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Nr. AsmiNdrup kirke

egebjerg kirke

SognepræSt peter Skov FriiS,  egeBJerg  kirke

m
A

r
T

s 
· A

p
r

iL
 · 

m
A

j 
· 2

01
1 

· N
u

m
m

e
r

 2
 · 

 3
6 

Å
r

g
A

N
g

  

FortSætteS Side 2

s. 
s. 

5

6

Ællingen 
blev en 
Swane

påskeæg og påskeharer, det 
er nok det, de fleste tænker 
på når man siger påske. Ja, så 
selvfølgelig også lige påske-
ferien. Men påsken er andet 
end det.

Du tænker måske på dø-
den, når du ser et kors og 
synes det er lidt uhyggeligt? 
På kirkegårde er der mange 
kors, og i dødsannoncer bru-
ges tit en stjerne for fødsels-
datoen og et kors for døds-
dagen. Men faktisk handler 
korset om det modsatte af 
døden – nemlig om livet.

Påskeugen starter med Pal-
mesøndag, hvor Jesus red 
ind i Jerusalem på et æsel. 
Han vidste nok godt, at hans 
fjender ville slå ham ihjel, 
når han kom til Jerusalem – 
men han holdt sig alligevel 
ikke væk. Aftenen før han 
blev fanget og korsfæstet, 
sad han sidste gang og spiste 
sammen med sine disciple. 
Disciplene forstod som sæd-
vanlig ikke noget, men Jesus 
vidste godt, at det var sidste 
gang, de var sammen.

Derfor sagde Jesus nogle 
ting til dem, som handlede 
om tiden, når han ikke læn-

Påskeæg og ham
 Jesus på korset

gere er hos dem: Om hvad 
han havde sagt og gjort, i de 
år, de vandrede rundt sam-
men. Og om hvem han havde 
fortalt dem, han er: Kristus, 
Guds Søn. Og Jesus sagde, 
at disciplene skulle huske 
på det, hver gang de samles 
for at spise med hinanden. 
Jesus sidste måltid med sine 
disciple er derfor det, vi gen-
tager, hver vi har nadver i 
kirken.

Jesus spiste sidste gang 
med sine disciple torsdag 
aften. Et døgn senere, lang-
fredag hang han død på 
korset. Disciplene var bange 
og forvirrede. Ingen af dem 
havde regnet med, at Jesus 
mente det alvorligt, når han 
snakkede om, at han skulle 
dø. Hvad skulle der nu ske, 
tænkte de fortvivlede discip-
le? Hvad skulle de gøre uden 
Jesus?

Da Jesus var død blev han  
taget ned fra korset og lagt i 
en grav. Søndag sad discip-
lene stadig og kiggede på 
hinanden, uden at sige no-
get: for hvad skulle de sige? 
Alt hvad de havde håbet på 
var slut.

Babysalmesang - 
NYT I VIG
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FortSAt

Ordet fra præsten

igen i år arrangerer Ods 
og skippinge provsti kir-
kefilm for hele provstiet.
Filmen i år er instruktør Su-
sanne Biers HÆVNeN. Fil-
men trækker spor fra den 
brutale hverdag i en afrikansk 
flygtningelejr til den postkort-
smukke idyl i en sovende 
dansk provinsby.

Anton arbejder i en nød-
hjælpsorganisation og pend-
ler mellem en flygtningelejr i 
Afrika og sit hjem i Danmark, 
hvor han har to små sønner.

Han har svigtet sin elskede 
kone Marianne, og de prøver 
nu at vænne sig til et liv uden 
hinanden.
Sideløbende begynder Antons 

Kirkefilm i Vig Bio lørdag 
den 19. marts 2011 kl. 14.00

10-årige søn Elias at blive 
venner med en ny dreng i 
klassen, Christian, og dette 
usædvanlige venskab udvik-
ler sig snart til en foruroligen-
de alliance, som truer med at 
ødelægge landsbyidyllen for 
altid.

Hævnen 
Hævnen er en fortælling om 
hævn og tilgivelse, venskab 
og utroskab.

Dette er en barsk film – ab-
solut ikke for børn. Den anbe-
falede aldersgrænse på 15 år 
bør respekteres.

Efter filmen vil der være 
kaffe og kage at styrke sig på 
og debat og oplæg om filmen.

I år vil der være egenbetaling 
på 50 kr., som betales ved ind-
gangen. Dette beløb dækker 
hele arrangementet. Der er 
kun et begrænset antal plad-
ser til filmen. Tilmeldingen 
skal ske direkte til provstikon-
toret, telefon 5991 9006.

Fællesarrangement

Pludselig springer døren 
op, og Maria og nogle andre 
kvinder kommer styrtende 
ind og siger, at Jesus er op-
stået. Opstået fra de døde! 
Han er ikke længere død, for 
Gud har kaldt ham tilbage til 
livet. Gud havde sejret over 
døden!

