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Vig kirke

Nr. AsmiNdrup kirke

egebjerg kirke

SognepræSt MICHAeL nISSen, egeBJerg KIrKe
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fortSætteS SIde 2

s. s. 810

Livet er fuld af modsætninger 
– Gud er en af dem…

 MICHAeL nISSen

man siger, at historien har det med at gentage sig. 
det er måske rigtigt. i hvert fald er det rigtigt, når det 
drejer sig om det kirkeår, vi lige er begyndt på.

Som en anden Sisyfos der 
triller sin klippeblok op af 
bjergets side for derefter at 
begynde forfra en gang til, 
så gør vi det samme når vi 
tager et nyt kirkeår i brug. 
” Vær velkommen Herrens 
år”.

Dvs. vær velkommen 
det år, som med den snart 
kommende jul, den siden 
efterfølgende påske og 
pinse, som tilsammen 
med alle de andre ganske 
almindelige søndage i 
kirkeåret, vil fortælle os det 
helt utrolige, at Gud, him-
lens og jordens skaber blev 
menneske i Jesus Kristus.  
I hvem og med hvem Gud 
siden sejrede over synd og 
død, og derved rakte os, dig 
og mig,et nyt og evigt liv.

Vort evige skisma 
Alligevel er det troens 
evige skisma, at vi på en 
eller anden måde hele 
kirkeåret igennem, befin-
der os imellem tidspunktet 
langfredag og så påskemor-

gen. Troens liv og vilkår 
er, at være i tiden mellem 
langfredags død, med dens 
anfægtelser, tvivl, svigt, 
mørke og afvisning af Gud 
og så påskens forkyndelse. 
Påskens forkyndelse af, 
at Gud i den opstandne 
Kristus i dette øjeblik, er 
levende tilstede her og NU, 
i al sin kærligheds rigdom.

men hvorfor lader gud 
så vente på sig?
Sådan spørger vi måske - 
eller hvorfor er Gud skjult? 
Dvs. hvorfor udfylder Gud 
verden med et tilsynela-

Gå ikke glip af 
forfatteren 
Runa Kähler!

Ællingen 
var en 
Swane
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fortSAt

Ordet fra præsten

dende fravær, eller hvor-
for skal livet afbrydes af 
meningsløse hændelser? 
Hvorfor griber Gud ikke 
ind, når det meningsløse 
sker? 

Det er jo sådan vi tænker, 
når vi ser verdens mange 
fortrædeligheder rundt 
omkring. 

Det liv, det Guds rige 
kirken taler om og som vi 
nu atter engang har hilst 
velkommen, det Guds rige 
vi synger om i salmerne 
igennem kirkeårets mange 
søndage, det Guds rige vi 
bekender os til i trosbeken-
delsen og i gudstjenestens 
liturgi, det guds rige er ikke 
umiddelbart synligt og til 
at få øje på. Snarere ofte 
tværtimod. 

Hvorfor begynde et nyt 
kirkeår?
Hvorfor fejre jul, påske og 
pinse? Hvorfor atter en 
gang hilse disse højtider og 
også alle de almindelige 
søndage velkommen. 
Når nu alting vedbliver 
med at være ved det gamle. 
Dvs. uden ændring og hvad 
skal vi så med det? 

Hvad er kristendom?
Kristendom, kristenliv og 
tro det er at forstå, for det 
er også en viljessag, det er 
at indse, at vores fortid, 
med alt hvad den bærer på 
af skyld og svigt, som ikke 
står til at ændre – det er at 
forstå, at vores nutid, dvs. 
det øjeblik vi befinder os i 

nu – det er at forstå at vores 
fremtid, hvor døden jo også 
er med, at det med Kristus 
er blevet samlet i eet. 
Nemlig i Guds evige NU. 
Kristendom og kristenliv 
det er, selvom vort liv det 
måske bær’ på både svigt 
og skyld; måske er svært, 
skrøbeligt og til tider håb-
løst,  kristendom det at vide 
sig omfattet af Gud i Jesu 
navn. 
NU og altid,  selvom det 
ikke er til at fatte.

gentagelsen værd
Livet er en evig kamp mel-
lem godt og ondt – mellem 
liv og død, smerte, sorg og 
glæde. 

Sådan vil livet formentlig 
fortsætte uændret, også i 
det nye kirkeår.

Evangeliet er dog, at Gud 
blev menneske i Kristus,  
som endnu en modsæt-
ning. Fordi Guds kærlig-
hed, fordi Guds tilgivelse, 
fordi Guds barmhjertighed 
og Nåde altid, og til enhver 
tid vil stå i kontrast til den-
ne vores så sammensatte, 
syndige og selvoptagede 
verden.  

