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Istandsættelse af 
Nr. Asmindrup
præstegård

Vig kirke

Nr. AsmiNdrup kirke

egebjerg kirke

SognepræSt Ann SKoV SØrenSen, nr. ASMInDrUp Sogn
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Kyndelmisse
slår sin knude
i Egebjerg

Vi glæder os i denne tid! 

Fordi det snart er jul og fordi 
vi får lov at fejre den i præ-
stegården i Nr. Asmindrup. 
Når dette kirkeblad udkom-
mer har vi forhåbentlig fået 
det meste lagt i de rigtige 
skuffer, lamperne sat op og 
møblerne placeret i de rig-
tige rum. Vi, der flytter ind, 
er Maia på 12, der glæder 
sig til at begynde på Nr. As-
mindrup Friskole, Thomas 
på 16, der går på Brøndby 
Idræts Efterskole, Nana på 
20, der går på RUC og meget 
snart flytter i egen lejlighed, 
Max der arbejder med IT 
i Roskilde og mig selv, der 
for første gang skal prøve 
kræfter med sognepræste-
embedet. 

Min lyst til at virke som 
præst har været længe un-
dervejs og er blevet modnet 
gennem mit arbejdsliv i 
både ind- og udland. Jeg 
blev uddannet som teolog 
på Århus Universitet i 1995, 
og har siden da været langt 
omkring. Især har jeg rejst 
meget i østen og har boet og 
arbejdet i Sømandskirken i 

Ann SKoV SØrenSen

Hilsen fra Nr. Asmindrups 
nye sognepræst

FortSætter på næSte SIDe.

Hong Kong. I England, bo-
ede og arbejdede jeg i tre år 
på Selly Oak i Birmingham, 
og som en del af lærerteamet 
var jeg med til at uddanne 
missionærer,  præster og 
lægfolk fra især Afrika og 
Asien inden for teologi og 
kirkedrift. 

I mange år har jeg været 
leder inden for kirkeligt 
socialt arbejde, hvor jeg har 
beskæftiget mig med men-
nesker, der på den ene eller 
anden måde er kommet på 
kant med samfundet. De 
erfaringer jeg har herfra, 
håber jeg at kunne øse af i 
den del af mit arbejde, der 
skal handle om netop dette: 
diakonien, kirkens sociale 
arbejde, i hele provstiet. 
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Fællesarrangementer

Det vil som sognepræst være 
afgørende for mig at være en 
del af det sogn, jeg er præst 
for, men i lige så høj grad 
at være et aktivt medlem af 
lokalsamfundet. Selv om jeg 
i mange år har boet i Køben-
havn, er jeg i bund og grund 
ikke bymenneske. Jeg er 
vokset op i et lille samfund 
i Midtjylland og trives al-
lerbedst hvor der er højt til 
himlen, langt til horisonten, 
og et vist mål af jord under 
neglene, så jeg glæder mig 

også til den store og flotte 
have, der omgiver præste-
gården og til at leve tæt på 
naturen.
Jeg er optaget af at omsætte 
min tro og viden til handling 
til gavn for mennesker og ser 
kirken som et forpligtende 
fællesskab med højt til loftet 
og med genkendelige ram-
mer, der netop danner ram-
merne om vores liv fra fødsel 
til grav. Kirken er for gamle 
og unge, for socialt udfor-
drede og for kernefamilier, 

og uanset om vi bruger den 
ofte eller kun i særlige an-
ledninger, skal kirken være 
det sted, hvor der er plads til 
os alle og hvor ingen føler sig 
sat udenfor. 
Som sagt: vi glæder os i den-
ne tid! Til julen og til vores 
nye liv i Nr. Asmindrup! Jeg 
glæder mig især til at være 
sognepræst i Nr. Asmindrup 
og i Vig og til at tage del i og 
blive en del af alt det der 
rører sig her. 

Ann SKoV SØrenSen

FÆLLESARRANGEMENT

TrOeN i kuNsTeN
Kirkehøjskole for hele Ods-Skippinge provsti, lørdag 
d. 30.01.2016, kl. 13-16 i Odden Præstegårds konfir-
mandstue. Der serveres kaffe og brød.

