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Hvad er egentlig størst!
Hvem er  den største, den højeste, den kønne-
ste, den klogeste, den dygtigste, den mest
magtfulde.
Man skal ikke være ret gammel, før det er det,
det drejer sig om.
Hvorfor?
Jo, for den der er størst klarer sig nemlig bedst;
den der er stærkest, kan tæve de andre; den
der er klogest, magter mere og kan mere, end
dem der ikke er særlig kloge, og de kønneste
får oftest de bedste tilbud.
Sådan kan man blive ved, så derfor:
Hvem er størst, højest, flottest og klogest og
bedst.
Det er stort set det, det hele drejer sig om her i
verden...
Det fører ofte meget skidt med sig, denne vo-
res selvoptagethed, det er der utallige eksem-
pler på, men det har også sine fordele.
Hvorledes?
Jo, for hvem af os f.eks. vil ikke hellere køre  bus
med en dygtig chauffør, end med en dårlig.
Man ansætter f.eks. heller ikke, gudskelov  da,
en døv og en farveblind person,  med slidte ner-
ver og højdeskræk, til at flyve en flyvemaskine.
Det ville jo ikke ligefrem gavne.
Vi opsøger heller ikke den dårligste tandlæge
eller damefrisør,  men den, vi synes, er dygtigst
og bedst.
Vi indlægger os også f.eks. tryggest til opera-
tion hos den læge, der er udsovet, ædruelig,
dygtigst på fingrene, og som kan tåle at se
blod.



Fællesarrangementer

Og det er godt nok.  Lige-
som drengenes hjerter ban-
ker hedest for de kønneste
piger, og pigernes hjerte det
ofte slår stærkest for de tyk-
keste tegnedrenge.
Hvem er bedst, dygtigst, dej-
ligst,  rigest.
»Hvem er størst«!
Det samme spurgte disci-
plene  engang Jesus om. De
ville nemlig gerne vide, hvem
der var størst  i himmeriget.
Deres spørgsmål blev  Jesus
vred over. Meget endda, og
derfor sagde han dengang
med et eftertryk, så det sta-
dig lyder ind i vort det 21.
årh.
Nemlig at kun én er stor i
himmeriget,  og det er Gud.
I himmeriget er det kun
Guds vilje og kærlighed, der
gælder, intet andet.
På jorden er der konkurren-
ce, med hvad det medfører
af  lige nævnte eksempler.
Men sådan er det ikke i him-
meriget.
For i Guds himmel, dvs. i
Guds nærhed,  der er en-
hver,  stor eller lille, dygtig
eller dum, tyk eller tynd, køn
eller grim, stærk eller svag,
elsket af Gud.
Sådan er det i den virkelig-

hed Jesus kalder for Guds-
riget.
Det er derfor, at Jesus et
sted bruger et lille barn,
som billede på, hvem der er
den største i himmeriget.
Og det er ikke fordi børn al-
tid er særlig søde og from-
me og uskyldige. Det er de
som regel  ikke særlig længe.
Nej, Jesus siger det her med
barnet,  fordi et barn, er af-
hængig og må leve af det,
det får givet.
Og i den henseende er en-
hver af os den lille.
Prøv f.eks. at  spørge  dig selv.
Hvad har du eller jeg egent-
lig gjort for at blive til. Intet!
Vi har fået livet som gave.
Det har vi ikke gjort noget for
selv.
På samme måde, kan  vi hel-
ler ikke gøre os fortjent til
kærlighed eller tilgivelse.
I hvert fald ikke Guds.
Vi kan ikke sige, at det er
noget vi vil have.
Uanset  hvem, der er størst,
så bestemmer vi ikke over
livet.
Vi kan selvfølgelig godt tage
liv, men så bliver det, det
modsatte.
Det kan føles ydmygende, at
vi ikke selv er Herre over livet.

Børn til gengæld tænker ikke
sådan. De er modtagere, og
afhængige af  den kærlighed
og omsorg, forældrene ufor-
beholdent normalt giver dem,
selvom de  hurtigt  lærer tric-
ksene, fordi de gerne vil
styre kærligheden.
Men kærlighed kommer ikke
af det. I hvert fald ikke Guds
kærlighed.  Den kommer og
gives altid på trods.
Og det er  vel  egentlig også
det, vi måske føler ydmygen-
de,  at vi ikke kan bestemme
selv at vi i sidste ende ikke
selv kan bestemme.
Det største er at være elsket
af Gud, uanset, uforbehold-
ent, og det er det du er.
Trods det du er, og at du er
som du er!
Det er det der er evangeliet!
Eller det er,  hvad Jesus si-
ger. Et sted tilføjer han end-
dog, og det det gør han med
smil på læben, tror jeg, at
den som siger noget andet,
ham eller hende, var det
bedre,  at der var hængt en
møllesten om halsen og ved-
kommende sænket på ha-
vets bund.

