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2 Fællessider

FRA VUGGE TIL GRAV
Din kirke og livets store pejlemærker

Tak for barnet.  Ved dåben takker vi Gud for vores 
barn, og vi beder Gud være med ham eller hende 
gennem hele livet. Barnet bliver velsignet og får 
Guds løfte om, at han altid vil følge det som sit 
eget barn med sin kærlighed og velsignelse. Barnet 
får en plads i det kristne fællesskab med alle dets 
traditioner og bliver medlem af kirken.

Hvad siger jeg ja til? Barnet bliver døbt på den 
kristne tro og får et fundament at stå på. Derfor 
svarer vi i dåben ja til den kristne trosbekendelse. 
Dåben er Guds gave, som forældre og faddere siger 
ja-tak til på barnets vegne.
Det første, som vi siger ja til, er forsagelsen: At sige 
fra overfor alt ondt. I trosbekendelsen siger vi fra 
med ordene: Vi forsager Djævelen og alle hans 
gerninger og alt hans væsen.
Dernæst svarer vi ja til troen på Gud som far og 
skaber. Med dette ja udtrykker vi tillid til, at verden 
og selve livet er fra Gud og grundlæggende er skabt 
godt. Det tredje ja er et ja til troen på Jesus, Guds 
søn, hans liv og død og opstandelse. 

Det næste ja handler om nutiden. Helligånden be-
tyder, at Gud er nærværende hos alle mennesker 
til alle tider. Det siges i dåben, at barnet modtager 
Guds ånd. Derefter svarer vi på barnets vegne ja til 
at ville døbes på denne tro.

KONFIRMATION

Hvad er konfirmation? Konfirmationen er det ritual 
i kirken, som markerer overgangen mellem barndom 
og ungdom. Konfirmation betyder, at Gud bekræfter 
det løfte om at være med dig, som han gav dig, da 
du blev døbt.Som døbt får du lov til selv at tage 
stilling til din dåb, når du er på vejen mod at blive 
voksen. Ved konfirmation bekræfter Gud sit ja til 
dig og siger, at han holder, hvad han lovede til din 
dåb. Som konfirmand gentager du dåbens ja med 
dit ja til den kristne tro og bliver velsignet. 

Gud siger ja til dig.   Hvordan kan dåben bekræftes? 
Konfirmander spørger tit, om de nu tror nok eller 

DÅB
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tror rigtigt. Men konfirmationen handler først og 
fremmest om, at Gud bekræfter det, han lovede 
ved din dåb. Konfirmation er et tegn på, at Gud 
også er med dig, når ungdomslivet begynder.Den 
egentlige konfirmation foregår oppe ved alteret, 
hvor du som konfirmand knæler. Præsten siger dit 
navn, og mange steder er der tradition for, at konfir-
mandens familie rejser sig, når navnet bliver nævnt. 
 

BRYLLUP

Hvad er et kirkebryllup? Et kirkebryllup er både 
vielse og velsignelse af et par. Ved brylluppet siger 
parret ja til at leve sammen som ægtepar og til at 
elske og ære hinanden.

Kirkebryllup er tro, håb og kærlighed. Et kirkebryl-
lup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse 
på rådhuset. Men et bryllup i kirken foregår som en 
gudstjeneste med bønner, salmer, bibellæsninger, 
en vielsestale og velsignelsen. Et kirkebryllup hand-
ler altså også om kristen tro, håb og kærlighed. I kir-
ken bruger vi store ord om kærligheden. I bønnerne 
beder vi Gud om at styrke og bevare kærligheden 
mellem de to, som er blevet gift. Og vi takker for 
Guds kærlighed til os og for kærligheden mellem os.

Velsignelse af brudeparret. Vielsestalen hand-
ler ofte om kærlighed fra Gud og kærlighed mellem 
mennesker. Talen kan også handle om velsignelsen 
som det særlige, der sker ved vielsen i kirken. I vel-
signelsen får brudeparret styrke fra Gud, som er den, 
der er større end os selv og vores kærlighed.Mange 
oplever, at det giver en særlig mening at sige 'ja' til 
hinanden i kirken, fordi vi også deler andre store 
øjeblikke i livet her; både de glædelige og de triste.

