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Debatindlæg: Er det på tide at hæve 
tærsklen til kirken?
Provst Eskil Simmelsgaard Dickmeiss, Frederikssund 
provsti og sognepræst ved Stenløse kirke stiller i 
dette debatindlæg spørgsmålet, om det er på tide 
at hæve tærsklen til kirken, at forvente et større 
engagement fra kirkens brugere:

”Tiden kalder på et opgør med den forestilling, at 
man da sagtens kan være kristen uden at gå i kirke. 
Nej, man kan ikke. At kalde sig kristen uden at gå 
i kirke svarer til, at en person, der ikke dyrker den 
mindste form for motion, hævder, at han er i fan-
tastisk fysisk form. Det hænger ikke sammen. Der 
er ingen, der fødes som kristen. Det er noget, man 
i høj grad bliver ved at gå i kirke. Her henter troen 
næring. Af fællesskabet med Gud omkring ordet og 
sakramenterne, bøn og salmer.

Folkekirken har brug for nye, gennemtænkte initia-
tiver, der formår at sætte den kristne tro i spil på 
overraskende og relevante måder. 

Men måske er folkekirkens væsentligste udfordring 
ikke at tænke nyt. Udfordringen er at turde være 
mere tydelig om, hvad der er kirkens tro. Der er ikke 
brug for mere folkelighed i folkekirken, men mere 
kirkelighed. Tærsklen ind i kirkerummet skal ikke 
sænkes yderligere, men muligvis hæves lidt. Som 
folkekirke må vi gerne begynde at forvente lidt mere 
af hinanden som kristne.

Lad et kig ind i virkelighedens folkekirke illustrerer 
mit synspunkt. En præst har dåbssamtale. Barnets 
far har meldt sig ud af folkekirken, så det er kun 
moren, præsten skal tale med. Der er hældt kaffe 
op i kopperne, og snakken går. Hun fortæller uden 
at blinke, at hun ikke er kristen. Hun kan heller ikke 
sige, at hun tror på Gud.

”Men det kan da godt være, at der er mere mellem 
himmel og jord,” tilføjer hun. Hun smiler, som om 
hendes tilgang til sagen er den naturligste i verden. 
Præsten derimod er slået en hel del ud af kurs. Let-
tere forvirret spørger han: ”Men hvorfor ønsker du 
så at få dit barn døbt?” - ”Min dreng skal da ikke 
snydes for noget,” svarer hun.

Barnet bliver døbt den efterfølgende søndag i 
begyndelsen af højmessen, og alle er glade. Guds-
tjenesten fortsætter, og snakken går lystigt på de 

bænke, hvor dåbsfølget sidder. Ved nadveren vender 
nogle af dåbsgæsterne deres opmærksomhed mod 
gudstjenesten igen. ”Har du lyst til lidt brød og saf-
tevand,” spørger et par mødre deres små poder på 
to-tre år. Og jo, det har de små da helt sikkert. Op til 
alteret med dem. Børnene bliver sat på knæfaldet, 
mens mødrene står bag dem og smiler. De ønsker 
ikke selv at være med. Men deres børn skal da ikke 
snydes for noget.

Jeg tror, de fleste præster og faste kirkegængere gen-
kender ovenstående oplevelse og kampen med den 
stille fortvivlelse, når det kirkefremmede dåbsfølge 
erobrer højmessen. Vi vil så gerne være inklude-
rende og folkelige. Samtidig truer rummeligheden 
med at gøre folkekirken intetsigende som kristent 
trossamfund.

Måske er vi nødt til at begynde at overveje, om bar-
nedåb altid er det rigtige. Hvis et spædbarn døbes 
ud i den tomme luft, havde det måske været bedre 
at vente? Når kirkefremmede forældre tænker, at 
nadver primært må være sjovt for to-tre-årige børn, 
så er vi vist kommet helt i mål med at signalere, at 
man ikke behøver at høre til ”de fromme” for at 
gå til alters. Ja, man kan overveje, om vi ikke har 
lavet et selvmål. Jeg er ikke selv afklaret om de her 
spørgsmål, men oplever det som påtrængende, at 
vi begynder at diskutere dem.