                    Michael Nissen

Salmesangsmaraton
Vi starter nu på 3. år vores
salmesangsmaraton onsdag
den 26. september kl. 16.00
i Vig præstegård.

Vi har ca. 150 salmer tilbage
af den nye salmebog, men
du kan sagtens nå at være
med i slutspurten. Vi synger
skiftevis i Vig - Egebjerg og

Nr. Asmindrup konfirmand-
stuer, og vores organister le-
der os sikkert gennem melo-
dierne. På gensyn.

               Lars Andersen, Vig



VIG SOGN
www.vigkirke.dk

K
lip

 u
d

September
11. Konfirmandundervisningen starter i

Vig præstegård, uge 37.  7. C tirsdage,
og 7. A onsdage kl. 7. 55-9.25 samt
7. B torsdag kl. 11.50-13.30

16. Gudstjeneste i Vig kirke kl. 9, Hen-
ning Hansen (HH)

19. Offentligt menighedsrådsmøde kl. 19
i Vig præstegård

20. Torsdagstræf kl. 9.30-11.30 i Vig
præstegård

22. Lørdagsdåb i Vig kirke kl. 13.30,
Annette Berg (AB)

23. Gudstjeneste i Vig kirke kl. 10.30, AB
26. Salmesangsmaraton i Vig præste-

gård kl.16
27. Det største for de allermindste.

Sang i vig kirke kl. 10, AB - børn 0-3 år
30. Høstgudstjeneste i Vig kirke kl. 11,

AB. Trine Opsahl medvirker på harpe,
        jf. www.opsahl.dk

Oktober
4. Torsdagstræf kl. 9.30-11.30 i Vig

præstegård
7. Gudstjeneste i Vig kirke kl. 9, HH
14. Gudstjeneste i Vig kirke kl. 10.30, HH
17. Offentligt menighedsrådsmøde kl. 19

i Vig præstegård
18. Torsdagstræf kl. 9.30-11.30 i Vig

præstegård
21. Musikgudstjeneste i Vig kirke kl. 13,

AB. Sang v. Vibeke Aggeboe
25. Skumringsstund i Vig kirke kl. 17, AB

ALLE ER VELKOMNE FRA NÆR OG FJERN !

Kirkebil
Vores nye kirkebil er nu
Strandlyst Taxi, som også
kører kirkebil for Nr. Asmin-
drup og Egebjerg. Forsøgsvis
prøver vi, om det går i praksis
med én kirkebil til 3 sogne.

28. Gudstjeneste kl. 10.30, AB – ikke i
Vig, men i Nr. Asmindrup kirke

November
1. Torsdagstræf kl. 9.30-11.30 i Vig

præstegård
4. Alle Helgens eftermiddagsgudstje-

neste i Vig kirke kl. 16, hvor Odsher-
reds sangkor medvirker, AB. Efterføl-
gende åbent hus i Præstegården

11. Gudstjeneste i Vig kirke kl. 10.30, AB
14. Det største for de mindste -  Spa-

ghetti-gudstjeneste i Vig kirke kl. 17
i anledning af Astrid Lindgrens 100
års fødselsdag - for børn i alle aldre
sm.m. forældre og bedsteforældre.
Efter gudstjenesten er hele familien
velkommen til spaghetti & kødsovs i
præstegården, gratis.
Tilmelding til spisning senest dagen
før på tlf. 59 31 51 26.

15. Torsdagstræf kl. 9.30-11.30 i Vig
præstegård

18. Gudstjeneste i Vig kirke kl. 9, HH
21. Offentligt menighedsrådsmøde kl. 19

i Vig præstegård
22. Skumringsstund i Vig kirke kl. 17, AB
24 Lørdagsandagt i Vig kirke kl. 17, AB

- ifbm. Sct. Georg gildets jule komsam-
men

25. Gudstjeneste i Vig kirke kl. 10.30, AB
29. Torsdagstræf kl. 12 i Vig præstegård,

julefrokost. Bemærk tidspunktet og
husk tilmelding!

