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I anledning af 500-året for Reformationen har 
Kirkebladets udsendte reporter Ann West været 
på en spændende rejse I Luthers Fodspor. Her er 
uddrag af hendes rapport:
Luther bliver født den 10. november 1483 i Eis-
leben og blev døbt dagen efter i byens kirke, dog 
uden sin mor, der stadig var "uren" efter fødslen 
og derfor ikke måtte komme i kirken. Døbefonten 
står stadig i kirken, men er nu indbygget i en ny. 
Luther har sin tidlige barndom i Eisleben, men 
sendes som 14-årig til Magdeburg i latinskole, 
som drives af Brødrene af Fælleslivet. ”Devotio 
moderne” – den moderne fromhed. Her var 
Luther et år, hvorefter forældrene flyttede ham 
til Eisenach, hvor familien stammede fra. Luther 
bliver optaget i et af byen borgerhjem for at lære. 
Luther er en glad og munter ung mand, der dan-
ser synger og spiller lut. I 1501 starter Luther på 
universitetet i Erfurt hvor, han læser geometri, 
astronomi, retorik og musik. Han stifter samtidig 
bekendtskab med filosoffen Aristoteles lære og 
møder den nye renæssancehumanisme. Luther 
starter på at læse jura, men på vej hjem efter 
et besøg hos forældrene overraskes han af et 
frygteligt tordenvejr og lover den hellige Anne, 
at hvis han overlever vil han blive munk. Den 17. 
juli 1505 optages han på Augustinereremitternes 
Kloster i Erfurt og 2 år efter indvies han som præst 
og diakon og holder sin første messe. Han sendes 
til et kloster i Rom på besøg og oplever her et 
urimeligt stort overforbrug af kirkens penge og 
magt. Luther bliver senere professor i teologi ved 
universitetet i Wittenberg og holder her forelæs-
ninger om Bibelens skrifter. 

I Luthers fodspor

I 1517 den 31. oktober slår Luther 95 teser op på 
døren til slotskirken i Wittenberg, der bl.a. er et 
opgør med afladshandlen. Teserne er gengivet 
på kirkens nye dør, og det var spændende at se 
og forsøge at læse, mest fordi de blev årsag til 
hele reformationsprocessen. I kirken så vi blandt 
andet det berømte Luther Rose-antependium, 
som Dronning Margrethe har skænket kirken. 
Antependiet kommer kun i brug til pinse og jul; 
ellers bliver det ikke vist frem. Dronningen har 
brugt 300 arbejdstimer på det, det er så smukt. 
Paven udstøder Luther af kirken, og Luther tages 
til "fange" og opholder sig i Wartburg, hvor han 

Martin Luther for Rigsdagen i Worms, 1521. 
Maleri af Anton von Werner, 1877.

Luther-statue i Eisleben. Foto: Ann WestDen nye kirkedør i Wittenberg med Luthers teser. Foto: Ann West
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Af sognepræst Kathrine Lilleør

Dronningen har formastet 
sig til at udtale følgende: 
”Reformationen er rød-
derne til det moderne Dan-
mark”. ”Kristendommen 
er en meget kraftig del af, 
hvad Danmark er og står 
for”. ”Hele vores kultur 
bygger på kristendom-
men”. De tre betragtninger, 
der kan læses i Dronninge-

biografien ”De dybeste rødder”, er blevet heftigt 
angrebet af religionshistoriker Jens-André Herbe-
ner, som er på vej med en bog om Reformationen 
og Vestens rødder. Herbener anklager Dronningen 
for historieforfalskning, når hun vælger at se 
bort fra, at Luther dæmoniserede paven, kaldte 
muslimers Gud Djævelen, og opfordrede til ned-
brænding af synagoger. Reformationen førte 
ikke til demokrati, men til en totalitær kristen 
stat, enevældigt monarki og evangelisk-luthersk 
religionstvang. Uha, hvor afslørende. Religionshi-
storikere, der spejler sig i egen skarphed, når de 
afslører kirkehistoriens magtovergreb, overgås 
kun af religionshistorikere, der tror, at kristentro 
medfører en romantiseret forestilling om Biblen, 
kirkehistorien og Luther selv.