 
TROEN I KUNSTEN – FRA RENÆSSANCEN TIL 
NUTIDEN
Kunstværker kan udtrykke de bibelsk-eksistentielle 
spørgsmål, som generation efter generation har stil-
let; lidelsen, det meningsfulde liv, og oplevelsen af 
det hellige. Oddens sognepræst Kristian Massey 
Møller viser personligt udvalgte hjertebilleder, som 
i hans optik sætter menneskelivets vilkår ind i en ek-
sistentiel livsrejse mellem tro, liv og kærlighed. Der 
tages afsæt i altertavlen i Gjógv kirke på Færøerne, 
hvor disciplen Peter trækkes op af havet af Jesus. 
Og herfra gribes der med et udvalg af kunstneres 
værker om billedskabelse, billedmotiver og livstolk-
ninger. Bl.a. Michelangelo, Niels Larsen Stevns, Per 
Kirkeby og Arne Haugen Sørensen. Herefter spørgs-
mål og diskussion.

Venlig hilsen
Odden Menighedsråd og Oddens Sognepræst 

Kristian Massey Møller

S RG
ODSHERREDSORGGRUPPE

Døden er ikke et problemder kan løses,
men en byrde der kan være tung at bære.
For nogen så tung og ubærlig, at det kan være godt
at dele denmed andre…

Er du voksen og har dumistet en af dine nærmeste,
kan det være godt og livgivende, at tale omdin sorg,
dine problemer og det, der tynger.

Du harmulighed for deltage i vores sorggruppe
ogmåske herigennemfinde støtte til at komme
videremed dit liv.

Vi er to ledere af gruppen:
Psykolog Elsebeth Cornét Sørensen.
SognepræstMichael Nissen.

Møderne foregår i Konfirmandstuen ved Egebjerg Kirke.

Du kan kontakte os for en forsamtale:
Elsebeth Cornét Sørensen Tlf. 21 64 24 57
Michael Nissen Tlf. 24 24 80 90 / 59 32 81 99
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Det sker

DECEMBER  
03.12. KL. 12.00: 
TORSDAGSTRÆF – 
JULEAFSLUTNING 

05.12. KL. 11.00: 
LØRDAGSDÅB VIG KIRKE 

15.12. KL. 19.30: 
ANNET LINNET – VIG KIRKE 

JANUAR    
19.01. KL. 19.00: 
MENIGHEDSRÅDSMØDE

14.01. KL. 17.00: 
SKUMRINGSSTUND I VIG 
KIRKE 

28.01. KL. 09.30-11.30:  
TORSDAGSTRÆF 
 
FEBRUAR 
11.02 OG 25.02 KL. 9.30: 
TORSDAGSTRÆF 

16.02. KL. 19.00: 
MENIGHEDSRÅDSMØDE

Jeg, Herren din Gud,
griber din hånd og  siger:
Vær ikke bange!
Jeg er her for at hjælpe dig.

Esajas´ bog kapitel 41,13

konfirmandgospel
søndag den 17. januar kl. 11.00 i Højby kirke.

Denne dag kommer Højby Kirke til at summe af ungt liv, når 
konfirmanderne fra Højby, Odden, Lumsås, Egebjerg, Nykø-
bing, Nr. Asmindrup og Vig – ca. 150 i alt - ved gudstjenesten 
viser, hvad de har lært i weekendens gospelworkshop. 
De vil fremføre ca. 5 solonumre, og derudover får menighe-
den mulighed for selv at synge med på en række gospels og 
rytmiske salmer.

Instruktøren er den kompetente og dynamiske sangerinde 
Susanne Wiik Kalvåg, som bl.a. er leder af ”Gospel Sisters” og 
har en lang og mangfoldig musikalsk karriere bag sig, siden 
hun som 14-årig begyndte i DR´ Pigekor.