Det kan godt være meget 
svært at forstå for os. Discpi-
lene forstod i begyndelsen 
heller ikke noget. Faktisk er 
det så utroligt, så fantastisk, 
at Gud vækkede Jesus til live 
igen, at det ikke kan forstås – 
Vi bliver nød til at tro, at det 
er sandt.
Ligesom Gud kaldte Jesus 
tilbage til livet, sådan vil han 

en dag også kalde os tilbage 
til et evigt liv.
Gud har sejret over døden 
– livet har vundet. Derfor er 
korset symbolet på livet – og 
ikke på døden. Så det er ikke 

så svært at forstå, at Påske-
dag er den allerstørste dag i 
kirken!

AF peter Skov FriiS
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Det sker

mArTs  

10.03. KL. 09.30-11.30:
TORSDAGSTRÆF I 
VIG PRÆSTEGÅRD

16.03. KL. 10.00:
BABYSALMESANG BEGYNDER 
I VIG KIRKE

16.03. KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
 M./ ORIENTERING

19.03. KL. 14.00:
KIRKEFILM I VIG BIO

20.03 KL. 09.00:
LOVSANGSMORGEN-
GUDSTJENESTE I VIG KIRKE 
M./EFTERFLG. KIRKEKAFFE 
I VÅBENHUSET

24.03. KL. 09.30:
TORSDAGSTRÆF

26.03. KL. 10.00-15.00:
KONFIRMAND GOSPEL-
WORKSHOP I VIG KIRKE 

27.03. KL. 11.00:
KONFIRMAND GOSPEL 
GUDSTJENESTE I VIG KIRKE 

ApriL

07.04. KL. 09.30:
TORSDAGSTRÆF

13.04. KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

17.04. KL. 14.00:
PALMESØNDAG MED 
GÆSTEPRÆDIKANT I
VIG KIRKE

21.04. KL. 17.00:
KORT SKÆRTORSDAGS 
NADVER GUDSTJENESTE 
OG FÆLLESSPISNING 
I PRÆSTEGÅRDEN

26.04. KL. 14.00-16.00:
MINIKONFIRMAND 
UNDERVISNING BEGYNDER 
I VIG PRÆSTEGÅRD 
SE  WWW.VIGKIRKE.DK

28.04. KL. 09.30:
TORSDAGSTRÆF

mAj

05.05 KL. 09.30:
TORSDAGSTRÆF – 
UDFLUGT TIL VALLEKILDE

18.05. KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE 

20.05. KL. 11.00:
7. A - KONFIRMATION 
I VIG KIRKE

21.05. KL. 14.00-18.00: 
ÆGTESKABS-EFTERSYN 1  
I VIG PRÆSTEGÅRD

22.05 KL. 16.00:
MUSIKGUDSTJENESTE 
I VIG KIRKE

bent kjærsgaard 
prædiker i Vig kirke
Palmesøndag d. 17. april kl. 14 
vil Bent Kjærsgaard fortælle 
os, på hvilken måde dagens 
ord om Jesu indtog i Jerusalem 
fra Matthæus evangeliet 21,1-
9 kan finde vej til sjælens dyb 
og vi skal også synge nogle af 
Bent Kjærsgaards salmer. 
Efter gudstjenesten er der 
en kop kaffe i våbenhuset og 
Bent vil gerne drøfte dagens 
prædiken med alle, der har tid 
og lyst samt fortælle om det at 
skrive en salme.  

julehjælpen gør en 
forskel
Tusind tak til alle, der har 
ydet bidrag til årets julehjælp 
– både som privatperson, som 
Søsterloge nr. 70 ”Lærken”, 
Lions, Vig Tuske- og Kræm-
mermarked og nu senest fra 
Foreningen bag Fritidsavisen. 
Det er af umådelig stor betyd-
ning, at vi kan hjælpe både 
småbørnsfamilier, enlige, syge 
og andre, der i perioder træn-
ger til særlig omsorg. Julehjæl-
pen gør det muligt for os at nå 
langt. 

»Du lille anemone.... hvor er 
din skaber stor«. Tak !

ViTAmiNer TiL pArFOr-
HOLdeT
ÆG T E S K A B S - E F T E R S Y N 
FORTSÆTTER – NU FOR ALLE
Lørdag d. 21. maj kl. 14-18 
indbydes der i Vig Præstegård 
igen til en eftermiddag i kær-
lighedens tegn. Læs mere på 
www.vigkirke.dk

Grundtvig

»Ja, jeg véd, du 
siger sandt:
frelseren stod 
op af døde!
Det er hver 
langfredags 
pant på en 
påskemorgen-
røde«
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Vig Sogn

SiMon vAgn JenSen

”..tøndemål af traver…”!? – en salmestafet
på grund af et salmevers blev 
jeg aldrig konfirmeret.

