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Fælles kirkehøjskole i Rørvig
24. oktober
s. 2

Sognepræst MICHAEL NISSEN, EGEBJERG SOGN

Hvad er det bedste og hvad
er det værste!
I løbet af sommeren har der
i Kristeligt Dagblad været en
serie, hvor forskellige personer er blevet spurgt om, hvad
de synes er det bedste, og
hvad der er det værste ved
kristendommen og gudstjenesten.
Jeg er, som ydmyg landpræst
i Egebjerg, ikke blevet spurgt
af Kristelig Dagblad, men benytter mig derfor her i vores
kirkeblad til at svare på de
samme spørgsmål, der blev
stillet i Kristelig Dagblad.
Det første spørgsmål er.
Hvad er det bedste ved kristendommen?

Vig kirke

Nr. Asmindrup kirke

Egebjerg kirke

Nærværstræning med et
kristent hjerte
s. 5

Hertil vil jeg svare: At kristendom for det første ikke bedømmes ud fra et nyttesynspunkt. Derfor giver det heller
ikke nogen egentlig mening
at spørge om, hvad der er det
bedste og det værste.
Kristendom er jo sagt i al enkelthed, at Gud vil have dig
til at leve dit liv i ansvar og i
tro og have nok i det.
I øvrigt lovede Jesus ikke disciplene succes eller nogle

MICHAEL NISSEN

fede oplevelser. Nærmest
tværtimod.
Hvis jeg alligevel skal svare,
hvad der er det bedste, så
må det være, at kristendom
er budskabet, som giver os
barnekår, og at vi er knyttet
til Gud, som den der er livets
giver, og at vi har lov til at
kalde Gud for vores far.
Hvad er det værste ved kristendommen?
Ja, det må umiddelbart være,
at vi afsløres, som dem vi er,
og det er som regel temmelig
selviske. Det er det, der kaldes for at være en synder for
Fortsætter på næste side.
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Fællesarrangementer

at bruge et gammelt ord, og
det er jo mildest talt ikke rart
at blive afklædt på den måde.
Ja, det er jo nærmest for de
fleste fornærmende.
Men for sådan en som mig,
der er alt andet end perfekt,
der er det dog alligevel befriende i mit navlepilleri at
vide, at der også er tilgivelse
for sådan en som mig.
Hvad er det bedste ved folkekirken?
Mit svar må være, at folkekirken har den bredde og rummelighed, som den har. Det
er en god ordning, som har
sikret, at kirken er tilstede
overalt i Danmark, både i
by og på land, så evangeliet
kan lyde, uanset om det har
en kommerciel nytteværdi.
Det er det bedste.
Hvad er det værste ved folkekirken?
Det er, når den bliver for
selvoptaget og fokuserer for
meget på brugertilfredshed
og derfor kommer til at pejle
efter laveste fællesnævner,
nemlig ren og skær underholdning for at trække folk
i kirke.
Hvad er det bedste ved
gudstjenesten?
Det er gentagelsen, og at det
er det samme, der sker alle
steder hver søndag. Uanset
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hvilken lille plet i Danmark
vi befinder os på, så kan vi gå
ind i en ren og velholdt kirke,
hvor der er tændt lys, og hvor
præst, organist, kirkesanger
og graver har forberedt sig
omhyggeligt.
I dag tales der meget om
fornyelse, og tingene må for
Guds skyld ikke være kedelige. Der er i dag en panisk
angst for gentagelse, men
hvorfor egentlig det?
Der er jo så meget, der er
en gentagelse i livet: fødsel,
død, årstidernes skiften, nat
og dag. Der er en slags evighed i gudstjenestens gentagelse, kan man sige, hvor
man bare kan være til, som
det menneske man er.
Man kan bare gå ind og sætte sig. Man behøver ikke at
yde, men bare tage imod.
Med andre ord, her kan man
slippe alle kravene, ja, man
kan måske endda være heldig at kede sig. Det er en god
ting det sidste, for så sker der
nemlig noget. Og så kan man
lytte.
Lytte til et fantastisk glædeligt budsskab, som kan give
trøst, håb og nyt livsmod.
Hvad er det værste ved
gudstjenesten?

