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Nr. Asmindrup kirke

Egebjerg kirke

Kirke på hjul

s. 3

Kampsoldat i
Helmand
Afghanistan s.10

Sognepræst annette berg, vig kirke

Du har et
valg
Kærlighed – den største
kreative kraft
En collegelærer fik sin sociologklasse til at gå ind i Baltimores slumkvarterer for
at få case historier om 200
unge drenge. De blev bedt
om at skrive en vurdering af
hver enkelt drengs fremtid.
I hvert eneste tilfælde skrev
studenterne: ”Han har ikke
en chance”. Femogtyve år
senere faldt en anden collegelærer over den tidligere
undersøgelse. Han fik sine
studenter til at følge op på
projektet for at se, hvad der
var sket med disse drenge.
Bortset fra 20 drenge, der
enten var flyttet væk eller var
døde, fandt studenterne ud
af, at 176 ud af de resterende
180 drenge havde opnået
mere end almindelig succes
som sagførere, læger, forretningsmænd.
Læreren var forbløffet og
besluttede at udforske sagen yderligere. Heldigvis
boede alle mændene i området, så han var i stand til at
tale med hver enkelt. ”Hvad
er grunden til din succes?”
Hver gang kom svaret med
sindsbevægelse: ”Det er

min lærers skyld.” Læreren
levede stadig, så han opsøgte hende og spurgte den
gamle, men stadig åndsfriske dame, hvilken magisk
formel hun havde brugt til
at trække disse drenge ud af
slummen og ind i vellykkede
præstationer.
Lærerens øjne funklede,
og der kom et smil hen over
hendes læber ”Det er i virkeligheden ganske enkelt”,
sagde hun. ”Jeg elskede de
drenge.”

Vi har magten til at
vælge
I forbindelse med sommerens grufulde massakre i Norge, udtalte en ung norsk pige,
der overlevede Utøya disse
ord: ”Hvis én mand kan vise
så meget had, tænk så hvor
meget kærlighed vi alle kan
vise sammen". Vi har magten
til at vælge, hvad vi sender ud
fortsættes side1
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Ordet fra præsten
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mod andre. Alt kan vi tage fra
et menneske undtagen én
ting: friheden til at vælge sin
holdning under ethvert givet
sæt af omstændigheder, til at
vælge sin egen vej. Den magt
er vores største gave, udfordring og ansvar. Vi kan gøre
verden grim. Vi kan gøre verden smuk. Vi kan give næring
til negative tanker, mønstre,
dømninger. Vi kan bryde mørkets magt ved at give næring
til skønheden, til tanker, der
løfter og ord, der bekræfter.
Selv med de allermindste
bitte små justeringer kan vi
få kærligheden til at vokse og
angsten til at mindskes.

”Engle i dit hår”
Hedder en af de bøger, som
blev min sommerferie læsning, og som jeg varmt kan
anbefale. Helt vidunderligt
åbner den op for e n verden
af engle. Bogens irske forfatter, Lorna Byrne, blev allerede som 2 årig diagnosticeret
som retarderet; men hun talte såmænd blot med engle og
kunne se og høre fantastiske
ting, som andre ikke på samme vis har adgang til. Hun
siger, at vi er alle omgivet af
hjælpere, engle, der ønsker

at hjælpe os med ALT, hvad
vi overhovedet kan finde på
at bede om. De støtter, skærmer, guider og vejleder os.
De har masser af humor, og
de kan også lide at drille os,
afprøve vores tålmodighed
etc. Alt sammen af kærlighed
og med samme bevæggrund:
for at vi kan lære at se mere
klart og dybt, udvide vores
syn på, hvad der er muligt,
lære at strække vores sjæl.
Med andre ord, så vi lærer
kærlighedens magiske, guddommelige, eviggyldige kraft
at kende i vores hjerte.

Kristus-vejen
Vi er hver som én medskabere af alt det, der giver
tomme net, og med-skabere
af alt det, der giver fyldte net.
Vi er så småt ved at lære, at
jo mere begrænsede vi er, jo
mere begrænset bliver vores liv. Jo mere får vi af dét, vi
mindst ønsker.
Så hvis du ønsker mere
kærlighed i verden, så begynd med dig selv! Luk for
hanen med smålighed, bagtalelse, fordømmelse, misundelse. Åbn for hanen med
anerkendelse, bekræftelse,
accept, tillid.