Der er mere end nogen sinde brug for basal oplæring 
i den kristne tro og praksis. Det handler om folke-
kirkens identitet og selvforståelse. Her forslår det 
ikke med en diffus følelse af, at der måske er mere 
mellem himmel og jord.”
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Hella Joof, skuespiller, forfatter og multikunstner, 
er netop nu aktuel med den anmelderroste bog 
"Båven om Gud". "Båven om Gud! er Hella Joofs 
fortolkning af, hvordan det hele begyndte. Gud 
må fortvivlet iagttage, hvordan mennesker forval-
ter den frie vilje og gang på gang gør sig selv og 
hinanden ondt. Det er, som om de har glemt, at 
kærligheden er det vigtigste af alt, og at ondskab 
blot er et råb om kærlighed. 
Journalist Alex Kjær fra Menighedsrådenes Blad har 
spurgt Hella Joof om hendes forhold til Folkekirken. 
Her er, hvad Hella Joof svarede:

Hvornår var du sidst i kirke? 
Jeg var sidst I kirke sidste søndag. I den lille bitte 
dukkekirke herude I udkanten, hvor jeg bor. Jeg er 
ikke så tit I kirke. Eller jo, jeg er tit inde I en kirke 
også når jeg er I udlandet. Eller et tempel. Kan godt 
lide religiøse knudepunkter uanset religion. 

Og hvad bruger du kirken til? 
Til at finde ro. Til at strække mine tanker op mod 
det hvælvede loft. Op mod himlen. Op mod det 
guddommelige, som jeg er en lille bitte del af. Det 
mærker jeg I en kirke. Men jeg mærker det også 
ved havet eller I en skov eller på et bjerg. At jeg er 
en elsket del af skaberværket uanset hvor dum og 
grim folk synes, jeg er. Eller lige meget hvor dejlig de 
synes, jeg er. Det er alt sammen kun krusninger. Den 
store kærlighed er uforanderlig. Det er et mirakel.

Hvad er det bedste ved folkekirken? 
En god prædiken som udlægger teksten, så der er 
plads til os alle. Og så vi alle føler os sete og elskede. 
Og salmerne. Jeg elsker at synge salmer. Men sæt 
dem en tone ned, salmerne, og jeg kan bedst li de 
gamle. Bryder mig ikke om synkoper i salmer. Og 
for mundrette tekster der for tydeligt refererer til 
en bestemt politisk diskurs. Er lidt gammeldags 
omkring sprog. Kan også bedre lide tænders gnidsel 
end tænderskæren. Tænderskæren kan man få alle 
vegne. Det løber vi ikke tør for.

Kunne du ønske dig noget anderledes?
Ja. Må der ikke være helt frit på alle hylder I forhold 
til de skriftsteder, der læses op? Naturligvis er jule-

Hvad bruger jeg kirken til?

evangeliet relevant til jul osv. Men kunne det ikke 
være helt op til den enkelte præstinde?
Og jeg bryder mig ikke om udtrykket den hellige 
almindelige kirke.
Og præstekjolen? Bare man kunne få den tailleret 
og i lårkort. Så ville der være flere fisk i bassinet.  I 
betragtning af den overflod vi har af smukke kvinde-
lige præstinder.

Foto: Isak Hoffmeyer

Fotokonkurrencen
Vi minder om kirkebladets fotokonkur-
rence! Send os dit forslag til forsidefoto 
på e-mail NA7263@outlook.com og vær 
med i konkurrencen om en god flaske vin.
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Vig Sogn 
www.vigkirke.dk

Sognepræst: 
Annette Berg 
Vig Præstegård 
Gl. Nykøbingvej 2 A 
4560 Vig, 
Tlf. 59 31 51 26 
E-mail: annb@km.dk

Graver: 
Lars Odgaard Rasmussen 
Tlf. 59 31 58 04.  
Kirkegårdskontoret åbent 
mandag-torsdag 
kl. 12.30-13.00

Formand: 
Ann West 
Eskildstrupvej 18B 
4560 Vig
Tlf. 22 80 75 55

Kirkeværge:
Henning Lektonen
Tlf. 21459020 
E-mail: lektonen@mail.dk

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

MenighedsrådsMøder:
20. februar, 
20. marts 
17. april

Mødested offentliggøres 
på kirkens hjemmeside

Torsdagstræf
Torsdagstræf i Vig Akti-
vitetscenter, Møllevej 7, 
Vig kl. 9.30-11.30. Kaffe 
og brød: 20 kr. pr. gang.
Alle er hjerteligt velkom-
ne fra nær og fjern.

