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Ulla Thorbjørn Hansen
BISPEVIELSE:
”I skal elske hinanden
– det er den store katedral”
Gudstjenester, foredrag, koncerter & aktiviteter for børn og voksne

Bispevielse i Roskilde domkirke
søndag 4. september 2022
Kirkebladets udsendte medarbejder deltog søndag den 4. september 2022 foran TV i
bispevielsen af Ulla Thorbjørn Hansen som ny biskop over Roskilde stift til afløsning af
biskop Peter Fischer-Møller, som er gået på pension fra embedet.

Bispevielsen i landets smukkeste domkirke var en festlig, farvestrålende og højstemt ceremoni, som nok
er noget af det fineste, som vores folkekirke kan fremvise. Bispevielsen havde deltagelse fra Dronning
Margrethe, kirkeministeren, folketingets formand, de øvrige biskopper og repræsentanter fra de nordiske
lande og Grønland og en stor del af stiftets mange sognepræster.

Fælles tiltag for bedre arbejdsmiljø i folkekirken
Repræsentanter for landets biskopper har mødtes
med Landsforeningen af Menighedsråd for at finde
fælles løsninger på problemer med arbejdsmiljø
på folkekirkelige arbejdspladser. De har sammen
besluttet at arbejde videre med tre konkrete tiltag
for bedre trivsel, samarbejde og tilsyn:
Fremrykning af arbejdsmiljøundersøgelser, tættere samarbejde mellem folkekirkens to ledelsessøjler og en arbejdsgruppe, der skal undersøge
mulighederne for et mere aktivt tilsyn med folkekirkens arbejdspladser. Det er konkrete tiltag,
som kom ud af mødet mellem repræsentanter for
biskopperne og Landsforeningen af Menighedsråd.
– Vi har haft et godt og konstruktivt møde om
folkekirkens arbejdsmiljø, som ligger os alle
meget på sinde. Det er vigtigt, at folkekirkens to
ledelsesstrenge finder fælles fodslag om løsninger
for at skabe en god arbejdsplads for alle.
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Det skylder vi de ansatte, folkevalgte og frivillige
samt de mange, der bruger kirken. Vi arbejder nu
videre med tre konkrete tiltag for at styrke indsatsen yderligere med henblik på at forebygge og
håndtere dårligt psykisk arbejdsmiljø på den
fælles folkekirkelige arbejdsplads, siger Helsingørs
biskop, Peter Birch.
Inge Kjær Andersen, næstformand i Landsforeningen af Menighedsråd, understreger, at det
er vigtigt, at også de faglige organisationer inddrages i løsningerne.
– Udfordringerne handler ikke bare om præster,
kirkefunktionærer eller medlemmer af menighedsråd. De handler om hele folkekirken, og vi er
fælles om at skabe det gode arbejdsmiljø.
Det har vi allerede et stort fokus på, og det er
vigtigt, at alle i folkekirken arbejder sammen om
fælles løsninger, slutter Inge Kjær Andersen.

KIRKEBLADET NR. 4 | FÆLLESSIDER | NOV/DEC/JAN 2022-23

Det bliver sommer igen, men vi er nødt til
at ændre nogle ting
Vi har glemt, hvordan det er at leve i nedgangstider. Tiden kalder på, at vi lærer at holde
pause og undersøge, hvad der skal til, for at vi kan være i verden på en god måde og skabe
en fremtid for både os selv og verden, siger præst Signe von Oettingen. Og når hun selv er
ved at tabe modet, tænker hun på Dostojevskijs ord: Hvor der er mennesker, er der håb.
n AF MALene BjeRRe. Foto MIKLos szABo

For nylig kom Signe von Oettingen kørende på
motorvejen sammen med sin 16-årige søn, da de
blev overhalet af en kæmpebil med et klistermærke hen over de to udstødningsrør, hvor der
stod ’Fuck Greta thunberg’. Hendes søn blev helt
fortvivlet over det, og det gjorde hun egentlig
også selv. Men det nytter ikke noget, at vi bliver
tavse og lægger os i fosterstilling, siger hun.
Vi må tvinge os selv til at se alt det ubehagelige i
øjnene og at dvæle ved det; undersøge, hvad vi
skal stille op, og så gå i gang med at gøre noget.
tidens kriser har givet os et kald, siger hun.