pjat og ren selvoptagethed
og åndelig selvbefamling.
Det er præsten, der har ansvaret for, at det ikke bliver
det. Gudstjenesten må i mine
øjne gerne være, for at bruge
et ikke særlig brugt ord i dag:
højtidelig. Når gudstjenesten bliver uhøjtidelig og
for meget i øjenhøjde eller
ligefrem under øjenhøjde,
med pjat og pjank og med
for ”tynd suppe”, så kan
man få følelsen af at blive
talt ned til.
Alle kan jo stort set skrive og
læse her i vort lille land, så
derfor kan de fleste jo godt
forstå det der bliver sagt i
gudstjenesten, og følge med
i det ritual, som har været en
slidstærk ramme om gudstjenesten i så mange år.
Hvis det kniber med at finde
ud af forløbet i gudstjenesten
første gang, man måske har
vovet sig indenfor for at være
med, så går det allerede bedre næste gang. Det er værd at
prøve.
Nå, det var bare det. Prøv
som sagt selv at svare. Det er
en god øvelse at gøre sig nogle
tanker over de her spørgsmål.
Alle i vore 3 sogne ønskes en
smuk sensommer og kommende efterår.
Michael Nissen

For mig at se er det slemt,
når gudstjenesten bliver til

Et aktivt, kristent
fællesskab
– noget for dig?
Odsherred Y´s Men´s club er et åbent og
aktivt fællesskab, der er med til at gøre en
forskel.

Vi tilbyder:
•
Et arbejdsfællesskab – som er til gavn for mange mennesker.
Lokalt og globalt.
•
Et meningsfyldt fællesskab - hvor der er plads til alle.
•
Spændende foredrag – der udvider horisonten.
•
Gode oplevelser – der styrker de menneskelige relationer.
Du er velkommen!
Du kan læse meget mere om klubben på hjemmesiden www.odsherred.ysmen.dk . Du er også velkommen til at kontakte Annelise Würtz
på tlf.: 5554 6280, e mail: annelise.wurtz@hotmail.com
1782 Sorgruppe_ODS
visit_trundholm:85x55
1782 Sorgruppe_ODS visit_trundholm:85x55
10/09/14 16:49
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Fælles Kirkehøjskole i Rørvig
den 24. oktober
kl. 14-17
”Er Danmark et kristent land?”
Kirkehøjskolen hvor der
vil være oplæg og samtale
om emnet, foregår i konfirmandlokalerne i Rørvig
præstegård, Herthavej 2.
Alle er velkomne.

S RG
ODSHERRED SORGGRUPPE
Kontakt os for en forsamtale:
Psykolog Elsebeth Cornét Sørensen
Tlf. 21 64 24 57
Sognepræst Michael Nissen
Tlf. 24 24 80 90 / 59 32 81 99
Møderne foregår onsdag i ulige uger
kl. 10-12 i Konﬁrmandstuen ved
Vig Kirke/Præstegård.
Gl. Nykøbingvej 2 A, 4560 Vig

Døden er ikke et problem der kan
løses, men en byrde der kan være tung
at bære. For nogen så tung og ubærlig,
at det kan være godt at dele den med
andre…
Er du voksen og har du mistet en af
dine nærmeste, kan det være godt og
livgivende, at tale om din sorg, dine
problemer og det, der tynger.
Du har mulighed for deltage i vores
sorggruppe og måske herigennem
ﬁnde støtte til at komme videre med
dit liv.
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Det sker

SEPTEMBER
15.09 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
23.09 KL. 19.30:
FÆLLES SOGNEAFTEN OM
SPEDALSKHEDSMISSIONEN,
NYKØBING MENIGHEDSHUS
27.09 KL. 11.00:
HØSTGUDSTJENESTE MED
SANDWICH OG ÆBLEPLUK

Torsdagstræf efteråret 2015
– kl. 9.30-11.30 i Vig præstegårds konfirmandstue.
Tag gerne naboen med under armen, eller hvem du synes!
Alle er meget velkomne… også længere vejs fra.
Formiddagskaffen koster pr. gang: 15 kr.
24. september:
Maia Trayhorn – historier fra et ikke helt almindeligt sanger-liv.
Akkompagnement: Vibeke Aggeboe
22. oktober:
Knus Hansen´s oplevelser, del 2

OKTOBER
03.10. kl. 11.00:
LØRDAGSDÅB

5. november:
Jørgen (Storm) Hansen – " Hjemme hos Maria i Colombia "
- om at være værtsfamilie via www.icye.dk

20.10 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

19. november:
Anette Sørensen – senest præst i Frederiksberg slotssogn
og for Hærens officersskole, nu bosat i Højby, om:
"Det vigtige i livet"