Pastor Hald stod ikke for-
rest i køen da Vorherre ud-
delte spidskompetence i pæ-
dagogisk overskud og hans 
skæbne var at undervise en 
håndfuld teenagere som var 
mere optagede af hinandens 
fysiske udvikling. 

Så da jeg en dag kom til 
”præst”, (som det hed før 
det blev opgradueret til kon-
firmationsforberedelse) og 
ikke kunne mit salmevers 
udenad, blev jeg sendt hjem.

Jeg vendte aldrig tilbage. 
Selvom livet handlede mest 

om rockmusik og piger, var 
jeg som teenager også me-
get interesseret i historie. Så 
mine forældre klarede frisag 
i fht. det med konfirmation og 
fest ved at sponsorere Grim-
bergs Verdenshistorie. (Og jeg 
læste samtlige 16 bind.)

Iøvrigt tænkte mine foræl-
dre langt mere på at de i nær-

meste fremtid skulle rykke 
sig selv, bopæl og 5 børn til 
Teheran. Hvilket er en anden, 
men bestemt ikke kedelig hi-
storie.

Den violinspillende over-
lærer Ebbe Outze som stod 
for faget sang på Randlev-
Bjerager Centralskole, trak 
os pubertære forsamling 
igennem et utal af salmer. 
Han gjorde det med lidt vel 
autoritær grundighed, hvilket 
kan være årsagen til at jeg al-

Nadveren i fokus 
Ordet nadver betyder måltid. 
Skærtorsdag, aftenen inden 
Jesus blev korsfæstet, indstif-
tede han den hellige nadver. 
Det var ved dette sidste mål-
tid, som han delte med sine 
disciple, at han sagde de for-
underlige og slidstærke ord: 
”Det er mit legeme, som gives 
for jer.... denne kalk er den 
nye pagt i mit blod”.

Vi vil mindes dette særlige 

drig turde afbryde og spørge 
hvad ordene i salmer som 
den smukke ”NU FALMER 
SKOVEN TRINDT OM LAND” 
egentlig betød. 

”..med aks og vipper bol-
de..”?

”..tøndemål af traver..”?
”..viltre svaler..”?
Selvom pastor Hald og 

overlærer Outze ikke solgte 
varen særligt godt har jeg op-
daget sent i livet at musikken 
i salmerne faktisk bevæger og 
hjælper.

Døden er en del af livet i 
min alder og jeg kommer i 
kirken når vi samles i sorg for 
at sige farvel. Og da bliver det 
på én gang smertelige, for-
løsende, lindrende element 
altid salmen. 

Det har jeg forliget mig med 
og er kommet til at holde af.

SiMon vAgn JenSen
teAterleder, odSherred teAter

måltid ved i ord og toner at 
kredse om, hvad nadveren 
betyder og hvad nadveren 
kan betyde for os konkret, 
anno 2011. Det vil vi gøre med 
en stemningsfyldt og medita-
tiv nadver gudstjeneste i Vig 
Kirke skærtorsdag d. 21. april 
kl. 17. 

Efter gudstjenesten tager 
vi samhørigheden med os ud 
i den hverdag, der også hører 
Gud til....  vi fortsætter mål-

tids fællesskabet med gul-
lasch suppe i Præstegården, 
hvortil alle er velkomne. Der 
er tilmelding til spisningen, 
der koster kr. 50,- incl. drik-
kevarer, senest søndag d. 
17. april til Sonja Asbjørn, tlf. 
5931 5116 eller Annette Berg, 
tlf. 5931 5126.  
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Vig Sogn

musik og salmesang ind 
med modermælken 
Babysalmesang er en stem-
ningsfuld veksling af sang, 
lyd og bevægelse. Babyerne 
får mulighed for at udvikle 
deres sanser via forskellige 
aktiviteter. Organist Timon 
Müller leder børn og foræl-
dre igennem salmerne med 
fagter, lærer os enkle danse 
og vugger babyerne i lagner. 
Det bliver krydret af klaver- 
og orgelspil og sæbebobler. 

skal jeg kunne synge?
Der er ingen krav om, at du 
skal kunne synge eller være 
godt hjemme i salmerne. 
Din stemme er dit barns 
yndlingsstemme. Vi synger 
det første vers flere gange, 

Babysalmesang - NYT I VIG
så man hurtigt får lært sal-
merne.

din anden 
”Forældregruppe”
Når vi er færdige med selve 
babysalme-sangen er der kaf-
fe og frugt i konfirmandstuen. 
Her hygges og udveksles erfa-
ringer med de små.

info
Sted: Vig Kirke
Tid: Onsdage kl. 10 til kl. 12 
1 time babysalmesang i Vig 
Kirke - derefter kaffe, the, 
frugt og hygge i konfirmand-
stuen i Vig Præstegård.

Der er plads til 12 babyer 
på holdet (0-1 år), så hvis man 
vil være sikker på en plads, er 
hurtig tilmelding nødvendig.