Når vi giver næring og gode
vækstvilkår til kærlighedens
magiske, kreative og forvandelne kraft – og forener den
- så vokser ikke blot vi selv i
skønhed, mod, værdighed,
mening og kærlighed – det
gør HELE VERDEN.
Det er bl.a. dele af Kristusvejen, sådan som jeg forstår
det. Den vej, som han viste og
viser os, og som ikke engang
had, ondskab, angst eller død
kan sætte en stopper for.

»Vi tror, en kærlig Gud
har brug for disse hænder,
og det i dag er os,
han fuld af ømhed sender
ad Kristus-vejen ud
mod grænser, ingen kender«.
Lars Busk Sørensen,
1991

I ønskes alle et smukt efterår.
Annette berg

Fællesarrangement

Kirkehøjskole
8. oktober
Lørdag, den 8.oktober kl.
14.00 er der Kirkehøjskole
for provstiet i Odsherred i
Vallekilde præstegård.
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Eftermiddagens program er
'Luther og folkekirken'.
Valgmenighedspræst Janne
Sulkær (og Michael Nissen) er
tovholder. Karin og Jens Kirk
er værter.
Forløbet for arrangementet
er:

Oplæg og kaffe. Herefter er
der drøftelser i grupper i en
times tid.
Eftermiddagen slutter med en
kort andagt i Vallekilde kirke
ca. 16.30.
Arrangementet er færdigt kl.
17.00.

Det sker

NOVEMBER

SEPTEMBER

06.11. KL. 16.00:
LYSET SKINNER I MØRKET

11.09. KL. 10.30:
HØSTGUDSTJENESTE OG
KIRKEKAFFE
14.09. KL. 07.55-09.20:
KONFIRMAND UNDERVISNINGEN BEGYNDER I VIG
PRÆSTEGÅRD
21.09. KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
I VIG PRÆSTEGÅRD
28.09. KL. 16.00-17.00
FÆLLESSANGTIME FOR ALLE
I VIG PRÆSTEGÅRD

10.11. KL. 09.30:
TORSDAGSTRÆF
16.11. KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
20.11. KL. 16.00:
KONCERT MED ORD I VIG
KIRKE
24.11. KL. 09.30:
TORSDAGSTRÆF

29.09. KL. 09.30-11.30:
TORSDAGSTRÆF I VIG
PRÆSTEGÅRD
OKTOBER
02.10. kl. 16.00:
KONFIRMAND-INTRO-GUDSTJENESTE MED GOSPEL
08.10. KL. 14-17:
KIRKEHØJSKOLE I
VALLEKILDE
12.10. KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
13.10. KL. 09.30 OG 27.10.
KL. 09.30:
TORSDAGSTRÆF
23.10 KL. 10.30:
GUDSTJENESTE MED SANG
27.10. KL. 16.30:
SKUMRINGSSTUND OG SPIL
DANSK DAG I VIG KIRKE
30.10. KL. 09.45
KIRKE PÅ HJUL

Piet Hein

Hvorfor mon
folk går rundt
og kun har
blik for trist og
ondt? –
Jeg undres ved
hver lysplet
på min vej og
tænker: Gud er
god endda,
for han har
sagt: Halleluja
- han kunne
liså godt ha
sagt:
Hallelunej.

18. september
Denne søndag henviser vi
til gudstjeneste i Nr. Asmindrup eller Egebjerg, da hele
personalegruppen og menighedsråd v. Vig kirke samt
Torsdagstræf-udvalg – drager
på inspirationsdag, hvor vi
bl.a. skal deltage i Karlslunde Strandkirkes alternative
gudstjeneste, besigtige Frederiksholm kirke, Sydhavnens seværdigheder mv., så
vi kan hente ny inspiration
”ude fra den store verden”.
Fællessangtime i Vig Præstegård
Onsdag d. 28. sept. 2011 starter vi igen med fællessangen
i Vig Præstegård og det er fra
kl. 16-17. Vi bruger den nye
højskolesangbog og salmebog som basis, og her har vi
langt over 1000 gode gamle
og nye sange og salmer at
vælge imellem. Alle er meget
velkomne - hvor end man
bor!
Vig Menighedsråd /
Lars Andersen