22.10 KL. 20.00:
MUSIK-MESSE I VIG KIRKE
SM.M. DEN RYTMISKE
HØJSKOLE
24.10 KL. 14-17:
FÆLLES KIRKEHØJSKOLE
RØRVIG
NOVEMBER
17.11. KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

»I mennesket
har Gud et
palads,
en lotus også
kaldet hjertet«

3. december:
Juleafslutning m. festligheder kl. 12.
(Til denne dag er der tilmelding)

Koncert - søndag d. 11. oktober kl. 15.00

- i anledning af årets kirkemusikfestival i uge 41 og 42 i Odsherred.
Lieder af Schubert, Schumann og Richard Strauss (bla et par
satser fra Vier letzte Lieder).
Sopran: Vibeke Bjergaard Aggeboe. Pianist: Eric Cumming.
2-3 fællessange undervejs. Varighed: ca 1 time. Gratis entré.
Og vi fortsætter ca. 1 x om måneden med de herlige syngende
engle, der medvirker ved gudstjenesterne. Alle SANG-GLADE
sjæle fra nær som fjern kan være med, og i alle aldre.
Nogle søndage vil vi lade sangen være i fokus omkring flygelet. Sange og salmer vil disse søndage afveksle med små korte
læsninger. Se datoerne via kalenderen: www.vigkirke.dk

www.vibekeaggeboe.dk
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Vig Sogn

Nærmere, Gud, til dig, nærmere dig!
Sådan synger vi i den slidstærke salme 26 i Den danske Salmebog – med melodien, der blev blandt mange
andre steder er blevet brugt
i Titanic filmen. At være nær
ved Gud i tanke og hjerte, er
en umådelig skøn og farebar
vej. Mange mennesker oplever en mere og mere omtumlet, hurtigtgående og krævende verden, vi er en del
af, så vores ”motor” har brug
for at blive fyldt af også af det
modsatte, så den kan klare

udfordringerne. Vi vil gerne
være med til at give rum til
sådanne små åndehuller i
Vig kirke, der i gudstjenestelisten står markeret som
NÆRVÆR, og det er fra kl. 15.
Det er vores tidligere kompetente formidler af nærværs-praksis og enkle bønner funderet i kroppen,
Dorte Elmbæk Nielsen, der
vil guide disse stunder, der
kommer til at være 1-1,5
time pr. gang. Målgruppen
er med Dortes ord:

* for alle, og især mennesker der aldrig eller sjældent kommer i kirken.
* Mennesker der ønsker ro,
balance og nærvær i livet
med sig selv, deres næste
og deres tro.
* Eller som blot længes efter
at være del af et meditativt
fællesskab i et smukt kirkerum.
Det er gratis at deltage, men
vi modtager gerne donationer til Dorte´s honorar via
mobilepay: 2383 1955.

Skumringsstund
- torsdag d. 19. november kl. 17 er der Skumringsstund i Vig kirke. Fra kl. 16.45 vil
de levende lys og den sagte musik byde velkommen. Næste Skumringsstund dato
bliver d. 14. januar.

Sacred dances
Sacred Dances er cirkeldanse, der som tidligere nævnt her i kirkebladet, er blevet
danset i tidernes morgen mange steder i verden, og også inden for kirkens regi.
Andrea vil byde op til dans igen i præstegården, og nye dansere er hjertelig velkommen.Første efterårsdans bliver mandag d. 12. oktober kl 14.30 – 17.00.
Pris 100,- og for kaffe/te og kage 20,- (betales ved fremmødet).
Tilmelding til Andrea via andrealumo@gmail.com eller på fastnet 32180025, mobil
20257339.
Vi danser også mandag d. 16. november kl 14.30 – 17.00.
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Nyt fra MENIGHEDSRÅDET
Bidrag til kirkekassen/-bøssen. MobilePay … 2383 1955
”Øh – jeg glemte lige at få kontanter med. De ligger i mine
hverdagsbukser !”
Der kan være mange undskyldninger for ikke at give
et bidrag til Kirkebøssen.
Man skal jo heller ikke betale
for at komme i kirken – men
der er indsamlinger i fbm.
julehjælp, nødhjælpsarbejde o.a., samt der kan være
bidrag/betaling i fbm. koncerter, foredrag, kirkekaffe,
frokoster, mv.
Vi har derfor anskaffet - det
der på almindeligt dansk kaldes for - MobilePay.
En mulighed for på en nyere
mobiltelefon til at sende penge - uden omkostninger - til
en, som er tilmeldt ordningen.
2383 1955 er din mulighed
for at støtte/donere Vig Kirkes
indsamlinger fremover.
NB: De gode gamle kirkebøsser vil blive bevaret.