Instruktør: Timon Müller 
Pris: 160 kr. for 8 gange – før-
ste gang onsdag d. 16. marts. 
Påskeferie uge 16. Tilmelding 
til: Sognepræst Annette Berg, 
annb@km.dk – tlf. 5931 5126 -  
sms 2426 0033.

tiMon MÜller

Nyt fra menighedsrådet

menighedsrådet
Der er offentlige menigheds-
rådsmøder i Vig Præstegårds 
konfirmandstue kl. 19.00 
- hhv. d. 16. marts, 13. april, 

musikgudstjeneste med samklang
Søndag d. 22. maj kl. 16 gæster DUOEN SAMKLANG igen Vig Kirke. I ord og toner vil vi lovprise 
årstiden, hvor det hele grønnes.... håbet, der spirer, hjertets blomster, der springer ud m.m.

jubiLÆum
Ved Menighedsrådets Nytårs-
kur blev Sonja Asbjørn takket 
for sit store arbejde nu gen-
nem 30 år med at få Guds hus 
til at fungere. En opgave, der 
ikke er blevet mindre med ti-
den, da ordet bureaukrati har 
sneget sig ind i Folkekirken.

Du er altid velforberedt, lyt-
tende, retskaffen i dit arbejde i 
Rådet og det er gode egenska-
ber for at få tingene til at lyk-

kes. Vi er glade for, at du fort-
sat har lyst til at lægge kræf-
ter i dette arbejde. Hermed 
ønskes du medvind og lykke 
fremover af Menighedsrådet.

henrik lundSgAArd, 
næStForMAnd 

18. maj, 15. juni. På menig-
hedsrådsmødet d. 16. marts 
vil mødet begynde med en 
orientering om, hvad der er 
udført af arbejder ved Vig 
Kirke og Præstegård i det for-
gangne år samt orientering 
om de forestående opgaver i 
2011. Med ønsket om et dej-
ligt varmt og frodigt år.               

SonJA ASBJørn, 
ForMAnd
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Det sker

ApriL

03.04 KL. 10.30:
GUDSTJENESTE
KIRKEKAFFE I 
PRÆSTEGÅRDEN

05.04 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

10.04 KL. 10.30:
GUDSTJENESTE
MED 
MINIKONFIRMANDER

12.04 KL. 19.30
SOGNETS AFTEN
NYE SALMEMELODIER

21.04 KL. 19.30:
GUDSTJENESTE
MUSIK LARS AABO

24.04 KL. 19.30:
GUDSTJENESTE
MUSIK ERLING SKOVDAL 

mAj

01.05 KL. 10.00: 
KONFIRMATION

04.05 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

12.05 KL. 14.00:
SOGNETS EFTERMIDDAG
FOREDRAG OM LIVET PÅ 
MALERGÅRDEN

15.05 KL. 10.30:
GUDSTJENESTE
KIRKEKAFFE
I PRÆSTEGÅRDEN

24.05 KL. 19.30:
ODSHERRED
HARMONIKAGRUPPE

Ællingen blev en Swane 
Henrik Swane in memoriam
Henrik Swane døde den 18. 
januar. Henrik blev 81 år. 
en solskinsfyldt oktoberdag 
sidste år  var jeg med et par 
gode venner på Malergården. 
Vi mødte tilfældigt Henrik 
i Vognporten. Vi talte kort 
sammen. Inden vi så os om, 
gik Henrik med os. Mens vi 
gik gennem Atelieret, Den 
røde Stue, Havestuen, Den 
blå Stue, op ad trappen med 
hans store billede af krypten 
under domkirken i Vezelay 
til børnenes værelser med 
Hannes, Gerdas og Henriks 
billeder og onkel Valdemars 
stuer, fortalte Henrik med 
hjerte, mund og hænder om 
billederne, vi så,  om livet på 
Malergården med forældre, 
søstre, digteren Valdemar 
Rørdam og andre kunstnere, 
der var en del af livet på Maler-
gården.  Det blev en uforglem-
melig oplevelse for  mine ven-
ner at møde Henrik som men-
neske, fortæller og kunstner. 

Først maler
Henrik begyndte som maler, 
men  følte sig utilstrækkelig 
i forhold til sin far og resten 
af familien. Han valgte foto-
grafiet som sin kunstneriske 
udtryksform. Fotokunsten 
blev hans forløsning af min-
dreværd og længsel efter at 
mærke i sjæl og sind, at han 
var noget.  Leica kameraet 
blev hans trofaste følgesvend, 
hans vindue til verden. 