Gud blev menneske. Ska-
ber ordet blev kød. Det er 
sket og det sker, hvor ordet 
om syndernes forladelse 
det modtages.  

Er du måske i tvivl, så 
husk på hvad der blev sagt 
til dig i dåben, da Gud med 
dit navns nævnelse sagde:

“Se jeg vil – trods dine 
svigt, din skyld, din tvivl 

- altid alligevel være med 
dig alle dine livs dage indtil 
verdens ende”.

Det er det vi skal give os 
i vold i det kirkeår vi er 
begyndt, og som er genta-
gelsen værd.
Godt nyt Kirkeår

MICHAeL nISSen

Vær velkom-
men, Herrens 
år, og velkom-
men herhid!
Herrens år med 
vor Guds velbe-
hag nu bringer 
os glæde hver 
Herrens dag.
Velkommen, 
nytår, og vel-
kommen her!
Dansk advents-
salme

Grundtvig
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Det sker

deCember  

03.12. KL. 12.00:
TORSDAGSTRÆF - 
JULEAFSLUTNING

06.12 KL. 16.00:
MUSIKGUDSTJENESTE MED 
SANG

15.12 KL. 09.30:
DET STØRSTE FOR DE 
MINDSTE, 0-3 ÅR

16.12. KL.10.00:
DET STØRSTE FOR DE 
MINDRE, 3-6 ÅR

18.12 
DET STØRSTE FOR DE 
STØRRE , 0.-4. KLASSE  
KL. 08.30, 5-9. KLASSE 
KL. 09.15 SAMT ULSTRUP 
EFTERSKOLE KL. 10.30

jANuAr   

14.01 KL. 17.00:
SKUMRINGSSTUND 

20.01 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE 

28.01 KL. 09.30-11.30:
TORSDAGSTRÆF 

31.01 KL. 16.00:
MUSIKGUDSTJENESTE MED
SAXOFON OG TVÆRFLØJTE  
 
FebruAr

11.02 KL.09.30:
TORSDAGSTRÆF

17.02 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

25.02.KL. 09.30:
TORSDAGSTRÆF

Var der i søndagens prædi-
ken nogle ord, der særligt 
nåede dit hjerte eller et 
tema, som du gerne vil 
diskutere, ha´ uddybet.... 
eller andet..

Du er velkommen til at 
sende en mail til mig via 
annb@km.dk  - hvis du 
ønsker, at jeg sender dig 
søndagens prædiken via 
mail -  eller du kan få en 

Modtag søndagens 
prædiken via mail

kopi tilsendt med posten.

Og husk, at du via mobil-
telefon og sms stadig kan 
modtage nogle ´små vinger 
af lys` - gode ord fra bibe-
len, salmebogen, et digt 
el. lign. - ca. 1-2 gange om 
ugen. Tilmeld dig enten via 
mail eller mit mobil 
nr.: 2426 0033.

SAxofonISterne,
 SArAH eLgetI og MArIAnne 

MArKMAnn-erIKSen

søndag d. 6. december 
samt søndag d. 31. januar 
vil der atter være mu-
sikgudstjeneste i Vig kirke 
- begge dagene kl. 16 - hvor 
formen vil være á la Skum-
ringsstunderne, dvs. ord og 
toner veksler meditativt.

Høvekoret - med korle-
der Vibeke Aggeboe - med-
virker v. december guds-
tjenesten. Og ved januar 
gudstjenesten medvirker 
Elgeti-Eriksen duoen, der 
består af Sarah Elgiti på 

tenorsaxofon/tværfløje 
samt Marianne Markmann-
Eriksen på alt- og baryton-
saxofon.  

Parkering ved Vig Kirke
det er indimellem kaotisk 
at få parkeret sin bil i nær-
heden af Vig Kirke, når der 
er mange om pladserne. 
Især på Enghavevej bliver 

vejen hurtig ufremkomme-
lig. Tag gerne hensyn, når I 
parkerer jeres bil, så vejens 
beboere ikke bliver gene-
ret unødigt! 

Søndags musikgudstjenester 
i Vig Kirke
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Vig Sogn

Og hvad har denne smukke 
sang, der udtrykker sko-
vens dybe stille ro, så 
med Les Misèrables, der 
handler om liv og død, 
kærlighed og had, uret og 
retfærdighed og om ufor-
sonlighed og tilgivelse, at 
gøre?  