Sanggudstjeneste
Søndag d. 23. oktober kl.
10.30 vil sangelever fra AOF
Odsherred medvirke ved
gudstjenesten, bl.a. med
kompositioner af kirkens organist.
Kirke på hjul
Fyldte kirker smitter vidunderligt. Bøn forstærkes, når
vi er mange. Salmesangen
giver sjælen vinger. Samhørigheden vokser.
Søndag d. 30. oktober vil vi
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fylde bilerne og være med til
også at fylde kirken i Asnæs,
hvor Karin Bundgaard Nielsen står for søndagens gudstjeneste. Efter gudstjenesten
er alle velkomne til kirkekaffe i Asnæs sognegård.
Kom gerne fra nær og fjern.
Tag bilen til Vig kirke, hvor vi
mødes kl. 9.45 og fylder bilerne, hvorefter vi kører mod
Asnæs, hvor gudstjenesten
begynder kl. 10.30.

Lyset skinner i mørket
Alle Helgen søndag – d. 6.
november kl. 16 – mindes vi
vore døde ved en særlig lysgudstjeneste i Vig Kirke og
hvor vi efterfølgende tænder
lys ved monumentet ”Samhørigheden” og synger salmen Altid frejdig, når du går.
I våbenhuset vil vi runde mindedagen af med et glas vin
mv. til alle, der har tid og lyst.

Koncert med ord
Søndag d. 20. november kl.
16 vil ORDETS OG TONENS
GAVE få lov til at stå alene
og fylde kirkerummet i Vig.
inDuo er en performanceduo for sopran og fløjte og
de er med os denne søndag.
inDuo bryder den traditionelle koncertform. Musikken skal helt udover scenekanten, som de udtrykker
det. Ved at forene de tre
ur-elementer for musikalsk
udfoldelse: kroppen, stemmen og fløjten, udfordres
de fysiske rammer for opførelsen af musik gennem
et rent og minimalistisk udtryk. Hvert værk fortolkes
ikke kun musikalsk, men
også visuelt-dramatisk og
alt fremføres uden noder.

Sofie Elkjær Jensen og Isabella
Hübener, inDuo

To melodistemmer forenes
i ét udtryk.
Se mere på www.induo.dk
Efter denne koncert med
ord er der et lille traktement
i våbenhuset, hvortil alle naturligvis også er velkomne.

Sognerejse til Israel
Den 11.–18. juni 2012 for Vig
og Asnæs sogne. Vi skal bo i
både Jerusalem og Tiberias og
se Biblens mange spændende
steder. Vi har dansktalende
guide, bosat i Israel, med under hele turen. Pris pr. person
inkl. halvpension: 11.995 kr.
For yderligere oplysning og tilmelding kontakt Lars Andersen tlf: 5965 1018 eller Karin
Bundgaard Nielsen tlf: 5965
0076. Ved Torsdagstræf d. 27.
oktober vil Karin fortælle om
Israel i dag og også komme ind
på sognerejsen.
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Klippemoskeen, Jerusalem

Vig Sogn

Konfirmation St. Bededag, fredag d. 20. maj 2011 i Vig Kirke

Konfirmation Kr. Himmelfartsdag, torsdag d. 2. juni 2011 i Vig Kirke
KONFIRMANDERNES NAVNE KAN SES PÅ OPSLAGSTAVLEN I VÅBENHUSET I VIG KIRKE
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Det sker

SEPTEMBER
18.09 KL. 10.00:
HØSTGUDSTJENESTE
KIRKEKAFFE
I PRÆSTEGÅRDEN
29.09 KL. 14.00:
SOGNETS EFTERMIDDAG
OKTOBER:
04.10 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
09.10 KL. 10.30:
GUDSTJENESTE
KIRKEKAFFE
I PERÆSTEGÅRDEN
27.10 KL. 14.00:
SOGNETS EFTERMIDDAG
NOVEMBER
01.11 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
06.11 KL. 10.00:
GUDSTJENESTE
KIRKEKAFFE
I PRÆSTEGÅRDEN

