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Vig kirke

Nr. AsmiNdrup kirke

egebjerg kirke

SognepræSt HennIng HAnSen, nr. ASMInDrUp KIrKe
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fortSætteS SIDe 2

s. s. 38

Børnekor i 
Nr. Asmindrup

Opera i 
Vig kirke

”I kan ikke tjene Gud og Fan-
den” -  lyder en verselinje i 
Hans Anker Jørgensens sal-
me ”Du, som gir os liv og gør 
os glade (SB  nr. 369). 

Salmen modstiller to livs-
syn. På den ene side: det liv, 
Gud har skabt og giver os at 
leve og vil, vi skal leve i kær-
lighed. På den anden side: 
livet er vores eget projekt, 
som vi kan gøre med, hvad 
vi har lyst til.   

Livet er guds gave. 
”Du, som gir os liv og gør os 
glade” Vi er skabt til at se 
med kærlighedens øjne og 
tage vare på hinanden og 
den svage. 

K.E. Løgstrup skrev en-
gang:

”Den enkelte har aldrig 
med et andet menneske at 
gøre, uden at han holder no-
get af dets liv i sine hænder. 
Det kan være meget lidt, men 
det kan også være forfærden-
de meget, så det simpelt hen 
står til den enkelte, om den 
andens liv lykkes eller ej.”

Livets grundvilkår er i en 
kristen optik , at vi altid hol-
der noget af det andet men-

I kan ikke tjene Gud 
og Fanden

HennIng HAnSen

neskes liv i vore hænder.
Derfor skal vi se på hinanden 
og på andre med kærlighe-
dens øjne.

Vort eget  projekt 
Modsat det kristne livssyn 
hævder det livssyn, der er 
vokset ud af 70´ernes og 
80´ernes opgør med traditio-
nen og dens grundlæggende 
værdier, at livet er blevet den 
enkeltes eget projekt.

Livet eller meningen skal 
vi selv skabe. Vi skal arbejde 
på vores lykke og gøre det 
godt i tilværelsen, gerne nå 
det hele og i hvert fald være 
sikre på, at vi er blevet set. At 
sætte sig selv i scene er jo et 
af tidens store mantra. Det 
afgørende er ikke den en-
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fortSAt

Ordet fra præsten

Fællesarrangement

kelte, men hvad den  enkelte 
kan fortælle om sig selv. Det 
drejer sig om jeg, jeg og jeg, 
om selvudvikling om person-
lig vækst etc. Fokus flyttes 
fra den ydre verden til den 
indre. Med coachen eller 
terapeuten som rejseleder 
tager man på en spirituel in-
dre rejse for at finde indtil sin 
inderste kerne  for at se lyset, 
komme til en højere bevidst-
hed, der kan forbinde sig 
med det guddommelige etc.

 Men jo mere man samler 
sig om sig selv  og alt det, vi 
skal have ud af vores liv, des-
to mere forsvinder vi som et   
du for hinanden. Og ansva-
ret fortoner sig. Vi tjener på 
hinanden i stedet for at tjene  
hinanden, dele, glæde,  sorg 
og brød.

rigtigt og forkert
”Der findes ikke rigtig og 
forkert. Det er noget religio-
nerne har opfundet.” sagde 
terapeut og coach Talasi Ør-
ting ifølge journalist Nikolai 
Lang (Information 17-04-10), 
der undersøgte tilbuddene 
for ”et nyt liv” på markedet 
for spiritualitet, terapi og 
selvudvikling.  

Hvilket belæg den pågæl-
dende coach/terapeut  har 
for sin påstand, ved jeg  ikke.

Men umiddelbart afspej-
ler påstanden tidens værdi-

nihilisme, dvs. at der ikke 
eksisterer noget fælles vær-
digrundlag, og derfor ikke et 
endegyldigt svar på godt og 
ondt.

evangeliets tale
Den opfattelse taler evange-
liet midt imod. ”I kan ikke 
tjene Gud og Fanden. 

I må vælge mellem liv og 
død.”

Disse ord er et ekko af Jesu 
ord fra Bjergprædiken om, at 
vi ikke kan tjene to herrer.