Forklaringen kommer 
her!

I vores lille familie holder 
vi en forårsfest hvert år i 
maj måned, hvor vi blandt 
andet synger salmer og 
sange.

I år, da vi sangglade 
festdeltagere netop afslut-
ter en sang, hører vi en 
klar pigestemme inde fra 
børneværelset synge, I 
skovens dybe stille ro.

Da pigen mærker den 
nysgerrige ro, der breder 
sig, tier hun med sangen.

Hendes far har dog straks 
genkendt sin 8 årige dat-
ters stemme, og fortæller at 
hun skal synge denne sang 

Salmestafetten
At tage imod og have mod 
til at sige ,Ja` til at overtage 
”Salmestafetten”, for her-
efter at skulle komme med 
et indlæg med det mål at 
kunne viderebringe en per-
sonlig oplevelse af, hvad en 
salme kan betyde for èn, er 
en virkelig udfordring.

Jeg har her valgt ikke at 
tage en salme (defineret 
som en sang med et kri-
stent indhold), men en al-
mindelig dansk sang, som 
til tider bliver brugt i kirken 
ved ”årstidsgudstjenester” 
og begravelser.

I skovens dybe stille ro, 
der først fejlagtigt blev 
antaget at være skrevet af 
H.C. Andersen, men senere 
viste sig at være en af J. Fritz 
E. Andersens sange udgivet 
i 1864 i en samling sange 
til skolebrug. De to strofer, 
som sangen består af, kræ-
ver ikke de store analyti-
ske og tolkningsmæssige 
kundskaber for at kunne 
forstå det klare og enkle 
stemningsbillede der gives 
udtryk for. Melodien yder 
da også sit til at fuldende 
roen og balancen. Det er en 
smuk stemningsfyldt sang 
med stille ro og idyllisk 
fred – hvor landsbyklokken 
lyder ned, bebuder aften-
fred.

Jeg har valgt den, fordi 
den trækker en linje tilbage 
til min egen optagelse i et 
skolekor og en pil frem til 
Les Misèrables. 

nIeLS-erIK SKov, HøJBy

nIeLS-erIK SKov

til en optagelsesprøve på 
Det Ny Teater, hvor de er i 
gang med opsættelsen af 
Les Misèrables.

Og sandelig - denne lille 
spinkel pige, Sarah, stil-
ler sig op og synger de to 
strofer med en så klar og 
rørende sangstemme, at 
der bliver tørret en hel del 
frempiblende tilhørertårer 
væk fra øjenkrogene. 

Sarah bestod optagel-
sesprøven, og hun har nu 
en rolle, hvor hun står helt 
alene på scenen og synger 
i Les Misèrables – tre gange 
om ugen.

En bestået prøve ved 
hjælp af en smuk dansk 
sang og til en rolle i Hugos 
forestilling: ”De elendige”.

med sætninger som: 
Se ned og se hvor tigger-
flokken bor.
Se ned og vis os lidt næste-
kærlighed.
Se ned og se et menneske – 
din bror.
Jeg tror at salmerne og 
sangene er med til at give 
forståelse for vores religiø-
se og verdslige verden.
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Vig Sogn

kunstner udi åndelige bil-
leder og digte - Lone Niel-
sen, Nykøbing Sj. – udstiller 
for tiden knap 30 af sine 
malerier i Vig Præstegårds 
konfirmandstue samt præ-
stekontor. Alle er velkomne 
til at kigge forbi og se dem. 
Sæt et par minutter af til 
hvert billede og fordyb dig 
derefter i kun ét eller to af 
billederne – de, der særligt 
bevæger dig! 

Lone Nielsen har fået 
skænket et unikt håndelag 
til at videregive nogle af de 
udtryk, billeder, budskaber 
fra højeste sted, der skabes 
i hende. De er kraftfulde på 
deres egen enkle og stærke 
måde. Lad billederne selv 
´tale` til dig, som ser dem. 

Åndelige billeder i Vig Præstegård

Her et af Lone Nielsens digte  –
 ”i de dybe smertenætter”:
I de dybe smertenætter
hvor alt hører op og du tror, 
at du skal dø, er jeg dig nærmere end før,
og lægger ømt min kind imod din,
og min hånd imod dit hjerte.

I de dybe smertenætter, 
hvor du trordig værdiløs, 
uelsket, fortabt, er jeg
dig nærmere end før og hvisker
tyst i dit øre: ”Du er aldrig alene,
jeg er her”.

