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Nr. Asmindrup kirke

Egebjerg kirke

Den grædene
kamel s. 6

Gospel workshop
med Laura fra
X-faktor s.3

Sognepræst HENNING HANSEN NR. ASMINDRUP kirke

Vi er små guder og
gudinder???
Tidens individualisme
Det moderne menneskes
selvforståelse som myndig,
uafhængig og fri i forhold til
autoriteter som religion og
moral har rod i individualismen. Den går tilbage til antikkens Grækenland, renæssancen (1400) og oplysningstiden (1700). Individualismens
nøgleord i dag er: Mennesket
er direktør, hovedperson, i
sit eget liv (Klaus Rifbjerg).
Livet er ens eget projekt. Man
vil selv sætte dagsordenen.
Religiøs på sin egen
måde
Tidens individualisme sammen med folks erfaring af, at
dyrkelse af materialismen
er som at få stene for brød,
er noget af forklaringen på
tidens religiøse søgen for at
finde et fodsfæste i tilværelsen og dens omskiftelighed.
Man går på indkøb i det
globale religiøse supermarkeds eksotiske verden. Der
er frit valg på alle hylder.
Der tilbydes kurser lige fra
østens mystik om reinkarnation og energier til utallige terapier og spirituelle

Henning hansen

teknikker som meditation,
yoga, mindfullness (nærvær
og tilstedeværen), afspænding og healing, så man kan
udvikle evner til at modstå
stress, bevare ro i sindet og
få det bedre. Man vælger,
det man, har brug for til et
godt liv og former den gud
og den tro eller livsanskuelse, der matcher ens spirituelle søgen. Man vil være
religiøs på sin egen måde.

Den nye åndelighed
Denne religiøsitet og dens
teknikker kaldes den nye
åndelighed. Den handler om
højere bevisthed, at komme
tættere på sig selv, at føle og
mærke sig selv og det gudfortsættes side1
2

Ordet fra præsten
FORTSAT

dommelige inden i sig. Man
skal tænke positivt, vibrere
på en bestemt positiv frekvens. Det styrker selvet, og
så får man det bedre. Det er
”visdommen” i den nye åndelighed.
Om denne spiritualitet sagde
en af tidens kendis terapeuter
for nylig i et radioprogram:
”Vi har alle en gnist af Gud
i os. Vi er alle en del af Gud.
Gud er inden i os. Gud er ikke
uden for os. Gud er en følelse, som styrker selvet. Vi er
alle små guder og gudinder.
Jeg tror på, at vi alle er guddommelige. Vi er guder og
gudinder og alle sammen
en del af Gud. Vi er unikke,
vi har bare glemt det.”
Det er åbenbart terapeutens opgave at finde det
glemte frem fra det indres
inderste gemmer, så klienten kan begynde at tænke
positivt og få det bedre. Det
er dog næppe gratis! Om du
har mødt små guder og gudinder, ved jeg ikke. Jeg har i
hvert fald ikke, hverken i
mig selv eller i andre.

Gud i tiden
Kristendom er den nye åndelighed langt fra. Den afspejler tidsåndens navlebeskuelse og dyrkelse af en selv.
Konsekvensen kan være et
egoistisk og overfladisk soloridt, hvor ansvaret for medmennesket totalt forsvinder.
Kristendommen taler midt
imod spiritualitetens dogme, at Gud ikke er uden for
os. Den forkynder tværtimod,
at Gud kommer til os ude fra.
Gud blev menneske.
Det er en af kristendommens grundpiller. Det er den
tro, vi fejrer jul, påske og
pinse på - ikke på hjemmestrikkede spirituelle spekulationer.
Hvis Gud kun skulle være
inden i os – vi er skabt i Guds
billede - og ikke uden for os,
så kunne vi som kirke lige så
godt dreje nøglen og lukke
hele butikken her og nu. For
det ville da være spild af tid og
menneskelige - og økonomiske ressourcer at bruge søndag formiddag eller torsdag
eftermiddag tilat høre Guds