Nyt fra menighedsrådet
Byggeriet ved 
Præstegården. 
Flere har spurgt: 
Hvad sker der i 
og ved Præste-
gården?
Umiddelbart kan 
man ikke se no-
get – men der 
er sket en del i 
november – de-
cember. Vi er ved 
at etablere en 
handicap-venlig 
indgang til kon-
firmandstuen. En 
gammel kartof-
felkælder under kontor og køkken/garderobe er blevet rømmet og fyldt 
op, da det ikke var muligt at sikre gulvet under ovenstående uden at 
fylde kælderen op. Desuden er der ændret i vand og kloakering omkring 
den del af præstegården. Byggeriet går efter tidsplanen og inden døre 
er der sket meget. Vi glæder os til at kunne vise det færdige projekt i 
løbet af foråret.

Aktiviteter foråret 2018:
8. februar:  JEANNET ULRIKKEHOLM  
”En stjernestund med sang, guitar, lut og cello”  

22. februar:  GITTA BECHSHØFT
”Dansk-jødisk liv i København gennem 300 år”

8. marts:  KNUD HANSEN
”Oplevelser via Lions Odsherred og andre steder”

22. marts:  ERIK LINDGREN
”Et glas humørpiller - motion af smilebåndet i hverdagen”

5. april: LARS AABO
”Elise Konstantin-Hansen - kunstner mellem Georg Brandes og 
Grundtvig”

19. april: Teater ”NINA - KÆRE NINA” 
spilles i Vig kirke
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Søndag d. 4. februar og søndag d. 18. marts bliver det atter tid til SKUMRINGS-KONCERT i Vig kirke, 
hvor ord, toner og sange vil veksle i en smuk pardans.
Begge skumrings-koncerter begynder kl. 16.00 og efterfølgende er der en forfriskning i våbenhuset  
- fri entré.

To skumrings-koncerter

Foto: Naja Rosa Koppel

søndag d. 4. februar vil Trio Ismena levere tonerne. 
Trioen har fejret deres 10 års jubilæum og er i dag et 
veletableret ensemble på den danske kammermu-
sik-scene. Efter de gik sammen som trio i 2004, har 
vores egen lokale Monika Malmquist fra Vig, (der 
spiller violin), Ida Nørholm (cello) and Christine Raft 
(klaver) begejstret publikum med deres musikalske 
indlevelse og seriøsitet.
Trioen har markeret sig som prisvindere i både Dan-
marks Radios P2 kammermusikkonkurrence i 2009 
og i Trondheim International Piano Trio Competition 
2007 og er siden blevet et efterspurgt ensemble 
med omfattende koncertvirksomhed i Danmark og 
udlandet. Trio Ismena har således spillet koncerter i 
bl.a. USA, Kina, Tyskland, Spanien, Holland, England, 
Frankrig, Italien, Letland og Norden.