Dronningen og Luther
På Luthers tid brød man sig ikke om muslimer, og 
jøder havde man et groft og for os helt uantage-
ligt forhold til. Alligevel kan man med rette kalde 
Martin Luther det danske demokratis far. Luthers 
dæmonisering af paven, som Herbener sidestiller 
det med Luthers forhold til jøder og muslimer 
medfører, at Herbener overser det epokegørende 
i Luthers paveopgør. For Reformationen var hver-
ken en kamp mod jøder eller muslimer, men mod 
den katolske kirke, personificeret ved paven i Rom. 
Den katolske kirke var, ifølge Luther, kommet for 
langt væk fra evangeliet, eftersom den var blevet 
mere optaget af at forvalte sin magt. Ud fra Va-
tikanstaten i Rom sendte paven sine gejstlige og 
sine soldater, der magtfuldkomment i ét og alt 
havde Gud på deres side, hvad enten de forlod 
synder eller gik i krig mod lokale fyrster.

Luther udviklede på den baggrund et samfunds-
syn, der én gang for alle adskilte magt og for-
kyndelse. ”To-regimente-læren”, kaldes det, idet 
Luther forklarede, at tilværelsen er delt i to regi-
menter, et åndeligt og et verdsligt. Det åndelige 
regimente er kirken sat til at forvalte, det verdslige 
regimente er fyrstens – senere demokratiets – an-
liggende. Afgørende er det, at de to regimenter 
aldrig må sammenblandes. Enkelt sagt er de 
adskilt af våbenhuset. Udenfor kirken regerer de 
verdslige magthavere, inde i kirken bestemmer 

oversætter Det Nye Testamente til tysk. Det var 
spændende at se, hvor den gode Luther har siddet 
og arbejdet med sin oversættelse og sikkert gjort 
sig en masse tanker om reformationen.
Luther gifter sig med en tidligere nonne Katharina 
og oplever herigennem lidenskaben og hengivel-
sen. Luther og Katharina får 6 børn, 3 piger og 3 
drenge. Luther er en mand der sætter mange ting 
i gang og har mange spændende og interessante 
mennesker omkring sig. Luther og Katharina bor i 
det tidligere Augustinerkloster som nu er verdens 
største reformationshistoriske kloster. Vi besøgte 
St. Marienkirche med Lucas Cranachs berømte 
reformationsaltertavle og det gamle rådhus på 

torvet i Wittenberg, som flankeres af Martin Lu-
ther og Melanchthon.
Til slut besøgte vi Luthers fødested i Eisleben hvor 
han også døde den 18. februar 1546. I hjemmet 
kan vi se en tegning af H.C. Andersen, som også 
har været på besøg i Luthers hus. Vi besøgte flere 
kirker hvor Luther prædikede. Luther var en dygtig 
præst, som man gerne ville lytte til. 

Den, der drikker øl, falder hurtigt i søvn; 
den, der sover længe, synder ikke; 
den, der ikke synder, kommer i Himlen! 
Derfor, lad os drikke øl!

Martin Luther

Foto: WIKIPEDIA



4 Fællessider

præsteskabet ved at forkynde evangeliet for alle 
uden hensyn til stand, for i kirken er alle lige for 
Gud. Også præsten. At man i den lutherske kirke 
undervejs i kirkehistorien er blevet fristet til at 
trække forkyndelses-autoriteten med ud i verden, 
for derved at opnå magt, er pensum i folkeskolen. 
Men at man bestandigt i den evangelisk-lutherske 
del af verden har båret Luthers to-regimente-lære 
med sig, er uomtvisteligt. Respekten for, at ingen 
tage Gud til indtægt for sin magtudøvelse, går 
som en gylden tråd igennem Grundlovsfædrenes 
arbejde i 1840’erne, manifesterer sig i Folkekirke-
ordningen i 1903, og afspejles i den tradition, at 

selvom folkekirken har 10 biskopper, er de ikke 
kirkeledere, der kan tale på folkekirkens vegne.