ord til tugt og trøst, hvis Gud
kun skulle findes inden i os.
I så fald ville det vel være
tilstrækkeligt at søge i det
indre spirituelle bibliotek i
afdelingen for Terapier. Men
i så fald: Hvor skulde vi så gå
hen for at sige Gud tak for livets dyrebare gave, eller for
at få trøst, når livet gør ondt,
eller tilgivelse for vores
skyld – forlad os vor skyld –
som vi beder i Fadervor - eller tro på, at livet det er livet
værd på trods af tvivl og stort
besvær, på trods af det der
smerter. For det kan vi ikke
føle og mærke i os selv, uanset om vi skulle være små
guder og gudinder. Det skal
høres i Ordet, der blev kød
og tog bolig i blandt os.
Vor tro er ej på hvad som
helst, man kristendom vil
nævne, men på ham, os har
skabt og frelst og fører på
det jævne, og så på alt, hvad
sandheds Ånd os leder til
med kærlig hånd, alt efter
hjertets evne.
(Grundtvig)

mennesker, der ikke kan snakke sammen, har mistet evnen
til at kommunikere. Men også
om mennesker, der er desperate efter at nå hinanden og
kunne udtrykke sig . Det er en
moderne babelsmyte. Filmen
har engelsk tale.
Efter filmen serveres kaffe
og kage i cafeen, og så vil der
være et oplæg til filmen. Årets

oplægsholder er endnu engang
filmanmelder Kim Skotte.
Der arrangeres ikke transport. Egenbetaling for hele
arrangementet 50 kr., som betales ved indgangen. Arrangementet afsluttes ca. 17:30.
Tilmelding til:
Ods og Skippinge Provsti
Vesterbro 4, 4500 Nykøbing
Tlf. 59 91 90 06.

Henning Hansen

Fællesarrangement

Kirkefilm i Vig Bio lørdag
den 24. marts for alle
sogne i Odsherred.
Filmen i år er den oscarvindende film ”Babel”.
Med afsæt i det, der skete
efter 11. september handler
hovedtemaet om kommunikation og forståelse mellem
mennesker - og mangelen på
samme. Babel handler om
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Det sker

MARTS	
15.03. KL. 09.30:
TORSDAGSTRÆF
21.03. KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
24.03. KL. 14.00:
KIRKEFILM VIG BIO
27.03. KL. 14-16:
MINI-KONFIRMAND
UNDERVISNING
BEGYNDER VIG PRÆSTEGÅRD
28.03. KL. 19.00:
OFFENLIGT
ORIENTERINGSMØDE
29.03. KL. 09.30:
TORSDAGSTRÆF – UDFLUGT
KLINTSØGAARD
APRIL
01.04. KL. 14.00:
FÆLLES PALMESØNDAGS
CAFÉ EGEBJERG KIRKE
12.04 KL. 09.30:
TORSDAGSTRÆF
18.04. KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
26.04. KL. 09.30:
TORSDAGSTRÆF
MAJ
04.05 KL. 10.00 OG KL. 12.00:
KONFIRMATION VIG KIRKE
16.05. KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

Sang og musik giver sjælen
vinger
Den beskedne spalte plads her i kirkebladet, gør det desværre umuligt at bringe fyldestgørende omtale af de forskelligartede gudstjenester, arrangementer, koncerter mv., som
vi har både i samarbejde med vore nabosogne samt også i
Vig kirke. Her blot et par stikord, men I kan læse mere om
det altsammen på www.vigkirke.dk
Hvis I ikke har adgang til internettet og er interesseret i
den nøjere omtale, så ring gerne til mig, så får I diverse infos
på anden vis.