I november må vi se på, hvad vi kan trække på af
ressourcer i menneskelivet. Vi har fx mad, penge,
viden. Men de allervigtigste ressourcer er tillid og
håb. Vi er nødt til at holde fast i, at det kommer
til at vende. Det bliver sommer igen. Men vi er
nødt til at forandre nogle ting. Vi får lige nu en
form for kald til at gøre noget ved vores måde at
leve på. I overflodstiden i juli måned har vi måske
haft så meget gang i festen, at vi er blevet døve
for, at sommeren ikke kan vare ved. Men det står
helt klart nu midt i den ubehagelige november.”

“jeg oplever, at coronatiden har sat gang i en helt
ny bevidsthed hos os,” siger signe von oettingen.
“Vi lever jo i et smørhul, og i lang tid er alting
bare blevet bedre. og vi ved egentlig godt, at
alting er cyklisk, og det går op og ned, men vi har
levet i sommerhalvåret så længe, at vi har glemt,
hvordan vi skal være i verden, når det hele ikke
bare vokser og der er nok af alt.
For hvordan er det nu, man lever i november?
Det er jo ubehageligt! Lige nu er vi dybt inde i en
masse kriser: Corona, klima, biodiversitet, hvor vi
har brug for at fastholde tilliden. og vi skal ikke
undervurdere, hvor slem coronatiden har været
for mange. Både de unge, der har skullet blive
voksne hjemme foran skærmen, og de gamle, der
har måttet dø alene på plejehjemmet.
Det er grusomt, og vi skulle have forberedt os
bedre og været mere opmærksomme på de to
gruppers svære situation. For sådan er det med
vinteren. Den skal forberedes, for det sker jo, at
noget dør og aldrig kommer igen.

Hvad går kaldet ud på?
“Det peger helt tydeligt på vi’et. Vi har i lang tid
kun været optaget af jeg’et: Hvordan bliver jeg
helt særlig og unik. og så har vi glemt betydningen af fællesskab. Men virussen har konkret vist,
at vi er meget mere forbundne med hinanden,
end vi lige var opmærksomme på. Vores kroppe
er adskilte, men vores ånde forbinder os; se bare
på smitten. Vi er både-og; både individer og dele
af et fællesskab. Det betyder noget, hvad den
enkelte gør, og vi skal også gøre det sammen.
Fortsættes…
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I øjeblikket har vi mest tendens til at fokusere på, hvad vi hver især skal stille op med
vores ubehag. Men der er jo nogle samfundsstrukturer, der har udløst kriserne…

Dem er vi nødt til at bruge noget tid på at undersøge og forholde os kritisk til. Hvad er det, der
gør, at mange mennesker føler sig så fortvivlede
og er angste for fremtiden?

For verden er ikke færdig. Der kan ske så meget i
vores liv. Dostojevskij skrev et berømt brev til
sin bror, da han var på vej i fangelejr i sibirien,
hvor essensen er:

For mig er der en spirituel praksis i at sidde med
de bibelske tekster, som jeg gør, når jeg skal forberede en prædiken. De spejler vores liv, oplever
jeg. og det slår mig, hvor tit der er indlagt en
pause i fortællingerne. jesus kunne tit bare gøre
sine mirakler eller sige det, han har at sige, men
tiden bliver altid lige trukket lidt ud af fortællingen. Der bliver indlagt en pause til at tænke sig
om.jeg læser det som et billede på, at tiden spiller en rolle i forandringer. Vi kan ikke forholde os
fornuftigt til fremtiden, hvis vi ikke giver os selv
tid. Vi kan ikke tvinge vinter til at blive til sommer, vi må blive i ubehaget og undersøge, hvad
der er gået galt.

