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Vig kirke

Nr. AsmiNdrup kirke

egebjerg kirke

SognepræSt MICHAeL nISSen, egebjerg KIrKe

m
A

r
T

s 
· A

p
r

iL
 · 

m
A

j 
20

14
 · 

N
u

m
m

e
r

 2
 · 

 3
9 

Å
r

g
A

N
g

  

fortSætteS SIde 2

s.  9s. 4

MICHAeL nISSen

Man taler meget om tro her 
hjemme og også meget om 
danskernes forhold til den 
danske folkekirke.
Men hvad  vil det  egentlig sige 
at være et kristent menneske ?
Tja, -  det er der jo altid flere 
bud på  alt efter, hvad briller 
man har på.
Men der  er nogen,  det er ofte 
dem, der sjældent  går til guds-
tjeneste, der mener at vide,  at 
kristendom er noget, som er 
tæt forbundet med  moral  og 
en ydre fromhed.
En løftet pegefinger så at sige,  
som fortæller os, at alt det sjo-
ve det må vi desværre ikke,  
fordi det er syndigt. 
Man skal tale pænt, og man 
skal opføre sig ordentligt, og 
det  skal vi da selvfølgelig også. 

Der er også nogen, der mener, 
at kristendom er en slags van-
dring.
Dvs., at man skal betragte sit 
liv som en bevægelse  mod 
det egentlige og endelige, et 
liv efter døden, hvis ellers vi 
skikker os ordentligt.

For nu at begynde  et sted, så 
begyndte kristendommen her 
i vort lille land med, at Thor og 
Odin  med familie for 1000 år 
siden blev smidt på porten. 
Det skete fordi 2 munke,  Ans-
gar og Popolo var kommet 
sydfra,  sendt af paven,  og de 

Hvad skyldes det ?

havde  dengang fortalt noget 
underligt noget. 
Noget om en person med nav-
net Kristus som i sin tid ikke 
kun skulle have fortalt om 
Guds barmhjertighed mod 
os  mennesker, men som selv 
var Guds barmhjertighed mod 
mennesker.
Det resulterede den gang  i,  
at man korsfæstede Kristus, - 
men han opstod.

Det var det,  de 2 munke havde  
fortalt Harald Blåtand med det 
resultat, at Harald efter lidt 
diskussion sagde, at nu var vi 
så kristne her i landet.
Derfor rejste han i ca. 960 
Jellingestenen, også kaldet   
Danmarks dåbsattest, hvoref-
ter vi, uden at vide hvordan, 
begyndte at bygge  kirker i det 
ganske land.

påskevandring
2. påskedag

Ny præst i 
egebjerg
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fortSAt

Ordet fra præsten

Fællesarrangement

Så  kom renæssancen og  der-
efter igen reformationen  med 
Luther, og med hvad deraf 
fulgte af ortodoksi, pietisme 
og vækkelsestid.
Herefter kommer vi så  til det 19. 
og 20. årh.,  hvor vore  oldeforæl-
dre og bedsteforældre så småt 
begyndte at smide den overleve-
rede kristne arv over bord,  fordi 
man i fremskridtes navn troede,  
at vi kunne alt selv.
Og i dag  hvor vi er i det 21. årh,  
der  er vi blevet  endnu klogere 
og endnu dygtigere til at tro 
på egen formåen, så vi  dårligt 
nok kan vores fadervor mere.

Derfor er det jo egentlig under-
ligt,  at der stadig holdes guds-
tjenester i vore kirker.
Også at vi stadig  døber  børn. 
Det bliver de fleste jo stadig-
væk, heldigvis da, selvom dåbs-
tallet i disse år er faldende.
Forældre kommer med deres 
børn for at få dem døbt uden 
måske egentlig at vide,  hvor-
for de gør det.
Men man kommer, og så bli-
ver Egon eller Sofie døbt i Fa-
derens og Sønnens og Hellig-
åndens navn.

På den måde får de et navn,  
som ikke kun bliver noteret 
i cpr. registret, men  også et 
navn som i tid og evighed står 
skrevet i Guds højre hånd.