Skærtorsdag d. 5. april
kl. 16 i Vig kirke fejrer vi
nadverens indstiftelse
Guds måltid. Kærligheden,
der gives til højre og venstre.
I alle retninger. Guds tilgivelse serveret på et sølvfad.
Der er fri uddeling og nok til
alle. Ny energi, livslyst, rejsekost. Forsmag på himlen.
Lena Athena Olefir, der for
nylig er flyttet til Vig sammen
med sin mand og 2 børn, vil
med sin smukke stemme
LENA ATHENA OLEFIR
være med til at fylde rummet. Lena har modtaget undervisning af kgl. operasanger
Adam Maaløe, sunget 1. sopran i kirkekoret i Emmauskirken samt all-round kor, under ledelse af operasanget Margit
Farsø, givet koncerter i kirker og på plejehjem som solist og
i duetter med tenorer.
Egebjerg, Odden og Vig
arrangerer i fællesskab
en gospel workshop
med Laura fra X factor
lørdag d. 28. april kl.
9.30-17 i Vig kirk
Deltagerpris: 150 kr. (inkl.
frokost). Kl. 16 opføres ”dagens arbejde” ved en koncert i Vig kirke, entré 25 kr.
www.lauradk.dk

LAURA KJÆRGAARD
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Vig Sogn

Påskedag – d. 8. april kl.
10.30 – medvirker harpenist Lisbet Metelmann
ved gudstjenesten i Vig kirke, www.metelmann.com
Påskemorgen - morgenmøde
med Gud. I haven. Som i paradis. Livet er godt begyndt.
Igen. Således elskede Gud
verden. Glødende. Som den
LISBET METELMANN
gyldne sol frembryder. Ses
usynligt levende overalt. Går i forvejen for at møde os alle
vore steder. Guds levende kærlighed.
Opera-koncert med ord
søndag d. 13. maj kl. 16
i Vig kirke med Susse
Lillesøe og organist
Hans Ole Thers
Susse Lillesøe har i 27 år
været fastansat i DRs kammerkor og siden 2005 i Det
SUSSE LILLESØE HANS OLE THERS
kgl. Operakor.
Hans Ole Thers er organist ved Helligåndskirken på strøget
i København.

Spaghetti gudstjeneste
samt afslutning for både
mini-konfirmander og
konfirmander
Det største for de mindste.
Tirsdag d. 15. maj kl. 17 markerer vi dette års afslutning
i Vig kirke - for børn i alle aldre sm.m. forældre, faddere,
bedsteforældre, onkler, tanter, naboer.
Efter en kort børnevenlig og festlig gudstjeneste, er der
bål i præstegårdshaven, hvor vi griller pølser til spaghettien og bager snobrød, hvis vejret tillader det - ellers er vi i
konfirmandstuen.
Tilmelding til spisningen, senest dagen før på tlf. 59 31 51
26 eller sms 24 26 00 33 eller mail: annb@km.dk
Pris: 25 kr. pr. familie (1-4 pers.). 50 kr., hvis I er flere.
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2. pinsedag
Fælles igen i år inviterer Egebjerg og Vig sogne til gudstjeneste i det grønne – hvis vejret, blæsten og især varmen
er dertil. Ellers har vi de lune
inde faciliteter nær ved os.
2. pinsedag er der gudstjeneste i Vig præstegårdshave
kl. 11 samt efterfølgende fælles frokost (50 kr.).
På mange herlige gensyn.
DER ER EEN
SOM FØLGER DIG
SKRIDT FOR SKRIDT
EEN SOM SIGER
”JA MIT BARN,
DU FEJLEDE,
BØRST STØVET AF DIG
OG PRØV IGEN”
EEN SOM ELSKER DIG
HØJT OG INDERLIGT
NU OG LANGT IND I EVIGHEDEN
LONE NIELSEN
I ønskes alle et glædeligt
overraskende forår.
Annette Berg,
sognepræst, Vig.

