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Fællessider

Gudstjenesten til debat

Biskopperne lægger op til debat om gudstjeneste, dåb og nadver.
Liturgi er betegnelsen for gudstjenestens ritual.
Ordet betegner det fastlagte forløb, som gudstjenesten og de kirkelige handlinger som dåb, konfirmation, vielse og begravelse forløber efter. Og der
er udvikling i den måde, vi fejrer gudstjeneste på!
Nogle bruger gående altergang, andre giver
brød i stedet for oblater. I en del sogne har man
indført dåbslys, andre steder er man begyndt at
holde dåbstaler. Der skrives nye salmer og nye
bønner. Små og større ændringer i liturgien, som
nu giver anledning til en bred folkelig og kirkelig
samtale og debat om, hvad vi siger og gør, når vi
holder gudstjeneste, dåb og nadver. Skal det være
ens fra sted til sted, og hvem skal bestemme hvad,
og hvordan kan man gøre?
I de sidste par år har tre fagudvalg, nedsat af
landets biskopper, haft til opgave at arbejde med
henholdsvis gudstjeneste, dåb og nadver samt
autorisation. Fagudvalget om autorisation udkom med en rapport for et år siden, og nu er de
to sidste rapporter med tilhørende ”kort-fortalt
hæfter” offentliggjort.

Foto: Folkekirken.dk

Liturgi og teologi
”Tanken er at sætte gang i en bred folkelig og kirkelig
samtale om, hvordan vi fejrer og skal fejre gudstjeneste nu og i fremtiden, ” siger biskop Tine Lindhardt,
som er formand for det udvalg, der har beskæftiget
sig med dåb og nadver.
Ifølge Tine Lindhardt er det nemlig ikke ligegyldigt,
hvad man siger og gør, når man holder gudstjeneste, dåb og nadver, for hvis man ændrer i ord og
ritualer, kan det også let ændre i gudstjenestens
teologi.
”Derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi får talt sammen
om, hvad der er på færde i gudstjenesten, i dåb og
nadver, og hvad det betyder. Så bliver det nemlig på
”oplyst grundlag,” at man ændrer, hvis man ændrer
i liturgien. – For der er ikke taget stilling til, om man
skal ændre noget. Nu skal vi i første omgang have
gode samtaler og drøftelser, håber jeg”.
Kernen af kristendommen
For at hjælpe debatten godt i gang har biskoppernes fagudvalg nu gennemgået og beskrevet dåb og
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nadver og gudstjenesten. De har beskrevet, hvad
der sker, og hvad der siges, og hvad der gøres.  
”Det er helt utrolig væsentligt, hvordan vi holder
gudstjeneste, dåb og nadver. Vi er jo inde i kernen
af kristendommen her. Folkekirken er evangeliskluthersk, og for mig er det af stor betydning, at
vi fortsat – også hvis vi ændrer på noget, kan
genkende vores gudstjeneste, dåb og nadver
som evangelisk-luthersk,” siger Tine Lindhardt,
og fortsætter:
”Derfor er der i virkeligheden ikke meget nyt i
rapporterne forstået på den måde, at de ikke
kommer med nye forslag eller tager stilling til de
forskellige tiltag, der foregår rundt om. Men rapporterne giver et godt grundlag at debattere ud
fra. Det er i hvert fald tanken.”
Overvejelser indsendes til biskopperne
Biskopperne håber, at mange vil deltage i debatten, og indsende deres overvejelser. Der er i den
anledning oprettet mailadressen folkekirkensliturgi@km.dk, som man kan sende sine kommentarer ind til.
”Det behøver ikke være lange afhandlinger, man
sender til os. Det kan også være konkrete forslag,
eller måske ideer man taler ind på et bånd - eller et
billede af nogle labels fra et gruppearbejde, man
har haft. Og det kan være alt lige fra ”Jeg synes,
det hele skal ændres” til ”Jeg synes ikke, der skal
ændres noget overhovedet”, siger biskoppen.
Det er vigtigt at få alle overvejelser med, og alt
bliver hørt og læst og samlet op af de tre biskopper
Elof Westergaard, Marianne Christiansen og Tine
Lindhardt, med henblik på fremlæggelse på bispemøde i oktober 2020, hvor biskopperne vil tage
fat på overvejelser om, hvad der videre skal ske.
”Hvad biskoppernes overvejelser vil munde ud i,
kan jeg af gode grunde ikke vide endnu, men det
kan være overvejelser om, hvorvidt der evt. skal
udarbejdes vejledninger, nedsættes en egentlig
liturgikommission, etableres et liturgiudvalg eller
noget andet. Men de forskellige input og kommentarer fra debatterne og drøftelserne vil indgå i
biskoppernes overvejelser, så derfor er de vigtige”
slutter Tine Lindhardt.
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Biskoppernes materiale består af rapporter og
”kort-fortalt hæfter” om fire emner:
•
•
•
•