I de dybe smertenætter, 
hvor du, svøbt i modløshedens 
mareridt og ensomhedens tomrum, 
tror dig forladt, minder jeg dig om, 
at du er en lysets engel,
”løftende livet på jorden”.

Hold om livet med bløde 
hænder, det er helligt. En 
glædelig forventnings-ad-

ventstid og højtid, ønskes 
I alle. Lad højtiden spire 
nænsomt frem!

Annette Berg,
SognepræSt vIg.
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Det sker

NOVember

29.11 KL. 19.30:
GUDSTJENESTE
OG ÅBENT HUS

deCember

03.12 KL. 14.00:
JULEMØDE 

13.12 KL. 16.00:
GUDSTJENESTE MED 
LUCIAOPTOG

15.12  KL. 09.15:
GUDSTJENESTE MED 
KRYBBESPIL

18.12 KL. 08.30:
JULEGUDSTJENESTE

24.12. KL. 15.00 og 16.30:
JULEGUDSTJENESTE

jANuAr

05.01 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

21.01 KL. 14.00:
SOGNETS EFTERMIDDAG

27.01 KL. 13.00:
MINI-KONFIRMANDER

FebruAr 

02.02 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

14.02 KL. 10.00:
FASTELAVNSGUDSTJENESTE

25.02 KL. 14.00:
SOGNETS EFTERMIDDAG

mArTs

02.03 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

Før gudstjenesten den 13. 
december kl. 16.00 vil der i  
anledning af Klimatopmø-
det i København blive ringet 
i ekstra lang tid med kirke-
klokkerne, nemlig fra kl. 
15.00 til kl. 16.00.  Danske 
Kirkers Råds Klimagruppe, 
hvor Biskoppen over Roskil-
de stift Peter Fischer-Møller 
er medlem, anbefaler, at 
man i alle pastorater, hvor  
præst og menighedsråd 
er enige om det, kalder til 
lokale gudstjenester søndag 
den 13. december  om ef-
termiddagen i anledning af 
FNs meget vigtige og meget 
omtalte klimatopmøde i 
København.I Københavns 
Domkirke holdes der en stor 
økumenisk gudstjeneste, 
som kl. 15.00 afsluttes med 
en ringning bestående af 
350 klokkeslag svarende til 
de 350 ppm (molekyler pr. 
mill.) som FNs Klimapanel 
mener er den øverste græn-
se for CO2 i atmosfæren, hvis 
den globale opvarmning 
skal kunne holdes inden-
for 2 grader.Via Kirkernes 
Verdensråd er opfordringen 
gået ud til alverdens kirker. 
Klokkerne vil ringe gennem 
alle tidszonerne fra Fiji i Stil-
lehavet, hvor dagen begyn-
der, over Europa til USA. Der 
er imidlertid her i Danmark 
opstået tvivl om karakteren 
af den foreslåede ringning. 
Der er blevet stillet spørgs-

Klokkerne ringer for 
klimaet

mål i Folketingens Kirkeud-
valg om sagen. Kirkemini-
steren oplyste, at en verdslig 
ringning med landets 
kirkeklokker ville kræve 
en ministeriel tilladelse, og 
ministeriet var ikke blevet 
søgt om en sådan. På den 
baggrund skriver biskoppen 
i skrivelse til menighedsråd 
og præster bl.a.:

"Folkekirkens biskopper 
har erklæret sig enige i, at 
den foreslåede ringning er 
et rent kirkeligt anliggende, 
og at det er de lokale me-
nighedsråd, der har kom-
petencen til at beslutte, 
om man ønsker at der skal 
ringes med kirkeklokkerne i 
anledning af gudstjenesten 
i København og eventuelt 
lokale gudstjenester". 

Nr. Asmindrup menigheds-
råd og præst har valgt at 
følge biskoppens anbefa-
ling.

Derfor bliver der en times 
klokkeringning i forbindelse 
med gudstjenesten kl. 16.00.
                                                                                                                                            

egon nIeLSen

nr. ASMIndrUpS KLoKKe  frA 1646
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Nr. Asmindrup Sogn

Krybbespil

dAgpLeJenS JULetræSfeSt I præStegården 2008 Med BeSøg Af JULeMAnden.

Åbent hus
Efter gudstjenesten den 
29. november, 1. søndag 
i advent, er der åbent hus 
med kaffe og samvær i 
Præstegården. Trompetist 
Erling Skovdal medvirker 
ved gudstjenesten. 

julemøde 
Torsdag den 3. december 
kl. 14.00 er der julemøde i 
Præstegården.