At det moderne Danmarks åndshistorie udgår fra 
Reformationen er således et faktum. At det ikke 
afholder religionshistorikere fra at kritisere dem, 
der har større indsigt end de selv, er desværre 
også et uomgængeligt faktum.

Kathrine Lilleør blogger om Gud og Fanden, tro og 
tvivl, liv og død, meninger og mangel på samme i 
Berlingske, hvorfra vi har lånt ovenstående.

DR's tv-serie Herrens veje

Foto: Bjarne Bergius Hermansen, DR.

Interview med Lars Mikkelsen

Lars Mikkelsen spiller den patriarkalske præst i DR’s nye søndagsserie, ’Herrens Veje’. Her fortæller 
han om sin karakter, troen og at forvalte familiearven til Marianne Luna Røndal fra Folkekirken.dk:

Stemmen er rolig og velovervejet. Mange kender 
den fra DR’s ’Historien om Danmark’ eller de efter-
hånden utallige film og tv-serier, den har lydt i. Den 
tilhører skuespiller Lars Mikkelsen, som igen kan ses 
og høres på tv i bedste sendetid. For når DR på søn-
dag blænder op for familiedramaet ’Herrens Veje’, 
er det med Lars Mikkelsen i en af hovedrollerne.

Lars Mikkelsen spiller provsten Johannes Krogh, 
som markerer sig i debatten og fylder kirken om 
søndagen. Familien Krogh har været præster 
mindst 250 år tilbage, og Johannes lægger op til, 
at hans to sønner skal følge familietraditionen. 
Det gør den ene, men den anden vælger en vej, 
der ikke er lige så velset. 
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Folkekirken.dk møder Lars Mikkelsen bag skrive-
bordet i det kontor, man snart kan se ham i som 
Johannes Krogh. Her er en bogsamling, der er 
en præst værdig, men ingen computer. Kontoret 
lugter af træ og ælde, hvilket kan undre, for det er 
ikke et almindeligt kontor. Loftet er åbent til mere 
end kip, for kontoret befinder sig i DR’s tv-studier 
i København.

Figuren Johannes Krogh besidder en stor grad 
af dobbelthed i sit liv. I ’Herrens Veje’ optræder 
provsten nærmest som en gammeltestamentlig 
Gud, der er både kærlig og dømmende.

- Det er en far, som er meget dygtig til sit arbejde, 
men meget dårlig til at leve sit liv. Og meget forkert 
i sin pædagogik omkring sine egne børn. Han har 
stor pædagogisk forståelse for andre mennesker, 
siger Lars Mikkelsen.

Lars Mikkelsens karakter Johannes Krogh bærer en 
tung arv og forsøger samtidig at give den videre 
til sine to sønner. Selv har Lars Mikkelsen ikke 
båret på det samme åg. Men der er overvejelser 
han må gøre, for han har selv en bror, der også 
er berømt skuespiller og to sønner, som viser 
interesse for faget.

De fleste mennesker har jo brug for at snakke om 
livet som mere end noget vi kan æde, kneppe og 
forbruge. Og der er kirken det rum at gå ind i. 
Der er plads. De tager gerne imod den tvivl, du 
kommer med.

Lars Mikkelsen fortæller: Min ældste søn går på 
Skuespillerskolen i Odense på tredje år. Jeg var ikke 
sikker på, at han syntes, det havde haft en rette 
balance, for det fylder uforholdsmæssig meget i 
ens liv at være skuespiller. Men det må han have 
syntes. Jeg synes, han er så sindssygt god, så jeg 
er meget fortrøstningsfuld, siger Lars Mikkelsen

’Herrens Veje’ behandler emnerne tro og tvivl. 
Lars Mikkelsen har været meget engageret i ar-
bejdet med serien. For både ham og holdet bag 
har det været vigtigt at forholde sig til kirke og 
tro med alvor.

