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Nr. Asmindrup kirke

Egebjerg kirke

Allan Olsen i
Egebjerg Kirke og
præstegård s. 10

Sommerudflugt til
Skåne s.7

Sognepræst ANNETTE BERG, VIG KIRKE

Thomasevangeliet –
oldtidens dybdepsykologi
Det er overskriften på en spændende artikel i et gammelt Nyt
Aspekt tidsskrift, (nr. 3, maj-juni 2008), jeg tilfældigt faldt over
forleden og som mindede mig
om hele den fantastiske litteratur, der hurtigt blev skjult for
omverdenen, men som findes
i Thomasevangeliet, de øvrige
apokryfe evangelier, spekulationerne vedr. Maria Magdalene: var hun frelserens kæreste
– skøge eller åndelig idealfigur
og meget mere.
Alt det, vi læste om på universitetet og som jeg selv kun
sporadisk i årerne, der er gået
siden, har genlæst.

Nye veje
Herligt at genopdage netop de
skrifter. Jeg blev glad, da jeg
så artiklen. Måske netop de
ældgamle evangelietekster,
vil kunne være med til at åbne
døre, ny-skabe frugtbare tanker, forståelsesudvekslinger
m.v., og ad de veje være vigtige
brikker, der måske kan være
med til at føre kristendommen med videre ind i tiden, vi
har foran os. Herligt, om vi tør
lægge autopiloten på hylden
og tage del i udviklingen – konstruktivt og bevidst.

Annette berg

Thomasevangeliet strammer
efter al sandsynlighed fra 1.
århundrede efter Kristus. Det
blev fundet i 1945 ved byen
Nag Hammadi i Egypten. I næsten 2000 år havde det levet
som et ”skjult” evangelium,
forfulgt af den etablerede
kirke, der ikke kunne rumme
denne visdomskristendom.

Logier
Evangeliet består af 114 Jesuord (kaldet logier) – korte,
visdomsmættede sætninger.
Evangeliet lægger vægten på
meditation, selverkendelse
og psykospirituelle erfaringer, og læren om sjælens gentagne jordeliv er inkluderet.
Ifølge traditionen er Thomas
den apostel, Jesus sendte til
fortsættes side1
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Ordet fra præsten
FORTSAT

Indien. Her grundlagde han
en kristen kirke.
Thomasevangeliet er anderledes og provokerende læsning for de fleste. Der bruges
termer og står udsagn, vi slet
ikke er vant til i vores etablerede kirke. Men det er, synes
jeg, vovet og spændende, hvor
vidt favnende den urkristne
spiritualitet, der udstråler direkte fra den levende Kristus,
synes at må have været!
Her får vi indblik i Kristi undervisning af sine nærmeste
disciple.

Mange veje
I får her et par udvalgte logier,
som I kan lade tage bolig i jeres indre, tygge drøv på hen
over sommeren, og se, hvad
der sker. Måske I opdager nye
indfaldsvinkler til, hvad jeres
hjerte allerede véd.
Måske I har glemt ordene
igen, når der er gået en halv
dag. Der er mange veje. Find
din! Guds evige kærlighed er
alene énhed – alle vore forskellige veje til trods.
Fællesarrangement

Friluftsgudstjenesten
– for alle sognene i
Odsherred – bliver i år
søndag d. 19. august kl.
11 i Klint Kalkbrud
Efter gudstjenesten spiser
vi den medbragte mad i det
grønne.
Alle er velkomne fra nær og
fjern.
Kirkebilen kan bestilles dagen i forvejen hos Strandlyst
Taxi, tlf. 4025 0606.
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Jesus sagde: ”Slutter to fred med
hinanden i det samme hus, skal
de sige til bjerget: ”Flyt dig!” og
det skal flytte sig.”
(Thomasevangeliet, logie nr. 48).

Jesus sagde: ”Elsk din broder
som din sjæl! Pas på ham som
din øjesten!”
(Thomasevangeliet, logie nr. 25).

Hans disciple sagde: ”Vis os
det sted, hvor du er, for vi må
søge efter det!”
Han sagde til dem: ”Den, der
har ører, skal høre! Der er lys
i det indre af et lysmenneske,
og det oplyser den hele verden. Hvis det ikke lyser, er der
mørke.”
(Thomasevangeliet, logie nr. 24).