Hvad er det, der holder kri-
stendommen levende? 
Hvad er det, der gør, at evan-
geliet stadig  lyder nu 2014  år 
efter det hele begyndte;  og at 
vi fejrer dåb og også nadver i 
vore kirker.

Ja, der er for mig at se kun en 
mulighed.

Nemlig at det er Gud selv, der 
virker. 
Ham vi har det med at glem-
me,  selvom vi alligevel i tros-
bekendelsen søndag efter 
søndag siger, uden at vi måske 
helt forstår det, at Han er jor-
dens og himlens  skaber.
Dvs. vores skaber  som  i al sin 
kærligheds rigdom har vist sig 
for os i Kristus. 
Ham vi jo  korsfæstede,  men  
som opstod  og dermed skabte 
et håb og en tro,  som hele ti-
den bliver ved med at  presse 
sig på også i dag. 

Et håb og en tro som trodser  
fornuften, og som sprænger 
alle vore  jordbundne forestil-
linger  om, hvad vi nu engang 
mener er muligt eller ikke 
muligt,  hvad f.eks.  liv og død 
angår.
    
Det er det, der er pointen i kri-
stendommen ,  at Guds kærlig-
hed er drivkraften.
Derfor bliver Guds kærlighed 
utrætteligt ved med at stå op 
af den glemsel, vi  bestandig  
lægger Kristus  i . 

Men hvorfor  bliver Gud ved ? 
Jo det sker, fordi Gud, livets 
skaber har noget at fortælle os, 
som vi ikke kan sige os selv .
Og hvad er så  det  ?
Jo det er, at Gud forunderligt  
nok omfatter selv dig og mig, 
og alle os der bestandig svig-
ter, med en nåde der altid er 
bag os, der altid er foran os,  
under og ved siden af os.
Men det kan du høre mere 
om næste gang, du kommer 
til gudstjeneste.

Michael Nissen 
Egebjerg

Fra biografens mørke formidles håbet… 
Igen i år inviterer Ods og Skippinge Provsti til kirkefilm i Vig bio for hele provstiet. I år breder 
vi horisonten ud og tager til Norge med Hans Petter Molands film En ganske rar mand.
En ganske rar mand er en stille film om et stort drama.
Filmen vises i Vig Bio lørdag den 22. marts kl. 14:00. 
Efterfølgende vil der være et oplæg ved Halfdan E., der har produceret musikken til filmen, 
samt kaffe og kage.
Der er egenbetaling på 50 kr., som betales kontant ved indgangen. Dette beløb dækker 
hele arrangementet.
Da der kun er et begrænset antal pladser foregår tilmeldingen efter først til mølle princip-
pet. Tilmeldingen skal ske direkte til provstikontoret:
Ods og Skippinge Provsti, Vesterbro 4, 4500 Nykøbing, Tlf. 5991 9006

Kirkefilm i Vig Bio
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Det sker

MARTS 
06.03. OG 20.03. 
KL. 09.30-11.30: 
TORSDAGSTRÆF 
VIG PRÆSTEGÅRD
 
08.03. kl. 11.00: 
DÅBSGUDSTJENESTE 
VIG KIRKE
 
09.03. KL. 16.00: 
STJERNESTUND VIG KIRKE
 
18.03. KL. 18.00: 
MENIGHEDSRÅDSMØDE
 
22.03. KL. 14.00-CA. 17.00: 
KIRKEFILM I VIG BIO 
TILMELDING 
PROVSTIKONTORET: 
5991 6006 
 
APRIL
03.04. OG 24.04. 
KL. 09.30-11.30: 
TORSDAGSTRÆF
 
15.04. KL. 18.00: 
MENIGHEDSRÅDSMØDE 
 
MAJ 
08.05.  KL. 09.30-11.30: 
TORSDAGSTRÆF -UDFLUGT  
PSYKIATRI MUSEET, 
NYKØBING 
 
16.05. KL. 11.00: 
KONFIRMATION VIG KIRKE
 
20.05. KL. 18.00: 
MENIGHEDSRÅDSMØDE
 
29.05. HHV. KL. 10.00 OG KL. 
12.00: 
KONFIRMATION VIG KIRKE 

* Her er kun nævnt de datoer 
m.v., der ikke er omtalt på 
kirkebladssiderne. 
 