Matt. 25, 40

Det I har gjort
for den mindste af mine
brødre, det har
I også gjort for
mig.
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Støt Afrika
Behovet for hjælp på Afrikas
Horn og i Østafrika stiger!
Afrikas Horn (Somalia, Eritrea, Etiopien) og Østafrika
(nordlige Kenya) er ramt af
den værste sultkatastrofe i 60
år. Værst er det i Somalia. Over
11 millioner sulter. Regnen er
udeblevet og den vedvarende
tørke har tvunget hundrede
tusinder mennesker på flugt.
Alle afgrøder er svitset bort af
solens ubarmhjertige stråler,
og håbet om en høst i den
nære fremtid er væk.
Underernæring, sygdom og
død kan blive den grusomme
virkelighed, hvis verdenssamfundet ikke gør noget nu

Den flygtige nyhedsstrøm
Tsunami i Sydøstasien (Thailand, Indonesien og Sri Lanka),
jordskælv i Pakistan, Haiti, og
Japan) det er nogle af de senere
års store naturkatastrofer, som
har trukket store overskrifter i
de skrevne og elektroniske medier. Det er, som om vi ikke når
at forholde os til nyheden om
den ene katastrofe og de dybe
spor af ufattelig menneskelig
nød og elendighed, den trækker, før den næste melder sig.
Hvem tænker f.eks. mere på
ofrene og de mange hjemløse
efter jordskælvet og oversvømmelserne i Pakistan 2005 /2010?
Hvem tænker mere på de
mange ofre og hjemløse efter jordskælvet i Haiti 2010?
De har i hvert faldt ikke mere
mediernes bevågenhed.

Det burde vel ellers også være
en nyhed at følge op på de overlevendes vilkår efter katastrofen og deres videre skæbne.
Medierne – ikke mindst de
elektroniske – vælger vel groft
sagt nyhedsstoffet efter målgrupper.
Målgruppernes TV vaner
analyseres for at få flest mulige
seere i forhold til konkurrenternes og tilsvarende optimale reklame- og licensmidler.
Og når det skønnes, at aktualiteten er aftaget og mæthedspunktet for en opsigtvækkende nyhed er nået, stilles der
skarpt på en ny global tophistorie med national eller global
vinkel. Dog sjældent fra Afrika.

Det glemte kontinent
Afrika berører ikke vores hverdag, i hvert fald ikke mentalt.
Afrika er på mange måder det
glemte kontinent.
Det dukker kun op i den vestlige verdens bevidsthed, når
der er borgerkrig, epidemier,
hungersnød som nu, hvor o.
11 millioner mennesker ifølge
FN sulter og hundrede tusinder er på flugt fra Somalia til
verdens største flygtningelejr
ved byen Dadaab i Kenya. Den
er bygget til 90.000, men huser
i dag mere end 440.000 flygtninge, altså mere end Århus
og Odense tilsammen.
De tragiske begivenheder
i Oslo og på Utøya for nylig
fylder imidlertid så meget i
vores bevidsthed, at hungerkatastrofen på Afrikas Horn
fortsættes næste side

Nr. Asmindrup Sogn

og i Østafrika på nuværende
tidspunkt bliver skubbet i baggrunden - også i medierne.
Det er de seneste ugers frygt
for en ny global finanskrise
også medvirkende til.
I TV´s nyhedsformidling omtales sultkatastrofen kun sporadisk og i korte indslag.
Det er i den forbindelse tankevækkende, at de store globale TV stationer sendte live
TV døgnets 24 timer under redningsaktionen af de 33 indespærrede minearbejder i Chile, mens mediernes dækning
af hungerkatastrofen i Østafrika er minimal. Men den rummer heller ikke sensation, kun
menneskelig lidelse og nød.

Hungersnødens omfang
og konsekvenser
Titusinder af mennesker er
allerede døde af sult i Somalia i de senere måneder, og
der dør hundredvis om dagen og mange børn.

FN vurderer, at op i mod en halv
million børn er underernærede,
og at der er stor risiko for at mange af dem vil dø inden for kort tid.