Autorisation og frihed
Gudstjeneste
Dåb
Nadver

Der er et ”kort-fortalt hæfte” om hvert emne samt
tre rapporter, idet dåb og nadver er samlet i én
rapport. Rapporterne og det øvrige informationsmateriale kan findes på folkekirkens hjemmeside
www.folkekirken.dk.
Konferencer og debataftener
I alle stifter og i en række provstier vil der blive
afholdt konferencer og debataftener, hvor gudstjenestens liturgi sættes til debat. Det sker i efteråret 2019 og i foråret 2020.
Tidspunkterne annonceres efter sommerferien.
Alle er velkomne til at indsende kommentarer,
forslag og overvejelser om folkekirkens liturgi til
folkekirkensliturgi@km.dk.
I efteråret 2020 gennemgår biskopperne alt, hvad
der er sendt ind, og planlægger derefter det videre
arbejde. Biskopperne vil her drøfte gudstjeneste,
dåb og nadver og de kommentarer og overvejelser, der er sendt ind og kommet frem i debatten.  
Derpå vil de overveje, hvad der videre skal ske. Om
der eventuelt skal laves vejledninger, nedsættes
et liturgiudvalg eller måske en liturgikommission
eller noget andet.

Friluftsgudstjeneste den
18. august
Sognene i den nordlige del af Odsherred
Provsti holder igen i år fælles friluftsgudstjeneste. Gudstjenesten finder i år sted
søndag den 18. august kl. 11.00 i Klint
Kalkbrud, som vi har besøgt før til dette
formål. Vi regner som vanligt med godt
vejr og et fint fremmøde!
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Vig sogn

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:
Poul Erik Pedersen
Tlf. 59 31 56 76
Kirkeværge:
Poul Erik Holm
Tlf. 29 26 08 64
Præstesekretær:
Doris Hjort Jacobsen
Tlf. 23 83 19 55
tirsdag og torsdag 8.00-13.00
E-mail: dhj@km.dk
Menighedsrådsmøder i Vig
præstegård:
21. august
25. september samt
23. oktober
- fra kl. 9.00-12.00.
Alle er hjerteligt velkomne.

Mobile Pay
i Vig
Støt gerne op om Vig kirkes
aktiviteter via donationer
til nr: 46503.
Tak for hver eneste gave

Nyt fra menighedsrådet
Indvendig restaurering af Vig Kirke
Vig Kirke holdes lukket fra 29. juli og tre måneder frem - til begyndelsen
af november. Vig Kirke vil i denne lange periode ikke være tilgængelig
- da flere ting skal renoveres.
Det gælder først og fremmest vores altertavle. Vi skal også have kalket
indvendigt og i den forbindelse vil en del af orglet blive nedtaget.
I perioden - hvor det indvendige arbejde i kirken foregår - vil alle kirkelige handlinger blive afholdt i Nr. Asmindrup Kirke (se Kirkebladet og
Nyhedsbreve) - på nær lige en enkelt gudstjeneste i Vig Torvehal d. 15.
september kl. 11.00, hvor der vil være fælles morgenbord fra kl. 9.30.
Det er vores håb, at vi kan tage kirken i brug igen til en Festgudstjeneste
d. 10/11.
Vi tror alt da er på plads igen - så det kan blive en dag med trompetklang
og afsluttende med fællesspisning af andesteg i Forsamlingshuset.
Med håb om en god sommer ønskes af Menighedsrådet.
Poul Erik Pedersen, formand for Vig menighedsråd

