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VIG KIRKE

NR. ASMINDRUP KIRKE

Folkemødet lørdag den 16. september 2017
fra kl. 10.00-17.00
på Den rytmiske Højskoles store græsplæne

LOKALSAMFUND OG FÆLLESSKAB
Der er en mangfoldighed af aktiviteter på det første folkemøde
i Odsherred.
Musik og sang og interview med spændende emner på den
store scene.
8 store telte er med, hvor lokalsamfundene, folkeoplysningen, politikerne, de unge og uddannelsen, kulturen, erhverv,
og mere kant end udkant arrangerer diskussioner, events og
dialoger i øjenhøjde.
Selvfølgelig er der også folkets talerstol.
Alt sammen på en måde, der involverer.
Også kirken er med til dette enestående arrangement.
Det første år har vi lagt vægt på lokalsamfund og fællesskab.

VAGN YTTE LARSEN

Vig-Nr. Asmindrup sogne

Hvad er målet med et Folkemøde i Odsherred?
- Folkemødet skal understøtte den demokratiske dialog.
- Folkemødet er en platform der fremmer det politiske møde og den politiske dialog 		
mellem alle interessenter i samfundet.
- Folkemødet er en ramme for udvikling af - og inspiration til politik-dannelsen.
- Folkemødet fremmer forskellige interessenters indflydelse på samfundet.
- Det er en dansk tradition, at demokratiet er for alle, der ønsker at være med.
Denne tradition er grundstenen i Folkemødets koncept.
Derfor har alle, der har tilknytning til Odsherred, mulighed for at deltage i
Folkemødet, som arrangør eller som publikum.
- Alle arrangementer er åbne og gratis at deltage i.
Venlig hilsen og på gensyn
Vagn Ytte Larsen, formand for lokaldemokratiudvalget i Odsherred
samt menighedsrådsformand i Nykøbing Sj.
Reformationen blev officielt indført i Danmark med recessen af
30. oktober 1536 efter længere tids politisk og kirkelig uro. Reformationen medførte et brud med den katolske kirke og dannelsen
af en ny protestantisk kirke, der byggede på den tyske reformator
Martin Luthers teologi. Kirken og samfundet var nu ikke længere
bundet til paven i Rom. Lutherdommens indførelse i Danmark skete
både fra neden, ved at folk tilsluttede sig de nye prædikanter, og
fra oven, da kongen gjorde lutherdommen til den eneste tilladte
religion. Udviklingen frem mod reformationen i Danmark tog sin
begyndelse i 1520’erne og kulminerede i 1536 med reformationens
gennemførelse. Reformationen medførte ikke blot forandringer af
de kirkelige forhold, men også en række væsentlige samfundsændringer. Nogle skete med det samme, andre først efter længere tid.

Reformationens baggrund

Reformation betyder egentlig forbedring eller mere direkte ”at
forme på ny”, men er især blevet anvendt som betegnelse for den
primært nordeuropæiske protestbevægelse i 1500-tallets begyndelse, som brød ud af den katolske kirke og skabte de protestantiske
kirkesamfund. Opgøret var i udgangspunktet et internt kirkeligt
oprør, der i første omgang rettede sig mod den katolske kirkes
afladshandel, som indebar, at man gennem en økonomisk ydelse
til kirken kunne betale sig til et kortere ophold i skærsilden. Skærsilden var i den middelalderlige katolske kristendomsopfattelse et
forstadium til Himmeriget, hvor sjælen bl.a. gennem rensende ild
skulle renses for synder. Reformationens hovedskikkelse Martin Luther kritiserede i 1517 i skarpe
vendinger afladshandlen i sine berømte ”95 teser”, og med reformationen blev såvel afladshandlen
som religiøs praksis som skærsilden som teologisk begreb afskaffet. Bevægelsens kraftcenter var
universitetet i den tyske by Wittenberg, hvor Luther boede og underviste, og herfra spredte den sig
videre til det øvrige Nordeuropa, herunder også Danmark.
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En stjernestund med Jeannet Ulrikkeholm
Søndag d. 2. juli kl. 15.00
vil ORD & TONER fylde Vig kirke
Jeannet Ulrikkeholm synger smukke, gamle danske, franske
sange, og hun akkompagnerer på guitar, guitarlut og cello.
Det bliver en intens stund, hvor nuets kraft kommer i
højsædet.
Vi begynder med en kort andagt, derpå kaffepause samt en
perlerække af sange.
Se mere via www.jeannetulrikkeholm.dk