”Ingen kan tjene to her-
rer. Han vil enten hade den 
ene og elske den anden el-
ler holde sig til den ene og 
ringeagte den anden. I kan 
ikke tjene både Gud og mam-
mon.”

Det onde, det er det, der 
ødelægger og nedbryder det 
gode, livet, kærligheden. Det, 
der gør vores hjerter kolde og 
hverdagen uden lys og luft, 
uden tid til børn og gamle 
tanter, uden fuglesang  og 
blomsterduft, så  glæden må 
gå på krykker, og livet går i 
stykker.

Det gode, det er at tage 
ansvar og tage vare på de 
mennesker, vi  lever med 
og iblandt. Det er at se hin-
anden og de andre med 
kærlighedens øjne. Det er 
at passe på alt det skabte 
Det er at tjene hinanden og 

ikke på hinanden, det er at 
dele glæde sorg og brød, så 
glæden ikke må gå på kryk-
ker. Det gode er, som Jesus 
siger, at se til himlens fugle 
og til markens liljer og   være 
til stede i livet, gribe dagen 
og øjeblikket med nærvær, 
ømhed, ansvar og omsorg 
for hinanden og de andre, de 
fremmede eller dem, som af 
den eller anden grunden le-
ver på kanten af tilværelsen.

Vi stilles hvert eneste øje-
blik over for valget: at ville 
elske, at ville tage vare på 
hinanden og den svage, eller 
det modsatte:  at ville sig selv, 
være sin egen lykkes smed.

Lad det være  en  bøn til  Gud :
Du, som gir os liv og gør os 
glade,
du, som holder af os, som vi er,
du, som åbner bøgehækkens 
blade,
du, som skaber blomst og bi 
og bær,
uden dig var alle marker gol-
de,
uden dig var alle hjerter kolde.
- så Han ved sit ord og sin 
ånd vi give os tro og mod til 
ikke at tro på tidens gyldne 
løgne, der kun tilgodeser os 
selv, men vælger at se med 
kærlighedens øjne og passe 
på alt det skabte. 

                                                                                
HennIng HAnSen

Friluftsgudstjeneste i Klint 
søndag den 15. august kl. 
11.00 – med efterflg. med-
bragt madkurv i det grønne.

Egebjerg-Vig kirkedag i Ege-
bjerg Kirke den 20. juni kl. 
11 - se side 10.

Sommerudflugt Nr. Asmin-
drup-Vig tirsdag den 27. juli 
- se side 7.
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Det sker

Lørdag d. 12. juni kl. 16 
kan den islandsk fødte 
sopran, sóla braga, op-
leves i Vig kirke. 
entré: 50 kr

Opera i Vig Kirke

Sóla begyndte sin sangud-
dannelse på Musikkonserva-
toriet i Reykjavik og fortsatte 
sine sangstudier ved Indiana 
University i Bloomington, 
Indiana, USA hos Roy Samu-
elsen og Virginia Zeani, som 
hun afsluttede med Bachelor 
og Master i solosang og sang-
pædagogik. Derudover har 
hun deltaget i masterclasses 
i liedsang hos bl.a. Elly Ame-
ling, Gérard Souzay, Dalton 
Baldwin og Erik Werba.

 Sóla Braga er en meget 
efterspurgt koncert- og ope-
rasanger. Hun har en gud-
dommelig stemme og hjerte 
energi, som hun formår at 
formidle via sin sang og in-
tense nærvær.

SoprAn, SólA BrAgA

drømme
Koncerten vil indeholde 
en blanding af sange med 
temaet DRØMME  - af kom-
ponister som f.eks. Grieg, 
P. Heise, Ture Rangstrøm, 
Sibelius, islandske kom-
ponister, Wagner, Strauss 
samt arier af Verdi, Wagner, 
Dvorák og Bellini - inspireret 
på stedet, alt efter stemning.

Gudstjenesten den første 
søndag i september bliver 
en meditativ musikgudstje-
neste, søndag d. 5. sept. kl. 
16, hvor formen igen bliver á 
la Skumringsstunderne. 