“Jeg holder modet oppe, for også i fangelejren er
der jo mennesker. Og hvor der er mennesker, er
der håb. Han kunne jo lige så godt have tænkt:
Nu er min skæbne beseglet. Og det ser da også
udsigtsløst ud for ham. Men han holder fast i
tilliden og håbet. Det skal nok gå.”

og det er ikke let at tage sig den tid, sådan som
samfundet er skruet sammen nu. Den tyske
sociolog Hartmut Rosa har et billede af det
moderne samfund som en nedadkørende rulletrappe, som vi hele tiden må løbe op ad, hvis vi
skal følge med. Den tid, vi bruger til at samle os
erfaringer og bliver klogere, er skrumpet ind;
vi skal bare fremad hele tiden.”

Og hvad gør det ved vores syn
på fremtiden?
“Man får let fornemmelsen af fremtiden som et
tog, der går et bestemt sted hen, og som det gælder om at få sprunget på. Det er, som om verden
allerede er færdig, toget kører af sted, og det er
virkelig svært at sige: jeg tror lige, jeg vil tænke
mig lidt om her. Hverken hver især eller sammen
kan vi finde ud af at holde de nødvendige pauser,
så vi kan overveje, hvilken fremtid vi ønsker os,
og hvordan vi bærer os ad med at nå derhen.
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Men hvordan ved vi egentlig det?
Måske fortsætter coronaen bare, måske
bryder verden helt sammen?
“jeg tror, vi skal lytte til ældre mennesker og
ældre tekster, også Bibelen. De kan fortælle om
andre dramatiske omvæltninger, hvor livet trods
alt gik videre. og hvad er også alternativet til at
tro på det? Vi er nødt til at være på udkig efter de
tegn, der peger os i retning af håbet. naturens
skønhed, musikkens skønhed, fællesskabet med
andre mennesker, der kæmper den samme kamp,
og med de gamle tekster. Vi er ikke alene.
og så skal vi huske at have øje for de konkrete
ting, der sker. Der kan godt være en slæbende
proces hen mod elbiler, men så pludselig sker der
en hel masse. og det går jo ikke, at vi ikke kan
holde ud at være i det langsomme og slæbende,
hvis det er den vej, vi skal.
selv oplever jeg håbet som noget, jeg er nødt til
aktivt at vælge. Det er en livslang proces, og
indimellem mister jeg det. når jeg fx ser folk
skrive ’Fuck Gretha thunberg’ over deres udstødningsrør. så prøver jeg at huske at tænke på
Dostojevskij: “Hvor der er mennesker, er der håb.”
signe von oettingen er præst i Ribe Domkirke og bor i
Løgumkloster sammen med sin familie. (Fra folk & kirke,
Folkekirkens magasin om samfund, liv og eksistens)
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Pilgrimsvandring
i Odsherred Provsti
Kom og gå med!

Fra januar til november 2023 bliver der mulighed for at lære kirker,
landskab og mennesker at kende på 11 pilgrimsvandringer mellem
Odsherreds kirker. Alle vandringer begynder med en andagt i en af
Odsherreds kirker den 3. lørdag i måneden kl. 10, og ender med en
modtagelsesandagt og et let måltid i en nabokirke.
Det er gratis at deltage og der kræves ingen tilmelding!
Få mere information om ruten på kirkernes hjemmesider og på
odsherredprovsti.dk
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VIG