De to hele KONFIRMAND-TEMADAGE bliver i år hhv. tirsdag 
d. 26. januar og torsdag d. 3. februar – for Vig konfirman-
derne i Vig kirke og præstegård. 

Christmas carols, 
stjernestund, nærvær 
og sang i kirken   

igen i år indbyder vi alle sangglade sjæle til 4. s. i 
advents Christmas carols i Vig kirke kl. 11.
Sangene vil være både på dansk og engelsk, og vil blive af-
vekslet med små korte læsninger undervejs.
 
Nytårsaftensdag vil der være en særlig festlig Stjernestund i 
Vig kirke kl. 14.30 – hvor vi med ord og toner vil ønske hinan-
den alt det bedste for det nye år.

Nærværs-trænings søndagene ved Dorte Elmbæk-Nielsen 
bliver hhv. 6. december, 10. januar, 7. februar – kl. 15.00-
16.30 i Vig kirke.
 
Engle-kor-øve-aftenerne bliver hhv. tirsdag d. 26. januar og 
tirsdag d. 23. februar – kl. 18-19 i Vig kirke. 

Alle er meget velkomne fra nær og fjern til det alt sammen.
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Vig Sogn

sacred dances
Sacred Dances er cirkel-
danse, der er uhyre enkle, 
meditative og fællesskabs 
dannende. Det er bøn med 
kroppen. De er blevet dan-
set i tidernes morgen mange 
steder i verden – både inden 
for kirkens regi så vel som i 
andre sammenhænge.
  

Andrea vil fortsat byde op til 
dans igen i præstegården, og 
nye dansere er hjertelig vel-
kommen.
 
De næste gange bliver hhv. søn-
dag d. 21. februar samt onsdag 
d. 30. marts kl. 14.30 – 17.00 i Vig 
præstegårds konfirmandstue.

Pris 100,- og for kaffe/te og 
kage 20,- (betales ved frem-
mødet).

Tilmelding til Andrea via 
andrealumo@gmail.com 
eller på fastnet 32 18 00 25, 
mobil 20 25 73 39.

Vi glæder os til samarbejdet med Vig festival 
om kommende koncerter i Vig kirke. 

et herligt initiativ fra festivalens side. 
stor tak for det !
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Vig SognVig Sogn

At være en del af et menig-
hedsråd kan være en stor 
ting, det er udfordrende, 
spændende og ind imellem 
lidt træls. For som jeg, der 
har fuldtidsjob ved siden af, 
kan det ind imellem være 
svært at nå det hele. Jeg ser 
det heldigvis oftest som et 
frirum med en masse mulig-
heder for indflydelse og stor 
nydelse for sognet med de 
projekter, der bliver tilbudt.

En af de store ting som jeg 
lige nu har fundet meget 
spændene er, at været en 
del af ansættelse af Nr. As-
mindrups og Vig Sogns nye 
præst. Hele proceduren, 
prøve prædikener, samta-
ler og det gode samarbejde 
med Nr. Asmindrups Me-
nighedsråd har været en 
god start for vores videre 
samarbejde i rådene. Jeg 
glæder mig til samarbejdet. 
Velkommen til Ann Skov Sø-
rensen.

Så har der været Kirkemu-
sikfestival i Provstiet og der 
var mange spændende og 
flotte indslag. I ”vores” kir-
ke havde vi fornøjelsen af 
Organist Vibeke Aggeboe, 
der sang Lieder af Schubert, 
Schumann og Strauss under 
ledelse af Pianist Eric Cum-
ming. Det var så smukt og 
dejligt, at man kun som for-
mand kun kan være stolt og 
taknemmelig over at have 
en så fantastisk og dygtig 
organist og sanger i ”vores” 

Hilsen fra MENIGHEDSRÅDET
Kirke. Jeg følte mig meget 
bevæget.