Gudstjeneste anbefaling via facebook
Som vores lokale præst, Annette Berg, og andre, der har hørt om mine
camino-oplevelser, ved, så, siger en gudstjeneste og en kirkebygning mig ikke
så meget. Så jeg kommer der ikke særlig tit. Men af en uforklarlig grund følte
jeg trang til at deltage i gudstjenesten denne formiddag. Det viste sig, at der
skulle være barnedåb. Og at barnets forældre havde bedt om at få spillet
nogle udvalgte Kim Larsen melodier. Da præludiet tonede frem fra orglet og
blev genkendt som "Papirsklip", var jeg ved at gå bagover af overraskelse.
Senere hørte vi "Susan Himmelblå" og til sidst "Kvinde Min" - Jeg var
FULDSTÆNDIG bjergtaget. Disse velkendte melodier i helt anderledes
fremførsel på orgel og klaver var en så smuk oplevelse, så jeg blot sad med
lukkede øjne ognød musikken.
Bag efter måtte jeg lige takke organisten. På min forespørgsel forklarede han,
at han havde det grundlæggende nodesæt, men resten var improvisation fra
hans side. Wauwww..... Det gjorde min opfattelse af oplevelsen endnu større.
KÆMPE respekt.
Jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg skulle skrive en anbefaling om at gå i
kirke. Men hvis der kommer flere af den slags "koncert-oplevelser", så kunne
jeg såmænd godt finde på at dukke op til en gudstjeneste igen en anden
gang....
PS: Det var iøvrigt også en god prædiken Annette holdt

Læsegruppen med åndeligt islæt
… har lige nu 2 ledige pladser, hvis nogen har tid og lyst til at være med.
Listen af bøger, vi har læst, kan ses via www.vigkirke.dk/andet/
læsegruppemedånd   
Her, hvad én af deltagerne skrev forleden - efter dagens læsegruppemøde i Vig præstegård:
Godaften tak for idag, jeg er så glad for at være med i læsegruppen.
Jeg har så meget godt ud af det. Det hjælper mig til at få styr på noget
af mit rod i hovedet. Så tak til alle. Kh. Marie
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Vor smukke kirke og præstegård
Vig’s samlingspunkt og vartegn, der kan ses i miles omkreds fra byen, vil gerne, ligesom alt andet i denne verden,
tage sig godt ud.
Kirken har i mere 800 år samlet mennesker til barnedåb,
konfirmation, vielse, begravelse og forkyndelse, og har
ved sin enkelthed i udsmykning og sin lange historie,
sat sit præg på mange menneskers liv.
For også at kommende generationer skal kunne gøre brug
af disse historiske bygninger,
er det tvingende nødvendigt,
at vedligeholde ikke blot bygningerne, men også inventaret.
Vi er så heldige at kunne
beskue en altertavle fra år
1650 skåret i egetræ af billedskærer Lorentz Jørgensen,
Holbæk, med den daværende
konges – Frederik d. 3.’s forgyldte monogram øverst, og
en friskulptur af Kristus med
forgyldt glorie. Tavlen har også
andre forgyldte detaljer, og
fremstår enkel og smuk.
Også prædikestol, lyshimmel
og degnestol udgør kirkens
enkle men smukke inventar.
Men vedligeholdelse er nødvendig, og ikke blot de smukke
træskærerarbejder skal regelmæssigt vedligeholdes,
det gælder også kirken, præstegården og de tre kirkegårde
– til glæde for alle byens og
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oplandets borgere, samt de
turister der besøger egnen.
Det nye menighedsråd er
derfor i gang med en større
kortlægning af, hvilke arbejder der skal igangsættes – og
ikke mindst - hvad pengene
rækker til.
Når vi her har med historiske
bygninger og inventar at gøre,
er der regler for, hvordan ting
må vedligeholdes. Vi er underlagt Nationalmuseets strenge
regler, der som udgangspunkt
siger, at intet må forandres –
og i alle tilfælde kun med Nationalmuseets godkendelse
og anvisning.
Det tager tid og koster mange
penge.
Menighedsrådet’s gennemgang af bygninger og inventar
viser, at der er behov for udskiftning af kirkens vinduer, da
de gamle støbejernsvinduer er
så tærede, at de flere steder har
brudte sprosser, utætte ruder,
rustne murankre etc.