- Vi har ikke ønsket at gøre grin med noget som 
helst. Det er en familiehistorie i den setting, der 

hedder folkekirken. Historien handler om far-søn-
rollen, men har hele tiden troen som en større 
overbygning. Jeg håber, at vi har behandlet det 
ordentligt, siger Lars Mikkelsen og fortsætter:

- Tit bliver tro behandlet som overtro. Latterlig-
gjort. Og det mener jeg virkelig ikke, vi har gjort. 
Vi har taget det på alvor. Især min figur tager det 
dybt alvorligt at tro.

I dag er tro et emne, mange ikke taler om. Både 
figuren Johannes Krogh og nu også Lars Mikkelsen 
siger det samme:

- I dag er det mere legalt at sige, hvem man har 
haft sex med den seneste uge, end at man tror.

For tro kan provokere.

- Når du siger ’jeg tror’, så træder du ind i en in-
timsfære, som folk tit føler sig provokeret af. Og 
det er jo spændende, at tro provokerer folk mere, 
end hvad man har haft op i numsen sidst, siger 
Lars Mikkelsen og fortsætter:

- Vi lever i rationalets tidsalder, og det eneste, du 
ikke må være, det er dum.

Men vi har brug for kirken, mener Lars Mikkelsen. 

- De fleste mennesker har jo brug for at snakke 
om livet som mere end noget vi kan æde, kneppe 
og forbruge. Og der er kirken det rum at gå ind i. 
Der er plads. De tager gerne imod den tvivl, du 
kommer med. Tro og tvivl går jo hånd i hånd, ikke?
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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:
21. november 2017
16. januar 2018

Møderne afholdes kl. 19.00 
i Vig præstegård

Vig kirkes 
nyhedsbrev
der sendes via mail ca. hver 
14. dag, og hvor I kan læse 
mere om gudstjenesterne, 
Torsdagstræf, og diverse arran-
gementer, koncerter m.v., kan 
rekvireres via www.vigkirke.dk 

Skumringskoncert
Ved søndagens skumrings-
koncert d. 19. november 
kl. 16.00 i Vig kirke med-
virker tre erfarne og alsi-
dige musikere, der blander 
kortene fra den rytmiske 
verden i deres eget udtryk. 
Tine Refsgaard gør brug 
af store ord og skarpe bil-
leder i sine sjælesange på 
dansk, og Jakob Frandsen 
komponerer farverig og 
melodisk instrumental-
musik med afsæt i jazzen. 
Jakob Frandsen og Mads 
Søndergaard startede de-
res samspil helt tilbage i 
deres studietid på konservatoriet i Den Haag, mens Tine Refsgaard 
er uddannet ved Rytmisk Musikkonservatorium i København. Alle tre 
musikere har udgivet flere CDer. 
Skumringsstunden vil bestå af enkelte læsninger, salmesang og musik 
af og med vores gæster. Det er således lagt op til en eftermiddag i 
nærvær og fordybelse, hvor ord og toner smelter sammen og giver 
næring og varme til at gå vinteren i møde.

__________

Kalenderkryds: Søndag d. 4. februar er der planlagt endnu en Skumrings-
koncert med Monika Malmquist m.fl. 
Se mere på www.trioismena.com

Tine Refsgaard: Vokal og percussion
Mads Søndergaard: Akkordeon - Jakob Frandsen: Guitar.

Nytårs-stjernestund
Traditionen tro vil vi markere nytårsskiftet ved en kort STJERNE-
STUND søndag d. 31. december kl. 14.30 i Vig kirke.
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Vi er et kor i Odsherred, Songs2share, 
der består af 17 livsglade og energifulde 
quinder, hvoraf flere har sunget sammen 
i mere end 10 år. 
Sammen med vores tre musikere har 
vi deltaget i koncerter, fester og op-
træden af meget forskellig art, og vi 
synger alt fra stille ballader til soul og 
medrivende up-tempo numre indenfor 
rock og pop. Vores repertoire spæn-
der over materiale fra kunstnere som 
Coldplay, Aretha Franklin, Carole King, 
Danser med drenge, Abba, Beatles, Lis 
Sørensen og numre fra Dirty Dancing. 
 