BEGRAVELSE

Hvad er en kirkelig begravelse? En kirkelig begra-
velse eller bisættelse er de pårørendes afsked med 
den døde og forkyndelsen af det kristne budskab om 
opstandelse, håb og trøst.Før begravelsen taler de 
pårørende med præsten. Ved samtalen forbereder 
man begravelsen. Man fortæller præsten om afdøde 
og vælger salmer. I samtalen kan præsten også til-
byde støtte og sjælesorg

Taknemmelighed og sorg.  Ved en kirkelig begravelse 
eller bisættelse bliver der sagt tak for den dødes liv 
og for alt, hvad andre mennesker fik lov at dele med 
ham eller hende. Der bliver også sat ord på sorgen 
over det, vi har mistet eller aldrig fik.

At få sagt ordentligt farvel.  Når man har mistet, kan 
man komme til den kirkelige begravelse eller bisæt-
telse for at sige et sidste farvel. Samtidig hører vi, 
hvad det kristne budskab har at sige til mennesker, 
som sørger og savner. Ved en begravelse eller bisæt-
telse kaster præsten jord på kisten og beder en bøn, 
hvor vi takker Gud for det håb, mennesket har fået 
gennem Jesus´ opstandelse fra de døde. Den samme 
bøn bliver bedt før dåben. På den måde begynder og 
slutter et kristent menneskes liv på jorden med tak.
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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: 
Poul Erik Pedersen 
Tlf. 59 31 56 76

Kirkeværge:
Poul Erik Holm
Tlf. 29 26 08 64

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

MENIGHEDSRÅDSMØDER:
Afholdes tredje tirsdag 
hver måned i konfirmand-
stuen ved Vig præstegård 
medmindre andet annon-
ceres.

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

Nyt fra menighedsrådet
Vig Menighedsråd har for kirkeåret december 2018 
– december 2019 konstitueret sig som følger:
Formand: Poul Erik Pedersen (tlf. 5931 5676)
Næstformand / Kirkeværge: Poul Erik Holm (tlf. 2926 0864)
Kontaktperson (Råd/personale): Henning Lektonen (tlf. 2145 9029)

Usikre gravminder på 
Vig kirkegårde
Med baggrund i en tragisk 
hændelse på Vestre kir-
kegård i København, hvor 
en mindreårig dreng blev 
klemt ihjel under et væl-
tet gravminde samt andre 
alvorlige arbejdsulykker 
på landets kirkegårde, li-
geledes forårsaget af væl-
tede gravminder, har Vig 
menighedsråd gennemgå-
et alle gravminder på Vig 
kirkegårde.

Den tragiske hændelse på Vestre kirkegård og påbud fra Arbejdstilsy-
net har givet anledning til, at gravminder på landets kirkegårde skal 
sikres mod fremtidige tilsvarende eller andre alvorlige ulykker. Dette 
for at sikre både ansatte og besøgende skriver Kirkeministeriet, der 
samtidig gør opmærksom på, at det påhviler gravstedsejeren selv at 
sikre gravminder på privatejede gravsteder.

Vig menighedsråd har i samarbejde med en arbejdsmiljøkonsulent 
udarbejdet en arbejdspladsvurdering (APV) omhandlende en risiko-
vurdering af gravminder på Vig kirkegårde. Det fremgår af vurderin-
gen, at der i alt er 87 gravminder i risikogruppen, hvoraf de 39 tilhører 
private og 48 er kirkegårdens. Ud af de 87 gravminder i risikogruppen 
er der 40, der skal sikres hurtigst muligt.

Kirkegårdens medarbejder har på nuværende tidspunkt lagt flere af 
de gravminder ned, som er i akutgruppen og tilhører kirkegården. I 
begyndelsen af det nye år vil flere af de gravminder, der tilhører kirke-
gården, blive sikret eller lagt ned.