Se mere på 
www.vigkirke.dk

Kor engle stemmer
Af og til har vi både børn og voksne med som ekstra kor-engle-
stemmer ved gudstjenesterne i Vig kirke, med sang og evt. 
oplæsning. Holder du af at synge, og kunne du tænke dig at 
være med - måske sammen med din familie, for alle aldre 
er velkomne - så tjek www.vigkirke.dk – og se, ved hvilke 
søndagsgudstjenester, der er kor med. 
Der øves i ugen op til. 
Kontakt organist Vibeke Aggeboe for nærmere detaljer: 
telefon 2310 7868.

sognerejse til berlin
- med besøg i Wittenberg 

1. – 5. september 2014
for Asnæs og Vig sogne

Ta´ med på sognerejse og oplev historiens vingesus, storby-
ens puls og reformationens vugge.
I sensommerens skær, hyggeligt fællesskab og med gode 
historier skal vi opleve Berlin og Wittenberg.

Detaljeret rejseprogram kan rekvireres hos turens rejsele-
dere Karin Bundgaard Nielsen (Asnæs sogn) eller hos Lars 
Andersen (Vig sogn).

Karin Bundgaard Nielsen, telefon 5965 0076.
Lars Andersen, telefon 5965 1018.
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Vig Sogn

Mariæ bebudelse
vil i Vig kirke blive markeret med en række Ave Maria sange ved vores fantastiske organist 
Vibeke – ved en STJERNESTUND søndag d. 6. april kl. 16 i Vig kirke.

Skærtorsdag
lader vi nadveren fylde det hele – Høvekoret medvirker ved nadvergudstjenesten kl. 16.  
Efter gudstjenesten er der et mindre traktement i våbenhuset.

Påske-vandring
2. påskedag – mandag d. 21. april – har Jan Grønborg og jeg 
(Annette) tilrettelagt en mini PÅSKEVANDRINGs tur, og alle 
er velkomne fra nær som fjern. 
Vi begynder med en kort andagt i Vig kirke kl. 10 med Em-
maus vandringen som tema - går via de små veje ud i naturen 
- Guds aller prægtigste tempel - med små meditationer under-
vejs... en enkelt kaffepause – og den sidste del tilbage mod Vig 
går vi i stilhed – og afslutter vandringen med en kort nadver 
gudstjeneste i Vig kirke kl. ca. 11.45 – og hvis man har tid og 
lyst - til slut sandwich i konfirmandstuen i Vig præstegård. 
Giv gerne info videre, hvis du kender nogle, der holder af at 
vandre! Man kan også deltage på cykel, rulleskøjter, i heste-
vogn, bil, eller … 
Tilmelding: Vig præstegård: telefon 5931 5126 eller via mail: 
annb@km.dk

Højsangen svøbt i klezmer
KONCERT med KÆRLIGHEDSPOESI – Vig kirke søndag d. 25. maj kl. 15. Fri entré 

nIS bAnK-MIKKeLSen, 
opLæSnIng

jenS SCHou, 
KLArInet

AnderS SIngH VeSterdAHL, 
HArMonIKA

VAndrIngen tIL eMMAuS
MALet Af Arne HAugen SørenSen
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Vig Sogn

Til lykke med de 60 år til vores formand, Ann West – 
FRA OS ALLE. Dine leder evner er uovertrufne. 
Tak for dig :-)