Vore øveaftener foregår i Vig kirke, og vi vil 
gerne invitere jer til en koncert onsdag d. 
10. januar kl. 19.00 i Vig kirke - fri entré.

Songs2share koncert

Vig kirke: 
Kommende ud-
fordringer med 
byggerod
Også Vig kirke skal igennem en større 
omgang vedr. kalkning indvendigt og ud-
vendigt, restaurering af altertavle, vinduer 
og blytag. Hvornår alt dette kommer til at 
foregå i 2018 er stadig uvist, men det får den 
betydning, at kirken skal lukkes - muligvis 
af flere omgang - så bryllupper og andre 
aftalte arrangementer bliver i de perioder 
nødsaget til at blive rykket til nabokirker. 
Vi beklager meget!

Torsdagstræffet lever en omtumlet tilværelse, 
da handicaprampe-byggeriet, der har været i 
støbeskeen de sidste snart mange år, omsider er 
påbegyndt. Dette medfører, at vi ikke kan være i 
præstegårdens konfirmandstue. 
De kommende torsdagstræf - fra og med 2. no-
vember og nok frem til april - kommer derfor til at 
foregå i Aktivitetscentret, Møllevej nr. 7. 
Datoerne i det nye år bliver: 8. og 22. februar, 8. 
og 22. marts, 5. og 19. april - hvor afrundingen d. 
19. april bliver en teaterforestilling NINA - KÆRE 
NINA med Odsherred teater for os og alle, der har 
tid og lyst i Vig kirke.

Torsdagstræf i dette 
efterår

Vibeke Bjergaard Aggeboe - Mei Oulund - Simon Vagn Jensen
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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:
7. november 2017
5. december 2017
2.januar 2018

Møderne afholdes kl.19.00 i 
præstegårdens konfirmand-
stue

Nyt fra menighedsrådet
• Nørre Asmindrup sogn har fra provstiet fået udmeldt sit 

budget for 2018. Vi har næste år et driftsbudget på ca. 1,4 
mio. kr. at gøre godt med. Det svarer nogenlunde til drifts-
budgettet for indeværende år. Midlerne anvendes til drift 
og vedligeholdelse af kirke, kirkegård og præstegård med 
konfirmationsstue. De største poster på budgettet er som 
sædvanlig lønninger til kirkens personale, udgifter til lys og 
varme samt reparation og vedligeholdelse. Herudover har 
sognet fået et mindre beløb på ca. 130.000 kr. til anlægsud-
gifter i 2018. De skal anvendes til maling af vinduerne i kirken, 
nye hynder på kirkebænkene, en ny printer til kontoret og 
til hegn ved præstegårdshaven.

• Herudover har provstiudvalget, som er den bevilligende myn-
dighed, stillet sig positivt overfor at bistå med finansieringen 
af flere større projekter, herunder en ny og bedre belysning 
i kirken, udskiftning af det gamle køkken ved præstegårdens 
konfirmandstue og maling af kirkebænkene.

• Menighedsrådet arbejder endvidere med et projekt ved-
rørende etablering af en varmepumpe i kirken for at af-
hjælpe nogle af de kulde- og fugtproblemer, som vi oplever 
i kirkerummet. Finansieringen af projektet er på plads via 
en energisparepulje i provstiet. Projektet kræver dog også 
involvering af både stiftet, Nationalmuseet, kirkeministeriets 
energikonsulent og den kgl. bygningsinspektør. Vi fornem-
mer dog en overordnet positiv indstilling til projektet og 
håber inden alt for længe at kunne komme videre med sagen.