Jeg vil ikke undgå at nævne 
vores graverteam under le-
delse af Lars O. Rasmussen. 
Der er altid meget enkelt og 
smukt pyntet i vores kirke 
til de forskellige arrange-
menter. Kirkerummet er fint 
afstemt til den højtidelighed 
der skal foregå, man føler 
sig budt velkommen. Tak 
for den smukke velkomst til 
Alle Helgen.
Der bliver gjort et stort arbej-
de for at vores kirke og kirke-
gårdene skal se præsentable 
ud. Inden december skulle 
der gerne være gjort klar til 
at vores kirke bliver smukt 
oplyst i julemåneden.

Du, Annette - vores præst 
- forstår at favne og være 
nærværende under alle 
dine gudstjenester. Senest 
kom det til udtryk under 
Alle Helgen Gudstjenesten, 
hvor man i den grad kunne 
mærke din berørthed over 
for de efterladte og vi andre 
kirkegænger. Du hører til 
blandt eliten af præster. 

Ovenstående er ikke skrevet 
på baggrund af mine næste 
linjer. Jeg talte i dag med 
en journalist som ville hø-
rer menighedsrådets hold-
ning til reinkarnation, efter        
Annette Berg havde omtalt 
det i Præstens Lektie.
Jeg havde ikke på det tids-
punkt nogen kommentar, 

men hun havde så den fræk-
hed at spørge, om det er på 
grund af Annette Berg, at der 
er flugt fra menighedsrådet. 
Hvis det er den opfattelse, 
der hersker i sognene, så vil 
jeg på det kraftigste afvise 
det. I Vig menighedsråd har 
vi siddet 7 medlemmer. En 
rejste efter et ½ år grundet 
nyt krævende arbejde. En 
flyttede til en anden lands-
del grundet nyt arbejde. Og 
en er lige startet på studie 
og desværre kunne vores 
sidste suppleant ikke være 
til rådighed, så derfor er vi 
nu 5 personer i rådet, men 
vi er meget glade for menig-
hedsråds arbejdet med hin-
anden og ikke mindst med 
Annette Berg.

Ann WeSt, 
MenIgheDSråDSForMAnD

en velsignet adventstid, 
højtid og nytår, ønskes i. 

Tak for den overvældende 
og mest af alt dejlige, posi-
tive feedback jeg har fået 
efter mediestormen. 
Debatten fortsætter rundt 
omkring, og det er bare så 
godt. 

Velkommen til dig, Ann – 
præstekollega – det bliver 
spændende, hvad fremti-
den vil bringe. Jeg glæder 
mig meget til samarbejdet 
med dig, vore personaler, 
og menighedsråd.

Annette Berg, SognepræSt.
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Fra menighedsrådet

Menighedsrådsmøder: 
1. december 2015
12. januar 2016
2. februar 2016

Alle møder afholdes i præ-
stegårdens konfirmandstue 
kl. 19. 

Velkommen til præstegården i 
Nr. Asmindrup
Kære Ann du og din familie bydes hjertelig velkommen  i 
vores nyistandsatte præstegård og vi glæder os over at vi 
har fået ny præst i sognet.
Vi håber du vil falde godt til til gavn og glæde for hele me-
nigheden i og omkring Nr. Asmindrup kirke.

Menighedsrådsformand
Egon Nielsen

Nyt fra sognet gennem 80 Aar.
1. udgave af Asmindrup Kirkeblad kom december 1935. 
Desværre er første nummer af kirkebladet ikke bevaret, 
men den historiske baggrund ved udgivelsen kender vi 
fra Knud Aarup; præst i sognet 1930-48.

Den eksentriske Kristen Kristensen var død og efterlod 
sig huset ”Bella Vista,” en malerisamling og  en klæk-
kelig formue, som – når alle begravelsesomkostninger 
var betalt – skulle sættes i ”Kr. Kristensens og hustrus 
mindelegat.” Legatmidlerne skulle uddeles som uddan-
nelseshjælp for unge i Hee Sogn, hvorfra Kristen Kri-
stensen oprindelig stammede. Legatbestyrelsen skulle 
bestå af præsten og førstelæreren i Nr. Asmindrup samt 
et medlem valgt af Nr. Asmindrup Sogneråd. Disse tre 
medlemmer ville for sin ulejlighed få udbetalt et ho-
norar på 100 kr.

