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Fællessider

KRIG OG FRED, KIRKE OG CORONA
I år kan vi i Danmark fejre markante jubilæer for
to begivenheder, som hver på sin vis markerede
overgangen fra krigstid til fredstid:
Den 5. maj fejrer vi 75-året for Danmarks befrielse
fra den tyske besættelse under anden verdenskrig,
overgangen fra mørke til lys, fra pessimisme til
optimisme, fra undertrykkelse til frihed, fra samfundsmæssig stilstand til udvikling. Denne helt
grundlæggende historiske begivenhed fortjener
stadig at blive fejret og ofrene mindet. Der er
nu kun få af os tilbage, som har oplevet Anden
Verdenskrig og som kan huske noget fra den
mørke tid. Men det betyder ikke, at disse samfundsomvæltende begivenheder og ikke mindst
deres årsager må gå i glemmebogen. Vi har alle et
ansvar for at vores børn og børnebørn vokser op
med en fasttømret bevidsthed om, at frihed er en
skrøbelig størrelse, noget der skal arbejdes og om
nødvendigt kæmpes for. Glemsel og magelighed
må ikke være med til at åbne bagdøren til vores
samfund for nye tyrannier og knægtelse af tankens
og troens frihed.

Den Danske Brigade modtages i København maj 1945.
Frihedsmuseet.

Her i kirkebladet mindes vi befrielsesdagen i 1945
med et fotografi fra modtagelsen i København af
Den Danske Brigade, netop ankommet fra Sverige,
samt et optryk af det hyrdebrev, som landets
biskopper på daværende tidspunkt udsendte til
kirkefolket og menighederne i det ganske land.

Den 15. juni fejrer landet 100-året for Sønderjyllands genforening. En ny begyndelse efter det
nationale traume, som nederlaget i 1864 og tabet
af Slesvig-Holsten havde påført landet. Dette
for Danmark så opløftende udfald af den Første
Verdenskrig var en enorm national forløsning,
som - ikke blot i Sønderjylland - blev fejret i rigt
mål landet over. Utallige er de genforeningsmindesten, som i tiden efter genforeningen rejstes
rundt omkring i riget. Her hos os kender vi jo alle
for eksempel Esterhøj-stenen i Høve. Her fra kirkebladet sender vi gode tanker til Sønderjylland
og til befolkningsgrupperne i grænselandet - både
nord og syd for grænsen.

Heinrich Dohm: Kong Cristian X rider gennem æresporten ved Frederikshøj 1920
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De danske biskoppers hyrdebrev efter befrielsen i maj 1945
Danmark er frit! Hvad vi har haabet paa og bedt om gennem 5 Aar er sket.
”Min Sjæl lov Herren og alt i mig love hans hellige Navn. Min Sjæl lov Herren og glem ikke alle hans Velgerninger”
(Salme 103, V. 1-2.).
Vi blev frelst fra den truende Udslettelse og kan nu igen bruge vort Folks gamle Ret til frit at tænke, tro og tale. Vor
Konge, som mandigt og trofast bar sit Folks Byrder, fik Lov til sammen med os at opleve den nye Dags Komme.
Alle maatte vi gennem vor Usikkerhed og Angst, mange fristede Sorg og Savn og Lidelse, og en Flok af Helte gik i
Døden. Vor Tak til Gud rummer i sig en Tak for dem, som ofrede Livet for vort Land, og som i deres Død forkyndte
Danmarks ukuelige Livsvilje. Martyrernes Blod blev vor Fremtids Udsæd.
Guds Fred med vore Døde
i Danmarks Rosengaard,

Guds Fred med dem, som bløde
af dybe Hjertesaar!