• Menighedsrådet har bemærket, at der tilsyneladende er ska-
der med nedbrydning af træet i vores spændende altertavle 
(som kan ses på fotoet fra høstgudstjenesten her på siderne). 
Menighedsrådet har taget kontakt til Nationalmuseet med 
henblik på at få museets vurdering af skaderne på altertavlen 
og rådgivning om eventuel reparation. Hvis skaderne er så 
alvorlige, at altertavlen må nedtages for reparation, skal vi 
vænne os til at se på en anden altertavle i reparationstiden. 
Heldigvis har vi en anden altertavle i reserve, som tidligere 
har været anvendt.

Dåbsklude
Lis Hansen har strikket de smuk-
keste dåbsklude til os, så vi fra 
nu af kan give alle dåbsbørn et 
fint minde om deres dåb i Nr. As-
mindrup Kirke. En stor tak til Lis!

Tirsdagskaffe
På tirsdage i ulige uger (7.11., 21.11, 5.12., 19.12., 2.1., 16.1., 
30.1.) 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!



9Nørre Asmindrup sogn

Gamer-
klubben
Af og til mødes gamerklub-
ben – med medlemmer fra 
gamle og nye konfirmander - i 
konfirmandstuen og der spil-
les koncentreret fra fredag 
eftermiddag til lørdag middag 
- kun afbrudt af en enkelt pizza-
pause og et par timers søvn!

Årets fri-
luftsgudstje-
neste på By-
ens Bakke
fandt sted på en af sommerens få 
solskinsdage og blev på festlig vis 
sluttet af med opvisning og fæl-
lesdans ved Vipperød Folkedanser-
forening.

Høstgudstje-
neste
I anledning af Høstgudstjenesten i 
Nr. Asmindrup kirke, var der pyntet 
op efter alle kunstens regler og et 
par fugleskræmsler kom forbi. Tak 
til alle jer der hjalp til!

Foto: Ann Skov Sørensen

Foto: Stig Lenler Foto: M. Hjortsø

Foto: Ann Skov Sørensen
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Julen i Nørre Asmindrup og Vig sogne

Julehjælp
Igen i år stiller Lions Odsherred et antal julekurve 
til rådighed.
Siden julen 2004 har Lions Odsherred uddelt 
jule kurve til familier i Odsher red, som et bidrag 
til, at flere svært stillede familier kan få en god og 
rar jule aften. Julekurvene indehol der mad og lidt 
godt til en juleaften.
Har I brug for en julekurv kan ansøgning herom 
fremsendes til Sognepræst Ann Skov Sørensen 
enten på mail: ANSS@km.dk eller pr brev: Asmin-
drupvej 49, 4572 Nr. Asmindrup.

Allehelgen
Søndag d. 5.11. kl. 16.30
På denne dag mindes vi vore døde ved at sætte 
lys ud på Nørre Asmindrup kirkegård.
Vi mødes ved skulpturen på plænen og herfra 
bringer vi lys ud. Derefter samles vi i kirken til en 
kort andagt og senere i konfirmandstuen til varm 
suppe og samvær.

Nytårsdag
Efter gudstjenesten kl. 16.00 vil der være lejlighed til at 
ønske hinanden godt nytår over et glas i våbenhuset. 

Digt til tiden
Sig nærmer tiden, da jeg må væk
jeg hører vinterens stemme; 
thi også jeg er kun her på træk  
og haver andensteds hjemme. 
 
Jeg vidste længe, jeg skal herfra;  
det hjertet ikke betynger, 
og derfor lige glad nu og da 
på gennemrejsen jeg synger. 

Fra Præludium til Trækfuglene 
af Steen Steensen Blicher (1837)

Sort sol. Foto: Wikipedia 

Kirkekoncert med elever 
fra Odsherred Musikskole 
torsdag d. 30. november
Odsherred Musikskole inviterer til koncert i Vig Kirke 
den 30. november, hvor det smukke kirkerum vil 
udgøre rammen for musikskoleelevernes musice-
ren. Koncerten i Vig kirke bliver med bl.a. slagtøjs-, 
klaver- og guitarelever. Musik af bl.a. J. S. Bach og 
Jan Østergård, og der vil blive budt på blandede 
musikalske genrer med vægt på julens musik. Der 
er gratis adgang til koncerten og alle er velkomne!