Jesus sagde: ”Den, der søger,
skal ikke høre op med at søge,
før han finder, og når han finder, skal han blive rystet, og
når han er rystet, skal han undre sig, og han skal være herre
over alt.”
(Thomasevangeliet, logie nr. 2).

Litteratur
Ønsker I at læse mere .... kan
jeg varmt anbefale: Søren Giversens to bøger:
Thomasevangeliet og Oldkristne tekster samt også bogen:
Den hemmelige Jesus, skrevet
af Lone Fatum, Geert Hallbäck, Jesper Tang Nielsen.

Må Herren lyse for din fod
så du kan finde frem
Og må vinden være varm
og god
må vejen være nem
Og må Herren give kraft
på ny
når du er uden mod
Må dit mørke blive
morgengry
med lys i overflod!
			
Arne Andreasen, 2009
”Lysets utålmodighed”,
nr. 881

Det sker

JUNI		
10.06 KL. 14.00:
SØNDAGS CAFÉ I VIG KIRKE
OG PRÆSTEGÅRD
20.06 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
JULI
01.07 KL. 11.00:
FÆLLES EGEBJERG-VIG
SOMMERMØDE - SE S. 10
10.07. KL. 06.45-18.00:
FÆLLES NR. ASMINDRUPVIG SOGNEUDFLUGT - SE S. 7
18.07 KL. 19.30:
GOSPEL GUDSTJENESTE I
RØRVIG KIRKE
AUGUST
15.08. KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
19.08 KL. 11.00:
FRILUFTSGUDSTJENESTE I
KLINT KALKBRUD

Matthæus evangeliet
kap. 7,7
Den nye Aftale

”I skal bede om
det I har brug for,
så får I det.
I skal lede, så finder I det I søger,
og I skal banke
på, så bliver I
lukket ind.”

Det ydre og det indre
Søndags café i Vig kirke
og præstegård
Af og til banker Gud på døren,
og vi får tilbudt hans gaver. Vi
skal ikke bemestre livet på en
bestemt måde eller gøre os
fortjent til det. Gaverne kommer bare, og Han bestemmer,
hvornår vi får dem. I starten,
når vi får den slags gaver, prøver vi måske at fastholde dem.
Men det går ikke. Følelsen forsvinder så øjeblikkeligt. Det
gælder om at registrere og så
slippe.
De eksistentielle problemer,
som vi har at tumle med i forskellig mængde og intensitet,
svinder i betydning.
At erkende Guds stadige og
fortsatte skaberkraft og nåderigdom i sådanne øjeblikke
åbner nye veje og bygger bro
mellem vore ydre sanser og
indre kropsligt forankrede
glæde. Fra livet udenfor os til
taknemmeligheden indeni.
En balance mellem det ydre
og det indre skabes.
Hos Matthæus hedder det:
”Når du vil bede, så gå ind i
dit lønkammer…” Er der noget
bedre lønkammer end naturens? Der, hvor Gud sørger for
uventet opladning og nyt livsmod til os? Måske er det dér,

FOLMER BLUME LEIDE
WWW.LEIDE.DK

Han svarer på de bønner, vi
udsender i dagens løb?
At få lov at være en om end
meget lille del af Universet og
opleve en tilknytning til alt
levende, er noget vi kan lagre
med stor taknemmelighed.
Hvordan er vejen hen til den
slags oplevelser?
Dette og meget andet kan
du høre mere om nu på søndag d. 10. juni, hvor Folmer
Blume Leide gæsteprædiker
i Vig kirke ved gudstjenesten kl. 14 og efterfølgende,
når vi har fået kaffe og kage
i konfirmandstuen og måske også gået en lille tur i den
skønne præstegårdshave, holder foredrag for os.
Kaffen koster 25 kr. og alle
fra nær og fjern er meget velkomne.
Se også www.vigkirke.dk

Gospel
Ved gospel gudstjenesten d. 18. juli kl. 19.30 i Rørvig kirke vil
der bl.a. også være mulighed for personlig forbøn
- ved Charlotte Dyhr og Annette Berg.
Alle er meget velkomne til gudstjenesten.
Mere info via mail: gospelcamptgf@gmail.com
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Vig Sogn