Vig
Vig Sogn
Sogn

Tanker om at være i menighedsrådet
Som mangeårigt medlem af Vig
menighedsråd og den seneste
periode som formand vil jeg
med henblik på menighedsvalget til efteråret benytte lejligheden til at fortælle lidt om
menighedsrådsarbejdet.
Menighedsrådet har mange
vidt forskellige opgaver, der
kort kan beskrives således:
Være forvaltningsmyndighed
(økonomi).
Være arbejdsgiver for de ansatte bortset fra præsten.
Sørge for at vedligeholde bygninger og anlæg.
Være menighedens repræsentanter over for præst og de kirkelige myndigheder.
Arbejde for at fremme kirkens
liv og vækst. Vælge præst, når
det er aktuelt.
Der er mange praktiske spørgsmål angående økonomi, der
skal besluttes i menighedsrådet.
Af større arbejder, jeg har været med til at beslutte, kan
nævnes:
Renovering af præstegården.
Indretning af graverkontor.
Opførelse af maskinhus.
Plan for den gamle kirkegård.
Kirkebænke malet.
Klargøring af jordareal til boligformål.
Aktuelt lige nu, varmeanlæg i
kirken.
Menighedsrådet skal lægge
rammerne for de aktiviteter,
der kan sikre menighedens liv
og vækst. Kirkens liv og vækst
er ikke kun spørgsmålet om en
vifte af nye tiltag. Kirkens liv og

vækst handler også om at værne om den arv, som slægterne
før os har betroet os at forvalte.
I de kommende år, hvor vindene fra kirkeministeriet bl.a.
blæser i retning af mindre indflydelse til menighedsrådene,
gælder det mere end nogensinde om, at der er et menighedsråd, der varetager Vig
sogns interesser i forhold til de
kirkelige myndigheder.
Alle har på et tidspunkt brug
for kirkens kerneydelser, enten det er i glæde eller sorg.
Kirken er med til at sætte rammerne for mange menneskers
liv ved dåb, konfirmationer,
vielser og død.
Det er mit ønske, at dørtrinet
til kirken er så lavt, at alle kan
gå over, så der er plads til alle i
kirkens fællesskab.
I mit menighedsrådsarbejde
har jeg mødt mange interessante mennesker – også ved
præstevalg. Jeg har været med
til at vælge fire præster i Vig–Nr.
Asmindrup pastorat: Henning
Nørhøj, Henning Hansen, Grethe Bøje, Annette Berg og som
vikarer i Vig: Inger Høgsbro,
Lise Eriksen, Lise Bonne og
Andreas Jensen. Jeg har været
med til 2 bispevalg og bispevielser.
Det har for mig været en glæde, en interessant opgave og
udfordring at være med i menighedsrådsarbejdet,
fordi
kirken er et af lokalsamfundets
få fællesskaber, der endnu er
tilbage, og som har noget godt
at sige os fra livets begyndelse

Sonja Asbjørn

og til livets afslutning. Jeg håber at min beretning kan være
med til at vække interesse for
menighedsrådsarbejdet, så vi
også fremover kan få nogle engagerede medlemmer.		
Sonja Asbjørn
		

Offentligt orienteringsmøde
Vig menighedsråd inviterer
alle i sognet til et orienterende
møde i Vig præstegård onsdag
den 28. marts 2012 kl. 19.00,
hvor der på dagsordenen er:
1. Kirkens budget
2. Arbejder der er udført i
det forløbne år
3. Kommende opgaver
4. Derudover orienteres der om
det forestående menighedsrådsvalg (november 2012).
Det nuværende menighedsråd fortæller om deres funktion
i rådet og hvordan, de har oplevet det.
Vig menighedsråd/
Sonja Asbjørn
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Det sker

MARTS
06.03 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
18.03 KL. 10.30:
GUDSTJENESTE
KIRKEKAFFE
22.03 KL. 14.00:
SOGNETS EFTERMIDDAG
APRIL
01.04 KL. 10.00:
GUDSTJENESTE
KIRKEKAFFE
03.04 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
05.04 KL. 19.30:
GUDSTJENESTE
08.04 KL. 10.00:
GUDSTJENESTE
15.04 KL.10.00:
GUDSTJENESTE
MED MINIKONFIRMANDER
MAJ
01.05 KL.19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
06.05 KL. 10.00:
KONFIRMATION
20.05 KL. 10.30:
GUDSTJENESTE
KIRKEKAFFE