 Henning Hansen fortæl-
ler med udgangspunkt i 

børn i 9-10 års alderen er 
nysgerrige og spørgende. De 
er optagede af spørgsmål 
om tro, samvittighed, om 
godt og ondt, himmel og 
jord. Derfor tilbyder vi et 
undervisningsforløb over 
et par måneder til børn på 
3. klassetrin. Vi kalder dem 
mini-konfirmander.

 Formen er præget af leg 
og fortælling, svarende til de 
9-10 åriges måde at tilegne 
sig nye ting på. Børnene 

salmen ”Julen har engle-
lyd”.

Lisbeth og Verner Stilling 
Jensen, Fårevejle, opfører 
H.C. Andersens eventyr:  
Den lille pige med svovl-
stikkerne. 

Vi skal naturligvis også 
høre julehistorier og synge 
julen ind med vore dejlige 
salmer.

Traditionen tro afsluttes 
julemødet i Præstegårdens 
stuer.

Familiegudstjenester
3. søndag i advent, 13. 
december kl. 16.00, er der 
familiegudstjeneste med 
Lucia-optog og kor ved 
elever fra Nr. Asmindrup 
Skole.    

juleaften
Ved de to gudstjenester 
juleaften  kl. 15.00 og 16.30 
medvirker trompetist  Jeppe 
Nielsen.

den 15. december kl. 9.15 er der julegudstjeneste med kryb-
bespil for dagplejebørn og Nr. Asmindrup Børnehave.  Efter  
gudstjenesten er der julefest i konfirmandstuen med jule-
træ og julemand. Forældre og bedsteforældre er hjerteligt 
velkomne. 

den 18. december  kl. 9.15 er der julegudstjeneste med 
krybbespil for eleverne fra Nr. Asmindrup Skole.

Mini-konfirmand – hvad er det?
kommer til at høre bibels-
historie, synge, tegne og 
klippe. Vi går på opdagelse 
i kirken og ser og rører ved 
døbefont og alter og hører 
om dåb og nadver. På den 
måde lever de sig ind i de bi-
belske fortællinger og lader 
fortællingerne mødes med 
deres egne erfaringer.

Man behøver ikke at 
være døbt for være mini-
konfirmand. Og det er ikke 
nødvendigt at være mini-

konfirmand for senere at 
blive konfirmeret

  Timerne ligger en efter-
middag om ugen – onsdag 
- fra kl. 13.00 -14.30. 

Vi begynder onsdag, den 
27. januar, og følgende 
onsdage til og med den 25. 
marts bortset fra den 10. 
februar. Børnene bliver 
hentet i skolen og fulgt tilba-
ge.  I begyndelsen af januar 
modtager børnene/foræl-
drene et brev om tilmelding.
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Nr. Asmindrup Sogn

Nyt fra menighedsrådet

genvalg 
Inden det nye kirkeårs 
begyndelse skal der hvert 
år vælges formand og næst-
formand.

Egon Nielsen blev gen-
valgt som formand og Hen-
ning Hansen som næstfor-
mand.

Ny kontaktperson
Vagn Andersen har været 
kontaktperson, dvs. menig-
hedsrådets personalechef, 
i de sidste fem år, men 
ønskede ikke at fortsætte.
I stedet blev Eva Jensen 

valgt. Vi siger Vagn tak for 
hans arbejde som kontakt-
person både i forhold til de 
ansatte og til menigheds-
rådet.

egon nIeLSen

 
julehjælp
Det er ikke alle menne-
sker i vores materielt rige 
samfund, der har råd til 
at fejre jul som de fleste 
andre. Familier eller enlige 
i Nr. Asmindrup Sogn, der 
har brug for en økonomisk 
håndsrækning til at fejre 
jul, har mulighed for at 

søge Menighedsplejen om 
julehjælp (købmands/slag-
terkurv). Ansøgning sendes 
skriftligt til sognepræsten 
senest den 7. december.

Bidrag til Menighedsple-
jen kan indbetales i Spa-
rekassen Sjælland - konto 
0517 1016990.

På forhånd tak.

Med ønsket om, at julen 
bringer os alle velsignet 
bud

HennIng HAnSen

sognets eftermiddag
Torsdag den 25. februar kl. 
14.00 Aage Brøns Petersen, 
Føllenslev: "Et jævnt og 
muntert, virksomt liv på 
jord om Forandringens År 
1959 til nu".

Fastelavn
den 14. februar kl. 10.00 er 
der fastelavnsgudstjeneste.