Ved skumrings-koncerten søndag d. 18. marts vil 
Visible Voices synge sange fra hjertet! 
Visible Voices er et øvet, rytmisk kor fra Holbæk 
bestående af 25 sangere fordelt på 6 stemmer. 
Repertoiret er rytmiske korsatser på engelsk og 
dansk. Vi skal bl.a. høre klassikere som Sebastians` 
"Stille før storm", Leonard Cohens "Halleluja" og 
den skønne "Lyse nætter".  Vi synger et par fælles-
salmer undervejs og får varmet stemmerne.
De indlevende sangere i Visible Voices har siden 2012 
haft Tine Refsgaard som korleder og akkompagnatør 
ved klaveret. Udover at være korleder er hun kirkesan-
ger i Soderup-Eskilstrup, sanger i Vokalselskabet GLAS 
og dansksproget sangskriver med 3 CD-udgivelser bag 
sig. Hun er således en mangfoldig og kreativ kapacitet 
udi sang og musik, og hendes brede musikalske profil 
smitter af på korets udtryk. 
Sidst vi hørte Tine Refsgaard her i kirken var til 
skumringskoncert med Refsgaard/Søndergaard/
Frandsen Trio i november. 
Kom og oplev et talentfuldt amatørkor, der synger 
uden noder og som med nærvær og entusiasme 
kommer ud til publikum med smittende sangglæde 
og flot dynamisk korarbejde.
Besøg Visible Voices på hjemmesiden: 
www.visible-voices.dk og på facebook.
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Nr. Asmindrup 
Sogn 
www.nrasmindrupkirke.dk

Sognepræst: 
Ann Skov Sørensen 
Nr. Asmindrup Præstegård 
Asmindrupvej 49 
4572 Nr. Asmindrup 
Tlf. 59 32 40 76 
E-mail: anss@km.dk 

Graver: 
Nadja Petersen 
Tlf. 59 36 61 16. 

Formand: 
Michael Hjortsø 
Annebjergvej 1 
4572 Nr. Asmindrup 
Tlf. 21 51 41 61 
E-mail: michjo@medset.dk 

Kirkeværge: 
Peter Merlung
Tlf. 40 61 04 31 
E-mail: merlung@gmail.com

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

MenighedsrådsMøder:
6. februar
6. marts
3. april

Møderne, som er offentlige, 
afholdes i præstegårdens 
konfirmandstue.

Nyt fra menighedsrådet
Menighedsrådet skal ifølge loven om menighedsråd hvert år før 
det ny kirkeårs begyndelse konstituere sig på ny. Menighedsrådet 
har vedtaget nedenstående konstituering gældende for indevæ-
rende kirkeår. Det bemærkes, at konstitueringen er den samme 
som i det netop afsluttede kirkeår.
Formand: Michael Hjortsø, Annebjergvej 1, Nørre. Asmindrup 
næstformand og kontaktperson: Egon Ib Nielsen, Viseren 1, Vig 
Kasserer: Torben Stolshøj, Hestehavevej 17, Nørre Asmindrup
Kirkeværge: Peter Merlung, Søvang 8, Klint
sekretær: Marie-Louise Groot, Brændtvej 8, Nørre Asmindrup  
Medlem: Vagn Andersen, Annebjergvej 10, Nørre Asmindrup 
sognepræst Ann Skov Sørensen, Asmindrupvej 49, Nørre Asmindrup

i november 2017 blev Nørre Asmindrup kirkes inventar efter 
anmodning fra menighedsrådet besigtiget af en ekspert fra Na-
tionalmuseet. Eksperten undersøgte navnlig tilstand og skader 
på altertavlen, på prædikestolen og på stolestaderne, samt på 
andre effekter af træ i kirken. På baggrund af Nationalmuseets 
besigtigelsesrapport vil menighedsrådet udarbejde en vedlige-
holdelsesplan for inventaret og søge den nødvendige finansiering 
til en forsvarlig restaurering og vedligeholdelse.

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

Det grå guld: Mødested for folk 
med tilknytning til Nr. Asmindrup
Vi er 3 med tilknytning til Nr. Asmindrup, som er gået sammen 
om at danne et mødested for det grå guld i nr. Asmindrup 
Præstegård.
Vi begynder MAndAg den 29. JAnUAr 2018 KL. 18.30
Vi fortsætter herefter med den sidste mandag i hver måned.