Kompositionen  – det gyldne 
snit, (det punkt øjet søger i en 
billedflade) lys og skygge, far-
vernes samspil en rød trøje 
og en gul bus - var for Henrik 
ikke forskellig fra maleriet. 
Og den skulle være i orden. 
Fotografiet skulle fortælle om 
en situation.  Det oplevede vi 
også den solskinsfyldte efter-
middag, da vi gik sammen 
med Henrik gennem haven. 
Næsten før vi andre havde set 
et godt motiv - to mødre med 
deres små purke på en bænk 
- havde Henrik høfligt spurgt, 
om han måtte tage et par bil-
leder. For Henrik var tilstede 
»med øjet som det skabtes 
himmelvendt, lysvågent for 
alt skønt og stort herneden.«

Hjertesag
Kameraet og de utallige  lys-
billeder – ca. 250.000 -  lige 
fra  Sigøjnerliv i Spanien,  til   
pinsekarneval, happening 
på rundetårn, Christiania, 
folk af alle slags -  kongelige, 
godtfolk og autonome blev 
omdrejningspunktet i Hen-
riks liv. Det var hans hjertesag, 
sammen med de foredrag, der 
groede ud af hans billeder, og 
som han som fantastisk for-
tæller glædede, begejstrede 
og inspirerede sine mange til-
hører over hele landet med. 
Og selv om han med sit logo 
- rød alpehue og genbrugs 
tøj, der ikke matchede tidens 
mode, og træskostøvler - ikke 
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så ud som folk er flest, hvilket 
han jo heller ikke var og lyk-
keligvis for det, så skulle man 
bare have hørt ham én gang, 
så vidste man, at Henrik var 
noget særligt: en uforligne-
lig iagttager af det store i det 
små, en  fantastisk fortæller 
og formidler  med gestik og 
hele kroppen i bevægelse  af 
det sete og oplevede. 

Henriks tilværelse var et 
langt stykke ad vejen tor-
nestrøet. Som han engang 
betroede en god ven: ”Jeg er 
ikke som de andre.” Hvortil 
vennen svarede: ”Du er en 
original, men uden dig ville vi 
have været fattigere.” 

Og vi må takke Henrik for, 
at han var, som han var. Han 
var sej og gav ikke op. For alle, 
der kom tæt på Henrik, hørte 
hans foredrag, deltog i hans 
undervisning, fik livet endnu 
flere facetter og farver, end det 
ellers ville have haft.

Henrik havde som bekendt 
et mørkt kapitel i sit liv. Det 
pinte og nagede ham i mange 
år. Men han var hudløs åben 
og ærlig.  Vores hukommelse 
for det gode i et menneskes liv 
er ofte ultra kort, mens vores 
hukommelse for fejl og neder-
lag  er næsten uendelig.

Det er tankevækkende! 
Lykkeligvis for Henrik og 
hans nærmeste blev de 
forsonet. 

Tak for kampen
I de sidste år var gensynet 

med Spanien og en række af 
de mennesker han mødte i 
Spanien i 1970´erne en stor og 

uforglemmelig oplevelse for 
Henrik og vist også for rejse-
kammeraten, Venstrebladets 
journalist, Lisbeth Rasmus-
sen, som har skrevet bogen 
Henriks Historie.

”Tak for kampen”, sagde 
Henrik, da de var vel hjemme 
igen.

For det var ikke uden kamp 
at være tæt på  Henrik som 
nabo og ven. Men som det 
hedder i en sang:

»Kamp må der til,  skal livet 
gro, ej kamp blot for dagligt 
brød, men kamp for frihed i liv 
og tro« - Og i Henriks kamp for 
frihed til at leve som original, 
enspænder,  klunser og frem 
for alt som fotograf og kunster, 
der brændte for sin kunst, og  
for det, han troede på, som 
verbal rebel på den yderste 
venstrefløj og i det autonome 
miljø  mod verdens uret - fik 
han livet til at gro og folde sig 
ud, når han fortalte om livet 
på Malergården og  andre ste-
der og underviste børn og folk 

i alle aldre.
Det oplevede vi også de 

gange, han holdt foredrag ved 
Sognets eftermiddag i Præste-
gården, altid med stor stilslut-
ning. Henrik skulle den dag, 
han blev bisat, have fortalt om 
Gerda Swanes dramatiske liv.  

Og det er ikke mindst Hen-
riks og Gerdas fortjeneste, at 
Malergården som rammen 
om en usædvanlig kunstner-
familie er bevaret for efterti-
den og i folks bevidsthed en 
skelsættende milepæl i dansk 
billedkunst og i Odsherreds 
kulturhistorie skabt af  fami-
lien Swane: Sigurd og Agnete, 
Hanne, Gerda og Henrik. 

Henrik var nok anderledes 
end den øvrige familie, ”fami-
liens sorte får”,  som han sag-
de, men han var ikke ringere, 
hverken som menneske eller 
kunstner.  
Ællingen blev en swane
Æret være Henrik Swanes 
minde.

henning hAnSen

Foto: peter AnderSen
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Nr. Asmindrup Sogn

menighedsmøde                                                                       
Ved Menighedsrådet den 3. 
maj bliver der ved mødets 
begyndelse orienteret om, 
hvad der er udført af arbej-
der i det forgange år samt om 
kommendene opgaver. 
                                                                                                                                      

egon nielSen

Nyt fra menighedsrådet

menighedsplejen
I julemåneden uddelte me-
nighedsplejen kurve og 
blomster. Vi siger tak for bi-
drag 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 Sparekas-
sen Sjælland – konto 0517 
1016990 .  På forhånd tak.
”Foråret så sagte kommer” -  
men det kommer”

             henning hAnSen

sognets eftermiddag
Tirsdag den 12. maj kl. 14.00 
er der Sognets eftermiddag  
med Birthe Frederiksen, Ros-
kilde, der var huslærerinde 
og husalf på Malergården i 
årene omkring 1940.

