
milde ord har taget anekdoter med i din prædiken ved sådanne lejligheder.
Præstegården har altid været åben for alle - også for de sårbare. Udover kirken har
alle på Baeshøjgård haft glæde af Annettes tilstedeværelse. Skumrings- og Stjernestunder (der er Annettes opfindelse), søndagskoncerter, nytårsaftensdag m.m.
Rart samarbejde med Vig skole, Den Rytmiske Højskole, Ulstrup Efterskole, børnehaverne og dagplejen har været gennemført. (For år tilbage var du den mest
kulørte indianer i din have).
Men det går langt videre med Annettes aktiviteter i vores sogn - hundelegeplads
(iværksætter), Torvehal (megen hvid maling, Quiz konkurrencer), Tuskermarkedet
(Pølsesælger), Vig Festival (Friluftkirke, renovation og ikke mindst bartender i
Den Gyldne Dame.)
Annette har altid været aktiv her i byen. Nu skal der ske noget andet for hende.
Fredag, d. 26. juni kom mailen fra Biskoppen. Annette er bevilliget afsked pr. 31.
oktober 2020.
Vig Menighedsråd siger dig af hjertet tak for dit alsidige virke i sognet og dine
gode samarbejdsevner.
Vi ønsker dig al muligt held og lykke i fremtiden."
Annettes sidste 2 prædikener i Vig Kirke d. 27. september kl. 10.30 og den 11.
oktober kl. 14.30.

En hilsen fra vores præst: TAK til nær og fjern
I påskedagene 2020 blev beslutningen
taget i mit hjerte.
Verden var corona forandret for altid. Den
langsomhed bl.a. gav plads til, at nye indsigter - nye tanker - fandt vej: Nu er det nu!

En ny tid for Vig sogn – og for mig.
Igennem alle årene har jeg været privilegeret med menighedsråd, der har givet
mig rammer med vidde og elastik til at prøve ting af, anderledes gudstjenester,
masser af nye salmer, skumringsstunder, torsdagstræf, christmas carols, sacred
dances, stjernestunder, skumrings-koncerter og meget andet - og senest mit spirituelle Air B & B i præstegården samt inddragelse af Torvehallen til gudstjenester.
Da jeg i 2015 - efter aftale med studievært Rasmus Birkerod i "Præstens lektie" - udtalte mig om min tro på livet
efter døden - på åben skærm i TV øst, stod både I her lokalt og mange "udefra" - op for jeres præst, og jeg vil ALDRIG
glemme jer for dette.
Tak for 27 år, som vi har delt i medgang og modgang - små glimt af evigheden. Tak for al jeres vidunderlige opbakning
og vedholdenhed, sjov og alvor.
Må Gud velsigne jer og være med, når I skal vælge den helt rigtige nye præstefamilie til sognene i Nr. AsmindrupVig pastorat.
I taknemmelighed - sammenflettet af, i og med kærlighedens bånd - jeres præstinde, Annette

Vig sogn
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Skumringskoncert:
Matador i ord og toner

Søndag d. 13. september fra kl. 15.30 i Vig kirke - gratis entré

Matador i ord og toner – Et koncertforedrag
Musikken, der indgår i Matador, er et relativt uudforsket område, som Toner af Guld med stor entusiasme
har kastet sig over. Tidens toner med Marguerite Viby,
Leo Mathiesen, Lulu Ziegler og Ib Schønberg understreger stemninger af glæde, vemod, munterhed og drama.
Det samme gør Rødes bryllups-optræden, de tyske soldaters traurige lieder samt indslag på Postgaarden af
finkulturel karakter. Toner af Guld guider publikum på
en musikalsk tidsrejse fra 1929-1947, hvor genrerne er
bredt repræsenteret med alt fra operette til revyviser og
jazz. Numrene bindes sammen af små fortællinger om
TV-succesen, musikken og perioden, og de integrerede
fællessange afrundes på festlig vis af Konsulinde Holms
sølvbryllupspoesi på "Sølvstænk i det gyldne hår".
Om os:
Den midtyske duo, Toner af Guld, består af ægteparret
Helle og Dynes Skovkjær - en klassisk sopran og en alsidig
spillemand. Helle og Dynes har siden 2008 år sammen

optrådt med flere hundrede kirke- og sognekoncerter,
kabareter og koncertforedrag.

Konfirmationen lørdag
De kommende konfirmationer
kirke bliver henholdsvis d. 15. august samt 5. og
d. 20. juni 2020 i Vig kirke i20.Vigseptember.
Konfirmandernes navne offentliggøres
Nederst fra venstre: Patricia Dalby Bothmann Christiansen,
Daniel Nickolaj Jakobsen, Stina Simone Froggaard.
Stående fra venstre: Jonas Alling Christensen,
Silas S. Jacobsen, sognepræst Annette Berg.
Fotograf Tom Keller Bruun

i nyhedsbrevene samt på facebook.

Valg til menighedsrådet
15. september
Valgforsamlingen finder sted kl. 19.00 i Vig Præstegård. (Se beskrivelsen af valget på side 2).

Torsdagstræf

holder vi: 1. og 22. oktober, 5. og 19. november samt 3.
december.