Hvorfor modtager jeg fremover
to regninger fra Vig kirkegård?
Betaling for årets gartneriske ydelser ved Vig kirkegård har hidtil været
i december måned.
Det har omhandlet betalingen for bl.a. renholdelse af gravstedet,
forårs- og sommerblomster og grandækning til jul.
Ved at modtage én samlet regning har gravstedsejeren ofte skulle
betale et større beløb i december måned, hvor der er mange andre
store udgifter. Denne praksis ønsker menighedsrådet nu at ændre, så
udgifterne fordeles over 2 regninger, der udsendes henholdsvis forår
og efterår.
Ved regningen i foråret betales for renholdelse af gravstedet samt
forårs- og sommerblomster. Det betyder, at der fremover skal betales
forud for de gartneriske ydelser, som således ikke bliver igangsat før
kirkegården har modtaget betalingen for renholdelse samt blomster.
Ved regningen i efteråret betales for grandækning af gravstedet, hvor
der efterfølgende vil blive lagt gran på, når regningen er betalt. Det vil
således være en fordel for både gravstedsejeren og kirkegården med
den ny fremgangsmåde.
Gravstedsejeren betaler fremover 2 regninger, og kan således fordele
udgifterne hen over året, og vil ikke som tidligere modtage én regning
sidst på året på et større beløb. Kirkegården vil sikre, ved at ydelserne
betales forud, at der kun udføre de arbejdsopgaver, der bliver betalt for.
Vi håber, at gravstedsejerne har forståelse for denne fremgangsmåde.
Henning Lektonen, kontaktperson for Vig kirkes personale

Vig sogn
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Torsdagstræfsæsonen
begynder igen torsdag d. 26. september kl.
9.30-11.30 i Vig præstegård - og datoerne
bliver herefter 24. oktober, 14. november
samt afslutning d. 28. november.

(Fotos: Tom Keller Bruun)

Årets konfirmander i Vig kirke
hhv. St. Bededag og Kr. Himmelfartsdag

Ricki Susic indleder den kommende sæson
med udvalgte sange, der for ham indeholder
”den gode melodi”.
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Nørre Asmindrup sogn

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
E-mail: nras-kgd@pc.dk
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
Tlf. 23 83 19 55
tirsdag og torsdag 8.00-13.00
E-mail: dhj@km.dk
Menighedsråds-møder:
Tirsdag d. 6. august,
tirsdag d. 3. september, og
tirsdag d. 1. oktober.
Alle dage kl. 19 i konfirmandstuen. Møderne er offentlige

Mobile Pay
til indsamlinger
I Nørre Asmindrup kan man også
bruge Mobile Pay i forbindelse
med bidrag til indsamlinger eller
i stedet for mønter i kirkebøssen.
Brug modtagernummer 15876.