Fra julekoncerten i 2016 i Nykøbing kirke. 
Foto: Odsherred Musikskole
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Juleafslutning 
Torsdagstræf

Alle er velkomne til 
vores årlige julefro-
kost i Torsdagstræf 
torsdag d. 30. no-
vember kl. 12.00 i 
Vig Aktivitetscenter 
(grundet ombyg-
ning i præstegår-
den). Tilmelding se-
nest d. 16. novem-
ber til Annette Berg. 
Pris pr. person: 65 
kr. + drikkevarer

1. søndag i advent
d. 3. december kl. 15.00
Vi mødes til gudstjeneste i Nr. Asmindrup Kirke 
kl. 15.00 og derefter går vi i samlet fakkeltog 
gennem byen til Byens Bakke, hvor juletræet 
tændes. Vi synger julen ind og går en tur omkring 
juletræet. Der er æbleskiver og drikkelse til alle. 
Hold øje med opslag i byens opslagskasser og på 
www.4572.dk

Luciagudstjeneste søndag 
d. 10. december kl. 14.00
Traditionen tro er der Luciagudstjeneste med optog 
og optræden af minikon firmander og andre børn fra 
0.-6. klasse. Der er lagt op til en festlig og stemnings-
fyldt gudstjeneste med masser af lys og julesang!
Efter gudstjenesten er der æbleskiver og julehygge 
i konfirmandstuen.

Christmas carols
Sædvanen tro vil vi synge en perlerække af de 
skønneste danske og engelske CHRISTMAS CA-
ROLS søndag d. 17. december i Vig kirke kl. 10.30.

Juleafslutninger i 
Vig Kirke
14. december kl. 9.30: Børnehaverne Regnbuen og 
Lilleborg 
19. december kl. 10.00: Dagpleje-englebørnene
20. december kl. 10.30: Vig Skole 
21. december kl. 10.00: Ulstrup Efterskole
22. december kl. 11: Baeshøjgård og alle øvrige i 
den gode modne alder.

Juleafslutninger i 
Nr. Asmindrup Kirke
13. december kl. 9.00: Dagplejebørn og forældre
19. december kl. 8.30: Nr. Asmindrup Friskole 
20. december kl. 9.00: Herrestrup skole og Vi-
denscenter.

Jul i Nr. Asmindrup Kirke
Ved gudstjenesterne juleaften kl. 14 og 15.30 del-
tager Jeppe Lindberg Nielsen, solotrompetist i det 
Kongelige Kapel.
Jeppe Lindberg Nielsen (f.1990) startede med at 
spille trompet som 5-årig hos Børge Ras mussen på 
Musikkolen i Holbæk og blev som 8-årig også med-
lem af Holbæk Garden. I 2015 færdiggjorde Jeppe sin 
kandidatuddannelse som trompetist på Det Konge-
lige Danske Musikkonservatorium i København Fra 
januar 2016 er Jeppe ansat som solotrompetist i 
Det Kongelige Kapel med et års prøvetid på pladsen.

Ved gudstjenesten kl. 10.30 juledag deltager fløjte-
nist Isabella Hübener. Isa bella er uddannet ved Det 
kongelige Danske Musikkonservatorium og Royal 
Conserva toire of Scotland, har vundet BBC Concerto 
Competition Skotland og har studeret under Michael 
Parloff i New York. Isabella bor nu i København og 
spiller bl.a. i Aalborg Symfoniorkester og The Royal 
Opera Orchestra. Hun optræder jævnligt med bl.a. 
DR Symfoniorkestret.