Søndag d. 19. sept. kl. 
10.30 i Vig Kirke, si´r vi tak 
for årets høst. Gudstjenesten 
vil som omdrejningspunkt 

Gudstjeneste med musik 
og bøn

være vores bøn for verden, 
naturen, dyrene, hinanden 
– alt som lever og ånder og 
som trænger til at blive løftet 
i ånd.

JUNI  

12.06 KL. 16.00:
OPERA KONCERT I VIG KIRKE

16.06 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

20.06 KL. 11.00:
FÆLLES KIRKEDAG I 
EGEBJERG KIRKE
SE S 10

JULI   

27.07 KL. 07.45-18.00:
FÆLLES SOMMERUDFLUGT 
NR. ASMINDRUP – VIG

AUGUST

15.08 KL. 11.00:
FRILUFTSGUDSTJENESTE I 
KLINT KALKBRUD 

18.08 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE 

SEPTEMBER

05.09 KL. 16.00:
MUSIKGUDSTJENESTE

15.09 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

19.09 KL. 10.30: 
HØSTGUDSTJENESTE

Rom. 8, 39 

Ingen kan skil-
le os fra Guds 
kærlighed i 
Kristus Jesus, 
vor Herre
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Vig Sogn

MArgretHe ØlgAArD,
                           nr. ASMInDrUp

Salmestafetten
Det dufter lysegrønt af 
græs..…. nr. 725 i Salmebo-
gen….det er en af de sommer-
salmer, jeg holder mest af.

Den er skrevet af en æl-
dre svensk forfatter, men 
oversat og bearbejdet i flere 
omgange af Johannes Johan-
sen, senest i 1996. Den bli-
ver ofte sunget i denne tid 
ved gudstjenester og sam-
menkomster, hvilket nok 
også skyldes, at den fine 
tekst understøttes af en me-
get dejlig melodi.

Salmen er jo en lovpris-
ning af den skønne natur 
– lovprisning af naturen 
som Guds forunderlige ska-
berværk. Det kan man vel 
aldrig blive færdig med at 
forundres og betages ved. 
Der er da også skrevet man-
ge smukke salmer og sange, 
der lovpriser naturen og ska-
berværket.

For mig er det fine ved net-
op denne salme, at den ikke 
bare jubler over skabervær-
ket, men også meget direkte 
taler om kilden til skaber-
værket, nemlig Ordet. Det er 
Guds Ord som den skabende 
kraft, der tales om. Dermed – 
synes jeg – vises der direkte 
hen til den stærkeste af ska-

belsesberetningerne. Den, 
der indleder Johs. Evange-
liet og fortæller om Guds 
Ord som altings begyndelse 
og forudsætning. Ordet, som 
giver liv til alting.
Nu kan jeg jo på ingen måde 
begribe, hvad jeg i grunden 
skal forstå ved Guds Ord. 
Det går bedre, når salmen 
i sidste vers fortæller, at Je-
sus Kristus er Ordet. Jesus 
får navn af Ordet, der skaber 
og opretholder liv, og som 
overvinder døden. For mig 
antyder de sidste fire linier 
i salmen et evigheds- og op-
standelseshåb.

Ordet fremhæves altså som 
altings begyndelse, og som 
det der bærer ud over døden 
og forgængeligheden…….
Når vissentørt står floret, da 
blomstrer evigt Ordet. Selv 
om salmen beskriver mange 
forskellige sanseindtryk….
lyd, duft, farve osv……, så er 
det i sidste ende Ordet, der 
er det vigtigste…..tror jeg !

I salmeteksten er det ty-
deligvis Guds Ord, der er på 
tale……..

Men salmen minder mig 
også altid om ordet som 
menneskeværk. De levende 
ord, der er i omløb blandt os 

mennesker….og har været 
det siden kristendommens 
begyndelse. Det er ordet el-
ler ordene, der formidler de 
fortællinger, det hele drejer 
sig om i kristendommen. Og 
når jeg må hen i kirken helst 
hver søndag, så er det netop 
for at høre ordene i læsnin-
gerne, i prædikenen, i den 
fælles salmesang.