Altertavle, prædikestol og lyshimmel skal til konservator til
opforgyldning og behandling
mod udtørrethed og løssiddende træfigurer.
Kirke og kirkemur skal kalkes
løbende. Præstegård ligeså.
Blytaget på skibets sydside
er tæret og skal have nye blyplader.
Præstegårdens konfirmandstue skal – ved lov – have
handicapindgang og toilet,
hvilket også kræver en ombygning af faciliteterne fra
parkeringsplads til indgang.
Disse vedligeholdelsesarbejder er meget omkostningstunge, og de vil – grundet
begrænsede midler - strække
sig over en del år.
Når disse arbejder er gennemførte, vil generationer fremover fortsat kunne glæde sig
over et velbevaret smukt kulturhistorisk monument – med
god plads til ånd og hjerte.
Poul Erik Holm, næstformand
Vig menighedsråd

Elektroniske nyhedsbreve
Ønsker du at følge med i, hvad der sker i Vig sogn og omegn, kan du via mail løbende
få tilsendt Vig kirkes nyhedsbreve.
Nyhedsbrevene kan også læses via facebook.
Tilmeld dig fælles-mail-listen til mig (Annette) via annb@km.dk

FORÅRETS SPRUDLENDE MINIKONFIRMANDER I VIG

Nr. Asmindrup Sogn

Nyt fra menighedsrådet
Forår og forsommer er en
travl tid på land og i by.
Det gælder også for menighedsrådet. Vi er lige
nu midt i den årlige budgetlægningsproces, hvor
identificeringen af projekter for fornyelse og vedligehold af kirke, kirkegård og
præstegård fylder meget.
Sognet skal hvert år søge
om investeringsmidler hos
provstiet/provstiudvalget.
Menighedsrådet udarbejder en prioriteret liste over
nødvendige eller ønskværdige investeringsprojekter
for det kommende år. Vi
får næppe alle vore ønsker
opfyldt på én gang, men
blandt de større projekter,

menighedsrådet arbejder
med kan nævnes:
- Udvendig kalkning af
kirken
- Installation af en varmepumpe til energibesparelse og øget komfort i
kirken
- Istandsættelse af kirke
vinduerne
- Installation af en ny og
smukkere, samt mere
effektiv belysning inde i
kirken
- Opførelse af en ny
bygning på kirkegårdens
vestlige side til graverens
udstyr og maskiner
- Renovering af kirkebænke og -hynder
- Fornyelse af det gamle

køkken ved konfirmandstuen
Menighedsrådet ønsker
alle en god sommer.
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Årets konfirmander
D. 7. maj var der konfirmation i Nr. Asmindrup Kirke – i alt blev 20
unge mennesker konfirmeret i to hold:

FOTOS: VIG2FOTO V/ FOTOGRAF TOM BRUUN

Nye konfirmander indskrives tirsdag d. 15. august kl. 19.00 i konfirmandstuen i Nr. Asmindrup Præstegård.
Forældre og kommende konfirmander indbydes til en kop kaffe og en sodavand og en
snak om den kommende undervisning.
Undervisningen starter med en overnatning fra lørdag d. 26. august kl. 14 til søndag d. 27.
august, hvor vi slutter af med gudstjeneste 10.30 - 11.30. Forældre, søskende og alle andre
er velkomne til gudstjenesten!
Den ugentlige undervisning begynder d. 3. oktober og finder herefter sted hver tirsdag
kl. 14.15-15.45.
Undervisningsplanen udleveres ved indskrivningen.
Konfirmationen i 2018 finder sted d. 6. maj, muligvis i to hold samme dag - afhængig af
antallet af konfirmander.
Minikonfirmandundervisning i efteråret
Et nyt hold starter i oktober - hold øje med næste kirkeblad, der udkommer sidst i august.

Kære nye og "gamle" konfirmander i 7. og 8. klasse
I indbydes hermed til fredagshygge i konfirmandstuen i Nørre Asmindrup præstegård, d.
9. Juni kl. 19-22. Vi tænker at planlægge fremtidige hyggedage, hvor I selv har mulighed for
at byde ind med gode forslag til, hvad I kunne tænke jer at sådanne dage skal indeholde
fremover, det kunne f.eks. være filmaften, bålaften, gameraften osv…. Håber at I har lyst
til at møde op.
SU. Senest d. 5. Juni på tlf: 51747678, ved tilmelding skriv dit navn og klasse.
Kærlig hilsen Aktivitetsudvalget , Nørre Asmindrup menighedsråd.
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Nye højskolesangbøger
i konfirmandstuen
En anonym donation på 45 højskolesangbøger står nu på hylderne i den
ny-renoverede konfirmandstue.
Tusind tak for den!