Kirkebilen kan bestilles til alle
gudstjenester, skumrings-
stunder, koncerter, foredrag,
torsdagstræf osv.osv.
Ring senest dagen i forvejen,
hvis du ønsker at bestille

kirkebilen, tlf. 40 25 06 06.
Pris pr. gang = 10 kr. uanset
køreafstand.
Tak til Vig taxi for mange års
kirkebils kørsel for os.
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Tak for endnu en som-
mers skønhed med

endnu et efterårs vemod
og vildskab, der ligger
foran. ...livet, du gi´r og

ta´r tilbage.

Der er dage, hvor vi
frygter vejen, der ligger
foran os, ængstes over

de begrænsede mulig-
heder, forfald ...tiden, der

løber fra os.
Hjælp os til at se skøn-

heden i det, som er, lad os
mærke din nærhed i det,

som er.

Du, der ser det inderste i
vort liv, bag alle pæne

facader bor og lever og
ånder du... i hjertedybet,
lad os erfare glæden og

livsmodet i, at vi er
gennemskuet og dog

elsket!

Hjælp os hver især, at
vokse i indsigt og kærlig-

hed!
                               Amen

Bøn
Du fantastiske skaber, du vor Gud.

KONFIRMANDFOTO, 7. B –
konfirmeret i Vig kirke, Kr.
Himmelfartsdag 2007

September solskins hilsner til
jer alle.

        Annette Berg,
        sognepræst, Vig.

Konfirmation - Velkommen
til de kommende  konfir-
mander
Foruden at gå til præst skal
konfirmanderne  lære guds-
tjenesten at kende - blive for-
trolig med den, som det hed-
der i gældende bestemmel-
ser. Det bliver man kun ved
at gå i kirke. Derfor skal kon-
firmanderne gå i kirke et vist
antal gange (mindst 10 gan-
ge). Det er også tilfældet an-
dre steder.

Konfirmation - bekræftelse
Konfirmation kommer af det

latinske ord confirmatio. Der
betyder »jeg bekræfter«.

Men hvad er det, der be-
kræftes? Og hvem bekræf-
ter? Svaret skal findes i då-
ben.

Mange kommende konfir-
mander tror (det gjorde jeg
også selv engang), at det er
en selv, der bekræfter sin
dåb. Men sådan forholder
det sig ikke. Det er Gud, der
bekræfter sit løfte i dåben.
Løftet om, at vi som de men-
nesker, vi alle er på godt og

ondt, er Guds elskede børn ,
og at Gud følger os  i gode
og onde dage, alle dage ind-
til verdens ende.

Konfirmationen er, så at sige,
vokset ud af kirkens tradi-
tion. Men  det er ikke ensbe-
tydende med, at den ikke er
vigtig.

I Mattæus-evangeliet, kapitel
28, 19 til  siger Jesus:

»Gå derfor hen og gør alle
folkeslagene til mine disciple,
idet I døber dem i Faderens



Høstgudstjeneste
Søndag den 9. september,
kl. 10 Trompetist Erling Skov-
dal medvirker.
Efter gudstjenesten er der
kaffe og samvær i konfir-
mandstuen.

Koncert i Kirken
Onsdag den 24 . oktober,
kl. 19.30: »Odsherred  Har-
monika Gruppe«.
v/ Jens Peder Jensen

Sognets eftermiddag
Torsdag den 25. oktober
kl. 14: Pastor emer. Torben
Nielsen.
»Erhvervsmand skifter spor
– sognepræsten har ordet«
Torben Nielsen afbrød i mo-
den alder sin erhvervskar-
riere for at studere teologi.
Torben Nielsen har bl.a. væ-
ret sognepræst ved Godt-

Et kapitel ved at være
skrevet til ende
Med Egegårdscentrets luk-
ning i løbet af efteråret er  et
kapitel i det kirkelige liv i Nr.
Asmindrup sogn ved at
være skrevet til ende.
Siden Egegårdens begyn-
delse i 1969 og  til nu har der
været gudstjeneste på Ege-
gården hver anden onsdag.
Indtil jeg blev ansat som
sognepræst i Nr. Asmindrup
sogn, blev gudstjenesterne
forrettet af præsterne i Trund-
holm kommune. Gennem
mange år spillede Agnete
Petersen til stor glæde for
beboerne.

håbskirken, Frederiksberg.
I sit otium er Torben Nielsen
engageret i det københavn-
ske musikliv. Han er projekt-
leder i Wonderful Copenha-
gen og arrangerer koncerter.
Torben Nielsens far var den
kendte trompetist i Radio-
ens Underholdningsorkester
– Hans Peter Nielsen.