Øverst fra venstre Laura
Brinkmann Balten, Oliver Andersen, Diana Dalsgaard Petersen, Klaus Bromberg, Lotte
Klint Meinertsen, Rasmus
Larsen og Dorte Jørgensen.
Midten Nicolai Steinicke,
Mathias Offenberg, Nynne
Kristensen, Thomas Jensen ,
Sara Andersen, Ralf Pilegaard,
Rasmus Olskjær Skovlund,
Oliver Gad Larsen og Sognepræst Annette Berg.
Nederst Cecilie Vedel Poulsen, Simon Pilegaard, Karoline Strange, Emma Odgaard
Rasmussen, Mikkel Larsen og
Patrick Vangelis Mac Donald.
Foto: Tom Bruun

FOTO: MADS BERG MØLLER

Minikonfirmander forår 2012
Tak for skønne tirsdage til jer. Sikken en sangglæde I har,
og allerede ret stor viden om kristendom - takket være dygtige
lærere. Det har været en fornøjelse at lære jer at kende.
Øverst fra venstre Jeppe, Naja, Stine, Ane, Christoffer N., Christopher S., Jonas, Emil, Christian R. og lidt her neden for Christian J.
Midten Signe, Asta, Annette-præst, Natasja, Julie S., Christian
K., Molly
Nederst Enzo, Freja, Magnus, Andreas, Joachim, Julie K., og
Vibeke-organist. På fotoet mangler vi Mark.
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SIMON FALSTER-HANSEN
og ANNETTE BERG
FOTO: EMMA ODGAARD RASMUSSEN

Simon Falster-Hansen
blev konfirmeret Kr. Himmelfartsdag d. 17. maj kl.
10.30 i Vig kirke.

Vig Sogn

Om at være kontaktperson i et menighedsråd
Kontaktpersonen er mellemled mellem personalegruppen
og menighedsrådet.
Kontaktpersonen er en form
for personalechef.
Sørger for at ledige stillinger
opslås ud fra de kriterier der er
vedtaget i menighedsrådet
Indstiller til ansættelser og til
evt. fyringer.
Man sørger for at der laves tjenestelister og ferieplaner.
Der afholdes MUS – dvs medarbejder-udviklingssamtaler
med samtlige ansatte 1 x årligt.
Jeg skal også sørge for at der er
lavet APV – arbejdspladsvurdering, det skal laves mindst hver
3. år og altid når der er opstået
en ny arbejdsrutine eller indkøbt en ny maskine.
APV´en skrives på et skema
fra arbejdstilsynet og de udfyldte skemaer skal altid være parat
til at tage frem, hvis arbejdstilsynet skulle komme på besøg.
Der er også skemaer til arbejdspladsbrugsanvisninger –
hvis man har farlige stoffer.
I denne 4 årige periode er der
kommet nye overenskomster
til alle ansatte – de har afløst
de gamle regulativer. Det har

været lidt kaotisk at få disse
implementeret, da overenskomsterne var svære at forstå
og sommetider kunne tolkes
forskelligt. De indebar at ansatte i kirkerne nu også, som
alle andre, skulle have 5 dages
arbejdsuge altså 1 fridag mere
og 1 løs fridag, men stadigvæk
37 timer pr. uge.
Og vi har lært om rammetid
og rådighedstid for deltids ansatte.
Der er indført skemaer til tids
og arbejdsregistrering for alle
ansatte, således at man kan
se, hvor meget tid den enkelte
medarbejder bruger på de forskellige arbejder.
Registreringerne skal bruges
til at udregne priser på de forskellige arbejder meget er nået
og mange spændende opgaver
vil der også være til det nye menighedsråd.
Der skal måske arbejdes med
” GRØN KIRKE ” – der kan måske være en tovholder til at føre
planen frem, man kan begynde
i det små med udskiftning af alle
el pærer til lavenergi pærer og
man kan gå over til økologisk
kaffe – nemt.

KAREN ANNE OLSEN

Der kan udarbejdes en fælles
personalepolitik, ud fra det
fælles værdigrundlag - et oplagt emne at lave samme med
personalet – og der er mange
andre emner!
At være i et menighedsråd,
synes jeg, har været meget mere
spændende og givende end jeg
havde forestillet mig.
Jeg har fået indblik i en anderledes arbejdsplads!
Jeg håber, at mit indlæg her,
vil kunne friste nogle folk til at
lade sig opstille til det nye menighedsråd ved Vig kirke!
Karen Anne Olsen
Kontaktperson,
Vig menighedsråd

STANDS OP OG MÆRK ROSERNES DUFT.
GIV DIG TID TIL AT INDÅNDE DERES SØDE VELLUGT.
GIV DIG SELV DENNE GAVE, SÅ DEN KAN GIVE NÆRING
TIL DIN BEVIDSTHED OM KÆRLIGHED.
DU KAN TRYGT ÅBNE DIT HJERTE.