Birthe Frederiksen, 92 år,  
er uddannet pianist. Hun var 
huslærer for Hanne, Hen-
rik og Gerda i et par år, og 
bevarede livet igennem tæt 
kontakt med Swanerne og 
Malergården.

 
musik  ved gudstjenesten
Ved gudstjenesten torsdag 
den 21. april kl. 19.30 med-
virker Lars Aabo på klarinet, 
og ved gudstjenesten søndag 
den 24. april kl. 10.00 trom-
petist Erling Skovdal.

kirkekaffe
Efter gudstjenesterne  3. april 
og 15. maj er der kaffe og sam-
vær i præstegården.

konfirmation
Søndag den 1. maj kl. 10.00 bliver følgende konfirmeret:
Meggie Andersen, Svinningevej 4, Nr. Asmindrup.
Adam Wittig Hjortflod, Okkerdalen 8 A, Nykøbing Sj..
Frederik Horsfeldt á Grømma, Gl. Nykøbingvej 85, Nr. Asmin-
drup. Frederik Danekilde, Nordskovsvej 1, Nr. Asmindrup. 
Johanne Mulvad Groot, Brændtvej 8, Nr. Asmindrup. 
Nina Hansen, Gl. Nykøbingvej 65, Nr. Asmindrup.
Naja Kausgaard Jensen, Asmindrupvej 21, Nr. Asmindrup.
Katarina Bonnie Kristensen, 
Marie Bangsvej 4, Egebjerg, .
Mathias Vincentz Kristensen, Skovlundevej 11, Højby.
Emma Vive Nielsen,  Odsherredvej 5, Nr. Asmindrup.
Julie Viekær Rytter, Søgårdssvinget 1, Nr. Asmindrup.
Marcel Werner, Højvang 8, Nykøbing Sj..

sogneaften  om nye salmemelodier 
Kirkesanger og -musiker ved Stilling kirke, Poul Raaby, har de 
seneste år komponeret  nye melodier til gamle og ny salmer.  
Melodierne er en god blanding af rytmiske såvel som ”tradi-
tionelle” salmemelodier Paul Raaby fortæller den 12. april, kl. 
19.30 ved en sammenkomst i konfirmandstuen om baggrun-
den for de nye melodier. Vi skal naturligvis synge nogle af sal-
merne på de nye melodier. 54 nye melodier af Poul Raaby er 
netop udgivet  som supplement til Koralbogen. 

Harmonika og sang i kirken 
Tirsdag den 24. maj kl. 19.30  
spiller Odsherred Harmoni-
kagruppe med dirigent Jens 
Peder Jensen og sangerinde 
Vinnie Jensen  kendte og 
folkekære valse og blomster-
sange i kirken.

Der bliver mulighed for at 
synge med. Der er fri entré.

Krist stod op 
af døde
i påske-
morgenrøde!
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Det sker

mArTs

06.03 KL. 10.00:
FASTELAVNSGUDSTJENESTE 
MED TØNDESLAGNING OG 
FASTELAVNSBOLLER

13.03 KL. 10.30:
GUDSTJENESTE
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS 
LANDSINDSAMLING

19.03 KL. 14.00:
KIRKEFILM I VIG BIO: 
SUSANNE BIERS’ HÆVNEN

27.03 KL. 11.00:
FÆLLES KONFIRMAND-
GUDSTJENESTE I VIG KIRKE

ApriL

10.04 KL. 14.00: 
GUDSTJENESTE MED 
SØNDAGSCAFé
HELLE AREVAD FORTÆLLER 
OM SIT ARBEJDE PÅ 
BØRNEHJEM I NEPAL 
OG MONGOLIET

mAj

15.05 KL. 14.00:
 GUDSTJENESTE MED 
SØNDAGSCAFé
JENS MICHAEL NISSEN 
FORTÆLLER OM ARBEJDET 
SOM FELTPRÆST 
I AFGHANISTAN

den store naturforsker Isaac Newton blev engang spurgt, 
hvordan et dødt menneskes støv, der måske er spredt for 
alle vinde, skulle kunne samles og opstå som én person i 
Guds rige.