Kirkelige handlinger
Vi har i længere tid – pga. de
nye overenskomstregler for
vore ansatte – forsøgt mest
muligt at imødekomme
disse retningslinjer. Det har
betydet, at bisættelser/begravelser hovedsageligt har
kunnet finde sted: tirsdage,
torsdag og fredage, bryllupper om lørdagene, samt enkelte lørdagsdåb. Men nu,
hvor Nr. Asmindrup og Vig
sogne endnu mere skal til at
samarbejde, når vores nye
kommende præst i pastoratet
bliver ansat, hvilket vi glæder
os rigtig meget til, håber vi, at
vi vil kunne få mulighed til at
åbne op for større fleksibilitet
– til gavn for alle.
Vedligeholdelse af kirke
og præstegård
Mange har forhåbentlig set
at vores præstegårds sydøstlænge har fået nyt stråtag.
Samtidig er et af de store

Kr. Himmelfartsdag d. 14. maj 2015 i Vig kirke
Navnene kan ses på www.vigkirke.dk

gamle træer - det, der stod
i nærheden - blevet fældet,
da mange grene var med til
at ødelægge stråtaget.
Indgangsportalen ved Vestre
kirkegård er blevet istandsat.
(Også flot arbejde).
Handicap-indgang
(ved konfirmandstuen)
Det siddende menighedsråd
overtog sagen fra det tidligere
råd omkring etablering af en
handicap-venlig adgang til
konfirmandstuen. Vi har set
på mange forskellige løsninger. Vi har en meget smuk
præstegård, som det er vigtigt
at bevare. Vi har derfor besluttet at holde et nyt møde med
arkitekt Erik Bahn, der tidligere er fremkommet med en
skitse til etablering af en rampe, der kan falde naturligt ind i
miljøet i præstegårdsområdet.
Poul-Erik Pedersen,
kontaktperson,
Vig menighedsråd

”Det mindste skal
blive det største,
som frøet der
vokser til træ”.
I ønskes alle en velsignet
sensommer og efterårstid
i al sin farvepragt og skønhed.
Annette Berg,
Sognepræst, Vig
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Fra menighedsrådet

Menighedsrådsmøder:
September: tirsdag den 1.
Oktober: tirsdag den 6.
November: tirsdag den 3.
Alle møder afholdes i præstegårdens konfirmandstue
kl. 19.

Vi pløjed og vi så'de
vor sæd i sorten jord,
så bad vi ham os hjælpe,
som højt i Himlen bor,
og han lod snefald hegne
mod frosten barsk og hård,
han lod det tø og regne
og varme mildt i vår.
Alle gode gaver
de kommer ovenned,
så tak da Gud,
ja, pris dog Gud
for al hans kærlighed!
Jakob Knudsen 1891

Vig- Nr. Asmindrup
pastorat
Stillingen som sp. i Vig-Nr. Asmindrup pastorat i
Roskilde Stift er ledig. Der er til stillingen afsat til
en funktion som diakonipræst for provstiet, svarende til 50% af stillingen. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folke-kirken.
Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Boligbidraget vil blive nyfastsat ved vurdering.
For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt. Både mænd og kvinder opfordres til at søge
stillingen.
Ansøgninger stiles til
Kirkeministeriet,
Frederiksholms Kanal 21,
1220 København K.,
og sendes direkte til
Biskoppen over Roskilde Stift,
Stændertorvet 3 A,
4000 Roskilde,
e-mail: kmros@km.dk
Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest
opslagets udløbsdag kl. 15.00.
Såfremt ansøgningen fremsendes pr. mail bedes
ansøgeren ved henvendelse til Roskilde Stift sikre
sig, at ansøgningen er rettidigt modtaget.
Udløber den 31. august 2015.
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Nr. Asmindrup Sogn

Istandsættelse af den gamle præstegård
Renovering af præstegården
er nu i fuld gang, håndværkerne knokler løs og forventer
at være færdige til oktober.
Der er rigtig mange opgaver at løse, ikke mindst de
uforudsete i det gamle hus.
Vi glæder os til til det færdige
resultat, så vi kan byde en
ny præst velkommen i den
smukke gamle præstegård.
Desuden har menighedsrådet fået grønt lys for et nyt
maskinhus på kirkegården.
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Det sker