Børn i alle aldre må me-
get gerne være udklædte.

Efter gudstjenesten 
slår vi katten af tønden i 
Præstegården og spiser 
fastelavnsboller og drikker 
sodavand/kaffe. 

Torsdag den  21. januar kl. 
14.00 er der sognets efter-
middag. 
Henrik Swane: 
”Mit spanske eventyr – 
1962 –2005”. 
”Det var i Spanien, at jeg 
fandt mig selv, da jeg i 
begyndelsen af 60erne be-
sluttede, at jeg skulle være 
fotograf i stedet for maler...
Jeg fik faktisk først helt ro 
i sindet, da jeg fandt ud af, 
at jeg skulle være fotograf” 
fortæller Henrik Swane.
Lecia-kammeraet har været 
hans uundværlige værktøj.

Det er blevet til mange 
billeder og rejser gennem 
årene, omkring 250.000 
lysbilleder, som han bl.a. 
bruger i sine foredrag.  
Henrik Swane opsøgte      
allerede som ung de skæve 

Ællingen var en Swane
miljøer og fotograferede 
for eksempel sigøjnere i 
Spanien. 

Hans billeder af sigøj-
nere bragte ham som helt 
ung både i husarrest og 
detention i Spanien, hvor 
man i Franco-årene mente, 
at de kunne være skadelig 
propaganda og truede med 
at brænde dem. 

Det gjorde man dog ikke. 
Som Henrik Swane fortæl-
ler: "Fordi jeg havde gode 
forbindelser med den dan-
ske ambassade i Madrid, 
som hjalp mig". 

”I Spanien følte jeg mig 
lidt som den grimme æl-
ling, der bliver til en svane. 
Folk forventede ikke, jeg 
skulle være ligesom dem, 
fordi jeg jo kom fra et andet 
land, og jeg havde nogle 

gode år med kærester..." 
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deCember

09.12. Kl. 14.00:
JULEMØDE MED 
RUNA KÄHLER

11.12. KL. 9.00 – 12.00:
JUL FOR DAGPLEJEBØRN

13.12 kl. 16.00:
LUCIAOPTOG

18.12 Kl. 9.30:
SKOLENS JULEGUDS-
TJENESTE

20.12. Kl. 11.00:
DE NI LÆSNINGER

24.12. Kl. 10.30:
GUDSTJENESTE  I
”FÆLLESSTUEN”

jANuAr

KIRKEN ER LUKKET

FebruAr

KIRKEN ER LUKKET
                           
07.02.12.30-15:
RECETION
                           
09.02.KL.14.30: 
GUDSTJENESTE  I
”FÆLLESSTUEN
 
14.02 KL. SE SIDE 10
KIRKE OG KRO

Det sker

Øverst fra venstre  Laurits, Cecilie, Kathrine, Juri, Laurits, 
Freja og Niels Christian.
Nederst fra venstre: Sarah, Rosa, Luna,  Mathias, Jesper, 
Christoffer, Martin. (På billedet mangler Jack og Malthe).

Årets minikonfirmander
Disse livlige og glade minikonfirmander begyndte i sep-
tember og er hver tirsdag løbet op ad kirkebakken for at 
komme op til vores kirke og præstegård for at lære vores 
kirke at kende og om vores kristne baggrund.

Luciaoptog 
Søndag  den  13. december  
kl. 16.00 er gudstjenesten  
i vores kirke en børne og 
familiegudstjeneste. 

Traditionen tro skal vi se 
børnene bære Fredslyset 
ind i mørket og høre bør-
nenes klare sangstemmer. 

Fredslyset som hvert år 
tændes i Jesu fødselskirke 
i Bethlehem – bringes 
dernæst som en stafet ud 
i hele verden i håb om, 
at freden må brede sig i 
verden og i mennesker. 
Du kan få dit Fredslys med 
hjem, hvis du medbringer 
en lille olielampe eller 
lign.  til Lucia eller jule-
gudstjenesten.

“de Ni Læsninger”
Søndag den 20. december 
kl. 11.00. 
Vi indleder traditionen tro 
juleugen med De Ni Læs-
ninger .

Til denne gudstjeneste 
hører vi ni udvalgte læs-
ninger, som tager menig-
heden med gennem hele 
den bibelske fortælling fra 
begyndelsen til fuldendel-
sen. Læsningerne omkran-
ses af fælles salmesang og 
afsluttes med et glas vin i 
våbenhuset.
Har du lyst til at være en af 
læserne, så kontakt 
Michael Nissen. 