Fra Menighedsrådet

1. A og 1. B på besøg i Vig kirke, hvor vi talte om DÅBEN. 
Alle deres fine tegninger kan beundres i våbenhuset.

På herlige forårs gensyn, Glædelig påskehøjtid!
Annette Berg,

sognepræst Vig
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Det sker

MARTS  
02.03 KL. 10.30
GUDSTJENESTE 
FASTELAVN
TØNDESLAGNING
I PRÆSTEGÅRDEN

20.03 KL. 14
SOGNETS EFTERMIDDAG 

ApriL
01.04 KL. 19.30
MENIGHEDSRÅDSMØDE

13.04 KL. 10.00
GUDSTJENSTE
KIRKEKAFFE I
PRÆSTEGÅRDEN

17.04  KL. 19.30
GUDSTJENESTE

20.04  KL. 10.00
GUDSTJENESTE

MAJ
04.05 KL. 10.00: 
KONFIRMATION

06.05 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

11.05 KL. 10.00
GUDSTJENSTE
KIRKEKAFFE I
PRÆSTEGÅRDEN

I begyndelsen 
var Ordet, og 
Ordet var hos 
Gud, og Ordet 
var Gud.
(Joh. 1,1)

Musik ved gudstjenesten
skærtorsdag, den 17. april kl. 19.30, medvirker Lars Aabo 
på klarinet, Påskedag, den 20. april kl. 10.00 medvirker Er-
ling Skovdal på trompet. 

Skolerne i Nr. Asmindrup
Indtil Nr. Asmindrup skole blev nedlagt som folkeskole i 
2010 var der én skole i Nr. Asmindrup. Nu er der to skoler.
Nr. Asmindrup Skole og Videnscenter, kommunal special-
skole i de eksisterende skolebygninger, og Nr. Asmindrup 
Friskole. Skolelederne på de to skoler vil på Sognets efter-
middag, henholdsvis marts og april, fortælle/oplyse om det 
særlige ved deres skole og om fremtidige planer.
I øvrigt er det i år 200 år siden, at grundstenen til den senere 
folkeskole blev lagt, da kongen (Frederik VI) og hans rådgi-
vere indførte undervisningspligt, ikke skolepligt.

sognets eftermiddag
Torsdag den  20. marts, kl. 14
Skoleleder Charlotte Nørgaard – Souschef  Hanne Knudsen
Nr. Asmindrup Skole og Videnscenter.

Torsdag den 24. april, kl. 14
Skoleleder Morten Petersen
Nr. Asmindrup Friskole

Menighedsplejen
I julemåneden uddelte menighedsplejen 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 . 
På forhånd tak.

Kirkekaffe
Efter gudstjenesterne  13. april   og 11. maj er der kaffe og 
samvær i præstegården.
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Nr. Asmindrup Sogn