Nyt fra menighedsrådet
Menighedsrådet har traditionen tro arbejdet med udkastet til
budget for kirke og sogn for 2020. Vi har fået udmeldt en ramme
på ca. 1,5 mio. kr. til driften næste år (hvoraf hovedparten er
udgifter til lønninger, til kirkegårdens drift og til reparationer
og vedligeholdelse). Denne driftsramme ligger på niveau med
tidligere års budgetter. På anlægsområdet har menighedsrådet
til provstiudvalget (som er den bevilligende myndighed i budgetspørgsmål) indstillet bl.a. et større samlet projekt for nødvendige
reparations- og vedligeholdelsesarbejder på kirke og præstegård;
et projekt for reparation og maling af kirkens støbejernsvinduer,
samt et mindre projekt for en kunstnerisk udarbejdelse af et nyt
alterklæde.
Menighedsrådet har igennem de seneste år overvejet iværksættelsen af et større projekt for bygning af et nyt maskinhus/graverfacilitet på kirkegården. Menighedsrådet er nu gået i konkrete
forhandlinger med arkitekt og myndigheder om realiseringen af
dette projekt.
Der var - som tidligere år - indbudt til menighedsmøde og varme
hveder i præstegårdens konfirmandstue efter aftengudstjenesten
Store Bededagsaften. Menighedsrådet orienterede om rådets
arbejde og om de udfordringer, som sognet står over for i de
kommende år. Der kom gode og interessante synspunkter og
idéer på bordet fra de fremmødte, men generelt var fremmødet i
sig selv noget skuffende. Menighedsrådet håber på et engageret
fremmøde til menighedsmødet i 2020. Husk på, at menighedsrådet blot er menighedens repræsentanter i kirkens ledelse, og
at det årlige menighedsmøde er som en slags generalforsamling
for sognet, hvor der er mulighed for at få indflydelse på kirkens
liv og drift!
Vig kirke vil hen over sommer/efterår gennemgå en større indvendig vedligeholdelse. Kirken vil i denne periode være lukket
for almindelig anvendelse. Kirkelige handlinger i Vig sogn vil
derfor blive henlagt til Nørre Asmindrup kirke. Vi vil altså opleve,
at der (igen) vil være gudstjeneste i kirken hver søndag af én af
pastoratets to præster.

Tirsdagskaffe
Tirsdage i ulige uger mødes vi til formiddagskaffe i konfirmandstuen kl. 9.30-11.00. (Der er dog ikke kirkekaffe tirsdag den 10.
september).
Har du lyst til en hyggelig snak over en kop kaffe, så mød op og
vær med. Alle er velkomne!

Nørre Asmindrup sogn

7

Høstgudstjeneste
Den 22. september 2019 kl. 10.30 er der høstgudstjeneste i Nr. Asmindrup
kirke med efterfølgende frokost i konfirmandstuen.
Frokosten koster 30 kr.
Tilmelding til Ann Skov Sørensen på mobil: 26135939/mail: ANSS@KM.DK
senest d. 16.9.2019.
Vi skal i den anledning have pyntet kirken, og har du/I noget i haven der
kan bruges til det formål, kan det afleveres senest fredag d. 20. september
kl. 9.00.
Kontakt vores graver Nadja på tlf.: 59366116 for at lave en aftale.

En sang til omtanke Og her er så årets
glade konfirmander
og eftertanke
John Mogensens svanesang (skrevet af Ruth Mogensen)
Melodien til sangen er skrevet af John Mogensen selv.
Du brokker dig og klager, si’r nu kan du ikke mer’
spekulerer så det knager, mens rynkerne bliver flere
Der er fuger i din pande
og du er begyndt at bande
siger gid Fanden havde det hele, put det hele op på skrå!
Men så smid det dog fra dig, smæk din dør, gå ud og gå.
For når du ser at græsset gror og at skoven springer ud
hvad er der så mer’ mellem dig og så din gud?
Jeg siger når du ser at græsset gror, og at skoven springer ud
hvad er der så mer’ mellem dig og så din gud?
Du spidser albuer, kridter skoene, kender ikke ordet stop
og du har ingen rest og ro, er stået lidt for tidligt op.
Du har glemt at se din kone
hun var før din lille Lone.
Sidder ikke med ved bordet, skælder ud og siger ting.
Jamen, så stands dog nu for fanden og så se dig lidt omkring
For når du ser at græsset gror og at skoven springer ud
Hvad er der så mer’ mellem dig og så din gud?
For når du ser at græsset gror og at skoven springer ud
Hvad er der så mer’ mellem dig og så din gud?
Men du styrter blot afsted uden at høre eller se;
ind i bilen, mappen med og - hov,
hvad var det der var lige ved at ske?
Du har fået så ondt i hjertet,
bare der ikke er noget galt!
på det sidste har det smertet, det’ ligesom du blev kvalt.
Det er nu og det er her, og det er her og nu det sker.
Men når du ser at græsset gror og at skoven springer ud
Hvad er der så mer’ mellem dig og så din gud?
For når du ser at græsset gror og at skoven springer ud
Hvad er der så mer’ mellem dig og så din gud?