Sognets eftermiddag
Torsdag den 22. marts kl.
14.00 er der Sognets eftermiddag med filmen:
”Den grædende kamel”.
Filmen handler om en nomadefamilie og deres dyrbare
kameler i den forblæste Gobiørkenen i det sydlige Mongoliet.
De assisterer deres kameler
ved forårets fødsler.
Da en kamel efter en svær
fødsel afviser sin hvide kalv,
må der handles, for at kalven
ikke skal dø.
Familien prøver med alle
tænkelige råd at få den lille
kalv til at die, men til sidst er
der kun ét at gøre: familiens to
drenge må drage til landsbyen
for at hente, ikke en dyrlæge,
men en spillemand, der kan
spille violin for kamelen.
Meget mere sker der ikke,
men det er alt rigeligt.
Det er en poetisk og ukunstlet dokumentarfilm, der tør
være lige så enkel og ligefrem
som den verden, den portrætterer.
Den lukker os ind i en aldeles fremmed kultur uden

at forklare os mere end allerhøjst nødvendigt.
Dialogen er sparsom, og
historien er blottet for sentimentalitet og ironisk distance.
Alligevel er den fuld af mystik
og en smittende varme.
Gobi-nomadernes kultur
er spartansk, men fuld af sin
egen rigdom. Kamelerne er
et livsnødvendigt fundament
i familien, og de bliver helt naturligt det følelsesmæssige og
dramatiske centrum i filmen.
Grethe Christensen, Hestehaven, har anbefalet filmen
og fortæller om den.

Luther

Ja, sandheds Ånd!
forvis os på, at også
vi er af Gud Faders
små! Da er sorgen
slukket, da er perlen
fundet, Paradis
oplukket, døden
overvundet.
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Musik ved gudstjenesten
Ved gudstjenesten torsdag den 5. april kl. 19.30 medvirker
Lars Aabo på klarinet, og ved gudstjenesten søndag den 8.
april kl. 10.00 trompetist Erling Skovdal.
Kirkekaffe
Efter gudstjenesterne 1. april og 20. maj er der kaffe og samvær i præstegården.

Nr. Asmindrup Sogn

Påskens historie
- fortalt af billedskæreren i alterskabets sidefløje

Korsbæringen
De førte ham ud til det sted, der
hedder Golgata. Simon af Kyrene
hjælper med at bære det tunge
kors. Veronica står foran med
svededugen.

Tornekroningen.

ALTERTAVLEN dateres til 1520.

Hudflettelsen.

Nedtagelsen af korset.
Josef af Arimætæa og Nikodemus
tog Jesu legeme ned. De smurte
det med MYRRA og viklede
linnedklæder omkring det.

Gravlæggelsen.

Krist sod op af døde, i påskemorgenrøde.
Foto: Kamilla Fertin
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Nr. Asmindrup Sogn

Foto: Kamilla Fertin

Årets glade minikonfirmander
Fra venstre
Nikolaj, Victor, Gustav, Tobias, Emilie L., Mette, Malou, Emilie P. Louise.
- Matias og Sebastian var på vinterferie.
Vi begyndte, den 8. Februar og slutter med minikonfirmation, den 15. april.
Konfirmation
Søndag den 6. maj kl. 10.00 bliver følgende konfirmeret:
Mads Nyled Jensen, Møllebakken 10, 4581 Rørvig.
Kristoffer Løvvang Larsen, Degnestien 32, 4571 Grevinge.
Kian Sean Sylvan, Nykøbing-Slagelsevej 50, st.th., 4560 Vig.
Nyt fra menighedsrådet