Sognets eftermiddag
Torsdag den 27. september
kl. 14
»Frank Jæger - digte og for-
tællinger«
Finn Hedegaard - Birgit Mar-
cussen og Henning Hansen

Kirkekaffe:
Efter gudstjenesten den  9.
september, 7. oktober og 4.
november kaffe og samvær i
Konfirmandstuen.

Egegården
Gudstjenester
12/9 – 26/9 – 10/10 -  24/10

Det har været en stor glæde
at være sammen med bebo-
erne og personalet om  guds-
tjenesterne.  Både ved guds-
tjenesten og samtaler med
beboerne er jeg blevet mødt
med uforbeholden tillid. Det
er jeg meget taknemmelig
for. Jeg er blevet betroet be-
boernes glæder og sorger.
Jeg  har mødt megen venlig-
hed og livsvisdom erfaret på
ånd og krop i en tid, hvor livs-
vilkårene for mange var hårde
sammenlignet med vor tids,
men hvor taknemmelighed for
livet,  det at kunne ånde luften
i fulde drag, havde langt bed-
re kår end i vores tid.
De forløbne år har  været
berigende for mit præsteliv.
Ikke mindst gudstjenesten
juleaften med vores elskede
julesalmer var med til at
bringe højtid ind i hjerter og
sind.
Jeg vil sige beboerne og per-
sonalet tak for de forløbne år
og ønske  alle alt godt på det
nye plejecenter i Højby.

Nyt fra menighedsrådet
De kommende menigheds-
rådsmøder i Konfirmand-
stuen, kl. 19 bliver:  4. sep-
tember, 2. oktober og 6. no-
vember.

Renovering af gærde:
Næste etape af renovering
af  kirkegårdens gærde er nu
gået i gang. Bl.a. gærdet ind
mod kirkens nabo, familien
Landbo.

Nyt  inventar - Våbenhuset:
Snedkermester – møbelarki-
tekt Finn Hedegaard,  har nu

og Sønnens og Helligåndens
navn, og idet I lærer dem at
holde det, som jeg har befa-
let jer«.

Denne formaning understre-
ger, at oplæring i dåben er
en nødvendighed. Konfirma-
tionen er altså en naturlig
konsekvens af dåben, som
det lyder med faddertiltalens
ord  ved dåben: Oplæring i
den kristne børnelærdom.

Vi byder de kommende  kon-
firmander velkommen til
gudstjeneste i Nr. Asmin-
drup Kirke.
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afsluttet det nye inventar
med et mobilt  møbel til sal-
mebøger mv. samt en ny op-
slagstavle.

Menighedsplejen
Menighedsplejen har mod-
taget en større anonym gave.
Vi siger giverne tak.

Bidrag til Menighedsplejen
kan indbetales i Sparekassen
Sjælland – konto 0517
1016990

       Henning Hansen

Fortsættelse af fælles
salmebogsmaraton
1. gang  onsdag den 26. sep-
tember i Vig præstegårds
konfirmandstue kl.16.00.

Familie/Høstgudstjeneste
Søndag den 9. september
kl.10.00 fejrer vi  årets høst-
gudstjeneste.
Sædvanen tro vil det være
herligt, hvis børnene vil med-
bringe lidt af årets afgrøder
fra have og mark, som vi
sammen vil bære ind i kirken.
Efter gudstjenesten er der
sammenkomst i præstegår-
den hvor foreningen »Værn
om gamle danse« kommer
og danser folkedans på
præstegårdens gårdsplads.
Der vil også være  mulighed

for en tur i hestevogn,  drikke
kaffe, få sig en øl og en pøl-
se, eller spise sin medbragte
mad.

Velkommen til årets nye
konfirmander
Undervisningen begynder
onsdag den 5. september.
Konfirmationen finder sted
den 27.april 2008 i Egebjerg
kirke.

Mini-konfirmander
Atter i dette efterår tilbydes
børn i alderen 9-10 år, dvs.
børn i 3 klasse, at være mini-
konfirmander 8 tirsdage  fra
midt september til  engang i
november.