Mobile Pay i Vig Kirke
Støt gerne op om Vig kirkes aktiviteter via donationer til nr: 46503.
Tak for hver eneste gave
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Nørre Asmindrup sogn

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
E-mail: nras-kgd@pc.dk
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
Tlf. 23 83 19 55
tirsdag og torsdag 8.00-13.00
E-mail: dhj@km.dk

Varme hveder...
fik vi ikke sammen i menigheden til vores traditionelle Store Bededags aften - andagt og menighedsmøde i maj. Det satte coronaen
en stopper for. Nu da kirken (med visse restriktioner) har genoptaget
sine aktiviteter vil menighedsrådet gerne fejre denne begivenhed
og inviterer derfor til en kort sensommerandagt i Nørre Asmindrup
kirke tirsdag den 18. august kl. 18.30.
Efter andagten holder vi så vores menighedsmøde, hvor menighedsrådet også vil orientere om det forestående valg til menighedsrådet
i september og om de udfordringer, som vores sogn og kirke står
overfor i den kommende tid. Menighedsrådet byder på et glas vin/
en sommerforfriskning og en sensommerkage. Vi håber på et godt
fremmøde og et hjerteligt gensyn!
Kom og vær med - det er også din kirke!

Valg til menighedsrådet
15. september
Der er valg til alle menighedsråd i Danmark den 15. september, for da er
det fire år siden vi sidst valgte et nyt menighedsråd. I Nørre Asmindrup
finder valgforsamlingen (som det hedder) sted i forsamlingshuset i Nørre
Asmindrup tirsdag den 15. september kl. 19.00. Alle med stemmeret,
dvs. medlemmer af folkekirken med bopæl i Nørre Asmindrup sogn
eller medlemmer med bopæl andetsteds, som har løst sognebånd til
Nørre Asmindrup, indbydes til at deltage i valgforsamlingen, hvor der
opstilles og vælges kandidater til menighedsrådet for den kommende
fireårige periode. Valgbestyrelsen byder på kaffe og kage til deltagerne.

Menighedsråds-møder:
Onsdag d. 12.8., d. 9.9. og
d. 14.10 2020, alle dage kl.
09.00 i præstegårdens konfirmandstue

Mobile Pay
til indsamlinger

I Nørre Asmindrup kan man også bruge
Mobile Pay i forbindelse med bidrag til
indsamlinger eller i stedet for mønter
i kirkebøssen. På Mobile Pay – app’en
skal du angive modtagernummer
15876. Alle bidrag til menighedsplejen
eller til andre annoncerede indsamlingsformål modtages som sædvanlig
med taknemmelighed!

Folkekirken.dk

Tirsdagskaffe
Tirsdag d. 25.8. er der igen formiddagskaffe i præstegården og vi fortsætter i den vante rytme og mødes tirsdage i ulige uger kl. 9.30-11. Har
du lyst til en hyggelig snak over en kop kaffe, så mød op og vær med.
Alle er velkomne! Vi mødes d.25.8., d.8.9., d.22.9, d. 6.10. og d.20.10

Nørre Asmindrup sogn

7

Konfirmation d. 30.8.2020
Årets længe ventede konfirmation kommer til at foregå udendørs - foran kirken under en baldakin.
Som altid holder vi to gudstjenester. På den måde kan vi være flest muligt uden at overtræde regler og sund
fornuft, og både familie, venner og menighed kan deltage "sammen og hver for sig".
Søndag d. 30. august kl. 9.30:
Sebastian Brandt Christiansen
Noah Jensen
Mille Borgen Christiansen
Gustav Pedersen
Emil Bendixen
Frederik Sønderskov
Nicolaj Rosvald Jensen

Søndag d. 30. august kl. 11.00:
Victoria Hilmer Aaquist Jensen
Maja Grenaa Petersen
Emilie Bedsted Jensen
Cecilie Hanssing Sandersen
Benjamin Bedsted Kristensen
Alvin Dregild Pedersen
Noor Meldgaard-Heijnsdijk
Sebastian Mønnichen Peick
Simone Falk Bülow Clausen

Høstgudstjeneste
d. 4.oktober kl. 10.30 er der høstgudstjeneste i
Nr. Asmindrup kirke med efterfølgende frokost i
konfirmandstuen. Frokosten koster 30 kr.
Tilmelding til Ann Skov Sørensen på mobil: 26135939/
mail: ANSS@KM.DK senest d. 16.9.2019.