I begyndelsen 
var Ordet, og 
Ordet var hos 
Gud, og Ordet 
var Gud. 

Johs. vers 1
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Egebjerg Sogn

Gå ikke glip af forfatteren 
Runa Kähler!
Onsdag den 9. december kl. 19.30
”En eminent og en af de bedste danske fortællere” – sådan 
karakteriseres Runa Kähler, der er cand. mag, forfatter og 
foredragsholder. Kom og oplev hende og hendes underfun-
dige, humoristiske fortællerevne. Runa Kähler fortæller om 
sine juleerfaringer, der spænder over minderne fra hendes  
fynske barndoms jul, videre til jul i Østafrika, i Manila, på 
Filippinerne, på Mallorca og på et dansk plejehjem. Mødet 
foregår i konfirmandstuen. Adgang fra Kirkens p-plads.

Nyt fra menighedsrådet

kirke - kro  
Et ordsprog siger, at det er 
bedre at sidde på kroen 
og tænke på kirken end 
omvendt!
Hvorfor ikke gøre begge 
dele den 14. februar?

Da vores egen kirke holder 
lukket, planlægger vi,  sam-
men at tage til gudstjeneste 
i en kirke på Sjælland.

Efter Gudstjenesten vil vi 
alle gå på kro og spise en 
hyggelig frokost sammen, 

for egen regning. Stedet for 
Kirke og Kro er endnu ikke 
fastlagt, men det vil blive 
meddelt på hjemmesiden 
og i udhængsskabet. Sam-
kørsel arrangeres. Tilmel-
ding til sognepræsten.

sOgNeiNdsAmLiNg: Vi har brug for din hjælp!
Søndag den 7. marts 2010 er Egebjerg Sogn atter med til 

at samle ind til Folkekirkens Nødhjælp. Indsamlingen har 
fokus på sult og med et tvist af klima. Klimaforandringer 
betyder, at antallet af sultende stiger, og rammer de fattige 
særlig hårdt, fordi de hverken har råd eller teknologi til at 
sikre sig. Derfor meld dig som indsamler ved i god tid, at 
kontakte Didde Dich, tlf. 59 32 84 66 eller til  sognepræsten.

egebjerg kirke lukker!
Men glæd dig over, at det 
gudskelov kun er i januar 
og i februar måned i det 
nye år 2010. Kirken skal 
nemlig kalkes indvendig. 
Orgel og alter skal pakkes 
ind og beskyttes og stillad-
ser sættes op. Der henvises 
derfor i disse 2 måneder 

til gudstjenesterne i vore 
gode nabosogne. Man er 
velkommen til at benytte 
kirkebilen. Begravelser, 
bisættelser, bryllupper vil 
i perioden foregå fra Vig 
Kirke og Nr. Asmindrup 
Kirke.

Kirken genåbnes søndag 
den 7. marts 2010.

planlagte 
menighedsrådsmøder: 

Torsdagene 14. januar og 
25. marts 2010 kl. 19.00. 
Møderne er offentlige og 
finder sted i præstegårdens 
konfirmandstue. Adgang 
fra Kirkens p-plads. Dags-
orden kan ses på kirkens 
hjemmeside 14 dage før.
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Egebjerg Sogn

RECEPTION
Søndag den 7. februar 
fra kl. 12.30 – 15.00
Kom og vær med…

Vi vil sige Vagn hjertelig 
tak for mange gode og tro 
år med en festlig RECEP-
TION i Konfirmandstuen 
og håber, at rigtig mange af 
hans venner, familie, kolle-
ger og naboer vil komme og 
være med til at ønske ham 
mange gode pensionist år. 

SnArt StIger grAver vAgn Af HeSten og går på penSIon

En familiekrønike slutter i Egebjerg
Vagn Jensen har valgt at gå 
på pension efter mere end 
31 år i embedet. Dermed er 
en familiekrønike slut for 
Egebjerg Kirke. For Vagn 
afløste sin far i 1978, der 
havde været graver siden 
1942. Så “Vagn og Far” har 
tilsammen beklædt embe-
det i næsten 70 år. 

Næsten født til embedet
Vagn er nummer 2 ud af en 
søskendeflok på 7. Han er 
uddannet smed hos sme-
den i Egebjerg. Efter sol-
datertiden ved luftværns-
artilleriet arbejdede Vagn 
bl.a. 11 år hos smeden i 
Gislinge, indtil han overtog 
graverjobbet efter sin far i 
1978. 