- 200 år

Den 22. maj er det 200 år siden,  at Det Danske Bibelselskab blev stiftet. Det var på et tids-
punkt, hvor kongens riger og lande ellers var i dyb krise. Københavns bombardement 1807. 
Statsbankerot (finanskrise)  1813. Og året efter mistede Dannmark Norge til Sverige ved 
freden i Kiel (fredsslutning efter Danmarks deltagelse i Napoleonskrigene 1807-14). Så der 
var egentlig ikke så  meget at juble over  for 200 år siden. Ikke desto mindre blev 1814 et 
vendepunkt. Det var det år de første love for det, vi i dag kalder folkeskolen, blev til. Datidens 
konge og embedsværk erkendte, at folket måtte dannes og skoles, så det, der trods alt var 
tilbage at bygge på, kunne styrkes
Men trods den politiske og økonomiske krise blomstrede det åndelige og det kulturelle liv. 
Takket være danske malere i særklasse og med unge digtere og tænkere, som i de følgende 
årtier  skrev sig helt ind i hjertet af dansk åndsliv fra H.C. Andersen over Søren Kierkega-
ard til N.F.S. Grundtvig. Guldalderen kaldes stadig den periode, som begyndte i 1814. Og 
som noget ganske tankevækkende og bemærkelsesværdigt er det netop i 1814, at også Det 
Danske Bibelselskab bliver stiftet efter engelsk forbillede. Det engelske  bibelselskab blev 
stiftet i 1804. Og med skotten Ebenezer Henderson, teolog og sprogforsker, som primus 
motor lykkedes det en kreds af indflydelsesrige borgere og præster i København  at stable 
en organisation på benene, der  kunne stå i spidsen for det nye selskab. ”Nu er det tid at 
udbrede kendskabet til den hellige skrift”  lød kodeordet. Fra1814 til 2014 går der en lige 
linje. For fra dengang til nu har Bibelselskabet i virkeligheden haft det samme formål og 
anliggende, nemlig at åbne og udbrede Bibelen for hele folket.
Bibelen er ikke kun vigtig  som et kirkeligt dokument, men også: som et nationalt klenodie, 
som et sprogligt skatkammer og som et litterært symbol på det, der binder dansk kultur 
og åndsliv sammen.  Det bibelske liv- og menneskesyn er med til at binde kirke og folk  
sammen. Troens indre liv og samfundets indretning henter inspiration herfra på utallige, 
sindrige og uforudsigelige måder. Vi kan spejle os i Bibelens fortællinger til tugt og trøst. 
Der er intet nyt under solen. Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke 
mærke til bjælken i dit eget øje? Værn om enken, den fremmede og den faderløse. Vend 
den anden kind til. Og det kommer alt sammen fra den samme bog, verdens og Danmarks 
mest læste, Bibelen
Takket være udbredelsen af Biblen nåede tusinder af  kerneord og billeder fyldt med liv 
og ånd fra de bibelske skrifter fra 1814 og frem også ud til  folket, til skolebørnene, til kon-
firmanderne, til bønder, til byboere og folk af alle salgs. Til opbyggelse. Til inspiration. Til 
samtale om den tro, og det håb og den kærlighed, som er stærkere end døden.  
Det er i grunden slet ikke Bibelselskabet, der skal fejres. Det er Bibelen på dansk og Bibe-
lens betydning i Danmarks  historie i løbet af de sidste 200 år, der er på spil. Ingen anden 
bog har haft så stor indflydelse på vores sprog, kultur og etik som Bibelen. Den historie kan 
ingen tage patent på. Det er et fælles anliggende om ånd og liv, en kirkesag, en skolesag, 
en folkesag.

Henning Hansen
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Nr. Asmindrup Sogn

konfirmation
søndag, den 4. maj kl. 10.00 bliver følgende konfirmeret:
Benjamin Svenstrup Graves, Thyherredvej 21, Nykøbing Sj.
Frederik Hassing, Bobjergvej 14, Asnæs.
Loui Danekilde, Nordskovsvej 1, Nr. Asmindrup.
Julie Vangedal Jespersen, Gl. Nykøbingvej 80, Nr. Asmindrup.
Henrik Bo Larsen, Gl. Nykøbingvej 125, Nr. Asmindrup.
Jonas Kasper Bresson Larsen, Kirsebærbakken 3, Nr. Asmindrup.
Cecilie Kjær Petersen, Kollekollevej 13,  Nr. Asmindrup.
William Jedig Petersen, Kirkevej 14, Nr. Asmindrup.
Laura Rydahl, Nekseløvej 15, Hørve.
Maria Vels Skødsbæk, Oddenvej 69A, Nykøbing Sj.
William Oscar Thorsøe, Lindegårdsbakken 6, Nykøbing Sj.
Jacob Lynge Aaquist, Søgårdssvinget 26, Nr. Asmindrup

søndag, den 11. maj, kl. 10 konfirmeres:
Benjamin  Dandanell Kabilovic Hansen, Asmindrupvej 51, Nr. Asmindrup. 

de SMuKKe unge MenneSKer, der SKAL KonfIrMereS, den 4. MAj.

”Foråret så sagte kommer” -  men det kommer”
Henning Hansen
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Det sker