Ordet er altså for mig et 
bærende element i kri-
stendommen på flere ni-
veauer…….det levende og 
livgivende ord. Det synes 
jeg, denne salme også beto-
ner…..og det er for mig dens 
største skønhed og dybde.

Så giver jeg med glæde sta-
fetten videre til Ann West i 
Ulstrup !

 Margrethe Ølgaard,
Nr. asMiNdrup

GUD, spillemænd og frokost i det grønne
spændende fællesarrangement med egebjerg sogn: spillemandsmesse og foredrag.

Søndag den 20. juni fra kl. 11.00 – ca. 15.00 Entré: Kr. 50,-. Læs mere side 10.
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Vig Sogn

Øverste række fra venstre: Sisse Stage Lindholt, Marc 
Rørholt, Simon Agner Lage Holm, Janus Brøndum, Simone 
Hink Lykkedal Olsen.
Midterste række fra venstre: Sognepræst Annette Berg, Line 
Jian Ying Sørensen, Markus Bonde Larsen, Emma Marie 
Hagelund, Kenni Milton Høgsted Nielsen, Emma Kirstine 
Aarøe, Mathias Schmücker Terkelsen.
Nederste række fra venstre: Nanna Nielsen, Patrick Wiesche, 
Linette Gamsgaard Treu Pihl, Rasmus Kethmer, Rosa Ma-
tilde Jakobsen, Niklas Pilegaard-Christiansen.
Konfirmand fotoet fra Kr. Himmelfartsdag bringes i næste 
kirkeblad.

KonfIrMAtIon I VIg KIrKe - St. BeDeDAg foto toM BrUUn

Torsdagstræf
Torsdag d. 6. maj drog vi på udflugt – luften var kølig, humø-
ret varmt. Fantastisk, at vi har steder som Galleri Svanen og 
Sidinge Gårdbutik i vores nærområde. Sikke perler! 

Nyt fra menighedsrådet

Vig Menighedsråd ønsker 
hermed over for pårørende 
til gravsteder i græsplæner 
(de, der er markeret med flad 
sten) på Østre Kirkegård, at 
gøre opmærksom på hvilke 
regler, der er på området.
Da det efterhånden er ble-
vet en tidskrævende opgave 
at slå græsset pga. blom-
ster, potteplanter og anden 
udsmykning der skal flyt-
tes frem og tilbage, skal de 
gældende servitutter derfor 
fremover nøje overholdes. 
Disse er følgende: Blomster 
må ikke anbringes på stenen i 
vaser, kræmmerhuse el. lign., 
ligesom der ikke må anbrin-
ges potteplanter eller andre 
løse genstande (engle, lys, 
hjerter o.lign.) på eller om-
kring stenene. Der må gerne 
lægges blomster på stenene, 
men ikke på græsplænen. 
Tilplantning eller granpynt-
ning omkring stenene er ikke 
tilladt. Ovenstående regler 
vil sikre et roligt og ensartet 
udtryk for disse afdelinger på 
Østre Kirkegård. 
Alle blomster, ting m.m. vil 
fremover blive fjernet fra 
områderne, når der slås græs 
og lægges på fællesplænens 
blomsterplads ved monu-
mentet ("Samhørigheden"), i 
det omfang at det pladsmæs-
sigt er muligt. 

Glade sommerhilsner til alle,

Annette Berg
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JULI

27.07 KL. 07.30-18.00:
SOGNEUDFLUGT

AUGUST:

03.08 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

15.08 KL. 11.00:
FRILUFTSGUDSTJENESTE
I KLINT KALKBRUD

19.08 KL. 16-18:
KONFIRMANDINDSKRIVNING
I PRÆSTEGÅRDEN

26.08 KL. 14.00:
SOGNETS EFTERMIDDAG

29.08 KL. 10.30:
GUDSTJENESTE OG
KIRKEKAFFE I
PRÆSTEGÅRDEN

SEPTEMBER

O7.09 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

Vemodigt farvel til en
god nabo
I 1816 blev den først skole bygget i Nr. Asmindrup. Den var 
skole indtil 1954, hvor den nuværende skole blev indviet. Nu 
skal vi så efter 194 år sige et vemodigt farvel til en god nabo. 