I ønskes alle en vidunderlig
sommertid,
Annette Berg, sognepræst i Vig
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Det sker

JULI
03.07 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
08.07 KL. 10.00:
GUDSTJENESTE
KIRKEKAFFE I
PRÆSTEGÅRDEN
10.07 KL. 06.30-18.00:
SOGNEUDFLUGT
AUGUST
05. 08 KL. 10.30:
GUDSTJENESTE
KIRKEKAFFE I
PRÆSTEGÅRDEN
07.08 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
14.08 KL. 16-18:
KONFIRMANDINDSKRIVNING
I PRÆSTEGÅRDEN
19.08 KL. 11.00:
FRILUFTSGUDSTJENESTE
I KLINT KALKBRUD
SEPTEMBER
04.09 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
11.09 KL. 19.00:
OPSTILLINGSMØDE

Johannes Johansen

Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder,
at nu kommer
en varm og lys
skærsommer.
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Årets Konfirmander
Mads Nyled Jensen, Kian Sean Sylvan og Kristoffer Løvvang
Larsen.
Indskrivning af konfirmander
Torsdag den 14. august, kl. 16-18, er der indskrivning af konfirmander i præstegården.
Hvis man er forhindret, kan andet tidspunkt aftales.
Dåbs- navneattest medbringes.
Undervisningen er tirsdag, kl. 08.15-09.45 og begynder tirsdag
den 4. september.
På grund af den ændrede skolestruktur sørger menighedsrådet
for eventuel transport til skolerne i Højby og Vig.
Har I nogle spørgsmål, er I naturligvis velkomne til at kontakte
mig.
Kirkekaffe:
Efter gudstjenesten den 8. juli og 5. august er der kaffe og
samvær i præstegården.

Nr. Asmindrup Sogn

Sommerudflugt til Skåne, den 10. juli
Sommerudflugten
for Nr. Asmindrup og Vig finder sted den 10. juli og går til
Dalby og Malmø i Skåne.
Der er afgang fra Nr. Asmindrup Forsamlingshus kl. 06.30
og fra Vig kl. 06.45.
Hjemkomst kl. ca. 18.
Stop undervejs til kaffe/sandwich.
Vi spiser lunch i Dalby Gästgivergård.
Vi drikker kaffe i Katrinetorp
Herregård (Malmø)
Pris for turen inklusive lunch,
kaffe og drikkevarer er 400,kr.
Tilmelding senest den 3. juli
til Eva Jensen på tlf. 30 63 75
28 og til Sonja Asbjørn på tlf.
59 31 51 16.

uafhængig af ærkebispesædet
i Hamburg-Bremen. Han byggede mange kirker og organiserede den danske kirke i 9
bispesæder. Dalby var bispedømme (1060-1066), indtil det
blev ”fusioneret” med Lund.
Kirken (romansk) var en treskibet basilika med kvadratisk kor og dobbelt så stor som
i dag.
Den blev bygget i forbindelse
med den oprindelige kongsgård, hvor der senere blev
indrettet kloster. Muligvis det
første kloster i Danmark. Det
var Skånes rigeste med ca. 450
gårde. Vestfløjen er bevaret tillige med et par administrative
bygninger og betydelige dele
af den oprindelige bispekirke.
Et vesttårn fra 1100-t. rummer
en hvælvet forhal i samme stil
som domkirkekrypten i Lund.
Lighederne ses tydeligt.
Kirkens udseende er forandret meget gennem årene

på grund af brand, krig og
ombygninger. Sit nuværende
udseende fik kirken efter en
ombygning i 1758. I krypten
findes en brønd med en kilde,
som kan være anvendt ved de
første kristne dåbshandlinger
i Danmark.

Dalbybogen – den
ældste danske bog
Dalbybogen er et pergamenthåndskrift indeholdende de
fire evangelier fra slutningen
af 1100-tallet, nedskrevet i
klosteret af en munk. Den
findes nu på Det Kongelige
Bibliotek.