De gravstedsejere, der har usikre gravminder, vil i januar/februar 
2019 modtage en henvendelse fra menighedsrådet om at sikre deres 
gravminder. Menighedsrådet vil inden da tage kontakt til 2 stenhug-
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Skumringskoncert den 17. marts 2019
Sanggruppen SONGS-2-SHARE giver skjumrings-
koncert i Vig kirke søndag d. 17.marts kl. 16.00.
Songs2share kommer fra Odsherred. Det består af 
16 sangglade kvinder i alle aldre.
Korleder er Anders Novrman, som på aller-fineste 
vis arrangerer numrene.
Hver onsdag har koret øve-aften i Vig kirke, hvor alle 
nyder både de smukke omgivelser og den fine akustik.
Repertoiret spænder vidt fra stille ballader og soul 
til up-tempo numre indenfor pop og rock.
Som eksempler kan nævnes Abba, Beatles, Cold-
play, Dirty Dancing, Toto, Carole King, U2, Kim 
Larsen, Volbeat, Danser med drenge. 
Det gode fællesskab vægtes meget højt i gruppen. 

gerfirmaer for at indhente det billigste tilbud, som 
vil blive sendt ud med skrivelsen.  

Gravstedsejeren kan naturligvis også selv kontakte 
en stenhugger for at få arbejdet udført, hvor det 
vigtigste er at sikre gravmindet, så det ikke udgør 
en fare for hverken kirkegårdens ansatte eller be-
søgende.

Ved opsætning af nye gravminder vil menigheds-
rådet fremover sikre, at fundamentet udføres 
forsvarligt, så der ikke kan opstå fare ved at grav-
sætte i et tilstødende gravsted. Stenhuggerne vil 
få en vejledning, som tydeliggør, hvordan grav-
minder opstilles sikkerhedsmæssigt forsvarligt 
på Vig kirkegårde.

Mange har kendt hinanden i en årrække og det 
mærkes, når vi er ude at synge… skriver koret.  
Der er fri entré til koncerten, og efterfølgende er 
der et mindre traktement i våbenhuset. 

Aktivitetskalender:
Omtale vedrørende minikonfirmand-under-
visning, læsegruppe, dåbs-klude-strikkeklub, 
gudstjenester, skumringsstunder, koncerter, tors-
dagstræf, sacred dances mv., vil på grund af den 
sparsomme plads her i kirkebladet, fremadrettet 
fremgå - samt blive uddybet - af Vig kirkes nye 
facebook profil samt nyhedsbrevene.

• Torsdagstræf program forår 2019 - kl. 9.30-
11.30 i Vig præstegård. Bemærk ændringer i 
forhold til forrige kirkeblad.

• 31. januar: SUSANNE SKJOLDBORG PETERSEN 
  ”Musik som terapi mod angst og depression”  

• 21. februar: OLAF MORTENSEN
 ”Er der også et liv efter en blodprop?”

• 14. marts: Én af ”Godhavn-drengene” kommer og 
fortæller om livet på børnehjemmet Godhavn.

• 4. april: ANNETTE SCHIØTZ
 ” Hvem er hun? Hvad laver hun og hvorfor?”

• 25. april: MADS TRIER-BLOM
 ”Fra psykisk syg til alment sund”

• 2. maj: TO HALVGAMLE MÆND - det store 
liveshow vises i Vig kirke. 

 Forestillingen begynder kl. 10.00 i Vig kirke. Entré 
(inkl. sandwich m.v. bagefter i præstegården): 50 kr.
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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

MENIGHEDSRÅDSMØDER:
5. februar 2019 kl. 19.00
5. marts 2019 kl. 19.00
2. april 2019 kl. 19.00
Møderne, som er offentlige, 
afholdes i præstegårdens 
konfirmandstue.