En dråbe i havet
Hvad kan det enkelte menneske gøre i mødet med så ufatteligt mange sultende, tørstende, nødlidende mennesker?
Spørger vi ofte over for
menneskelig nød og lidelse
af så ufattelig dimensioner
som hungersnøden på Afrikas
Horn og i Østafrika.
Er det vi kan gøre ikke
bare som en dråbe i havet?
Men hellere en dråbe i havet end ingenting.
Som det hedder i en sang:
En dråbe
Bli´r ringe i vandet
Selv det mindste håb
Selv en dråbe
gi´r ringe i vandet min ven

dråber i havet målt med katastrofens ufattelige omfang, så
bli´r en dråbe til ringe i vandet.
De humanitære organisationer Dansk Flygtningehjælp,
Læger uden grænser, Folkekirkens Nødhjælp, Red Barnet,
Røde Kors, UNICEF etc.
gør
en kæmpe indsats for at hjælpen kommer ud til de sultende
og syge og de underernærede
børn på trods af den somaliske terrororganisation Al-Shabaab, der har lagt hindringer i
vejen for nødhjælpsarbejdet i
Mogadishu ( Somalias hovedstand) og det sydlige Somalia.
Hver dag brødføder Flygtningehjælpen over 100.000 flygtninge i og uden for Mogadishu
med et måltid mad tilberedt på
mobile suppekøkkener.
Så vist nytter det at hjælpe.
En dråbe blí´r til ringe i vandet. Det er med til at redde liv.

Så selv om de bidrag, vi hver
især vælger at give, er som

Henning Hansen

Høstgudstjeneste
Søndag den 18. september
kl. 10.
Trompetist Erling Skovdal
medvirker Efter gudstjenesten er der kaffe og samvær
i Præstegården.

Torsdag, den 27. oktober,
kl.14 Annelise Thomsen:
”Marc Chagall og hans religiøse billeder”.
Annelise Thomsen er fhv.
informationssekretær i Bibelselskabet.

Sognets eftermiddag
Torsdag den 29. september
kl. 14 Ole Svarre: ”Blandt
fangere og andet godtfolk i
Qaanaaq.” Ole Svarre fortæller og viser video om mødet
med Thulegrønlænderne.

Allehelgensdag - søndag
den 1. november.
Gudstjeneste , hvor vi mindes dem, vi har mistet, med
tro, håb og kærlighed. Navnene på dem, der er døde
i det forløbne år, læses op.

Soloharpenist Lisbet Metelmann, der er uddannet
på Det Jyske Musikkonservatorium, medvirker. Hun
har spillet en lang række
kirkekoncerter, spillet ved
musicals, operetter og i symfoniorkestre.
Ved gudstjenesten spiller
hun solonumre af bl.a. J.S.
Bach.
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Kastellet foto: M. skov

Nyhavn foto: M. skov

Skuespilhuset foto: M. skov

Sommerudflugten til København 19. juli i billeder
Der var 95 deltagere. Humøret var højt, solen skinnede fra en skyfri himmel.
Nyt fra menighedsrådet

3. klasse på besøg
3. klasse på Nr. Asmindrup
Friskole deltog med lærer
Kate Lemke og sognepræst
Henning Hansen i Skoletjenestens projekt pinsen og
besøgte Højby Kirke, hvor
sognepræsten fortalte om
pinsen ud fra kirkens pinsevindue (glamosaik).
Septembers himmel er så blå,
dens skyer lyser hvide.
Foto: K. Lemke
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Henning Hansen

Det sker

SEPTEMBER
11.09. KL.10.00
HØSTGUDSTJENESTE
15.09 KL. 19.30
YDRE MISSIONSMØDE
25.09 KL. 14.00
GUDSTJENESTE FOR
HØREHÆMMEDE
OKTOBER
05.10 KL. 19.00
MENIGHEDSRÅDSMØDE
09.10. KL. 14.00
SØNDAGSCAFE.
16.10. KL. 8.45.
KIRKE OG KRO
NOVEMBER
22.11. KL. 16.00
MENIGHEDSRÅDSMØDE

Luther om
himlen:

Den, der har
bygget et sådant hvælv
uden støttepiller, må være
en god bygmester.