Der har gennem de mange år været nær forbindelse mel-
lem Skolen og Kirken. Indtil nogle år tiden siden var første-
læreren senere skolelederen forpligtet som kirkens degn 
(kirkesanger).

Da jeg kom hertil delte skoleleder Jens Christian Schrøder 
og lærer Gunnar Moisgaard tjenesterne som kirkesanger. De 
var begge særdeles hjælpsomme både i kirken og i forhold 
til skolen. Deres hjælp tænker jeg ofte tilbage på med glæde 
og taknemmelighed. Jeg har altid følt mig velkommen på Nr. 
Asmindrup Skole. Der har altid været et godt og frugtbart 
samarbejde mellem Skolen og Kirken.

Det vil jeg benytte lejligheden til at sige tak for.
Det er ikke alene vemodigt at skulle sige endegyldigt farvel 
til en god nabo, det er også bekymrende for den stagnation, 
som lukningen af  Nr. Asmindrup Skole risikerer at ville med-
føre for hele lokalsamfundet både befolkningsmæssigt og 
kulturelt.

Men trods det vemodige og bekymrende ligger det mig 
stærkt på sinde at sige tak til elever, lærere og personale for 
mange gode og  positive oplevelser, jeg fik mulighed for at 
opleve i næsten 28 år.

                                                                                                                                           HennIng HAnSen

Torsdag den 19. august kl.16-
18 er der indskrivning af kon-
firmander i præstegården. 

Hvis man er forhindret,  
kan andet tidspunkt aftales. 

Dåbs- navneattest med-
bringes.

Undervisningen er på 
tirsdage kl. 08.15-09.45 og 
begynder tirsdag den 7. sep-
tember.

Indskrivning af 
konfirmander

På grund af den ændrede 
skolestruktur sørger me-
nighedsrådet for eventuel 
transport til skolerne i Højby 
og Vig.

Har I nogle spørgsmål, er 
I naturligvis velkomne til at 
kontakte mig.

Søren Kierkegaard 

At vove er at 
tabe fodfæste 
en kort stund. 
Ikke at vove er 
at tabe sig selv
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Nr. Asmindrup Sogn

Sommerudflugt til Maribo og Fuglsang
Sommerudflugten for Nr. As-
mindrup og Vig finder sted 
den 27. juli og går til Maribo 
- Domkirken – og Fuglsang 
Kunstmuseum.

Vi spiser frokost i sogne-
gården i Maribo.

Derefter kører vi til Fugl-
sang Kunstmuseum.

Vi drikker kaffe på Hotel 
Falster.

Der er afgang fra Nr. Asmin-
drup Forsamlings kl. 07.30 
og fra Vig kl. 07.45.

Hjemkomst kl. ca. 18.
Pris for turen inklusive fro-

kost, kaffe og drikkevarer er 
300,- kr.

Tilmelding senest den 21. 
juli  til Eva Jensen på tlf. 59 
93 11 23 og  til Sonja Asbjørn 
på tlf. 59 31 51 16. 

maribo domkirke
Bygget i 1400 tallet som klo-
sterkirke for munke (Birgitti-
ner-Ordenen).   Efter at den 
gamle bykirke var brændt 
ned i 1596, fik klosterkirken 
status som byens kirke. Da 
Lolland-Falster i 1804 blev et 
selvstændigt stift, fik kirken 
omsider status som domkir-
ke. Igennem det 19. århund-
rede blev domkirken sikret 
mod forfald.