MARTS
02.03 KL. 10.00
FASTELAVNSFEST

22.03 KL. 14.00
KIRKEFILM I VIG BIO

23.03 KL. 10.00
KORET MEDVIRKER

30.03 KL. 9.15
KIRKE OG KRO

APRIL
01.04 KL. 19.00
MENIGEDSRÅDSMØDE

17.04 KL. 19.30
SKÆRTORSDAG
NADVERGUDSTJENESTE

18.04 KL. 10.00
LANGFREDAG
LITURGISK GUDSTJENESTE

20.04 KL. 10.00
PÅSKEDAG
FESTGUDSTJENESTE

21.04 KL. 10.30
2. PÅSKEDAG
GUDSTJENESTE

27.04 KL. 11.00
KONFIRMATION

MAJ
11.05  KL. 19.30
KONCERT

24.05 KL. 8.15-17.00
UDFLUGT

Ny præst i egebjerg!
Uden at jeg ikke håber at det  skuffer for mange, drejer det 
sig dog kun om månederne maj, juni og juli. Årsagen er,  at 
jeg af Roskilde Stift har fået bevilliget 3 måneders orlov.  Jeg  
har valgt at bruge denne  mig tildelte tid til  at arbejde med 
sjælesorg. 
Min interesse for sjælesorg skyldes  ikke mindst,  at jeg har 
engageret mig i det sorggruppearbejde vi nu heldigvis har 
sat i gang i Odsherred. Håber  at min studieorlov derfor vil 
komme til at gavne kommende sorggrupper.

Her en præsentation af den 
nye præst benedikte bris-
son.
Så lander der snart en ny vi-
kar i Egebjerg. Jeg var med til 
gospelgudstjenesten i febru-
ar, så jeg har set både kirke 
og omgivelser og glæder mig 
meget.
Jeg er vokset op i et præste-
hjem, er uddannet cand.
theol. samt exam. art i reli-
gionsvidenskab, begge dele 
fra Århus universitet. Jeg har 
arbejdet som præst og underviser i forskellige sammenhæn-
ge, fra by til land og fra minikonfirmander til ældrehøjskole 
- men brænder mest for konfirmander.
For mig er kristendom noget, der har med praksis at gøre. 
Gudstjenesten om søndagen, som præst, sanger eller bæn-
kevarmer - det er det, mit liv er orienteret om.
En gang imellem er jeg frivillig i Sct Nicolaitjenesten i Køben-
havn, for diakoni er også en del af den praktiske måde, jeg 
synes, vi skal være kirke på. Og så elsker jeg salmer, skriver 
dem selv og har udgivet en salmesamling.
Min familie er ikke så stor. Jeg er mor til to voksne drenge 
og farmor til Laurits på to år og hans lillesøster m/k, som 
kommer til august.
Jeg synger i et gregoriansk kor en gang om ugen, er vild med 
dyr, og botanisering efter især spiselige blomster og vækster 
er lige mig. Og så synes jeg, historie er rasende spændende, 
både den store og min egen families.
Tre måneder er ikke lang tid i et sogns liv. Men jeg ser frem 
for alt til at møde jer, både om søndagen til gudstjenester 
og hele ugen igennem.

Gud give os lykke 
og gode råd,    
sin nådes lys 
os tilsende!
DDS 736

benedIKte brISSon
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Egebjerg Sogn

på besøg hos pinsemenigheden  
i roskilde. impact Church

smuk fløjtekoncert i egebjerg kirke 
søndag den 11. maj kl. 19.30

"in Consort"
Kvartetten "In consort" er et 
ensemble som består af de 
fire blokfløjtespillere :
Gertie Johnsson, Pernille 
Petersen, Dorte Lester Nauta 
og Pernille Ebert Spissky.
Der bliver spillet værker af 
bl.a. G.Ph. Telemann - Bach  
og Hugh Aston. 
Entré 50,- kr., børn og pen-
sionister gratis adgang.

Som en del af vores Kirke og 
Kro, er vi nu  i gang med  at 
besøge de forskellige kristne 
kirkeretninger vi har i Dan-
mark.  Sidste gang var vi på 
besøg hos baptistmenighe-
den  i  Tølløse, hvor vi blev 
meget vel modtaget.
den 30. marts kl. 9.15  går 
turen til Pinsekirken i Ros-
kilde, hvor vi deltager i guds-
tjenesten kl. 10.30.
Impact Church siger om sig 
selv, - ”vi står for klassisk 
kristendom i en nutidig 
udformning. Det klassiske 
betyder, at vi har samme 
udgangspunkt som de øv-
rige evangeliske kirker i 
Danmark og den øvrige 
verden. Vi bruger samme 
autoriserede bibeloversæt-
telse. Vi prøver dog at ”pak-
ke kristendommen ud”, så 