Luciakor
Hvis du går i 0.-7. klasse og har lyst til at være med i årets Luciakor, så skal du allerede nu reservere alle
torsdagene i november måned. Vi mødes i kirken kl. 15-17, hvor vi skal hygge, synge, snakke, spise boller
og drikke saftevand - og øve til Luciagudstjenesten, der finder sted om eftermiddagen 1. søndag i advent,
d. 29. november.
Tilmelding til Ann Skov Sørensen på mobil: 26135939/mail: ANSS@KM.DK senest d. 29.10.2020

Konfirmand 2021
Hvis du går i 7. klasse og vil gå til konfirmandforberedelse i Nr. Asmindrup skal du kontakte Ann Skov
Sørensen på mobil: 26135939/mail: ANSS@KM.DK
Undervisningen finder hovedsageligt sted tirsdag
eftermiddag 14.15-15.45 og vi begynder d. 22.9.2020.
Der vil i perioden forekomme enkelte heldags- og
aftenarrangementer.
Læs mere om konfirmation på: https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation
Folkekirken.dk

Friluftsgudstjeneste ved
Kongsøre
Søndag den 16. august afholdes den nordlige del af Odsherred
provstis årlige friluftsgudtjeneste. I år samles vi ved Sandskredet på Egebjerghalvøen, hvor vand og landskab mødes. Der er
tydelig skiltning, så det skulle være muligt at finde vej helt derud.
Efter gudstjenesten byder provstiet på en kop aspargessuppe
med brød. Husk påklædning efter vejret. Arrangementet er
gratis. I tilfælde af regn aflyses gudstjenesten.

Barnedåb
Ny undersøgelse om forældres syn på barnedåb: Tradition er
noget, man vælger til og fra
Skal mit barn døbes eller ej? Og hvis ja, hvordan skal det så foregå?
Spørgsmålet undersøges i en forskningsrapport ”Dåb i dag. Traditionen til forhandling”, som er udgivet af det teologiske fakultet
ved Københavns Universitet i maj i år.
I 2015 slog pilotundersøgelsen ”Dåb eller ej?” fast, at småbørnsforældre i Sydhavn Sogn i København var meget individualiserede,
og at det hverken var traditioner, medlemskab af folkekirken eller
deres egen dåb, der vejede tungest, når de skulle beslutte, om
deres børn skulle døbes eller ej. Valget eller fravalget af barnedåb
byggede mere på et behov for at træffe en beslutning, der gav
mening for hele familien.
Den nye undersøgelse består af interviews med forældre fra
fem sogne/tre pastorater i hele Danmark. Selvom materialet fra
begge undersøgelser viser, at forældre bosat uden for København
hyppigere vælger barnedåb end de forældre, som er bosat i København, er det forkert at konkludere, at det sker på baggrund af
traditioner. Forældrene, som bor uden for København, er lige så
individualiserede som storbyforældrene i undersøgelsen fra 2015,
og de foretrækker at sammensætte deres egen traditionspakke.
Undersøgelsen viser, at barnedåben ikke bare er noget, man vælger,
fordi ens forældre gjorde det. I stedet tænker forældrene uden for
København over, hvordan og om de vil fejre deres børn. De finder
inspiration blandt venner, naboer og familie, men også på sociale
medier som Facebook og Instagram. På den måde finder de ud af,
hvad der passer til dem som familie, og om de vil have deres børn
døbt. Tradition er blevet noget, de vælger til eller fra.

Gudstjenester
2. august
9. august
15. august

8. s. e. Trin.

Vig kirke kl. 10.30

9. s. e. Trin.

Vig kirke kl. 10.30

Annette Berg

Lørdag

Konfirmation hhv. kl. 10.30 og 12.00 i Vig kirke

Annette Berg

16. august
10. s. e. Trin.
				

Henning F. Hansen/Annette Berg

Friluftsgudstjeneste Sandskredet v. Kongsøre kl. 11.00
for alle sogne i det nordlige provsti

23. august

11 s. e. Trin.

Nr. Asmindrup kirke kl. 10.30

Ann Skov Sørensen

30. august

12. s. e. Trin.

Konfirmation Nr. Asmindrup kirke kl. 9.30 og 11.00

Ann Skov Sørensen

Vig Torvehal kl. 10.30
med morgen-kaffebord fra kl. 9.30      

Annette Berg

30. august        		
				
5. september

Lørdag    

Konfirmation kl. 10.30 i Vig kirke          	

Annette Berg

6. september

13. s. e. Trin.   

Gudstjeneste Vig kirke kl. 10.30

Ann Skov Sørensen

13. september

14. s. e. Trin. 	

Gudstjeneste Nr. Asmindrup kirke kl. 10.30

Ann Skov Sørensen		

20. september

15. s. e. Trin. 	

Konfirmation kl. 10.30 i Vig kirke

Annette Berg

27. september
4. oktober

16. s. e. Trin.

Gudstjeneste i Vig kirke kl. 10.30

Annette Berg

17. s. e. Trin.     	

Høstgudstjeneste Nr. Asmindrup kl. 10.30

Ann Skov Sørensen

11. oktober
18. s. e. Trin.    	
Afskedsgudstjeneste Nr. Asmindrup kl. 10.30 	
					
				
Afskedsstjernestund Vig kirke kl. 14.30

Ann Skov Sørensen/
Annette Berg
Annette Berg

18. oktober

Ann Skov Sørensen

25. oktober
1. november

19. s. e. Trin.

Gudstjeneste Vig kirke kl. 10.30

20. s. e. Trin.

Gudstjeneste Nr. Asmindrup kirke kl. 10.30

Ann Skov Sørensen

Allehelgen

Nr. Asmindrup kirke kl. 16.30

Ann Skov Sørensen

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