Formålet er at gøre børnene
lidt mere fortrolige med hvad
kristendom er og med  hvad
der foregår i og omkring kir-
ken.
Vi begynder med høstguds-
tjenesten (se ovenfor) og mø-
des derefter hver tirsdag   fra
og med den 11. september
kl. 13,15 -  ca. 14.45 .
Jeg henter og følger børnene
begge veje fra og til skole.
Nærmere oplysning fås hos
undertegnede

Gudstjeneste for
hørehæmmede
Søndag den 23. september
kl.14.00 med pastor Peter
Hansen
Ved gudstjenesten, som er
en almindelig gudstjeneste

Tirsdag, den 3. juli var der sogneudflugt for Nr. Asmindrup og Vig sogne til Kronborg, Sct. Mariæ Kirke med
Buxtehudes orgel  (vi hørte 2 times koncert), Rudolph Tegners Museum, Dronningmølle.
Vi var 69 deltagere. Vejret var godt, humøret lige så.  Tegners Museum var en særlig oplevelse. Som en sagde:
„Nu har jeg været på så mange museer,  men jeg havde dog aldrig forstillet mig at skulle opleve  noget lignende.
Oplevelsen blev indrammet af fhv. PET-chef Hans Jørgen Bonnichsens levende fortælling om kunstneren.

Sommerudflugt



med altergang, benyttes for-
uden teleslynge også mund/
hånd system.
Endvidere vil gudstjenesten
være tekstet.
Efter gudstjenesten er der
sammenkomst i konfirmand-
stuen.
Kirkebilen kører og bestilles
ved undertegnede.
Alle er velkomne

Søndags Café den 30.
september kl. 14.00
I forbindelse med,  at jeg var
udsendt og præst for den
danske Bataljon i Irak i maj
måned, vil jeg vise nogle bil-
leder og fortælle lidt om
mine oplevelser.
Søndagscafén indledes med
en kort gudstjeneste.
Alle er velkomne.

»Spillemandsmessen«
28. oktober kl. 15.00
Kom og oplev en ganske sær-
lig gudstjeneste iklædt dansk
folkemusik.
Udgangspunkt for musikken
ved gudstjenesten  er  tradi-
tionel dansk dansemusik, og
hver sats bygger på en be-
stemt danserytme. Teksterne
er skrevet af Holger Lissner,
som har fulgt den traditio-
nelle messeform, og resulta-
tet er blevet i alt 15 satser
med titler som Introitus
(schottish), Kyrie (polsdans)
og Sanctus (sekstur) for at
nævne et par af dem.
Orkesteret der medvirker
hedder: »Jydsk på Næsen«.
Man kan læse nærmere om
spillemandsmessen ved at
gå ind på Google og skrive
»spillemandsmessen«.

Nærmere omtale vil komme
i avisen, men sæt allerede
nu kryds i kalenderen
Alle er velkomne.

Gudstjenester i »Fælles-
stuen«.
Egebjerg Hovedgade 15.
Gudstjenesten finder sted
tirsdagene den 4. september.
2. oktober  og 13. november
kl.14.30.
Bagefter hyggeligt samvær.

Nyt fra menighedsrådet
Nye kirkefoldere, fine post-
kort og udhængsskab m/lys!
Vi har en smuk kirke i Ege-
bjerg med mange spæn-
dende fortællinger i. Vi har
samlet de historiske oplys-
ninger og noget om inventa-
ret og udsmykningen i en ny
lille folder. Den ligger på bor-
det i Våbenhuset og du er
velkommen til at tage et ek-
semplar med hjem. Her kan
du blandt andet læse om det
store kalkmaleri, der forestil-
ler S. Kristoffer og som er
motivet på et af de fine, nye
postkort, der er til salg i kir-
ken.
Kortene ligger i våbenhuset
og koster 5 kr. pr. stk. Pen-

gene skal lægges i kirkebøs-
sen lige inden for døren ind
til selve kirken. Der er også
et andet postkort, der har
det samme motiv som forsi-
den på folderen: Vores dej-
lige kirke.
Interesserede kan hos gra-
veren få en folder med en
skitse over, samt reglerne
for kirkegården og de aktu-
elle kostpriser for de forskel-
lige tilbud og muligheder.
Hver gang, du henter eller
afleverer en indkøbsvogn i
DagliBrugsen i Egebjerg, kan
du se på muren om alt det,
der foregår oppe på bakken
i vores kirke. Følg med og
reservér datoerne og læg
mærke til tidspunktet for den
næste gudstjeneste og/eller
et arrangement, som du vil
være med til. Har du selv for-
slag til et opslag eller lig-
nende, hører præsten gerne
derom.
Husk kirken har en interes-
sant hjemmeside:
www.egebjergkirke.dk
På gensyn i vores dejlige,
aktive og vedkommende kir-
ke!
P.m.v., Peter Funch, formand.