SEPTEMBER
13.09. KL. 10.00
HØSTGUDSTJENESTE
27.09. KL. 14.00
SØNDAGSCAFE
OKTOBER
04.10. KL. 15.00
KORKONCERT
06.10. KL. 19.00
MENIGHEDSRÅDSMØDE
08.10. KL. 16.00
SALMESVING MED SILLE OG
PALLE
KONCERT FOR BØRN OG
VOKSNE
11.10. KL. 14.00
GUDSTJENESTE FOR
HØREHÆMMEDE
24.10. KL. 14.00-17.00
KIRKEHØJSKOLE I
RØRVIG PRÆSTEGÅRD
NOVEMBER
01.11. KL. 16.00
ALLE HELGEN
I GUDSTJENESTEN MINDES
VI DEM VI HAR MISTET I
SOGNET I DET FORGANGNE
ÅR.

Et billede fra vores herlige udflugt i godt vejr
den 13. juni som i år gik til Ørestaden, Papirøen
og til Paradis(billeder) af Jesper Christensen.

Høstgudstjeneste
og kirkefrokost
Søndag den 13. september kl.10.00 fejrer vi traditionen tro,
at årets høst er kommet i hus og lade.
Efter Høstgudstjenesten er der ”høstfest” i præstgården,
med røde pølser, køretur i hestevogn.
Tag børn og børnebørn med. Vi håber på godt vejr!

04.11. KL. 19.30
KONCERT
24.11. KL. 19.00
MENIGHEDSRÅDSMØDE

Som lys er jeg kommet til
verden, for at enhver, som
tror på mig, ikke skal blive i
mørket.
(Joh. 12,46)
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Egebjerg Sogn

Søndagscafé den 27. september kl. 14.00
”Fra vikingerne til A. P. Møller – kirken rejste med”.
Danmark er en søfartsnation – i mere end 1000 år
har danske skibe pløjet verdenshavene - og kirken og
dens præster er fulgt med,
enten ombord eller ved at
oprette Sømands- og Udlandskirker i mange lande.
Ronald Pedersen (som i
dag er pensionist og bor i Ebeltoft) har været orlogspræst på
Grønland og sømandspræst
forskellige steder rundt om

i verden (New York, Hong
Kong, Antwerpen, Singapore,
Canada og London) i over 30
år samt generalsekretær for
Dansk Sømandskirke i 11
år – alle årene i samarbejde
med sin hustru Inge. Han vil
fortælle i ord og billeder om
de danskes færden gennem
tusind år, om sine egne oplevelser og om den danske kirkes virke i udlandet.
Cafeen indledes med gudstjeneste, hvor Ronald Pedersen prædiker.

Efterårskoncert i Egebjerg kirke
søndag den 4. oktober 2015 kl. 15.00
Egebjergkoret er et firestemmigt klassisk kor, som i den
forgangne sæson har arbejdet med kormusik fra middelalderen. Søndag den 4. oktober 2015 synger de et blandet
repertoire fra middelalder og op til vor tid. Nye korsangere
søges til koret, så kom og hør om det måske kunne være
noget for dig at medvirke i. Der bydes på en lille forfriskning
efter koncerten.

Giv dig selv en fantastisk oplevelse.!
Salmesving med Sille og Palle i Egebjerg kirke
torsdag den 8. oktober kl. 16.00
Sille og Palle er to af landets mest rutinerede musikere inden
for koncerter for børn. I 2011 udgav de i samarbejde med
forlaget Bolden en CD med salmer for børn der ledsagede
den gennem-illustrerede “Børnesalmebogen”. Siden udgivelsen har Sille og Palle haft travlt med at spille koncerter
for børn i landets kirker. Kirken fyldes i anledning af musikugen med sød musik, når Sille og Palle spiller. Kom og
syng med på de mest elskede salmer og klassikere fra den
danske børnesangskat. Sille og Palle spiller musik til hjertet,
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Egebjerg Sogn

til sanserne og til dansebenene. Og mon ikke børnene selv får lov at spille med, hvis ellers
guitarerne vil vågne!                                                                                                                                                      
“De to musikere skulle ikke bruge mange minutter før, de var på bølgelængde med børnene,
som de inddrog i koncerten, Humøret var højt, der blev danset . Børnene og deres forældre
stiftede bl.a. bekendtskab med ”Lysets engel går med glans”, ”I østen stiger solen op”, og
”Du som har tændt millioner af stjerner”. Men der var også plads i programmet til nogle
populære sange som Mariehønen Evigglad.” ( anmeldelse i menighedsrådenes blad).