Menighedsrådsmøde,
den 3. april kl. 19.00.
Ifølge menighedsrådsloven
indkalder menighedsrådet
en gang om året til et menighedsmøde, hvor rådet redegør for sidste års regnskab og
det kommende års budget.
Menighedsrådet
aflægger
beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og
orienterer om den planlagte
virksomhed i det kommende
år. Menighedsrådet har valgt,
at menighedsmødet bliver
8

en del af offentlige menighedsråds møde, den 3. april
Menighedsrådet ser ingen
grund til at afholde et særskilt
menighedsmøde, da alle møder er offentlige for sognets
beboere og der kan stilles
spørgsmål i spørgetiden inden rådets forhandlinger går
i gang.
EGON NIELSEN

Menighedsplejen
I julemåneden uddelte me-

nighedsplejen kurve og blomster. Vi siger tak for bidrag i
det forløbne år, samt tak til
Lions Club Odsherred for julekurve og til Søsterloge, nr.
70, Lærken, Nykøbing Sj.
Bidrag til Menighedsplejen
kan indbetales i Sparekassen Sjælland – konto 0517
1016990 .
”Foråret så sagte kommer” men det kommer”
HENNING HANSEN

Det sker

MARTS
11.03. KL.10.00:
KONFIRMANDERNE MEDVIRKER I GUDSTJENESTEN
13.03 KL.19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
15.03 Kl.07-17.30:
KONFIRMANDUDFLUGT
18.03 KL.14.00:
TEMAEFTERMIDDAG
DET UBÆRLIGE I AT LEVE
MED FAMILIEHEMMELIGHEDER
APRIL
01.04 KL.14.00:
SØNDAGSCAFE MED
VILHELM STENDER
05.04 KL.19.30:
NADVERGUDSTJENESTE
06.04 KL.10.00:
LITURGISK GUDSTJENESTE
08.04 KL.10.00:
FESTGUDSTJENESTE
09.04 KL.10.30:
BØRNE/FAMILIEGUDSTJENESTE
15.04 kl.8.45:
KIRKE OG KRO

Temaeftermiddag 18. marts:
At leve med ubærlige hemmeligheder!
”Jo, her var min første
STORE energisugende og
aflivende hemmelighed. Jeg
havde inviteret utroskab, og
uærlighed ind i mit liv.
Min stolthed gjorde, at jeg
i den grad overskred mine
egne grænser. Jeg har betalt prisen herfor lige siden i
form af et liv med hemmeligheder, og hvad det bringer
med sig.”
Sådan siger Alis Buhler.
Af egen erfaring ved hun,
hvad frygten for ikke at blive
troet eller forstået betyder
og hvordan den kan hæmme en og på længere sigt
gøre en syg.
Denne eftermiddag tilegnes kvinder, som gennem
mange år har gået med familiehemmeligheder af en
art, som egentlig har været
ubærlige, og som man netop
derfor har fortrængt eller i
det mindste ignoreret. Det

kan være f.eks. vold, utroskab, seksuelt misbrug eller
incest, alt med efterfølgende
skyld, had, skam.

Livsstil
I dag, siger Alis, kender jeg
formålet med mit liv, det er
at leve et liv i sandhed, et
liv, der kan tåle lyset i alle
henseender. Kærlighed og
tilgivelse er mit livs formål.
”Det her er en livsstil, som
kræver mod. Denne her
livsstil medfører store livsændringer for os, der lever
med store usagte hemmeligheder. Men bevidstheden
om, at vi ikke bare gør det
her for os selv, men også for
de næste generationer, gør,
at vi ved, at der ingen vej er
udenom.
Vi vil jo ikke, at vores børnebørn skal fortsætte dette
liv i lidelse.”
Eftermiddagen indledes
med gudstjeneste kl.14.00.