Høstgudstjeneste og
kirkefrokost
Søndag den 11. september kl.10.00
fejrer vi, at årets høst den
forhåbentlig, trods den våde
juli, er kommet godt i hus.
Efter Høstgudstjenesten er
der ”høstfest” i præstgården,
med røde pølser, køretur i
hestevogn og sjov og ballade
for børnene.
Man er også velkommen til
at tage egen madkurv med.
Ps. Som sædvanlig vil det
være dejligt hvis børnene
vil medbringe lidt af årets
afgrøder fra have og mark
som vi sammen vil bære ind
i kirken.
Vi håber på godt vejr!

Så er det tid til at blive
Minikonfirmand
Går du i tredje klasse eller
er du 9-10 år, så er der nu
igen mulighed for at blive
minikonfirmand fra og med
september til engang i november.
Som minikonfirmand lærer
man om alle de mærkelige
ting, der er i vores kirke i
Egebjerg og meget mere.
Nærme oplysning vil blive
sendt til eleverne i 3.klasse
på Egebjerg skole eller fås
ved henvendelse til sognepræsten på telefon 5932
8199.

Invitation til møde
Torsdag 15.september
kl.19.30
I vore kirker her i Odsherred samler vi i år ind til Spedalskhedsmissionen i Bangladesh.
Klaus Leonhardt, administrator for Spedalskhedsmissionen og (forhåbentlig) vilJames
Das fra Bangladesh fortælle
om arbejdet blandt spedalske
i Bangladesh.
Mødet foregår i konfirmandstuen.
Ikke alle hører lige godt.
Det tages der særligt hensyn
til ved gudstjenesten den
25.september. kl.14.00.
Gudstjenesten er en ganske
almindelig gudstjeneste med
altergang for alle.
Den eneste forskel er, at der
foruden teleslynge også bruges mund/hånd system.
Endvidere vil gudstjenesten
være tekstet.
Efter gudstjenesten er der
hyggelig sammenkomst og
kaffe i konfirmandstuen.
Prædikant Peter Hansen Kirkebil kan bestilles hos sognepræsten.
Alle er velkomne.
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Udflugten den 12. august, ved Vallø slot

Kampsoldat i Helmand Afghanistan
Søndag den 9. oktober er der
søndagscafe. Thomas Kragh
kommer og fortæller om sin tid
som kampsoldat på ISAF hold
10 Bravo Coy. i Afghanistan.
Thomas har valgt at lægge fokus på sine personlige oplevelser fra tiden i Afghanistan.
Han vil fortælle om de tanker
han som nygift og far til en lille
dreng bl.a gjorde sig, da han

sidste år tog Helmand og den
pt. hårdeste krigszone.
”Jeg vil forsøge, som Thomas
siger det, at genskabe min
rejse som allerede startede
da jeg lavede ”min sidste
vilje”(testamente) til jeg stod i
Roskilde lufthavn efter færdiggjort mission”. Eftermiddagen
indledes med en kort gudstjeneste kl.14.00.

Thomas Kragh med sønnen

Kirke & Kro 16 oktober kl. 8.45
Kirke og kro turen går til
Sorø, hvor vi skal til gudstjeneste i Sorø Klosterkirke, som
er en af de største middelalderkirker vi har i Danmark.
Sorø kirke er bygget i sidste
del af 1100 – tallet og var dengang en del af Mariaklostret i
Sorø, som Cistercienserne
opførte, tilskyndet og støttet
af biskop Absalon og den øvrige Hvideslægt.
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Efter Gudstjenesten går vi en
kort tur i parken kører dernæst til kroen Krebshuset.
Alle er velkomne til at deltage
– også fra andre sogne.
Samkørsel kan arrangeres.
Mødestedet er P-pladsen ved
Egebjerg Kirke kl. 8.45.
OBS OBS. Der er stor søndags
frokostbuffet med alverdens
ting og sager for 138 kr. som
kan anbefales. Ønsker man

buffeten så give mig besked
søndagen inden, så bestiller
jeg.
Man betaler selv sin frokost.