De tre bestyrelsesmedlemmer sognepræst Aarup, før-
stelærer Søborg og menighedsrådets næstformand Pe-
ter Nielsen, Nygård, skyndte sig at skænke de 300 kr. 
til oprettelse og foreløbig drift af et længe ønsket kir-
keblad. Og første nummer udkom altså for 80 år siden 
i december 1935.

Det er med en vis stolthed, vi konstaterer, at både kir-
kebladet og Kr. Kristensens og hustrus mindelegat – om 
end i ændret form – findes den dag i dag. 

Indlæg fra  supl.til menighedsrådet
Kirsten Winther Jørgensen

For jeg ved,
hvilke planer jeg har 
for jer,
siger Herren,
planer om fred,
og ikke om ulykke,
planer om fremtid og 
hån.

(Jeremias´ bog kapitel 29,11.)
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Nr. Asmindrup menighedsråd og kirkens personale siger en stor tak til 
Annette berg, michael Nissen, ida Willert og Niels Willert som har passet 
embedet i den lange periode hvor vi ikke har haft præst i sognet.
Tusind tak for godt samarbejde til jer alle.

Menighedsrådsformand
Egon Nielsen

Nr. Asmindrup Sogn

Istandsættelse af den gamle præstegård
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Fra den granpyntede kirkegård
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Det sker

NOVEMBER
29.11.  KL. 16.00
FESTGUDSTJENESTE
”DE NI LÆSNINGER”
MED MØLLEKORET

DECEMBER
11.12. KL. 9.00
JUL FOR
DAGPLEJEBØRN.

13.12. kl.16.00
LUCIAGUDSTJENESTE

22.12. KL.  9.30
SKOLENS JULE-
GUDSTJENESTE
”HISTORIEN OM VERDENS                                                                                                      
FØRSTE JUL”
MEDVIRKENDE SKUE-
SPILLER JENS JØDAL

JANUAR
01.01. KL. 16.00
NYTÅRSGUDSTJENESTE
ET GLAS OG KRANSEKAGE

17.01. KL. 11.00
KONFIRMAND-
GOSPELGUDSTJENESTE 
I HØJBY KIRKE

FEBRUAR
02.02 KL.17.30
KYNDELMISSE

07.03. KL. 10.00
FASTELAVN OG 
KATTEN I TØNDEN

28.02. KL. 14.00
SØNDAGSCAFE`

MARTS
13.03. KL. 10.00
FOLKEKIRKENS  
SOGNEINDSAMLING.

Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Julenat, da vor Herre blev fød,
da tændte sig lyset i mørkets skød.
Velkommen, nytår, og velkommen her!

Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Påskemorgen, da Herren opstod,
da livstræet fæsted i graven rod.
Velkommen, nytår, og velkommen her!

Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Pinsedag, da Guds Ånd kom herned,
da nedsteg Guds kraft til vor skrøbelighed.
Velkommen, nytår, og velkommen her!

Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Herrens år med vor Guds velbehag
nu bringer os glæde hver Herrens dag.
Velkommen, nytår, og velkommen her!

Festgudstjeneste,  
Ni læsninger,  møllekor
Møllekoret er blevet en hævdvunden tradition og medvirker 
derfor igen i år ved gudstjenesten 1. advent kl.16.00,  når ud-
valgte ni læsninger tager os med gennem hele den bibelske 
fortælling fra begyndelsen til fuldendelsen.
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Egebjerg Sogn

Der tændes lys i mørket
søndag  den  13. 
december  kl. 16.00 
er  der Luciagudstje-
neste  i vores  gode 
gamle kirke. 

Traditionen tro skal vi  se 
børnene bære lys ind i 
mørket og høre børnene 
synge      Skt. Luciasangen 
mm .
Gudstjenesten er en bør-
ne / familiegudstjeneste.

Skolens julegudstjeneste 
Fredag den 18. december kl.9.30 medvirker skuespiller Jens Jødal 
som fortæller Historien om verdens første jul - Juleevangeliet 
med bugtaling og rap.