Nu er det vor Bøn, at alle gode Kræfter maa forene sig om at rense ud og bygge et bedre Danmark op. Lovløshed
og Vold har avlet Had og Hævntanker; men vi skal ikke hade og hævne og derigennem vise os som overvundne
af Tidens onde Aander. Ret skal raade til
Straf for Ugerningsmænd. Sandheds og Retfærds Aand lede dem, som har Ansvaret, naar Retten skal have sin Gænge.
Lad os ved Genopbygningen træde i Skranken for alles Ret til at føre en menneskeværdig Tilværelse i Frigørelse
fra Frygt og Nød.
Gud give os alle Sind til at bære hinandens Byrder og til med Respekt for hinandens Forskelle at bevare Sammenholdet, saa det Broderskab, hvortil vi i Jesu Kristi Navn er kaldede og indviede, ikke maa blive til Skamme.
Maatte Kirken saaledes øve Evangeliets Tjeneste, at Talen om Fred og Forsoning mellem Folkene fik Klang af
sejrende Virkelighed. Maatte Guds Ord faa frit Løb i vort Folk til Opvækkelse af alle gode Kræfter og til Evighed
over vor Tilværelse!
”Kend at Herren er Gud! Han skabte os, vi er hans, hans Folk og den Hjord, han vogter.
Gaa ind i hans Porte med Takkesang, med Lovsange i hans Forgaarde. Tak ham og lov hans Navn!” (Salme 100,
V 3-4.).
H. Fuglsang Damgaard.
A. Rosendal.
Axel Malmstrøm
C. W. Noack.
H. Øllgaard.                        	

C. I. Scharling.
C. J. Skat Hoffmeyer.
D. P v. Huth Smith.
N. M. Plum.

Ulykkeligvis bliver året 2020 også et år, der vil gå
over i historien - såvel i Danmark som i resten af
verden: Det år vi blev ramt af Corona-virus med
betydelige menneskelige og samfundsmæssige
omkostninger til følge. I coronaens kølvand er
fulgt bekymring og usikkerhed og mærkbare
begrænsninger for vores udfoldelsesmuligheder
som borgere, som menigheder, som familier og
som enkeltpersoner. Vi er ikke i krig og fjenden er
usynlig. Og dog - alligevel må vi alle kæmpe med
i kampen mod dette drabelige angreb.
Vores kirker blev i midten af marts helt usædvanligt lukket for alle offentlige arrangementer,
herunder ikke mindst vores fælles gudstjenester.

Vi må trøste os i troen og med, at vi alle er en del
af Guds hus og at Guds hus er en del af os.
Vi håber alle, at vi selv, vores kære, vores kirke
og vores samfund kommer helskindet gennem
den store udfordring. Håbet er en uundværlig
drivkraft, fordi det sætter gang i forandringer og
giver nye perspektiver, uanset om håbet er stort
eller lille. Håbet kan komme af troen eller blive
givet til os af et andet menneske eller det store
fællesskab. Håbet opstod også påskemorgen, hvor
”kærligheden, hjertegløden stærkere var her end
døden”, som Grundtvig skrev i påskesalmen ’Hil
dig, Frelser og Forsoner’.
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Vig sogn

Vig Sogn

Nyt fra menighedsrådet

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
Menighedsråds-møder i
Vig præstegård:
20. maj samt 24. juni begge dage fra kl. 9.00.
Alle er velkomne!

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

Nye toiletter på vej på Vigs østre
kirkegård

Velkommen ved Vig kirke
og kirkegårde pr. 1. april
til gravermedhjælper Irene Sode

Til Guds menighed
i Nr. Asmindrup og i Vig
Sådan ville Paulus nok begynde, hvis det var
ham der i dag skrev til os og andre, som han
gjorde det til de første kristne dengang.
Vi har for nylig i vores Homiletiske netværk
blandt os præster her lokalt i Odsherred
genlæst Apostlenes gerninger. Og der er gode
konkrete anvisninger at hente. Kan varmt
anbefale den nye 2020 oversættelse af Bibelen.
Corona-tiden, der tog sit afsæt i marts måned, kan i styrke minde om den
forandrede tid, der var dengang - på Jesu tid og efter. De aftryk - HAN,
der om sig selv sagde, at han var Guds søn - havde sat og sætter i verden.
Forvirring, usikkerhed, splittelse, frygt for fremtiden og meget meget
mere af den kaliber voksede frem i tiden efter opstandelsen. OG glæde,
forventning, tillid, mod, håb.
Vi ser noget af det samme ske nu … blandt andet.
Forbløffende meget blev på kort tid for os alle forandret. Vores globale
verden har ikke i nyere tid prøvet en pandemi, som den vi kom til at deale
med, og samtidig bugner det frem med nye kreative tiltag, samhørighed,
hjælpsomhed og alverdens næstekærlighed i praksis.
Corona-transformationen ... og måske andre lignende... hvor mon vi ender?
Bibelen giver os et bud – det ender godt!
Glædelig pinse med de allerbedste hilsner, tanker og forbøn,
Annette

Vig sogn
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Minikonfirmanderne 2020, som desværre kun
nåede at være mini-konfirmander ultra kort
inden corona blev en »farlig gæst« med Hendes
majestæt Dronningens formulering.