28.04. KL. 09.30-17.00:
GOSPEL WORKSHOP I
VIG KIRKE
29.04. KL.11.00:
KONFIRMATION
MAJ
09.05 KL.19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
28.05 KL.11.00:
FÆLLES HAVEGUDSTJENESTE
I VIG MED FROKOST
Alis Buler med barnebarn
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Egebjerg Sogn

”Vi forbereder os på
mangt og meget her i livet, men evigheden ofrer
vi sjældent megen tid på”.
Det er ikke en aprilsnar, at der
er søndagscafé den 1. april,
hvor vi i fællesskab med Vig
har indbudt Vilhem Stender.
Med udgangspunkt i påskens budskab fortæller Vilhelm Stender om sit forhold
til livet og døden.
I sommeren 2011 besluttede han at skrive sin sidste vilje
og at sende det til sine 5 søskende og hans nevø, som var
den første, der responderede
på det. I februar samme år rejste Vilhelm Stender sammen
med sin nevø til Tongaøerne i

Vilhelm Stender med mor

det sydlige Stillehav, hvor han
viste ham den strandbred,
han ønsker, at hans aske skal
spredes fra.
For, som Vilhelm Stender
siger det, ”det bekommer
mig vel at få lov at tilbringe

evigheden dér, hvor jeg har
haft mine lykkeligste stunder
i livet.”
Eftermiddagen indledes med
gudstjeneste kl.14.00, hvor Vilhelm Stender prædiker.

Oplev Påsken i sin helhed
Ugen op til påskedag, kirkens
største festdag, kaldes for den
stille uge. Det er egentlig en
helt forkert betegnelse.
Ugen er nemlig, som et menneskeliv liv kan være det, fuld
af drama, svigt, død og glæde.
Påskens dage skal derfor ses i
lyset af hinanden.
Palmesøndagsgudstjenesten indleder ugen med Jesu
indtog i Jerusalem.
En dag fuld af både tilbedelse og latterliggørelse."
Skærtorsdagsaften indstiftede Jesus nadveren. Denne
aften mindes vi derfor med
altergangsgudstjeneste.
Langfredag er dagen, hvor
Jesus blev korsfæstet. Denne
gudstjeneste er lidt anderledes, fordi den er liturgisk. Dvs.,
der ingen prædiken er. Ingen
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blomster og tændte lys.
Til gengæld læses forskellige tekster og man inddrages
i gruen, lidelsen og dramaet i
form af vekselsang.
Påskedag fejrer vi Jesu opstandelse, og at Gud derigennem viste og viser os, at hans
kærlighed til os er stærkere
end selv døden.

Påske i børnehøjde 2
påskedag!
Selv de mindste børn i Danmark ved godt, hvorfor vi fejrer Jul, nemlig at det er Jesu
fødselsdag, vi fejrer.
Men hvad foregik der egentlig i Jerusalem dengang i påsken for så mange år siden, og
hvorfor fejrer vi egentlig stadig
påske som den vigtigste højtid
i kirkeåret?

Sammen med Caroline Højland vil vi i kirkerummet
lave en lille påskevandring
kl.10.30, hvor vejen snor sig
igennem påskeugen og dens
begivenheder.
Efter børne/ familiegudstjenesten vil der være æggekastning, æggeløb og chokoladeæggespisning ude på plænen.

Egebjerg Sogn

Så er der atter Kirke og kro!
Søndag den 15.april går turen til Skt. Bendts kirke i
Ringsted.
Sankt Bendts Kirke er bygget i 1170’erne. Den 66 meter
lange kirke er en af Danmarks
ældste bygget af mursten. Tidligere var kirken nordfløj i et
klosteranlæg. Den var en kongelig begravelseskirke i den
ældre middelalder. Blandt andre ligger Valdemar den Store

begravet her. Hans grav blev
udgravet i 1855 under ledelse
af Frederik den Syvende. Valdemar døde i 1182 og lå i en
indemuret grav, svøbt i en lædersæk med hætte.
Efter gudstjenesten og en
kort rundvisning kører vi til
Benløse kro, som har en stor
søndagsbuffet på programmet
til en pris af 158 kr. pr. person.
Ønsker man buffeten, så giv

mig besked, da forudbestilling er nødvendig.

Skt. Bendts kirke i Ringsted.