Søndag den 5. maj havde vi tre konfirmationsgudstjenester i træk i vores lille kirke. Herunder fotos af konfirmandholdene 2019 (fotograf: Tom Keller Bruun).
Kirkebladet ønsker alle konfirmanderne tillykke!

Folkemødet i Odsherred 2019
Folkemødet i Odsherred finder i år sted lørdag den
7. september 2019 fra kl. 09.00 til 17.00. Mødet eller
rettere folketræffet finder som de foregående år sted
på Den Rytmiske Højskole i Jyderup. Mødet byder i år
på et væld af aktiviteter og spændende foredrag og
debatter om et bredt spektrum af emner inden for disse
hovedgrupper: Politik, Forsyning og ressourcer, Fællesskaber på tværs, Erhverv, innovation og bæredygtighed,
Geopark og lokalsamfund, Art Talk, Drømme på kanten,
Det perfekte menneske samt De små demokrater.
Menighedsrådene i Odsherred har også i år bidraget til
programmet, navnlig under hovedemnet Det perfekte
menneske. Kom og deltag i Folkemødet, bliv klogere og
hjælp andre til at blive klogere!

Salmesang med Annette Schiøtz
Nye salmer, efterårets salmer, hjertets salmer og kendte salmer
Igen i år skal vi synge nye salmer. Vi mødes en gang om måneden og øver nogle af de nye
salmer. Der vil også være mulighed for at repetere dem vi gennemgik sidste år. Alle er
velkomne og alle kan være med. Man skal ikke ”kunne” noget, blot have lyst til at deltage.
Vi synger fra kl. 15:30 - 17:30 efter følgende plan:
Onsdag d. 25. september i Nr. Asmindrup kirke
Onsdag d. 6. november i Vig kirke
Onsdag d. 8. januar 2020 i Nr. Asmindrup kirke
Onsdag d. 5. februar 2020 i Vig kirke

Gudstjenester
4. august

7. s. e. trin.

Nr. Asmindrup Kirke kl. 10.30

Annette Berg

11. august

8. s. e. trin.

Nr. Asmindrup Kirke kl. 10.30

Annette Berg

18. august

9. s. e. trin.

Fælles friluftsgudstjeneste kl. 11.00 - Klint

25. august

10. s. e. trin.

Nr. Asmindrup Kirke kl. 10.30

Ann Skov Sørensen

1. september

11. s. e. trin.

Nr. Asmindrup Kirke kl. 10.30

Ann Skov Sørensen

8. september

12. s. e. trin.

Nr. Asmindrup Kirke kl. 10.30

Ann Skov Sørensen

15. september

13. s. e. trin.

Vig Torvehal kl. 11.00

Annette Berg

22. september

14. s. e. trin.

Nr. Asmindrup Kirke kl. 10.30

29. september

15. s. e. trin.

Nr. Asmindrup Kirke kl. 10.30

Annette Berg

6. oktober

16. s. e. trin.

Nr. Asmindrup Kirke kl. 10.30

Annette Berg

13. oktober

17. s. e. trin.

Nr. Asmindrup Kirke kl. 10.30

Ann Skov Sørensen

20. oktober

18. s. e. trin.

Nr. Asmindrup Kirke kl. 10.30

Annette Berg

27. oktober

19. s. e. trin.

Nr. Asmindrup Kirke kl. 10.30

Annette Berg

2)
3)

1)

Ann Skov Sørensen

1): Se omtale her på siden. Efter gudstjenesten er der gratis suppe til alle.
2): Morgenbrød og kaffe m.v. til alle (gratis) fra kl. 9.30 i Vig Torvehal.
3): Høstgudstjeneste. Se også inde i bladet.

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