MennesKer, MULigheder Og FACiLiTeTer 
Vi er så heldige at Sognepræst Ann Skov Sørensen har givet tilsagn 
om, at vi må låne Konfirmandstuen, og den danner således som 
udgangspunkt rammen for mødestedet. 
Her er hyggeligt og dejlig plads til de første 40 mennesker. Der er 
desuden adgang til køkkenfaciliteter, samt en flot STORSKÆRM i 
fællesrummet.
Vi håber at mange i "Grå guld-gruppen", som bor eller har boet i Nr. 
Asmindrup, vil finde interesse i at mødes. Hvad der skal ske er op til dig 
og gruppen. Vil man bare sludre og drikke kaffe, vil man spille kort og 
drikke en øl, vil man synge, vil man tale om gamle dage i Nr. Asmindrup 
og måske fremtid, vil man se spændende serier på storskærmen til 
efterfølgende diskussion. 
For at dække div. udgifter beder vi om 20 kr. til kaffekassen hver gang.
Du må meget gerne invitere andre med, som måske ikke har opdaget 
muligheden. KOnTAKTPersOner: Birgit Barker, Merethe Larsen og 
Åse Christensen, tlf. 30665822.
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Jazz-gudstjeneste 
og koncert 
i Nørre Asmindrup Kirke
den 9. marts kl. 19.00 spiller gruppen Soultrickers til 
en kort gudstjeneste og giver koncert bagefter. Soul 
triggers leverer jazz, soul og Bossa med kant! Ban-
dets vision er at spille gode klassikere og hits, med 
fokus på både en musikalsk og tekstuel formidling, 
der rammer! Soul triggers består af Anna Herand, 
vokal, Tomas Jakobsson, guitar, Kenn Bendtsen blæs 
og bas og Lenni på trommer og perkussion.
Der vil være mulighed for at købe øl, vin og sodavand.

Patchworkudstilling og workshop
Lørdag d. 17. marts kl. 10-15 udstiller en gruppe af patchwork-
interesserede i samarbejde med Odsherredsoptimister deres 
arbejder i Nr. Asmindrup kirke. Kom og se de smukke værker!
I forbindelse med udstillingen, vil der være mulighed for selv 
at få nål og tråd i hånden og prøve teknikken.
Kaffe, te og kage kan købes. Indtægten går til socialt udsatte 
i Odsherred ved Odsherredsoptimister. Fri entre!

Korkoncert 
med onsdagspigerne 
og Højby drengekor
De to korgrupper Onsdagspigerne og Højby Dren-
gekor giver koncert i Nørre Asmindrup kirke d. 19. 
april kl. 19.00. Der vil være mulighed for at købe 
øl, vin og sodavand og indtægten herfra går til 
Menighedsplejen.
Se mere om de to kor på kirkens hjemmeside:  
www.nrasmindrupkirke.dk

Fastelavn
Fastelavn d. 11. februar kl. 10.30
Igen i år holder vi fastelavnsfest i samarbejde 
med Nørre Asmindrups land- og bylaug!
Vi begynder med en gudstjeneste i kirken kl. 
10.30 og fortsætter med at slå katten af tønden, 
kåre kattekonger og -dronninger og spise sand-
wich, slik og fastelavnsboller i præstegården.
Mød op udklædt og med godt humør!

Fløjtenist 
Isabella Hübener
Ved gudstjenesten påskedag d. 1. april deltager 
fløjtenist Isabella Hübener. Isabella blev præ-
senteret i kirkebladet for et år siden, nr. 1, 42. 
årgang. Bladet ligger på kirkens hjemmeside.

Menighedsmøde 
Store Bededagsaften
I lighed med sidste år mødes vi som optakt til St. Bededag i 
kirken til gudstjeneste kl. 18.30. Efter gudstjenesten er der 
varme hveder i konfirmandstuen. Vi afholder ved denne 
lejlighed det åtlige menighedsmøde, hvor medlemmer af 
menighedsrådet vil fortælle om rådets arbejde, de udfor-
dringer, som sognet står over for, samt om sognets økonomi 
og igangværende projekter. Det vil være en god lejlighed for 
menigheden til at udfordre og inspirere menighedsrådet!