Allehelgensdag - søndag den 1. november
Den første søndag i november sætter vi i kirken ord på sorgen over tabet af vore kære.
Vi mindes dem, vi elskede og holdt af og savner og takker Gud for alt det gode, vi fik gennem
dem som nu er døde.
Ved gudstjenesten læses navnene op på dem, der er døde i det forløbne år.

Koncert i Egebjerg kirke
onsdag den 4.november kl.19.30
En smuk aften venter os denne aften med professor og trombonist Carsten Svanberg
og organist Birgit Marcussen.
Programmet vil bestå af værker af bl.a Brahms, Antonin Dvorak og Carl Nielsen.
Der er gratis adgang til koncerten.

Nyt fra menighedsrådet

Sommeren nærmer sig sin
afslutning, og de fleste af os
er trådt i arbejdstøjet igen også menighedsrådet.
I forsommeren lavede vi syn
på kirken og præstegården,
idet en af rådets vigtige opgaver jo er at det hele bliver
holdt i fineste stand. "Provsti-synet", hvor også stiftets
arkitekt Leif Bahn deltog
mundede ud i anbefalinger
af fremtidige opgaver, men

også i bemærkningen: "Kirke,
kirkegård, præstegård og menighedslokaler er i meget god
stand".
Det skulle jo gerne fortsætte,
og en af efterårets opgaver
er at hyre håndværkere til at
lave de nødvendige arbejder.
Der sker ikke de store forandringer i udseendet. Vi
glæder os over, at sidste års
udtynding af træer på sydsiden fortsat medfører at

kirken er synlig fra det meste
af Egebjerg by, og så besluttede vi så også ved mødet i
maj, at flagstangen skulle
flyttes, så den også blev mere
synlig. Dannebrog skal ikke
gemmes væk. Mon ikke det
er bemærket af sognets beboere?
Vi ønsker jer alle et godt
"resten af året" - pludselig er
det igen jul.
/Formanden
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Gudstjenester
DATO

NR. ASMINDRUP

VIG

EGEBJERG

6. SEPTEMBER

14. s. e. trin.

10.30 IW

09.00 MN

10.30 MN

13. SEPTEMBER

15. S. E. TRIN.

09.00 AB

11.00 AB

10.00 MN

20. SEPTEMBER

16. S. E. TRIN.

10.30 AB

27. SEPTEMBER

17.S. E. TRIN.

4. OKTOBER
11.OKTOBER

15.00 NÆRVÆR

10.30 MN

09.00 AB

11.00 AB

14.00 RP

18. S. E. TRIN.

10.30 AB

15.00 NÆRVÆR

10.30 MN

19. S. E. TRIN.

10.30 AB

15.00 KONCERT

14.00 PH

18. OKTOBER

20. S. E. TRIN.

09.00 AB

11.00 AB

09.00 MN

25. OKTOBER

21. S. E. TRIN.

10.30 NN

09.00 NN

10.30 IW

1. NOVEMBER

ALLE HELGENS DAG

10.30 AB

16.00 AB

16.00 MN

8. NOVEMBER

23. S. E. TRIN.

09.00 AB

11.00 AB

09.00 IW

15. NOVEMBER

24. S. E. TRIN.

10.30 NN

15.00 NÆRVÆR

10.30 MN

22. NOVEMBER

S. S. I KIRKEÅRET

09.00 NN

10.30 NN

09.00 IW

29. NOVEMBER

1. S. I ADVENT

19.30 AB

11.00 AB

16.00 MN

1)
2)

1)

2)

Høstgudstjeneste og kirkekaffe i Nr. Asmindrup præstegård
Høstgudstjeneste, sandwich og æblepluk i Vig præstegårdshave

Adresser

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

Kst. sognepræst Annette Berg, Vig
Se under Vig Sogn
www.nrasmindrupkirke.dk
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

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. 20. Kirkebilen bestilles senest
dagen før. Tlf. 40 21 09 35 (Klint Taxi).
Kirkebladet

Tryk: Trundholm Tryk, 4560 Vig.
Ansvarshavende redaktør: Michael Nissen