www.vigkirke.dk
Sognepræst:
Mette K. Bjerrum
Vig Præstegård
Gl. nykøbingvej 2 A, 4560 Vig
tlf. 23 67 46 58
e-mail: mkb@km.dk
Præstesekretær:
Doris Hjort jacobsen
tlf. 23 83 19 55
e-mail: dhj@km.dk
Graver:
Heidi johansen
tlf. 30 30 53 84
e-mail: viggrave@mail.dk
telefontid mandag–torsdag
kl. 12.30-13.00
Formand:
Poul erik Pedersen
tlf. 59 31 56 76
e-mail: pepvig@gmail.com
Kirkeværge:
Poul erik Holm
tlf. 29 26 08 64
e-mail: post@holmreklame.dk
Menighedsrådsmøder:
Møder afholdes pga. ombygning i
mødelokalet over graverkontoret
(Gl. nykøbingvej 2).
Kommende mødedatoer:
tirsdag den 22.11 kl. 9.30
tirsdag den 31.01 kl. 9.30
MobilePay til Vig Kirke:
Bidrag til indsamlinger eller
meninghedsplejen til: 46503
tak for hver eneste bidrag.

Nyt fra formanden
Menighedsrådsvalg
Der blev holdt Valgforsamling i Vig Kirke den 20. september.
Mødets dirigent var tidligere efterskoleleder og formand for Vig
Menighedsråd: Ann West. Der var ca. 20 deltagere og alle deltog i
mødet med interesse samt god spørgelyst.
Der blev ikke holdt afstemninger – da man enedes om prioriteringen
af listerne til menighedsråd og stedfortrædere. Vi må nu se frem til
den 18. oktober, hvor det er sidste chance for evt. en eller flere
lister. Der var også tid til den lovede kaffe og æblekage.

Liste udarbejdet ved valgforsamlingen 20/9-22 i Vig Kirke:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Poul erik Pedersen (PeP)
Lise trans
Poul erik Holm
john Witzel
john Werner Andersen
Marinette Kjeldsen
Henning Lektonen

steDFoRtRæDeRe:
1.
2.
3.
4.

Annette schiøtz
Henrik Lundsgård
Lone Cederquist
Hanne Holm

Formand,
Poul Erik Pedersen

Plejehjemsandagter
Vi lægger ud med lidt musikalsk opvarmning kl. 10.30 og derefter er
der en kort andagt kl. 10.45.
27. oktober på Baeshøjgård (Hus e)
09. november kl. 10.30 er det muligt at deltage i en kort
nadverandagt på Baeshøjgård (Hus C)
08. december julegudstjeneste kl. 11.00 i Vig Kirke
12. januar på Baeshøjgård (Hus C)

Kirkekaffe
Der er gudstjeneste i Vig Kirke hver søndag og alle helligdage. efter
følgende gudstjenester byder menighedsrådet på kaffe, småkager og
en snak: 20. november, 27. november, 18. december samt 8. januar,
15. januar og 29. januar 2023.
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Lyset kommer ovenfra og ned…
ALLEHELGEN
Søndag 6. november kl. 16.00

JULEHJÆLP
– hvis du er økonomisk trængt i julen

Igen i år indbyder vi til en stemningsfuld Allehelgens
gudstjeneste. Kirken vil være pyntet med levende
lys og gennem bøn, ord og musik mindes vi dem,
der er gået bort i årets løb. navnene vil blive læst
op, og der vil blive tændt et lys. Gudstjenesten
afsluttes med, at vi går ud på kirkegården og dér
vil det være muligt at sætte lys ved gravene.

Vig Kirkes menighedsråd har igen i år mulighed
for at uddele julehjælp og sprede juleglæde.
Ansøgningsskema kan hentes på Vig Kirkes
hjemmeside www.vigkirke.dk og sendes på mail
til lisetrans37@gmail.com. Har du spørgsmål, så
kontakt gerne præsten.
Ansøgningsfrist er 5. december 2022.

Vi indbyder personligt de pårørende, der har
mistet en af deres kære i året, der er gået.
Men alle er velkomne denne aften.