Tavst blandede han en håndfuld jernspåner med almin-
delig jord og spurgte så: “Hvem kan nu samle disse jern-
partikler sammen.” Da ingen svarede, tog han en magnet, 
holdt den over blandingen og straks fløj alle jernspånerne 
sammen. Alvorligt sagde den gamle forsker: “Han, der gav 
det døde jern en sådan kraft, skulle han ikke kunne magte 
det, der er endnu større, når vores legeme skal opstå til him-
melsk herlighed?”

Newton og opstandelsen

Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling den 13. marts 
Verdens bedste nyhed er, at der i år er 98 mio. færre, der vil 
opleve sult.

Men hver dag dør fortsat 25.000 mennesker som følge af 
sult, så der er stadig meget at gøre.

Den 13. marts 2011 sender mere end 1.250 sogne 20.000 
frivillige indsamlere på gaden ved den årlige Sogneind-
samling. Pengene fra indsamlingen går til Folkekirkens 
Nødhjælps internationale arbejde blandt verdens fattigste. 
Tilmelding dig til Didde Dick på telefon 5932 8466, hvis du 
ønsker at gå en rute.

Hjælp de fattige

Hebræerbrevet, 11,1 

Tro er fast tillid til 
det, der håbes på, 
overbevisning om 
det, der ikke ses.
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Egebjerg Sogn

på børnehjem i Nepal og 
mongoliet 
Foredrag med Helle Arevad 
i Egebjerg Kirke 10. april kl. 
14.00.

Helle Arevad fortæller: I 
2010 rejste jeg på min livs 
rejse til Mongoliet og Nepal 
med organisationen Pro-
jectsAbroad. En organisation 
for frivilligt arbejde. I Mongo-
liet arbejdede jeg for et stats-
ejet børnehjem som var på 
sommer camp. Derefter tog 
jeg til Nepal, hvor jeg boede 
privat hos en familie og gik 
på arbejde på et børnehjem – 
Snowland Ranag School. Min 
tid på børnehjemmene blev 
brugt til at være der for bør-
nene – Give dem lidt kærlig-
hed, omsorg, ’moderlighed’, 
spille og lege, holde i hånd, 

Søndagscafé: 

sidde med dem på skødet el-
ler bare gå rundt med dem i 
hånden. 

At arbejde som frivillig er 
virkelig noget af det største 
man kan opleve. Det at prøve 
at gøre en lille forskel i hver-
dagen for børn og voksne i 

fattigdom sætter virkelig sine 
spor på krop og sjæl… og har 
man først prøvet at føle, at 
man kan gøre én forskel, ja så 
ønsker man bestemt at tage 
af sted igen.” Arrangementet 
indledes med en kort gudstje-
neste i kirken kl. 14.00.

et par uger inden jeg be-
gyndte som vikar for Mi-
chael Nissen, blev leg vist 
rundt i sognet i Michaels 
gamle MG-sportsvogn (den 
lille grønne I ved). Og Mi-
chael bedyrede ved den lej-
lighed, at det skam var nogle 
gode og flinke folk, der er i 
Egebjerg. Det skulle vise sig, 
at være en kende underdre-
vet.

For det har været en rigtig 
god oplevelse, at være vi-
karpræst i Egebjerg de for-
gangne fire måneder - Ikke 

Vikaren takker af

mindst takket være jer, der 
er med til at gøre Egebjerg 
Kirke til et godt, varmt og 
engageret sted. Tak for fire 

gode måneder, som jeg 
kommer til at savne. Og må-
ske på gensyn. Peter Skov 
Friis.
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Nyt fra menighedsrådet

business as usual …
Så er vores præst vel hjemme 
igen. Som det er fremgået 
af hans breve på hjemme-
siden, har der været mange 
oplevelser under tjenesten 
som feltpræst i Afghani-
stan – både sørgelige, ud-
fordrende og interessante. 

Michael vil fortælle mere der-
om i en søndagscafé, lige som 
han gjorde efter tjenesten i Irak.

Mange har givet udtryk for, 

at de håber, at han nu har 
gjort nok indsatser under far-
lige forhold, så vi kan få lov til 
at beholde ’vores præst’ i fred. 

- og tak til peter Friis
På flere måder har det forhå-
bentlig også været en positiv 
oplevelse for Michael at være 
i det fremmede. Vi har til 
gengæld kun haft meget po-
sitive oplevelser ved at have 
Peter Skov Friis som afløser-

præst under Michaels orlov. 
Der er stor grund til at sige 

Peter tak for den tid, vi fik lov 
til at opleve hans dejlige væ-
sen, hans gode prædikener, 
hans konstruktive forslag i 
menighedsrådet, hans hu-
mor, hans empati og den na-
turlige måde, på hvilken han 
bare gled ind i embedet, som 
om han havde været der altid.

peter Funch

Foredrag 15. maj kl. 14.00.
Sognepræst ved Egebjerg Kir-
ke, Jens Michael Nissen, var 
fra november 2010 til februar 
2011 udsendt som feltpræst i 
Afghanistan. Ved Søndagsca-
feen fortæller han om det at 
være udsendt til et land i krig, 
om sit arbejde som feltpræst 
og hvilke tanker og overvejel-
ser han har måttet gøre sig i 
den forbindelse.