- I samarbejde med Land- og Bylauget holdes
der gudstjeneste på Byens Bakke 19. august
kl. 15.00.
- Årets høstgudstjeneste finder sted d. 10. september kl. 10.30 i Nørre Asmindrup Kirke.
- Menighedsrådsmøder: Tirsdag d. 13. juni og
tirsdag d. 1. aug. kl. 19.00 i konfirmandstuen.

En sommersøndag i Nørre Asmindrup
Ved en eftermiddags-café
- søndag d. 18. juni - i Nørre
Asmindrup kirkes konfirmandstue, får vi besøg af tidligere
kaptajn i Frelsens Hær, senere
skoleinspektør, Samuel Frederiksen, fra Hvalp-sund.
Med tale, sang og musik vil
han levendegøre især de lokale berøringsflader i hans
nyudkomne bog, INDENFOR OG
UDENFOR.
Vi vil blive præsenteret for en
skæbnefortælling om plejesønnen, Oluf Pedersen - Samuel
Frederiksens morfar - der kom
til Egebakkegård i Skaverup,
voksede op og blev en af pionererne i Frelsens Hær i Nykøbing
Sjælland, men blev vendt ryggen
og sendt bort af sine plejeforældre af netop den årsag. Da
slægtsgården i Skaverup senere
var på kanten af ruin, vendte
plejesønnen tilbage og samlede stumperne op, men måtte
igennem en række voldsomme
kriser på grund af sin tro og sit
tilhørsforhold til den uniformerede bevægelse.
Arrangementet i juni måned er
kommet i stand i et samarbejde
mellem Trundholm lokalhistoriske forening og præst og menighedsråd i Nørre Asmindrup

kirke. Men kan vælge at deltage
i hele dagens program, som ses
nedenfor, eller nøjes med mindre. Detaljer om Samuels bog
findes at læse på: www.pianomusik.dk
Samuel Frederiksen vil medvirke på sin cornet under gudstjenesten.
Efter gudstjenesten er der frokost i præstegårdshaven. Foredraget følger i konfirmandstuen,
hvor der og så bliver lejlighed til
at få en kop kaffe og eftermiddagen slutter med at Samuel Frederiksen tilbyder at vise rundt - i
bil og biler - gennem Skaverup,
Nykøbing Sjælland, Højby og
(naturligvis) Nørre Asmindrup,
som er fortællingernes omdrejningspunkt.

Dagens program:
10.30 Gudstjeneste i Nørre Asmindrup kirke med efterfølgende frokost. (30,- kr.)
13.30 Foredrag i konfirmandstuen.
15.30 Kaffe
Herefter guidet tur: Skaverup,
Nørre Asmindrup, udsigten
fra skolen, kirkediget, Højby
(Fredhjem) og (den tidligere)
Frelsens Hærs bygning i Nykøbing Sjælland.
Tilmelding af hensyn til frokosten senest 9. juni til Ann Skov
Sørensen tlf. 26135939 eller mail:
Anss@km.dk
Betaling foregår ved kirken, før
gudstjenesten, og der vil blive
udleveret spisebilletter.

SAMUEL FREDERIKSEN HAR SENDT OS ET MANIPULERET FOTO AF DIGET VED NR. ASMINDRUP KIRKE.
GRUNDEN TIL AT FOTOET SER UD, SOM DET GØR, VIL BLIVE AFSLØRET I KIRKE-CAFÉEN D. 18. JUNI.
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Gudstjenester
DATO

1)
2)

NR. ASMINDRUP

VIG
10.30 AB

4. JUNI

PINSEDAG

10.30 AS

5. JUNI

2. PINSEDAG

10.30 AS

11. JUNI

TRINITATIS SØNDAG		

18. JUNI

1. S. E. TRINITATIS

25. JUNI

2. S. E. TRINITATIS		

10.30 AB

2. JULI

3. S. E. TRINITATIS		

15.00 ULRIKKEHOLM og AB

9. JULI

4. S. E. TRINITATIS

16. JULI

5. S. E. TRINITATIS		

23. JULI

6. S. E. TRINITATIS

30. JULI

7. S. E. TRINITATIS		

6. AUGUST

8. S. E. TRINITATIS

13. AUGUST

9. S. E. TRINITATIS		

20. AUGUST

10. S. E. TRINITATIS

27. AUGUST

11. S. E. TRINITATIS

10.30 AS

10.30 AS
1)

10.30 AS
10.30 AB

10.30 AB
10.30 AB

10.30 AB
10.30 AB

FÆLLES FRILUFTSGUDSTJENESTE KL. 11.00 - SANDSKREDET 2)
10.30 AS

Sommermøde
Efter gudstjenesten er der suppe til alle (gratis)

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: Annette Berg

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.