Dalbybogen

Dalby Kirke

Dalby ligger10 km sydøst for
Lund. Dalby kirke (Helligkorskirke) er Nordens ældst bevarede stenkirke, bygget 1060 af
Svend Estridsen, den sidste
vikingekonge. For at styrke
riget og samle magten samarbejdede han med kirken.
Han arbejde på et selvstændigt dansk ærkebispesæde, så
den danske kirke kunne blive

Malmø
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Nr. Asmindrup Sogn

Malmø
Vi går gennem Gamla Stan
(middelalderbyen) med guide.
Malmø omtales i historien
første gang o. 1200. Den første
bosættelse opstod i forbindelse med det omfangsrige sildefiskeri. Bynavnet var dengang
Malmhauge. Det er sammensat af malm (sand) og hauge
(banke).
I 1437 fik Malmø sit byvåben med den skånske grif af
Erik af Pommern. Kong Erik
lod også opføre fæstningen
Malmøhus. Malmø spillede
en vigtig rolle under refomationen. Malmø-borgmesteren Hans Mikkelsen oversatte sammen med præsten

Katrinetorp

Christiern Pedersen Det nye
Testamente til dansk, og
Malmø-præsten Claus Mor-

tensen Tøndebinder udgav
den første danske salmebog,
Malmø-salmebogen.

styrelse af kirke og kirkegård I menighedsrådsløftet
lover hvert medlem at ville
arbejde ”i troskab mod den
danske evangelisk-lutherske
folkekirke, så den kan byde
gode vilkår for den kristne
menigheds liv og vækst.”
Ved mødet bliver der orienteret om Menighedsrådets arbejde i den forløbne periode
og om kommende opgaver.
Der bliver lejlighed ril at opstille en kandidatliste til valget. Hvis der kun indkommer
én kandidatliste, bortfaldet
valget, den 13. november.
Vi håber, at mange vil møde
op.

Ny graverhjælper
Henrik Flink er ansat som ny
gravermedhjælper.
Vi byder Henrik velkommen
og ser frem til godt samrabejde.

Nyt fra menighedsrådet

Menighedsrådsvalg
Menighedsrådsvalg, den 13.
november.
Opstillingsmøde i præstegården, tirsdag, den 11. september, kl. 19.
Er du interesseret i din lokale
kirke? Kunne du tænke dig at
have indflydelse på det kirkelige liv i Nr. Asmindrup sogn?
Så stil op til menighedsrådsvalget 2012!
Menighedsrådet har mange
vidt forskellige opgaver, der
kort kan beskrives således:
at være forvaltningsmyndighed at være arbejdsgiver for
de ansatte ved kirken bortset fra præsterne at beskytte
kulturværdier (bygninger og
anlæg) at være menighedens
repræsentanter i den lokale
8

Valg bestyrelsen,
Eva Jensen, Else Philipsen

Egon Nielsen

Menighedsplejen
Bidrag til Menighedsplejen
kan indbetales i Sparekassen Sjælland – konto 0517
1016990 .
På forhånd tak.
”Gak ud, min sjæl, betragt med
flid i denne skønne sommertid
Guds underfulde gaver!”
Henning Hansen

Det sker

JUNI
15.06 KL. 8.45 – 17.30:
SOMMERUDFLUGT
JULI
01.07 Kl.11.00-14.00:
FÆLLES SOMMERMØDE
MED VIG SOGN I EGEBJERG
AUGUST
19.08 kl.11.00:
FRILUFTSGUDSTJENESTE I
KLINT KALKBRUD
21.08 Kl.19.00:
MENIGHEDSRÅSMØDE
SEPTEMBER
09.09. KL.10.00:
HØSTGUDSTJENESTE.
12.09. KL.19.30:
ORIENTERINGSMØDE
VEDR.
MENIGHEDSRÅDSVALG
30.09. KL. 14.00:
GUDSTJENESTE FOR
HØREHÆMMEDE

ÅRETS KONFIRMANDER
I øverste række fra venstre ses Kristian, Jonas, Mie, præsten
Nederst fra venstre ses Rasmus, Asta, Julie, Frederik.
Foto: Tom Brunn.

Jakobsbrevet kap. 1, 22

”Det er ikke
nok at høre
hvad Gud siger,
I skal også gøre
det.
Ellers bedrager
I jer selv.”