Arrangementet indledes 
med en kort gudstjeneste i 
kirken kl. 14.00

Søndagscafé: 
Feltpræst i 
Afghanistan
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Adresser

Praktisk information

Kirkebladet

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.

Foto, forside: Tom Bruun.
Tryk: Trundholm Tryk 4560 Vig.
Ansvarshavende redaktør: Peter Skov Friis

Vig sogn
Sognepræst Annette Berg
Vig Præstegård, Gl. Nykøbingvej 2 A, 4560 Vig, 
tlf. 59 31 51 26, e-mail: annb@km.dk 
www.vigkirke.dk
Vig Kirke: Graver Lars O. Rasmussen, 
tlf. 59 31 58 04.  Kirkegårdskontoret åbent 
mandag-torsdag kl. 12.30-13.00.
Formand Sonja Asbjørn, Nykøbing-Slagelsesvej 
18, Hønsinge, 4560 Vig, tlf. 59 31 51 16.
Kirkeværge Bibi Nielsen, Vig Hovedgade 24 B, 
4560 Vig, tlf. 59 31 63 65.

Nr. Asmindrup sogn
Sognepræst Henning Hansen
Nr. Asmindrup Præstegård, Asmindrupvej 49, 
4572 Nr. Asmindrup, tlf. 59 32 40 76,
e-mail: hfh@km.dk - www.nrasmindrupkirke.dk
Træffes bedst tirsdag – fredag kl. 12.00-13.00 og 
torsdag kl. 17.00-18.00.
Graver: Kamilla Fertin, tlf. 59 36 61 16 
Formand Egon Nielsen, Viseren 1, 4560 Vig,
tlf. 59 32 44 25 
Kirkeværge Lissie Nielsen, Viseren 1, 
4560 Vig, tlf. 59 32 44 25

egebjerg sogn
Sognepræst Jens Michael Nissen
Egebjerg Præstegård, Ved Kirken 6, Egebjerg, 
4500 Nykøbing Sj., telefon 59 32 81 99
E-mail: jmn@km.dk  · www.egebjergkirke.dk
Egebjerg Kirkegård:  Graver Niels Nielsen,
Vejlebyvej 10, 4534 Hørve, mobil 24 20 59 32.
E-mail: egekgd@gmail.com 
Yvonne Vejbæk, mobil 21 45 89 56.
Formand Peter Funch, Englandsbakken 24, 
4500 Nykøbing, telefon 59 32 88 00

13. MARTS   1.S. I. FASTEN KL. 09.00 HH KL. 10.30 HH KL. 10.30 IW

20. MARTS  2. S. I. FASTEN KL. 10.30 AB KL. 09.00 AB  KL. 09.30 IW

27. MARTS  3. S. I. FASTEN KL. 9.30 AB KL. 11.00 FÆLLES GOSPEL GUDSTJ. I VIG KIRKE

3. APRIL  MIDFASTE KL. 10.30 HH KL. 09.00 HH KL. 10.30 MN

10. APRIL  MARIÆ BEBUDELSE KL. 10.30 HH KL. 10.00 AB KL. 14.00 MN

17. APRIL  PALMESØNDAG KL. 10.30 HH KL. 14.00 KJÆRSGAARD KL. 11.00 MN

21. APRIL  SKÆRTORSDAG KL. 19.30 HH KL. 17.00 AB KL. 19.30 MN

22. APRIL  LANGFREDAG KL. 09.00 AB  KL. 10.30 AB KL. 10.00 MN

24. APRIL  PÅSKEDAG KL. 10.00 HH KL. 10.30 AB  KL. 10.00 MN

25. APRIL  2. PÅSKEDAG KL. 10.30 HH KL. 09.00 HH  KL. 10.00 MN  

1. MAJ  1. S. E. PÅSKE KL. 10.00 HH KL. 10.00 AB  KL. 10.30 MN

8. MAJ  2. S. E. PÅSKE KL. 09.00 HH KL. 10.30 HH  KL. 09.00 IW

15. MAJ  3. S. E. PÅSKE KL. 10.30 HH KL. 09.00 HH  KL. 10.00 MN

20. MAJ  BEDEDAG  KL. 09.00 IW KL. 11.00 AB KL. 10.00 MN

22. MAJ  4. S. E. PÅSKE KL. 10.30 AB KL. 16.00 AB  KL. 10.30 MN

29. MAJ  5. S. E. PÅSKE KL. 09.00 HH KL. 10.30 HH  KL. 14.00 MN

2. JUNI  KR. HIMMELFARTSDAG KL. 10.00 HH KL. 11.00 AB KL. 09.00 IW

5. JUNI  6. S. E. PÅSKE KL. 09.00 AB KL.10.30 AB  KL.10.30 IW