Nyt fra menighedsrådet
Nørre Asmindrup Menighedsråd har for kirkeåret de-
cember 2018 – december 2019 konstitueret sig med 
følgende opgavefordeling:
• Formand: Michael Hjortsø (tlf. 2151 4161)
• Næstformand: Egon Nielsen (tlf. 4027 5241)
• Kasserer: Torben Stolshøj (tlf. 5932 4442/5176 3600)
• Kirkeværge: Peter Merlung (tlf. 4061 0431)
• Kontaktperson (personaleleder) for kirkens personale:     
 Egon Nielsen (tlf. 4027 5241)
• Sekretær: Marie-Louise Groot (tlf. 5174 4678)

Tirsdagskaffe
På tirsdage i ulige uger er der formiddagskaffe i præstegården 
kl. 9.30-11. 
Har du lyst til en hyggelig snak over en kop kaffe, så mød op og 
vær med. Alle er velkomne!
Der er ikke tirsdagskaffe d. 26.2.

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. 
Brug modtagernummer 15876. 
Alle bidrag til menighedsplejen eller 
annoncerede indsamlingsformål 
modtages med taknemmelighed!

Sognets kirkegængere vil have bemærket, at arbejdet med op-
retning af kørevejen fra den sydlige indgang til kirkegården op til 
våbenhuset nu er afsluttet. Her til foråret vil der blive plantet nye 
træer langs opkørslen til erstatning for dem, der måtte fældes i 
forbindelse med opretningsarbejdet.

Menighedsrådet vil i den kommende tid efter pålæg fra myn-
dighederne kontrollere sikkerheden omkring alle gravminder 
(gravsten, søjler eller anden udsmykning) på kirkegården og 
kirkegårdens gravsteder. Det drejer sig om at sikre, at alle grav-
minder er forsvarligt opstillet, så de ikke er i fare for at de vælter 
og dermed udsætter de besøgendes eller kirkegårdspersonalets 
liv og helbred for fare. Det er som udgangspunkt gravstedsejernes 
ansvar at sikre, at gravsten mv. er forsvarligt og sikkert opstillet. I 
tilfælde af mangler og risici vil menighedsrådet tage kontakt med 
de pågældende gravstedsejere for at få udbedret forholdene. 

Påskedag d. 21. april
Ved gudstjenesten påskedag deltager fløjtenist Isabella Hübener.
Isa bella er uddannet ved Det kongelige Danske Musikkonser-
vatorium og Royal Conserva toire of Scotland, har vundet BBC 
ConcertoCompetition Skotland og har studeret under Michael 
Parloff i New York.
Vi husker Isabella fra hendes deltagelse i gudstjenesten juledag 
og for nylig hørte vi hende sammen med fløjtenist Helene Si-
monsen jazzbassist Mads Vinding, da Diversity Trio gav koncert 
i kirken i december.
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Fastelavn d. 3. marts

Kl. 9.00:
Lukas Hansen, Vig
Oliver Kurtzweil Dresler, Asnæs
Linea Bak, Hørve
Julie Nissen, Fårevejle
Marcus K. Eberhardt, Fårevejle
Michlas W. Osgood, Asnæs
Mikkel W. Osgood, Asnæs
Martin Faber Petersen, Højby

Kl. 10.15:
Anna Dahl Boesen, Nr. Asmindrup
Signe Houg Petersen, Vig
Karoline Højer Jørgensen, Nykøbing Sj.
Gabi Thornberg Ettinger, Nykøbing Sj.
Malthe Gjesing, Vig
Katrine Jentoft Fertin, Nr. Asmindrup
Tobias Niklas Juul Poulsen, Vig
Ida Victoria Mikuta, Nr. Asmindrup
Klemens Hansen, Nr. Asmindrup
Isabella Grymer Kristensen, Nykøbing Sj.

I år holder vi fastelavnsfest 
for børn i alle aldre i samar-
bejde med Nr. Asmindrups 
land- og bylaug, Forsamlings-
hus og Friskole!
Vi begynder med en guds-
tjeneste i kirken kl. 10.30 og 
fortsætter med at slå katten 
af tønden, kåre kattekonger 
og -dronninger og spise sand-
wich, slik og fastelavnsboller i 
og ved forsamlingshuset.
Hold øje med opslag i ud-
hængskasserne, på skolen og i 
ugeavisen og mød op udklædt 
og med godt humør!