det, der siges i vores kirke, 
bliver forståeligt, så uden-
forstående kan forstå, hvad 
det kristne budskab handler 
om, og hvad Gud har at sige 
til os i dag.                                                                                                                                       
Vi tror på, at Guds ord, Bibe-
len, er sand og ufejlbarlig fra 
første til sidste side. Vi tror, 
at Bibelen skal være rette-
snor og autoritet i vores liv. 
Vi sætter livet over ”læren”. 
Vi holder fast ved de fun-
damentale ”sandheder” i 
Bibelen og tror på, at alle 
Guds løfter i Bibelen gælder 
os på alle områder. Jesus er 
den samme i dag, som Han 
var, da Han levede på jorden 
og gjorde mægtige tegn og 
undere.”
Efter gudstjenesten spiser vi 
frokost på en kro.                                                                                                       
Tilmelding senest 27. marts.

Det er så sandt, at ingen så
vor Herre ud af graven gå.
For det, der aldrig kunne ske,
det skulle intet øje se.

Hvordan fra død til liv han kom,
kan ingen her fortælle om.
Hvad kun kan ske, hvis Himlen vil,
har jorden ingen vidner til.

Ja, påskens budskab er et ord
om, hvad der aldrig sker på jord,
og det et ord helt stillet blot
og værgeløst mod verdens spot.

Men det, som intet øje så,
vil kirken holde søndag på
og vidne frit, som Ånden bød,
om ham, der døden gennembrød,

og bringe alle små det bud,
at nu er han for dem hos Gud,
og som han delte med dem her,
de vist skal arve med ham der.

K.L. Aastrup 1961.
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Nyt fra menighedsrådet, februar 2014

Egebjerg Sogn

Forårs/sommerudflugt til Vallø   

den 24. maj går turen  til det smukke Vallø slot hvis historie kendes tilbage til 1300-tallet.

Menighedsrådet konstitu-
erede  sig  i slutningen af 
november, som reglerne 
foreskriver, hvilket dog 
ikke medførte ændringer 
på pladserne. Dem kan I se 
på hjemmesiden. I skriven-
de stund har vi netop holdt 
årets første møde, og som 
sædvanligt går man derfra 
med en god følelse af godt 
samarbejde og engagement.
Vores lokale "Murer-Finn" 
er godt i gang med at lave 
garderobe og bedre graver-
faciliteter ved konfirmand-
stuen, og der kan snart ses 
en ende på det. Det ser godt 
ud - og vi glæder os.

Vi har jo også arbejdet 
med et projekt, der skal 
ændre varmeforsyning til 
både kirke og præstegård 
i form af et fælles pillefyr i 
redskabsskuret ved kapel-
let. Desværre er der nu op-
stået lidt problemer, idet 
Nationalmuseet og dermed 
Stiftet i første omgang har 
vendt tommelfingeren 
nedad m.h.t. at nedgrave 
varmeslange til præstegår-
den i kirkegårdens stier. 
Måske får vi lov alligevel, 
men skal så have arkæo-
loger med i projektet. Det 
kan faktisk blive spænden-
de, da vores 1000 år gamle 

kirke og kirkegård nok kan 
rumme interessante fund. 
Vi får se.  
I efteråret bliver der fokus 
på, at vi igen skal have me-
nighedsrådsvalg i Egebjerg 
- eller måske bare det så-
kaldte "Aftalevalg", som vi 
plejer. 
Allerede nu vil jeg opfor-
dre evt. interesserede til at 
kontakte en af os menig-
hedsrådsmedlemmer eller 
præsten for at høre nær-
mere. Det er et spændende 
job - og en vigtig funktion at 
passe på vores gamle kirke 
- og på vores vellidte præst, 
Michael.

I 1708 købte Frederik IV 
Vallø og skænkede det til sin 
gemalinde til venstre hånd, 
den senere dronning Anna 
Sophie Reventlow.
Efter kongens død i 1730 
forvistes Anna Sophie til 
Clausholm, og den nye kon-
ge, Christian VI, overdrog 
Vallø Gods til sin dronning 
Sophie Magdalene.
Dronningen oprettede 28. no-
vember 1737 Vallø Stift som 
en selvejende institution.
Stiftets oprindelige fundats 
havde som hovedformål at 
hjælpe og understøtte ugifte 
døtre af dansk adel, såfremt 
de var indskrevet.