Konfirmander 2013
Her de nye konfirmander som allerede nu glæder sig til
konfirmationen den 28. april 2013.
På billedet ses fra venstre Nikolaj, Villads, Adam, Jonas,
Amanda og Elisabeth. Desværre mangler Oliver på billedet.
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Egebjerg Sogn

Et andet liv!
Sommermøde med skuespilleren Allan Olsen.
1. juli kl. 11.00–ca.15.00.
Mødet er fælles med Vig og
indledes med gudstjeneste,
hvor Allan Olsen prædiker.
Efter gudstjenesten er der frokost i præstegården.
Er vejret fint spises i præstegårdshaven, hvor Allan Olsen
åbent, gribende og levende vil
fortælle om sit liv fra barndommen til sin farverige karriere
som landskendt skuespiller.
Sideløbende udviklede han

et stærkt stigende alkoholforbrug, som til sidst fik hans
verden til at krakelere!
Allan Olsen vil i sit foredrag
tale om livet og livskvalitet, om
at sætte sig nye mål og hvad
der gør hverdagen så fantastisk som ædru.
Han viser hvordan han formåede at ændre sit liv og hvordan
han tog ansvar for selv samme.
Hvordan han stædigt planlagde nye mål ved at skifte de
gamle vaner ud og sætte fokus
på nye vaner.
Pris for frokost 50 kr.

Allan Olsen

Dagen da dannebrog faldt ned fra himlen!
Fredag den 15. juni 1219
faldt vort kære smukke dannebrogsflag ifølge myten ned
fra himlen i Estland.
Det fejrer vi ved at tage på udflugt!!
I år går turen først til Holbergs herregård i Tersløse ved
Dianalund, hvor vi skal se de
dertil indrettede mindestuer,
samt smukke have.
Her vil vi naturligvis blive trak-

Sorø Kunstmuseum

Ludvig Holberg
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teret med hjemmebag og kaffe.
Efter denne ”Holbergske” oplevelse indtages frokosten (leveret af restaurant Støvle Katrine) sejlende på Sorø sø, hvor
vi samtidig nyder Akademiet
og de smukke omgivelser.

Efter frokost ser vi det nye
Kunstmuseum i Sorø.
Kaffen indtages i Akademihaven eller måske et andet sted
Afgang kirkens parkeringsplads 8.45.
Pris 300,- kr.

Egebjerg Sogn

Minikonfirmander
Går du i tredje klasse eller er du 9 -10 år, så er der atter mulighed for at blive minikonfirmand
engang til september.
Som minikonfirmand lærer man om alle de mærkelige og spændende ting, der er i vores
kirke i Egebjerg og meget mere.
Nærmere oplysninger vil i august blive sendt til eleverne i 3. klasse på Egebjerg skole eller
fås ved henvendelse til sognepræsten på telefon 59 32 81 99.
Skal Egebjerg Kirke være grøn ???
Næh nej, rolig nu – vores gamle kirke skal ikke ændre farve. Men den skal nu være ”grøn” alligevel. Menighedsrådet har nemlig besluttet, at vi skal være med i den flok af sogne, der har
tilmeldt sig ”Grøn kirke”, der er et blomstrende økumenisk netværk af kirker hjemmehørende
under Danske Kirkers Råd. Det har selvfølgelig noget med miljø- og klimabevidsthed at gøre
– respekt og omsorg for Guds skaberværk.
I skrivende stund har 111 kirker tilmeldt sig, og vi håber på, at Egebjerg Kirke i løbet af de næste
måneder kan opfylde de krav, der stilles for at blive godkendt. Faktisk opfylder vi allerede de
fleste af betingelserne. Det er noget med at bruge sparepærer, undlade sprøjtemidler på kirkegården, slukke for lys og apparater, når de ikke bruges, kompostere organisk affald, sende
affald til genbrug, arrangere fælles transport ved udflugter, afholde en friluftsgudstjeneste
mindst èn gang om året og meget mere. I kan læse om det på www.grønkirke.dk.
				Per Kragh,
menighedsrådsformand
Nyt fra menighedsrådet