9. Sep. 14. s. e. trinitatis 10.00 A. Berg 10.00 H. Hansen 10.00 M.Nissen 1)

16. Sep. 15. s. e. trinitatis 9.00 H. Hansen 10.30 H. Hansen 10.30 M. Nissen

22. Sep.  Lørdagsdåb 13.30 A. Berg

23. Sep. 16. s. e. trinitatis 10.00 A. Berg 10.00 H. Hansen 14.00 P. Hansen 2)

30. Sep. 17. s. e. trinitatis 11.00 A. Berg 1, 6) 9.30 A. Berg 9) 14.00 M. Nissen 3)

7. Okt. 18. s. e. trinitatis 9.00 H. Hansen 10.30 H. Hansen 10.30 M. Nissen

14. Okt. 19. s. e. trinitatis 10.30 H. Hansen 9.00 H. Hansen 9.00 I. Willert

21. Okt. 20 s. e. trinitatis 13.00 A. Berg 7) 10.00 A. Berg 10.30 I. Willert

25. Okt. Skumringsstund 17.00 A. Berg

28. Okt. 21. s. e. trinitatis 10.30 A. Berg 15.00 M. Nissen 4)

4. Nov. Alle Helgen 16.00 A. Berg 8, 10) 10.30 H. Hansen 10.00 M. Nissen

11. Nov. 23. s. e. trinitatis 10.30 A. Berg 10.00 H. Hansen 9.00 I. Willert

18. Nov. 24. s. e. trinitatis 9.00 H. Hansen 10.30 H. Hansen 10.30 M. Nissen

22. Nov. Skumringsstund 17.00 A. Berg

24. Nov. Lørdagsandagt 17.00 A. Berg

25. Nov. S. s. i kirke ret 10.30 A. Berg 9.00 A. Berg 10.00 M. Nissen

2. Dec. 1. s. advent 10.30 H. Hansen 19.00 H. Hansen 10) 16.00 M. Nissen 5)

1) Høstgudstjeneste  2) Hørehæmmedgudstjeneste   3) Søndags Café   4) Spillemandsmesse
5) Møllekoret medvirker  6) Trine Opsahl medvirker på harpe  7) Musikgudstjeneste
8) Odsherreds sangkor medvirker.  9) Bemærk tidspunkt 10) Efterfølgende åbent hus i
Præstegården

Gudstjenester EgebjergNr. AsmindrupVig

   BESØG PÅ SYGEHUSET
   Kontakt venligst din sognepræst

Kirkebiler
De tre sognes kirkebil kører til samtlige gudstjenester,
andagter, koncerter samt arrangerede møder, også på
tværs af sognegrænserne.
Egenbetaling pr. gang pr. person: kr.10,00 Ønsker
man at gøre brug af kirkebilen, kontaktes senest da-
gen før: på tlf. 40 25 06 06.

Vig Sogn
Sognepræst Annette Berg
Vig Præstegård, Gl. Nykøbingvej 2 A, 4560 Vig
Tlf. 59 31 51 26
www.vigkirke.dk
Vig Kirke: Graver Lars O. Rasmussen
Telefon 59 31 58 04 - som regel bedst mellem
kl. 12.00 - 13.00

Trundholm Tryk 4  59 31 50 03

Nr. Asmindrup Sogn
Sognepræst Henning Hansen
Nr. Asmindrup Præstegård, Asmindrupvej 49,
4572 Nr. Asmindrup - Telefon 59 32 40 76
Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 12.00-13.00 og
torsdag kl. 17.00-18.00.
Nr. Asmindrup Kirke: Graver Bjarne Sørensen
Graverkontor: Tlf. 59 36 61 16  - Privat 59 32 44 95

Egebjerg Sogn
Sognepræst Michael Nissen
Egebjerg Præstegård, Ved Kirken 6,
Egebjerg, 4500 Nykøbing Sj.
Telefon 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 Vagn Jensen,
Bakkevænget 32, Egebjerg, 4500 Nykøbing Sj.
Mobil 24 41 54 57
Yvonne Vejbæk, mobil 21 45 89 56