Folkekirkens
corona-tiltag
ALLE arrangementer, koncerter, møder
samt gudstjenester er indtil videre på
standby i hhv. præstegård og kirke.
Dåb, vielse, bisættelse og begravelse kan
stadig finde sted - med restriktioner og
forsigtighedshensyn.

Konfirmationer
De planlagte konfirmationer i maj 2020 i Vig Kirke
er udsat – datoerne, som de ser ud nu er: 6. og 20.
juni, 15. august samt 5. og 20. september.
Og konfirmandernes navne er:
Amanda Merrald Luther
Caroline Rosendahl Mikkelsen
Daniel Nickolaj Jakobsen
Emma Rørmose Jensen
Esben Gronemann Odgaard
Ida Fjeldsted Fredslund
Ida Vange Kristensen
Jonas Alling Christensen
Katarina Viktoria Klarskov
Katrine Laura Alstrup Kristensen
Lasse Lukas Falster-Hansen
Lucas Christian Jacobsen
Lucas Dyrendom Severinsen
Luna Mouritzen Andersson
Magnus Alexander Jacobsen
Mathilde Liv Falkus
Noah Bredahl Klinksgaard
Patricia Dalby Bothmann Christiansen
Silas Jacobsen
Stina Simone Froggaard

Via nyhedsbreve, facebook samt
www.vigkirke.dk vil vi opdatere
gudstjenestelisten på bagsiden af kirkebladet.

Vig kirkes nyhedsbreve sendes via mail ca.
hver 10. dag. Ønsker du at modtage dette i
din indbakke, skriv da gerne til annb@km.dk
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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

Nyt fra menighedsrådet
Vi lever - på trods af alle forventninger om det modsatte - i usædvanlige og utrygge tider. Truslen mod liv og helbred for os selv og
vores kære er blevet meget nærværende med den pludselige trussel fra corona-virussen. Men midt i alle trængsler og al usikkerhed
må vi ikke glemme vores faste støttepunkter og den glæde og det
livsmod de giver: Solen skinner - også oven over skyerne; vi har vores
familier og vores netværk; og vi har kirken, troen og ordet! Det vil
alt sammen hjælpe igennem en vanskelig tid.
Som bekendt har kirkerne siden midt i marts været lukket for
gudstjenester og andre offentlige arrangementer. Uopsættelige og
private kirkehandlinger som dåb, vielse og bisættelse eller begravelse
kan stadig gennemføres med en meget begrænset deltagerkreds.
Se kirkens hjemmeside på www.nrasmindrupkirke.dk og kontakt i
givet fald præsten. Præsten er også altid klar til en samtale eller et
trøstens ord efter behov. Ved redaktionens slutning var det stadig
usikkert i hvilket omfang de sundhedsmæssige foranstaltninger vil
blive ved at påvirke kirkelivet i vores - og alle andre - sogne.
De planlagte konfirmationer i maj måned 2020 i Nørre Asmindrup
kirke er blevet flyttet til den 30. august 2020.

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:
13. maj kl. 9-11
10. juni kl. 9-11
Møderne holdes i præstegårdens
konfirmandstue og 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. På Mobile Pay – app’en
skal du angive modtagernummer
15876. Alle bidrag til menighedsplejen
eller til andre annoncerede indsamlingsformål modtages som sædvanlig
med taknemmelighed!

I FORTID SATTE FRIE SLÆGTER
DENNE STEN I KIRKENS HEGN
DA FJENDEAAGET BRAST
BLEV DEN VOR NYE FRIHEDS MINDESTEN
5. MAJ 1945
MIN SJÆL LOV HERREN
OG GLEM IKKE ALLE HANS VELGERNINGER

Nørre Asmindrup sogn
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75-års jubilæet for Danmarks befrielse: Beretningen om befrielsesmindestenen i kirkegårdsdiget ved Nørre Asmindrup kirkegård.
Viggo Akselbo, træsko- og tøffelmager samt landpostbud fra Nørre Asmindrup (Svinninge) og mangeårigt medlem for Det Radikale Venstre af Nørre
Asmindrup sogneråd i tiden fra løsrivelsen fra Vig i
1924 fortæller i 1952 i Holbæk Amts historieannaler
følgende om befrielsesmindestenen i kirkegårdsdiget ved Nørre Asmindrup kirke:

Nr. Asmindrup Sogn er et de få Sogne, der kom helt
uskadt ud af Besættelsens haarde Favntag gennem
fem lange Aar. Der var Bud efter os; Tyskerne var
her og beslaglagde Skole og Forsamlingshus. Hos en
Gaardmand tog de en Del af hans Lejlighed til brug
for et par kontorfolk; men han var saa stærkt nationalt
sindet, at han turde optræde fast og korrekt over for
Tyskerne, og da de forlangte, at han skulle lade dem få
sin Telefon, nægtede han det. Chefen gav ham Besked
om, at saa blev den eksproprieret. ”Det maa I selv om”,
var svaret. Tyskerne flyttede pludselig deres Teltpæle
til Nykøbing, og der blev givet Besked om, at Skoler
og Forsamlingshus ikke var brugbare til Formaalet.
Den ene Skole var ellers ryddet, og i Forsamlingshuset
havde man saa smaat begyndt at rydde til Side, og
glade blev Sognets Beboere, da man saa let blev fri for
Besættelsesmagten.
Vi havde ingen Nazister; i hvert fald holdt de sig godt
skjult, og ingen optraadte unationalt. Derimod var her
mange Frihedskæmpere; dem saa vi dog først noget
til ved Kapitulationen, skønt de havde arbejdet godt,
saa godt, at der kunde være Vaabenlager uden for ens
egne Døre, uden at man anede det. Forræddere havde
vi ingen af.
Da vi saa oplevede Fredsslutningens lykkelige Dage, var
Begejstringen over, at vort Sogn var sluppet saa naadigt

Tirsdagskaffe
På tirsdage i ulige uger 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!
OBS: Så længe forsamlingsforbuddet gælder er
arrangementet aflyst.

gennem de fem trange Aar, saa levende og hjertelig, at vi
fik lyst til at rejse en Sten til Minde om denne lykkelige
Oplevelse, og det blev endda til hele to Mindestene.
(Den anden blev rejst på Byens Bakke. red.)

Dagen efter Kapitulationen blev om Morgenen afholdt
en Takkegudstjeneste. Efter Gudstjenesten samledes
Bestyrelsen for de samvirkende Foreninger ved Kirkens
Østside for at tage Bestemmelse om en Mindesten. Der
sad nemlig en meget stor Sten i selve Kirkegaardsdiget, og i længere Tid var der Mand og Mand imellem
talt om, at her var Mindestenen, der passede. Det
var forøvrigt også på Tale efter første Verdenskrig at
sætte Indskrift på den Sten for at mindes Nordslesvigs
Indlemmelse i Danmark; men det blev ikke til noget.
De Samvirkende Foreninger med Pastor Aarup som
Formand begyndte nu en Indsamling, og det varede
ikke saa længe, før den var tilendebragt; men det varede
dog et Aar, før Afsløringen fandt sted. Inskriptionen
blev udført af Stenhugger Chr. Nielsen, Holbæk, og
kostede ca. 600 Kr.
Den 5. Maj 1946 afholdtes en Festgudstjeneste i
Kirken, og umiddelbart efter samledes Kirkegængerne
ved Kirkens Østside for at overvære Afsløringen af
Mindestenen. Der blev sunget ”Det haver saa nyligen
regnet”, og Pastor Aarup holdt derefter Tale.
__________________________________________
Vi havde planlagt at fejre befrielsesjubilæet i Nørre
Asmindrup sogn med en festgudstjeneste den 4.
maj om aftenen med efterfølgende fakkeltog til
Byens Bakke. Corona-krisen har beklageligvis også
forpurret denne plan. Vi må nøjes med at sætte vores egne stearinlys i vinduerne i denne mindestund.

De planlagte konfirmationer i maj måned
har vi jo under indtryk af corona-krisen og
regeringens tiltag for begrænsning af smitterisikoen måtte udsætte. Konfirmationerne
vil i år finde sted d. 30.8.2020 kl. 9.30 og kl.
11.00 i Nørre Asmindrup kirke. Heldigvis har
vores konfirmander taget udsættelsen i stiv
arm! Man siger jo også, at forventningens
glæde er den største…