Det og meget mere vil blive 
os fortalt ved en privat rund-
visning på slottet.
Efter rundvisningen holder 
vi en kort andagt i Vallø kir-
ke, hvorefter vi spiser vores 
medbragte frokostbuffet fra 
Hotel Højby Sø.
Buffet består af: Sild, æg, re-
jer, laks, frikadeller, kylling, 
grønsagstærte, en slags på-
læg, ost, kage og brød smør 
og kiks.
Medbring evt. tæppe, klap-
stol etc. til en skovtur. Hvis 
vejret er dårligt spiser vi i 
Vallø kirkes konfirmand-
stue, ellers foregår det i det 
grønne ved slottet.

Kaffe drikkes på hjemvejen.
Pris incl. drikkevarer 200 kr.
Tilmelding senest den 16. 
maj.
Afgang fra kirkens parke-
ringsplads kl. 8.15.
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Adresser

DATO    NR. ASMINDRUP VIG   EGEBJERG

Gudstjenester

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.

Tryk: Trundholm Tryk 4560 Vig.
Ansvarshavende redaktør: MICHAEL NISSEN

Vig sogn
Sognepræst Annette Berg
Vig Præstegård, Gl. Nykøbingvej 2 A, 4560 Vig, 
tlf. 59 31 51 26, mobil 24 26 00 33 
e-mail: annb@km.dk     www.vigkirke.dk
Graver Lars Odgaard Rasmussen, 
tlf. 59 31 58 04.  Kirkegårdskontoret åbent 
mandag-torsdag kl. 12.30-13.00.
Formand Ann West, Eskildstrupvej 18B, 
4560 Vig, tlf. 22 80 75 55.

Nr. Asmindrup sogn
Sognepræst 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: Nadja Petersen, 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 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

Kirkebladet

2. MARTS FASTELAVN 10.30 HH 09.30 AB 10.00 MN

9. MARTS  1. S. I FASTEN 11.00 AB 16.00 AB 10.30 MN

16. MARTS 2. S. I FASTEN  09.30 HH 11.00 HH 09.00 MN

23. MARTS 3. S. I FASTEN 10.00  AB 11.00 AB 10.00 MN

30. MARTS MIDFASTE 09.30 HH 11.00 HH 09.15 KIRKE OG KRO

6. APRIL MARIÆ BEBUDELSE 10.30 AB 16.00 AB 09.00 MN

13. APRIL PALMESØNDAG 10.00 HH  10.00 AB 10.30 IW

17. APRIL SKÆRTORSDAG 19.30 HH 16.00 AB 19.30 MN

18. APRIL LANGFREDAG 10.30 HH 09.00 HH 10.00 LITURGISK

20. APRIL  PÅSKEDAG 10.00 HH 11.00 AB 10.00 MN

21. APRIL 2. PÅSKEDAG 09.00 AB 10.00 + 11.45 JG*/AB 10.30 MN

27. APRIL  1. S. E. PÅSKE 10.30 NN  09.00 NN 11.00 KONFIRMATION

4. MAJ 2. S. E. PÅSKE 10.00 HH 10.00 AB 10.00 BB

11. MAJ 3. S. E. PÅSKE 10.00 HH             11.00 AB 09.00 IW

16. MAJ ST. BEDEDAG 10.00 HH 11.00 AB  10.00 BB

18. MAJ 4. S. E. PÅSKE 09.00 HH 10.30 HH 09.00 BB

25. MAJ 5. S. E. PÅSKE 11.00 AB 15.00 KONCERT 10.30 BB

29. MAJ KR. HIMMELFARTSDAG 10.00 HH 10.00 + 12.00 AB 09.00 IW

1. JUNI 6. S. E. PÅSKE 09.00 HH 10.30 HH 10.00 BB

*JG = JAN GRØNDBORG