 
Fuglsang kunst museum
(indviget 2008)
Museet rummer dansk kunst 
- malerier, skulpturer og 
kunst på papir - fra slutnin-
gen af 1700-tallet til i dag. 
Hovedvægten ligger på peri-

oden 1900-1950.Derudover 
ejer museet en stor samling 
af tegninger, akvareller og 
grafiske arbejder, primært 
fra det 20. århundrede. Vær-
ker af kunstnere med biogra-

MArIBo DoMKIrKe

fisk tilhørsforhold til muse-
ets hjemegn eller kunst, der 
viser motiver herfra udgør et 
særligt arbejdsfelt for Fugl-
sang Kunstmuseum.

fUglSAng KUnSt MUSeUM
MUSeetS SAMlIng
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Nr. Asmindrup Sogn

Nyt fra menighedsrådet

MInIKonfIrMAnDer 2010

KonfIrMAnDer 2010 lASSe, tHor, nAtScHA, cHArlotte, Morten  og cASper.

sognets eftermiddag 
Torsdag den 26. august  kl. 
14.00 er der sognets efter-
middag i præstegården. 
Koncertsanger Annette Schi-
øtz: »Axel  Schiøtz og Den 
danske Sang«

kirkekaffe
Efter gudstjenesterne  29. 
august og 19. september er 
der kaffe og samvær i præ-
stegården.

”Gak ud, min sjæl, betragt 
med flid i  denne skønne 
sommertid Guds underfulde 
gaver!”

HennIng HAnSen

Børnekor
Vores organist Arild Bjørn 
skriver: For at føje en eks-
tra dimension til kirkens 
musikalske program  er der 
oprettet et børnekor. Bør-
nekoret består i øjeblikket 
kun af elever fra Nr. Asmin-
drup Skole, men er natur-
ligvis  åbent for alle børn. 
Repertoiret er bredt og har 
både klassiske og rytmiske 
rødder. Børnene bliver sat 
ind i gudstjenesteforløbet, 
så de kan være aktive i bl.a. 
korsvar. Børnekorets første 
optræden forventes i løbet 
af sommeren.
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JUNI
03.06 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

20.06 KL. 11.00:
FÆLLES KIRKEDAG MED
VIG SOGN I EGEBJERG

AUGUST
15.08 KL. 11.00:
FRILUFTSGUDSTJENESTE
I KLINT KALKBRUD

19.08 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

SEPTEMBER
07.09 KL. 14.30:
GUDSTJENESTE I
”FÆLLESSTUEN”

12.09. KL. 10.00:
HØSTGUDSTJENESTE

19.09. KL. 14.00:
GUDSTJENESTE FOR
HØREHÆMMEDE

26.09. KL. OPLYSES
KIRKE OG KRO I ROSKILDE
DOMKIRKE OG BY

Mark. 5,36:

“Jesus sagde: 
Frygt ikke, 
tro kun!”

Himlen var blå – ligesom håret
konfirmanderne og fremtiden
Foreløbig er 7. klasse på Egebjerg skole desværre stadig på 
“stand by”. Derfor begyndte konfirmandundervisningen i 6. 
klasse i februar. Dette for at lave et hold inden de blev spredt 
på forskellige skoler. Undervisningen slutter, når skolens 
sommerferie begynder og forsætter som eftermiddagshold 
i 2011. Konfirmationen er 17. april 2011.

minikonfirmanderne fortsætter uændret
Går du i tredje klasse eller er du 9-10 år, så er der nemlig også 
i år mulighed for, at blive minikonfirmand engang i septem-
ber. Som minikonfirmand lærer du om alle de mærkelige og 
spændende ting, der er i vores kirke i Egebjerg. Nærmere 
oplysning vil i august blive sendt til eleverne i 3. klasse.

Kirke og kro fortsætter…
premieren på kirke og krO i april var en succes!
21 glade gængere mødtes på parkeringspladsen og drog af-
sted i fællesskab i de biler der var til rådighed. Turen gik til 
Odden Kirke, hvor der var barnedåb og hvor Jan Jacobsen fra 
Højby prædikede. Efter gudstjenesten kørte vi igennem det 
smukke landskab og spiste hyggelig frokost på Højby Kro. 
Næste KIRKE og KRO er den 26. sept., hvor vi går til gudstje-
neste i Roskilde Domkirke – hvorefter vi sammen går på kro. 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen!