I de 70 år Vagn og hans 
far har været gravere – har 
der kun været 3 præster. 
“Egebjerg Kirke har sin helt 

egen ro og stabilitet. Her 
har kun været gode og for-
nuftige præster, formænd 
og menighedsråd”. Jeg vil 
savne dem alle, siger Vagn.

31 år med forandringer
”Indtil 1994 gravede vi med 
spade og skovl”, fortæller 
Vagn. ”Den gang var der 
flest kistebegravelser, og 
det var ikke usædvanligt, 
at jeg gravede 4 grave på 
kun 2 uger. Det bliver man 
stærk og træt af”, smiler 
han. Først i 1984 fik han 
medhjælperen Irene 
Larsen, der for 15 år siden 
blev afløst af Yvonne, som 
er møgsur over, at Vagn 
rejser: ”Nu har det taget 
mig 15 år, at lære Vagn, 
hvordan jeg vil ha’ det – 
og så rejser han!”, smiler 
Yvonne, mens Vagn storgri-
ner!

Vagn har noteret alle 
begravelser i en logbog fra 
1800-tallet. Men snart skal 
alt være på PC. ”Jeg kunne 
godt være blevet ved,” siger 
han. ”Men det er for sent 
for mig, at gå ind i compu-
teralderen – så tidspunktet 
er det rigtige,” slutter Vagn.

 
Vagn vil dog stadig være 

aktiv og bl.a. hjælpe svoge-
ren på hans minkfarm og 
fiske på Isefjorden fra sin 
nye jolle. Vagn lover stadig 
at komme til gudstjeneste i 
Egebjerg Kirke – og måske, 
går han også lige en runde, 
for at se, om Yvonne og den 
nye graver gør det ordent-
ligt!

Vi ønsker Vagn al mulig 
held og lykke!  Læs mere 
på egebjergkirke.dk

præSten og MenIgHedSrådet.
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Adresser

besøg på sygehuset
Kontakt venligst din sognepræst

kirkebiler
De tre sognes kirkebil kører til samtlige gudstjene-
ster, 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.

Praktisk information

Foto, forside: Tom Bruun
Tryk: Trundholm Tryk 4560 Vig
Ansvarshavende redaktør: Michael Nissen

Kirkebladet

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 åben 
mandag-torsdag 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

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, Englandsbakken 24, 
4500 Nykøbing telefon 59 32 88 00

DATO    VIG  NR. ASMINDRUP  EGEBJERG

Gudstjenester

29. NOVEMBER    1. S. I ADVENT           10.30 BERG 19.30 HANSEN                  16.00 NISSEN

6. DECEMBER    2. S. I ADVENT            16.00 BERG 10.30 BERG                         10.30 NISSEN

13. DECEMBER    3. S. I ADVENT 10.00 BERG 16.00 HANSEN                   16.00 NISSEN

20. DECEMBER    4. S. I ADVENT           09.00  HANSEN 10. 30 HANSEN                  11.00 NISSEN

24. DECEMBER    JULEAFTEN 14.30 +16 BERG      15.+16.30 HANSEN         16.00 NISSEN

25. DECEMBER    JULEDAG 10.30 BERG              10.30 HANSEN                   10.30 NISSEN

26. DECEMBER    2. JULEDAG 11.00 BERG 09.30 BERG                             

27. DECEMBER    JULESØNDAG  10.00 HANSEN 11.00 HØRBO

1. JANUAR            NYTÅRSDAG              16.00 BERG              16.00 HANSEN                   16.00 HØRBO                 

3. JANUAR HEL.3 KONGER 10.00 BERG 10.00 HANSEN                   09.30 WILLERT

10. JANUAR 1. S. E. H.3 K.  09.00 HANSEN 10.30 HANSEN 

17. JANUAR 2. S. E. H.3 K.     10.30 BERG 09.00 BERG

24. JANUAR S. S. E. H.3 K 10.30 BERG             10.00 HANSEN

31. JANUAR          SEPTUAGESIMA 16.00 BERG 10.00 HANSEN

7. FEBRUAR          SEXAGESIMA    10.30 BERG 09.00 BERG

14. FEBRUAR         FASTELAVN 09.00 HANSEN 10.30 HANSEN

21. FEBRUAR         1. S. I. FASTEN               10.00 BERG 10.00 HANSEN

28. FEBRUAR         2. S. I. FASTEN   10.00 BERG 10.00 HANSEN 

7. MARTS                 3. S. I. FASTEN                09.00 BERG 10.00 HANSEN                   10.00 NISSEN