Sorø Klosterkirke

Nyt fra menighedsrådet

Kirkesangerordningen
er ændret, således at vi indtil
videre benytter de 2 erfarne
vikarer, Inga Christiansson
og John Boye Rasmussen.
De har afløst Charlotte Vig,
der har haft jobbet i mange
år. Årsagen hertil er, at det
blev umuligt at honorere
Charlottes forventninger bl.a.
pga. den nye overenskomst.
Arbejdet som kirkesanger
lønnes efter et forventet,
gennemsnitligt timetal og i
Egebjerg er det ret lavt, dvs.
ca. 7 timer om ugen. Men
kirkesangeren skal være til
rådighed det meste af ugen
til bisættelser, begravelser
og bryllupper – selv om disse kan være med ugers mellemrum. Det gør det svært
at kombinere sangerjobbet
med et fast fuldtidsjob som
fx Charlottes som lærer.
Dertil kom som nævnt, at

den ændrede overenskomst
ikke dækkede de små timetal, hvorfor der var udsigt til
en lønreduktion i st.f. en forbedring.
Dette var naturligvis stærkt
utilfredsstillende, hvilket
Charlotte påpegede til forskellig side. En gennemført
ændring med større fleksibilitet og forhøjet vikarbetaling viste sig ikke at være
hensigtsmæssig på sigt og
derfor besluttede et enigt
menighedsråd sig for den
nuværende ordning, indtil vi
forhåbentlig kan få en aftale
om en fastansat kirkesanger
til Egebjerg Kirke.
Peter Funch, formand.

Om at skifte heste i
vadestedet
Nogle vil gerne skifte heste i
krisetider - andre ikke. Vi hører til de sidste: Der er fred

og ro i menigheden i almindelighed og i menighedsrådet i særdeleshed. Derfor
vælger menighedsrådet nu
ny formand til det sidste år af
indeværende 4-års periode.
Jeg går af efter 7 dejlige år på
posten. Vores kasserer indtil 2008, Per Kragh, der har
været suppleant i de 3 seneste år pga. jobskift mv., har
lovet at tage over ved kirkeårets start den 1. december
i år. Det er vi godt tjent med.
Per er godt inde i arbejdet i
menighedsrådet og derfor
bliver overleveringen let.
Næste år er der valg til menighedsrådet, hvor flere af
de nuværende siger farvel
og tak. Måske kunne du
tænke dig at være med? Tal
evt. med et af de nuværende
medlemmer, hvis du vil vide
mere.

Stor tak til formand Peter
Intet varer ved, heller ikke en
formandspost i menighedsrådet. At det forholder sig sådan
må vi erkende, nu hvor Peter
desværre stopper. Peter har
været en ualmindelig dygtig
og driftig tovholder igennem
7 år i vores menighedsråd.
Mangt og meget er blevet lavet og forbedret i og omkring
kirken og utallige er de timer
Peter har lagt i sit positive arbejde for vores kirke og menighed.
Kære Peter - Tak for det og for
din store indsats!

per og peter; ny og afgående formand
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Gudstjenester
DATO

NR. ASMINDRUP

VIG

EGEBJERG

11. SEPTEMBER

12. S.E.TRIN.

09.00 AB

10.30 AB

10.00 MN

18. SEPTEMBER

13. S.E.TRIN.

10.00 HH

-

10.30 MN

25. SEPTEMBER

14. S.E.TRIN.

10.30 HH

09.00 HH

14.00 PH

2. OKTOBER

15. S.E.TRIN.

10.30 AB

16.00 AB

10.00 MN

9. OKTOBER

16. S.E.TRIN.

09.00 NW

10.30 NW

14.00 MN

16. OKTOBER

17. S.E.TRIN.

10.30 HH

09.00 HH

KIRKE OG KRO

23. OKTOBER

18. S.E.TRIN.

09.00 AB

10.30 AB

10.30 MN

30. OKTOBER

19. S.E.TRIN.

10.00 HH

09.45 KIRKE PÅ HJUL

09.30 IW

6. NOVEMBER

ALLE HELGEN

10.00 HH

16.00 AB

10.00 MN

13. NOVEMBER

21. S.E.TRIN.

09.30 HH

11.00 HH

10.30 IW

20. NOVEMBER

S. S. I KIRKEÅRET

10.30 AB

16.00 IN DUO

09.30 MN

27. NOVEMBER

1.S. I ADVENT

19.30 HH

10.30 AB

16.00 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 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
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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 Peter Funch, Englandsbakken 24,
4500 Nykøbing, telefon 59 32 88 00
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