ØVerSt frA VenStre SeS KennI, Mette og præSten.
neDerSt SeS Jon, HeIDI, JoSepHIne, lIne. foto toM BrUUn
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Egebjerg Sogn

orKeSteret “JYDSK pÅ næSen” SpIller tIl MUSIKgUDStJeneSten og Uffe rAAHeDe cAUSerer.

GUD, spillemænd og frokost i det grønne
spændende fællesarrangement med Vig sogn: spillemandsmesse og foredrag.

Egebjerg Kirke er vært for 
fællesarrangementet sam-
men med Vig Sogn. Det indle-
des med spillemandsmesse, 
i Egebjerg Kirke kl. 11 som er 
en særlig gudstjeneste iklædt 
dansk folkemusik. Udgangs-
punktet for musikgudstje-
nesten er traditionel dansk 

dansemusik og hver sats 
bygger på en bestemt danse-
rytme. Teksterne er skrevet 
af Holger Lissner og orkestret 
hedder ”Jydsk på næsen”. 
Læs mere på 
www.spillemandsmessendk. 
Efter ”messen” er der fælles 
frokost i Egebjerg præste-

gård. Foredragsholderen er 
den populære Uffe Raahede, 
som underholder over: “
Demokrati, Grundtvig og 
Folkeoplysning”. 

Søndag den 20. juni fra kl. 
11.00 – ca. 15.00. 
Entré: Kr. 50,-.

“Vi slår de lette og lyse toner an”
Torsdag den 1. juli kl. 19.30
Sommersangsaften med organist Birgit Marcussen og sanger 
Vibeke Aggeboe. Kom og vær med til en dejlig aften i vores 
kirke med både fælles- og solosang samt et glas hvidvin i 
våbenhuset efterfølgende…

Årets udflugt 2010:
Frederik Viii pALÆ
Udflugten i år nåede ikke, 
at blive annonceret her kir-
kebladet, men blev annon-
ceret via Gudstjenesten og 
– VUPS, var den udsolgt!
Turen gik til hovedstaden og 
Frederik VIII Palæ.
Frederik og Mary’s nye hjem. 
Vi besøgte Marmorkirken, 
Kanalrundfarten og Kastel-
let – med Picnickurve fra 
Højby Kro .
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Nyt fra menighedsrådet

Ikke, at der ikke bruges 
penge og ansatte som aldrig 
før, men fordi vore krav og 
ønsker til velfærd i bredeste 
forstand fortsat skærpes og 
fordi stadigt mere sofistike-
rede løsninger, dyr medicin 
og kostbare behandlinger 
giver de store bevillinger 
ben at gå på.
Derfor bliver alle områder 
gransket for mulige bespa-
relser – også de kirkelige.
Biskoppen har – igen – bedt 
os om at tælle deltagerne i 
gudstjenesterne og ordnin-
ger med flere kirker til hver 
præst, sognesammenlæ 
ninger, lukning af kirker og 
strammere økonomi sættes 
på diverse dagsordener.

Op til dig
Vi har – som man siger – en 
rimelig kirkegang i Egebjerg 
Sogn. Og vore kirkegængere 
får sandelig noget for pen-
gene – senest kalkningen 
af hele kirken indvendigt, 
afrensning og opmaling af 
støbejernsrammerne i vin-
duerne og afrensning og 
opretning af midtergangens 
teglfliser.
Summa summarum en lille 
halv million kroner bare 
dertil! Det er dyrt at ved-
ligeholde sådan en fredet 

Ta’ en “time out”… Brug kirken!
Flot knejser den på bakken. indeni er den smuk og tryg. Omkring den, er der pænt 
og net. klar til at give dig en “time out “ med musik, sang og anledning til refleksion 
over nogle af livets store spørgsmål – spejlet i lyset af det kristne budskab.

det er onde tider for den offentlige sektor, siges der…

middelaldersag med dertil 
hørende fredet præstegård.
Derfor er det vigtigt, at der 
hele tiden kan konstateres 
en interesse og et behov for
at vores kirke fortsat kan 
åbne sine døre mindst hver-
søndag. Ikke for præstens 
skyld. Ikke for menigheds-
rådets skyld.