Klimaforandringer
I skrivende stund er det forår
og sommerens varme er lige
om hjørnet. Vi glæder os til ferie, strand, hygge på terrassen,
velvidende at der også bliver
regnvejrsdage – og måske også
kolde dage. Med de igangværende klimaforandringer er
vejret nogle steder blevet en
lidt større udfordring, end man
har været vant til tidligere. Oversvømmede kældre og sommerhuse som følge af kæmperegnskyl er ikke mere usædvanligt.
Heldigvis ligger vores kirke et
sted, hvor der ikke bliver oversvømmelse. Som I kan læse om
andet sted har menighedsrådet
nu besluttet at give vores lille bidrag til den voksende miljø- og
klimabevidsthed.
Varme… ja, det blev åbenbart

nødvendigt for ”nogen” at stjæle
fra Egebjerg Kirke tidligere på
året for at holde varmen, idet
der blev stjålet godt 1000 l olie
fra kirkens tank. Tanken er nu
sikret, så det ikke gentager sig.
Vi har vedtaget at deltage i Odsherred kulturfestival i 2013, om
ikke andet så være rammer om
et kulturelt indslag. Kirken og
omgivelserne er jo de flotteste
kulisser, og dem stiller vi til rådighed til det rette arrangement.

Menighedsrådsvalget
Menighedsrådsvalget nærmer
sig, og allerede nu kan I skrive
den 12. september kl. 19.30 i
kalenderen, idet vi holder det
obligatoriske Orienteringsmøde.
Vi plejer jo ikke at holde ”valg” i
Egebjerg, i stedet stiller interesserede op på mødet, og bliver

så påført èn kandidatliste. Kun
hvis der kommer mere end én
liste, bliver der afstemningsvalg
tirsdag d. 13. november.
Menighedsrådsmedlemmerne
har allerede nu hørt om flere,
der gerne vil være med – og med
det personlige kendskab der er
til de pågældende, ser det ud til,
at vi kan sammensætte et –Råd
med både gamle og nye medlemmer, der kan fortsætte det
gode samarbejde, Egebjerg menighedsråd er kendt for. Vi gider
ikke den splid, som man nogle
gange hører om andre steder!
Og – når det så er sagt, så er alle
selvfølgelig stadig velkomne til
at stille op.
God sommer.
		

		
Per Kragh,
menighedsrådsformand.
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Gudstjenester
DATO

NR. ASMINDRUP

VIG

EGEBJERG

10. JUNI

1.S.E.TRIN

10.30 AB

14.00 FOLMER B. LEIDE

09.00 IW

17. JUNI

2.S.E.TRIN

10.30 NIELS WILLERT

09.00 NIELS WILLERT

10.00 MN

24. JUNI

3.S.E.TRIN

09.00 AB

10.30 AB

10.30 MN

1. JULI

4.S.E.TRIN

10.00 HH

FÆLLES I EGEBJERG KIRKE KL. 11.00 V. / ALLAN OLSEN

8. JULI

5.S.E.TRIN

10.00 HH

10.00 AB

10.30 MN

15. JULI

6.S.E.TRIN

10.30 HH

09.00 HH

09.00 MN

22. JULI

7.S.E.TRIN

10.00 HH

10.30 AB

09.00 IW

29. JULI

8.S.E.TRIN

09.00 AB

10.30 AB

09.30 IW

5. AUGUST

9.S.E.TRIN

10.30 HH

09.00 HH

09.00 IW

12. AUGUST

10.S.E.TRIN

09.00 HH

10.30 HH

10.00 MN

19. AUGUST

11. S.E.TRIN

11.00 FÆLLES FRILUFTSGUDSTJENESTE I KLINT KALKBRUD

26. AUGUST

12.S.E.TRIN

10.30 HH

09.00 HH

10.30 MN

2. SEPTEMBER

13.S.E.TRIN

09.00 AB

10.30 AB

10.00 MN

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. Kirkegårdskontoret åbent
mandag-torsdag kl. 12.30-13.00.
Formand Sonja Asbjørn, Nykøbing-Slagelsesvej
18, Hønsinge, 4560 Vig, tlf. 59 31 51 16.
Kirkeværge Jørgen Andersen, Møllevej 2 , 4560
Vig, tlf. 59 31 60 44.

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 Jens Michael Nissen
Egebjerg Præstegård, Ved Kirken 6, Egebjerg,
4500 Nykøbing Sj., telefon 59 32 81 99
E-mail: jmn@km.dk · www.egebjergkirke.dk
Egebjerg Kirkegård: Graver Niels Nielsen,
Vejlebyvej 10, 4534 Hørve, mobil 24 20 59 32.
E-mail: egekgd@gmail.com
Yvonne Vejbæk, mobil 21 45 89 56.
Formand Per Kragh Stokkebjergvej 9,
4500 Nykøbing, telefon 25 10 77 09.
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