Ny bibeloversættelse på nudansk
Bibelselskabet udgav den 20. marts 2020 en ny oversættelse af hele Bibelen. Bibelen 2020 findes både
som trykt bog, som e-bog og som lydbog. Bibelen
2020 er en ny oversættelse, hvor flow og forståelse er
i fokus. Det er en målsprogsorienteret oversættelse,
hvor målsproget er nudansk - det sprog vi taler med
hinanden, mundret og velegnet til højtlæsning. Bibelen 2020 har været næsten 20 år undervejs. Den er
oversat fra grundsprogene af eksperter i hebraisk og
græsk og bearbejdet af forfattere og sprogfolk med
indgående kendskab til moderne dansk. I processen
har over 500 mennesker rundt om i hele Danmark
læst med og givet respons på oversættelsen.
Hvad skal vi med en ny oversættelse? Der er en del
ord og begreber, der har fået en anden betydning,
siden den autoriserede oversættelse af Bibelen
udkom i 1992. Generalsekretær i Bibelselskabet,
Birgitte Stoklund Larsen, siger om den nye oversættelse: ”De bibelske fortællinger er grundfortællinger
i vores kultur. De skal selvfølgelig være tilgængelige,
så de kan læses og forstås af moderne mennesker
og opleves som stadig vedkommende og relevante.
I Bibelen 2020 taler Gud moderne dansk. Kan Gud
det? Selvfølgelig. Gud taler det sprog, vi taler”

DER ER VALG TIL VORES MENIGHEDSRÅD I EFTERÅRET 2020
- OG DIN STEMME TÆLLER!
I Odsherred er vores 16 smukke kirker markante
pejlemærker i landskabet og samtidig symboler på
folkekirkens trosfællesskab og de mange tilbud om
glæde, håb, trøst og kærlighed, som er kirkens fundament. Folkekirken er en vigtig religiøs, social og kulturel
medspiller i samfundet.
Denne enestående og årtusind-gamle kulturbærende
samfundspillers rolle og betydning er udfordret i det 21.
århundrede. Den er helt afhængig af medlemmernes
egen indsats og engagement for kirkens liv og vækst.
Der skal være menighedsrådsvalg i vores 13 sogne i
Odsherred i efteråret 2020. I det enkelte sogn er det de
venner, naboer, kolleger, som vi har valgt til menighedsrådene, der sætter retning for kirkelivet i samarbejde
med præsten og de øvrige ansatte ved kirken.
Der inviteres til informationsmøde om valget og
arbejdet i dit sogn tirsdag den 9. juni 2020. Find
dit sogn på www.sogn.dk eller klik ind på din kirkes
egen hjemmeside. Og mød også op på valgdagen,
tirsdag den 15. september 2020, hvor der stemmes
om sammensætning af en kandidatliste til det nye
menighedsråd!

Gudstjenester (med forbehold for ændringer pga. corona-tiltag!)
17. maj

5. s. e. påske            	

Vig kirke kl. 10.30          

Annette Berg

21. maj

Kristi Himmelfart      

Nr. Asmindrup kirke kl. 10.30          

Karin Bundgaard Nielsen

24. maj

6. s. e. påske            

Vig kirke kl. 10.30          

Annette Berg

31. maj
Pinsedag
				

Nr. Asmindrup kirke kl. 10.30
Vig kirke kl. 10.30          

Karin Kirk Wandall
Annette Berg

1. juni
2. pinsedag             	
				

Fælles friluftsgudstjeneste kl. 11.00
ved Nr. Asmindrup Kirke

Karin Kirk Wandall/
Annette Berg

Trinitatis             

Vig kirke kl. 10.30          

Annette Berg

14. juni       

7. juni

1.s. e. trin              

Nr. Asmindrup kirke kl. 10.30

Ann Skov Sørensen

21. juni       

2. s. e. trin              

Vig kirke kl. 11.00 (nb. tidspunkt)*     

Annette Berg

28. juni       

3. s. e. trin              

Nr. Asmindrup kirke kl. 10.30

Ann Skov Sørensen

4. s. e. trin              

Vig kirke kl. 10.30          

Ann Skov Sørensen

12. juli       

5. s. e. trin             

Nr. Asmindrup kirke kl. 10.30

Ann Skov Sørensen           

19. juli       	

6. s. e. trin             

Vig kirke kl. 10.30          

Annette Berg

26. juli

7. s. e. trin              

Nr. Asmindrup kirke kl. 10.30

Annette Berg

8. s. e. trin              

Vig kirke kl. 10.30          

Annette Berg

5. juli

2. august      

* Pga. morgensang i fbm. Højskolesangbogs-maraton i Pakhuset i Nykøbing fra kl. 9.30 ved Annette B., vil gudstjenesten i Vig være en
anelse kortere og først begynde kl. 11. Samkørsel til Nykøbing kan arrangeres.

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