Gudstjenester og arrangementer
5. november Allehelgens dag Vig kl. 16.00 Annette Berg
  Nr. Asmindrup kl. 16.30 Ann Skov Sørensen
12. november 22. søn. e. Trinitatis Vig kl. 10.30 Annette Berg
19. november 23. søn. e. Trinitatis Nr. Asmindrup kl. 10.30 Annette Berg
  Vig kl. 16.00 Skumringskoncert/Annette Berg
26. november Sidste søn. i kirkeåret Nr. Asmindrup kl. 10.30 Annette Berg
3. december 1. søn. i advent Nr. Asmindrup kl. 15.00 Ann Skov Sørensen
10. december 2. søn. i advent Nr. Asmindrup kl. 14.00 Ann Skov Sørensen/Lucia
17. december 3. søn. i advent Vig kl. 10.30 Annette Berg/Christmas carols
24. december Juleaften Nr. Asmindrup kl. 14.00 og 15.30 Ann Skov Sørensen 
  Vig kl. 14.00 og 15.30 Annette Berg
25. december 1. juledag Nr. Asmindrup kl. 10.30 Ann Skov Sørensen 
  Vig kl. 10.30 Annette Berg   
26. december 2. juledag Nørre Asmindrup kl. 10.30 Annette Berg
31. december Nytårsaftensdag Vig kl. 14.30 Annette Berg
1. januar Nytårsdag Nr. Asmindrup kl. 16.00 Ann Skov Sørensen
7. januar 1. søn.e. Hellig Tre Konger Vig kl. 10.30 Annette Berg
14. januar 2. søn. e. Hellig Tre Konger Fælles konfirmand-gospelgudstjeneste i Egebjerg Kirke kl. 11.00
21. januar 3. søn. e. Hellig Tre Konger Nr. Asmindrup kl. 10.30 Ann Skov Sørensen
28. januar Septuagesima Vig kl. 10.30 Annette Berg

Folkemødet 
i Odsherred
Kirkerne i Odsherred havde inviteret Conny Hjelm 
til at holde oplæg om kirke og lokalsamfund med 
efterfølgende debat.
Oplægget tog udgangspunkt i Connys nye bog: 
Diakoni for novicer og nørder, som er udgivet i 
samarbejde med Ods-Skippinge provsti som et led 
i provstiets fokus på diakoni.
Ved at sætte fokus på diakoniens faglighed læg-
ger hun en ny og relevant vinkel på emnet og 
henvender sig såvel til dem, der aldrig har stiftet 
bekendtskab med diakoni før, som til dem, der har 
erfaring med diakoni i højere eller mindre grad.

Kirkebilen
De to sognes kirkebil kører til samtlige gudstjene-
ster, andagter, koncerter samt arrangerede møder, 
også på tværs af sognegrænserne. Egenbetaling 
pr. gang pr. person: kr. 20. 
Kirkebilen bestilles senest dagen før via Klint Taxi, 
tlf. 40 21 09 35.

Kirkebladet for Nørre Asmindrup og Vig sogne. Ansvarshavende redaktør Annette Berg. Tryk: Trundholm Tryk, 4560 Vig

Foto: Mette Mathiasen 

Kirkebladets 
fotokonkurrence
Kirkebladets redaktion udskrev i sidste nummer 
af kirkebladet en løbende fotokonkurrence blandt 
medlemmerne af vore sognes menigheder om at 
levere det bedste fotografi til bladets forside. Vi har 
modtaget adskillige smukke fotos, men desværre 
har de alle sommermotiver - og indeværende 
nummer af kirkebladet er jo jule og vinterudgaven 
af kirkebladet, så vi har selv måttet lede efter et 
passende motiv til sæsonen. Fotoet af en gren 
kristtjørn synes vi symboliserer den nuværende 
årstid godt. Det har vi lånt fra Folkekirkens billedda-
tabase. Men vi vil helst bruge fotos fra vores egne, 
lokale bidragydere, så opfordringen skal lyde: På 
den igen! Der er stadig en god flaske vin på højkant 
til vinderfotografen! Send fotos til e-mailadressen 
NA7263@outlook.com. Næste kirkeblad dækker 
perioden februar - april 2018, altså midvinter til 
forår. Fristen for indsendelse af fotos til konkurren-
cen er den 10. december 2017.