En udlægning af juleevangeliet, hvor tingene ikke helt går, som skue-
spiller Jens Jødal lægger op til, fordi de to bugtalerdukker har hver 
deres idé om, hvordan den historie skal fortælles... 
Alle der har tid er velkomne til at sætte sig på kirkebænken og være 
med.

kyndelmisse slår sin knude i egebjerg 

Tirsdag den 2. februar kl. 17.30 

Historisk set er kyndelmisse 
blevet markeret som dagen, 
hvor halvdelen af vinterhalv-
året mellem den 1. novem-
ber og den 1. maj er gået. 
Men kirkeligt set er det da-
gen for Marias renselse, hvor 
hun tog den 40 dage gamle 
Jesus med i det jødiske tem-
pel. Ifølge Bibelen ser den 
gamle mand Simeon ham 

her og kalder ham ”et lys til 
åbenbaring for hedninge”.
Vi mødes ved kirken – går 
derefter en kort  lysvan-
dring ned ad bakken, igen-
nem vores lille by og tilbage 
til kirken, hvor vi holder en 
lysandagt i kirken. Det hele 
slutter med en portion god 
varm suppe.  Tag børnene 
med og tænd et lys i mørket.
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Nyt fra menighedsrådet

Julehjælp
Der er ikke alle mennesker i vores samfund som har mulighed for at fejre jul som alle andre. 
Familier og enlige i Egebjerg sogn, der har brug for en håndsrækning til at fejre jul kan ansøge 
vores menighedspleje.  Ansøgning sendes til sognepræsten senest 10. december.

Folkekirkens nødhjælp
den 13. marts 2014 afholder Folkekirkens Nødhjælp den årlige husstandsindsamling, 
som samler penge ind til bekæmpelse af nød blandt verdens fattigste. 
Derfor meld dig som indsamler  til Didde Dich 59328466  eller til Michael Nissen 59328199. 

Søndagscafé den 28. februar kl. 14.00
en stridsmands historie
Min søster, sognepræst i Gurre og Tikøb, Julie Annemette Nissen, og 
oldebarn af Nis Nissen en af danskhedens store stridsmænd i Nord-
slesvig vil fortælle familiens historie før, under og efter 1. verdenskrig.
Søndagscafeen indledes med en kort gudstjeneste hvor Annemette 
prædiker.

Hvem bliver årets kattekonge ?
det vil vise sig søndag den 7. februar hvor vi holder fastelavnsfest.
Festen begynder i kirken  kl. 10.00,  hvor der  fastelavnsgudstjeneste. 
Bagefter fortsætter  fastelavnsfesten  i forsamlingshuset med mange ”løjer” og hvor KATTEN 
selvfølgelig skal slås af tønden. Veterantraktorklubben deltager.
Alle er velkomne og meget gerne til at komme udklædte i kirken.

Så blev det vinter, og et nyt kir-
keår starter med julen som det 
absolutte højdepunkt, næst 
efter påske.  Menighedsrådet 
arbejder fortrøstningsfuldt vi-
dere, uanset vejr og højtider.
Der har desværre været nød-
vendigt med flere aflysninger 
og ændringer i kirkens arran-
gementer - både koncerter og 
korkoncert. Ikke alle har be-
mærket det og er mødt frem al-
ligevel. Det er vi kede af og har 
vedtaget, at vi fremover ved 

aflysninger giver en kop kaffe 
til de, der alligevel møder frem 
som et lille plaster på såret.
Vi har meget fokus på sam-
arbejdet med de andre gode 
kræfter i Egebjerg Sogn, bl.a. 
landsbyglauget og forsam-
lingshuset, således at vi laver 
arrangementer sammen. 
Juletræstændingen ved for-
samlingshuset er et eksempel 
på dette, idet rådet bidrager 
med økonomisk støtte, og så 
plejer vi jo også at lave et fæl-

lesarrangement til Fastelavn.
Og nu emnet er ”økonomi”, 
så skal I vide, at det fremover 
bliver nemt at donere til di-
verse indsamlinger i kirken, 
også selvom I ikke har klin-
gende mønt med. Der indfø-
res nu ”Mobilepay”, så husk 
mobiltelefonen - bare husk at 
den skal være på lydløs under 
gudstjenesten.
Menighedsrådet ønsker jer alle 
en god jul og en smuk vinter.