GOSPEL WORKSHOP
28. april kl. 9.30-17.00 i Vig kirke.
Konfirmation
Disse få, men herlige konfirmander konfirmeres søndag
den 29. april.
Vi glæder os til den store dag!
Et nyt hold konfirmander, som nu går i 6. klasse på Egebjerg skole, er begyndt undervisningen efter vinterferien.
Vi byder dem velkommen.

8 glade konfirmander

HAVEGUDSTJENESTE
2. pinsedag er der fællesgudstjeneste med Vig i Vig præstegårdshave kl.11.00 med efterfølgende frokost.
Nyt fra menighedsrådet

”Vind, vejr og menighedsrådsvalg”
I skrivende stund har vinteren
meldt sit indtog, – det har nu
også ladet vente på sig. Smukt
er det med de hvide marker,
og det fokuserer jeg på i stedet
for at tænke på øgede varmeudgifter.
Vejret er vi ikke herre over,
og skaderne kan vi kun forsøge
at forebygge – aldrig undgå
helt. Vores kirke mistede da
også nogle tagsten som følge
af de gentagne storme sidst på
året, ligesom Børge Jørgensens
skulptur måtte bøje sig for vin-

den. Heldigvis kan alt repareres, – og det bliver det.
Menighedsrådet har - i samarbejde med præsten og kirkens øvrige personale, og med
god brug af Odsherreds dygtige
håndværkere - ansvaret for, at
alt er i den skønneste orden, ligesom menighedsrådet arrangerer alle former for aktiviteter:
Foredrag, Fastelavn, korarrangementer, gospel, kirkekaffe og
meget andet.
I efteråret 2012 skal der være
menighedsrådsvalg. Flere af de
nuværende medlemmer har
været med i mange år. De har

gjort et stort arbejde, og har nu
lyst til at prøve andre udfordringer. Det er dem vel undt, – men
det kræver jo så også tilgang af
nye ”rødder”.Der bliver derfor
brug for DIG – måske? – i menighedsrådet. Et ”Råd”, hvor vi
har en dejlig tradition for godt
og kreativt samarbejde, både
indbyrdes og med Michael Nissen og de øvrige ansatte.
Overvej allerede nu, om DU
har lyst til at være med. Der
kommer meget mere om emnet senre.
Per Kragh,
formand for menighedsrådet.
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Gudstjenester
DATO

NR. ASMINDRUP

VIG

EGEBJERG

11. marts

3. s. i fasten

10.00 HH

10.30 AB

10.00 MN

18. marts

Midfaste

10.30 HH

09.00 HH

14.00 MN

25. marts

Marie Bebudelse

09.00 AB

10.30 AB

10.00 NW

1. april

Palmesøndag

10.00 HH

14.00 Fællessøndags café i Egebjerg kirke

5. april

Skærtorsdag

19.30 HH

16.00 AB

19.30 MN

6. april

Langfredag

10.30 HH

09.00 HH

10.00 MN

8. april

Påskedag

10.00 HH

10.30 AB

10.00 MN

9. april

2. Påskedag

09.30 AB

11.00 AB

10.30 MN

15. april

1. s. e. påske

10.30 HH

10.00 AB

08.30 Kirke og kro

22. april

2. s. e. påske

10.30 HH

09.00 HH

10.00 MN

29. april

3. s. e. påske

09.00 AB

10.30 AB

11.00 MN

4. maj

St. Bededag

10.00 HH

10.00 og 12.00 AB

10.00 MN

6. maj

4. s. e. påske

10.00 HH

10.00 AB

10.30 MN

13. maj

5. s. e. påske

10.00 AB

16.00 Operakoncert med ord

10.30 IW

17. maj

Kr. Himmelfartsdag

10.00 HH

10.30 AB

09.00 iw

20. maj

5. s. e. påske

10.30 HH

09.00 HH

10.00 MN

27. maj

Pinsedag

10.00 HH

10.30 AB

10.00 MN

28. maj

2. Pinsedag

10.00 HH

11.00 Fælles gudstjeneste i Vig præstegårdshave

3. juni

Trinitatis

09.00 AB

10.30 AB

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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10.00 MN

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: Henning Hansen