Kl. 11.30:
Mille Maack Funk Hansen, Nr. Asmindrup
Christoffer Vinum Simonsen, Nr. Asmindrup
Jonas Vangedal Jespersen, Nr. Asmindrup
Nicoline Anni Larsen, Nr. Asmindrup
Samson Skovmand Worsøe, Grevinge
Sebastian Mastrup Lærke, Nr. Asmindrup
David Toftemark, Nykøbing Sj.
Sidsel Petersen, Nr. Asmindrup
Liva Smed Duusgaard, Nykøbing Sj.
Magnus Balslev Nielsen, Nr. Asmindrup
Maja Schultz Unnerup, Grevinge
Nicolaj Overgaard Hansen, Nr. Asmindrup

Årets konfirmander
I år holder vi - som altid - konfirmation i Nr. Asmindrup Kirke den første søndag i maj - i år d. 5. maj.



Gudstjenester
3. februar 4.s.e.H.3 k. Vig kl. 10.30 Annette Berg

10. februar sidste s.e.H.3 k Nr. Asmindrup kl. 10.30 Ann Skov Sørensen

17. februar Septuagesima Vig kl. 10.30 Annette Berg

24. februar Seksagesima Nr. Asmindrup kl. 10.30 Annette Berg

3. marts Fastelavn Nr. Asmindrup kl. 10.30 Ann Skov Sørensen

10. marts 1.s.i fasten Vig kl. 10.30 Chr. Reynold

17. marts 2.s.i fasten Vig kl. 10.30 Annette Berg

  Vig kl. 16.00 – Skumringskoncert Songs2share

24. marts 3.s.i fasten Nr. Asmindrup kl. 10.30 Ann Skov Sørensen

31. marts Midfaste Vig kl. 10.30 Annette Berg

7. april Mariæ bebudelse Nr. Asmindrup kl. 10.30 Annette Berg

14. april Palmesøndag Vig kl. 10.30 Ann Skov Sørensen

18. april Skærtorsdag Nr. Asmindrup kl. 10.30 Ann Skov Sørensen

19. april Langfredag Vig kl. 10.30 Annette Berg

21. april  Påskedag Nr. Asmindrup kl. 10.30 Ann Skov Sørensen

  Vig kl. 10.30 Annette Berg

22. april 2. påskedag Nr. Asmindrup kl. 10.30 Annette Berg

28. april 1.s.e påske Vig kl. 10.30 Annette Berg

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

Gospelglæde 
i timevis 
Holder du af at synge gospel? Så skal du helt be-
stemt med til det nordlige provstis store gospeldag 
i Egebjerg Kirke lørdag den 23. februar.

Vi øver sammen fra kl. 13.-19. med indlagte pauser 
og slutter af med en dejlig koncert kl. 19.00 for alle 
der har lyst. Dagens dirigent er den meget dygtige 
Susanne Wiig Kalvåg, der igennem en årrække har 
været leder af konfirmandernes gospelweekend. 
Til daglig er Susanne blandt andet leder af "Rung-
sted Gospelkor" og "Nordsjællands gospelkor".

Provstiet står for kaffe, kage og frugt ved tre-tiden. 
Aftensmad medbringer du selv. Arrangementet er 
gratis og alle der har lyst er velkomne.

Tilmelding til Michael Nissen fra Egebjerg kirke på 
mail: jmn@km.dk eller telefon 2424 8090.

Susanne Wiik 
Kalvåg er som 
født til at op-
træde. Allerede 
som 7 år gam-
mel står hun 
regelmæssigt 
på scenen og 
synger.
- Som 14-årig starter hun i Danmarks Radios Pi-
gekor.
- 17 år gammel danner hun jazz- og barbershop-
vokalgruppen, "Confetti", som optræder interna-
tionalt bl.a. i Europa og Mellemøsten.
- 19 år gammel laver hun og hendes søster, Anette 
Wiik Vesterager, en plade med Jan Glæsel i grup-
pen, "Tess".
- 21 år gammel headhuntes hun og hendes søster 
til popgruppen, "Kiwi & Tess", som hitter interna-
tionalt.