ForMAnDen



Adresser

DATO    NR. ASMINDRUP VIG   EGEBJERG

Gudstjenester

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. 20. Kirkebilen bestilles senest 
dagen før. Tlf. 40 21 09 35 (Klint Taxi).

Tryk: Trundholm Tryk, 4560 Vig.
Ansvarshavende redaktør: Annette Berg

Vig sogn
Sognepræst Annette Berg
Vig Præstegård, Gl. Nykøbingvej 2 A, 4560 Vig, 
tlf. 59 31 51 26, mobil 24 26 00 33. 
E-mail: annb@km.dk
www.vigkirke.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.

Nr. Asmindrup sogn
Sognepræst Ann Skov Sørensen
Nr. Asmindrup Præstegård, Asmindrupvej 49,
4572 Nr. Asmindrup, tlf. 59 32 40 76.
E-mail: anss@km.dk - www.nrasmindrupkirke.dk
Træffes bedst tirsdag kl. 11-13 og 16-17.
Graver: Nadja Petersen, 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 Jens Michael Nissen
Egebjerg Præstegård, Ved Kirken 6, Egebjerg, 
4500 Nykøbing Sj., telefon 59 32 81 99.
E-mail: jmn@km.dk  ·  www.egebjergkirke.dk
Egebjerg Kirkegård:  Graver Niels Nielsen,
Vejlebyvej 10, 4534 Hørve, mobil 24 20 59 32.
E-mail: egekgd@gmail.com 
Yvonne Vejbæk, mobil 21 45 89 56.
Formand Per Kragh Stokkebjergvej 9,
4500 Nykøbing, telefon 25 10 77 09.

Praktisk information

Kirkebladet

6. DECEMBER 2. S. I ADVENT    10.30 AB 15.00 NÆRVÆR 10.00 MN

13. DECEMBER 3. S. I ADVENT 16.00 AS 10.30 AS 16.00 MN 

20. DECEMBER 4. S. I ADVENT 10.00 AS 11.00 CAROLS 10.30 MN

24. DECEMBER JULEAFTEN 14.00 OG 15.30 AS 14.00 OG 15.30 AB 16.00 MN

25. DECEMBER JULEDAG 10.30 AS 11.00 AB 10.30 MN

26. DECEMBER 2. JULEDAG                                                10.30 AB 09.00 MN 

27. DECEMBER JULESØNDAG  10.00 AS 15.00 NÆRVÆR 10.30 IW

31. DECEMBER NYTÅRSAFTENSDAG  14.30 AB    

1. JANUAR   NYTÅRSDAG 16.00 AS  16.00 JOHN HØRBO

3. JANUAR H3K 10.00 AS 10.30 AB 09.00 IW

10. JANUAR 1. S. E. H3K 10.30 AS     15.00 NÆRVÆR 10.30 IW 

17. JANUAR SIDSTE S. E. H3K  11.00 FÆLLES KONFIRMAND GOSPEL GUDSTJENESTE I HØJBY KIRKE

24. JANUAR SEPTUAGESIMA 10.30 AS 09.00 AS 10.30 IW

31. JANUAR SEKSAGESIMA 09.00 AB 11.00 AB 09.00 MN

7. FEBRUAR FASTELAVN 10.30 AS 15.00 NÆRVÆR 10.00 MN

14. FEBRUAR 1. S. I FASTEN 09.00 AS 10.30 AS 10.00 MN

21. FEBRUAR            2. S. I FASTEN                  10.00 AS 14.30 DANS* 10.30 MN

28. FEBRUAR 3. S. I FASTEN 09.00 AB 11.00 AB 14.00 A. NISSEN

* Vig præstegårds konfirmandstue