Gudstjenester og arrangementer
4. februar Seksagesima Vig kl. 16.00 Skumringskoncert/Annette Berg 
11. februar Fastelavn Nr. Asmindrup kl. 10.30 Ann Skov Sørensen 
18. februar 1. s. i fasten Vig kl. 10.30 Annette Berg 
25. februar 2. s. i fasten Nr. Asmindrup kl. 10.30 Annette Berg 
4. marts 3. s. i fasten Vig kl. 10.30 Anette Sørensen 
11. marts Midfaste Nr. Asmindrup kl. 10.30 Annette Berg 
18. marts Mariæ bebudelsesdag Vig kl. 16.00 Skumringskoncert/Annette Berg 
25. marts Palmesøndag Nr. Asmindrup kl. 10.30 Annette Berg 
29. marts Skærtorsdag Vig kl. 16.00 Stjernestund/Annette Berg 
                                                                                                                                    Derefter fællesspisning  
30. marts Langfredag Nr. Asmindrup kl. 10.30 Ann Skov Sørensen 
1. april Påskedag Nr. Asmindrup kl. 10.30 Ann Skov Sørensen  
                                Vig kl. 10.30 Annette Berg 
2. april 2. påskedag Vig kl. 10.30 Ann Skov Sørensen 
8. april 1. s. e. påske     Nr. Asmindrup kl. 10.30 Annette Berg 
15. april 2. s. e. påske Vig kl. 10.30 Annette Berg 
22. april 3. s. e. påske Nr. Asmindrup kl. 10.30 Ann Skov Sørensen
26. april St. Bededagsaften Nr. Asmindrup kl. 18.30 Ann Skov Sørensen 
27. april St. Bededag Vig kl. 10.30 Konfirmation/Annette Berg 
29. april 4. s. e. påske Vig kl. 10.30 Annette Berg

Historisk vedtagelse 
af lov om trossam-
fund uden for folke-
kirken
Et 168 år gammelt løfte om trossamfundene 
uden for folkekirken er blevet indfriet. Det 
skete, da et meget bredt flertal bestående af 
regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, 
Alternativet, Radikale Venstre og SF i december 
stemte for den nye lov om trossamfund uden 
for folkekirken. 

Allerede med grundloven fra 1849 blev religions- 
og trosfriheden i Danmark slået fast. Og grund-
loven stillede en lov i udsigt: ”De fra folkekirken 
afvigende trossamfunds forhold ordnes nærmere 
med lov”, hedder det i paragraf 69. Vedtagelsen i 
dag sker efter lang og grundig forberedelse, siden 
S-R-SF-regeringen i 2014 nedsatte et lovforbere-
dende udvalg med tidligere ombudsmand Hans 
Gammeltoft-Hansen som formand. 

Trossamfundenes vilkår er hidtil blevet reguleret 
af lovgivning på forskellige andre områder. Kir-
keminister Mette Bock er meget glad for, at det 
gamle løfte endelig er blevet indfriet: ”Der er en 
lang og grundlovssikret tradition for religionsfri-
hed i Danmark. 

Kirkebil
Vi har i såvel Nørre Asmindrup som Vig sogn kon-
stateret en så ringe efterspørgsel efter kørsel med 
kirkebilen, at menighedsrådene har besluttet at 
nedlægge ordningen. Brugere, som måtte have 
særlige behov for transport til og fra kirkelige hand-
linger henvises til de kommunalt administrerede 
flextrafiktilbud. Kirkerne tilbyder dog fortsat at be-
tale for transporten mod en egenbetaling på 20 kr.

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

Alle i Danmark har ret til at dyrke deres gud på 
en måde, der stemmer med deres overbevisning, 
så længe det ikke strider mod dansk lov. Med den 
nye lov bliver det klart og forståeligt, hvilke ret-
tigheder og pligter, der gælder for de andre tros-
samfund uden for folkekirken”, siger Mette Bock. 
I loven bruges nu kun betegnelsen ”anerkendte 
trossamfund”. 

De trossamfund, der tidligere er blevet anerkendt 
eller godkendt, vil fortsat være anerkendte efter 
den nye lov. Som anerkendt trossamfund kan man 
for eksempel søge om skattefradrag for medlems-
bidrag og vielsesbemyndigelse til forkyndere, hvis 
man lever op til de yderligere krav, der stilles i de 
relevante love. Som noget nyt indebærer loven, 
at anerkendte trossamfunds regnskaber og do-
nationer over 20.000 kr. skal offentliggøres, og at 
Kirkeministeriet fører tilsyn med deres organisa-
tion og økonomi. 