MEN FOR DIN SKYLD!

du går glip…
I vores travle hverdag træk-
ker kirkebesøget desværre 
ikke sjældent det korte strå. 
I hvert fald så længe vi er 
hjemme i Danmark:
Rejser vi ud, det være sig 
med rygsæk, som au pair, 
udstationeret eller emigre-
ret, søger rigtigt mange af 
os den stedlige danske ud-
landskirke – også selv om 
man skal flytte sig rigtigt 
mange kilometer for at nå 
derhen.
Kontakten i og med kirken 
er pludselig “et must” også 
for dem, der ikke syntes, de 
havde tid derhjemme!
Nu værdsættes fællesska-
bet om vores kristne kul-
turarvpludselig rigtig højt. 
Eftertanken og andagten 
får sit.
Fællesskabet sit. Efter hjem-

komsten fortæller mange 
om, hvordan de nu søger 
deres lokale sognekirke for 
fortsat at få de gode oplevel-
ser, som de for alvor stiftede 
bekendtskab med derude!

skolen, dagli’ og kirken
Vil vi beholde vores landsby 
og kunne tiltrække nye res-
sourcestærke borgere, skal 
vi beholde skolen og Dagli’ 
Brugsen.
Det er vi enige om.
Men tænk også på, at vores 
egen præst og kirke er et ak-
tiv for egnen, som er med til 
at gøre Egebjerg attraktiv.
Menighedsrådet og præsten
er friske på at arrangere nye 
tiltag til gavn for fællesska-
bet, men der er én forudsæt-
ning:

DIG OG DIN INTERESSE!

På hjerteligt gensyn…

peter fUncH, forMAnD 
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Adresser

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.

Praktisk information

Foto, forside: Tom Bruun
Tryk: Trundholm Tryk 4560 Vig.
Ansvarshavende redaktør: Henning Hansen

Kirkebladet

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 Michael Nissen
Egebjerg Præstegård, Ved Kirken 6, Egebjerg, 
4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 32 81 99
E-mail: jmn@km.dk - www.egebjergkirke.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 12.00-13.00 og 
torsdag kl. 17.00-18.00
Egebjerg Kirke:  Graver Niels Nielsen
Vejlebyvej 10, 4534 Hørve Mobil 24 20 59 32  
Yvonne Vejbæk, mobil 21 45 89 56
Formand Peter Funch, Englandsbakken 24, 
4500 Nykøbing telefon 59 32 88 00

DATO     NR. ASMINDRUP  VIG EGEBJERG

Gudstjenester

13.  JUNI 2. S.E. TRIN. 10.00 HANSEN 10.30 BERG 09.30 NISSEN

20.  JUNI 3. S.E. TRIN. 09.30 BERG FÆLLES KIRKEDAG KL. 11.00 – EGEBJERG KIRKE 

27.  JUNI 4. S.E. TRIN. 09.00 BERG 10.30 BERG 09.00 NISSEN

4.  JULI 5. S.E. TRIN. 10.30 NN 09.00 NN 10.30 NISSEN

11.  JULI 6. S.E. TRIN. 09.00 BERG 10.30 BERG 09.00 NISSEN

18.  JULI 7. S.E. TRIN. 10.30 HANSEN 09.00 HANSEN 10.30 NISSEN

25.  JULI 8. S.E. TRIN. 09.00 HANSEN 10.30 HANSEN 09.00 WILLERT

1.  AUGUST 9. S.E. TRIN. 10.30 HANSEN 10.30 BERG 10.30 WILLERT

8.  AUGUST 10. S.E. TRIN. 09.00 BERG 10.30 BERG 09.00 WILLERT

15.  AUGUST 11. S.E. TRIN. KL. 11.00 FRILUFTSGUDSTJENESTE I KLINT 

22.  AUGUST 12. S.E. TRIN. 10.00 HANSEN 10.00 BERG 10.00 NISSEN

29.  AUGUST 13. S.E. TRIN. 10.30 HANSEN 09.00 HANSEN 09.00 WILLERT

5.  SEPTEMBER   14. S.E. TRIN. 10.30 BERG 16.00 BERG 09.00 NISSEN