JULEAFTEN
– begynder da i kirken
Forventningsfulde børn, glade mennesker,
klokkeklang, levende lys, gode salmer og det
velkendte juleevangelium – alt er igen, som det
plejer. Vi ses juleaften den 24. december
kl. 14.00 eller 15.30 til julegudstjeneste i Vig
Kirke. julens øvrige gudstjenester fremgår af
gudstjenestelisten.
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Sang, musik og glæde
Vig synger julen ind
Sangaften den 7. december kl. 19
Vi mødes i kirken for sammen at synge nogle af
julens dejlige salmer. Kamma sidder klar ved flyglet og Annette synger for. Der vil være en forfriskning i pausen og mulighed for at ønske sin favorit
julesalme. Kom glad!

JULEKONCERT
– Händel og Haugen
MINDETRÆ – en adventstradition med tid
til eftertanke
I adventstiden tæller vi dagene til jul. Fra gammel
tid er adventstiden også en forberedelsestid, hvor
man gennem stilhed og eftertanke forbereder sig
på den kommende julefest. en stille eftertanke er
en anledning til at tænke på mennesker, som vi
har mistet, og som vi i særlig grad savner i juletiden.
Ved mindetræet, der bliver sat op i kirken 1. søndag i advent, kan man skrive en lille julehilsen til
én man savner eller gerne vil mindes og hænge
kortet op på træet. Der vil være kort, bånd og
skriveværktøj til rådighed. Mindetræet bliver taget
ned den 23. december, men hilsnerne bliver gemt,
og træet planter vi ud på kirkegården.
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Søndag 11. december kl. 16 indbyder vi til
julekoncert med trompetist Dorthe Zielke
og organist Søren Johannsen.
Det bliver en ganske særlig kunstnerisk og
musikalsk oplevelse – en billedkoncert.
zielke/johannsen har udviklet en fremførelse af
uddrag fra Händels Messias, hvor de i tillæg til
musikken viser kunstmaler Arne Haugen
Sørensens fortællende og farvemættede fortolkninger af jesu liv. Der er gratis adgang.

Vær velkommen – velkommen herhid

Godt nytår

Vi ønsker hinanden et godt nytår den 31. december kl. 14 ved en enkel og kort gudstjeneste, hvor
vi siger farvel til det gamle år og velkommen til et
nyt. Menighedsrådet er vært for et glas bobler
og kransekage.

Nørkleklubben
Mødes den første onsdag i måneden (2/11, 7/12
og 4/1) kl. 13-15 for at strikke dåbsklude og
nørkle. Vi har mønstre, opskrifter og garn.
Du medbringer strikkepinde i str. 2,5 og 3,0.
Vi hygger og strikker sammen. Der er kaffe på
kanden og lidt mundgodt. Vi mødes på 1. sal i
graverbygningen. Vil du vide mere ,så kontakt
gerne Lise Trans, mobil 25 11 13 63

TORSDAGSTRÆF
Vi mødes på nedenstående datoer fra kl. 9.30 –
11.30 i aktivitetscentret i Vig.
Det koster 20 kr. for kaffe og frisk brød.
17. november får vi besøg af Peter Løn sørensen
fra "Livsgnisten"
1. december kommer Karina Vincentz, der er
borgmester i odsherred Kommune.
Alle er velkomne, så tag bare naboen med!

Sangopvarmning – før gudstjenesten
et nyt tiltag i Vig Kirke fra januar. Vores organist,
Kamma, introducerer en ny salme, som vi skal
synge i gudstjenesten. sammen øver vi salmen og
varmer stemmerne op. Alle kan være med.
Kom glad søndag den 8., 15. og 29. januar kl.
10.10 – lige før gudstjenesten.

Pusterummet – for krop og sjæl
I de mørke måneder gør vi plads til ro, tro og
eftertanke. I hverdagens stress og jag har skuldrene en tendens til at kravle op til ørerne – vi
prøver vi at få dem ned på plads, og øver os i at
trække vejret helt ned i maven og finde plads til
ro, tro og eftertanke. Med udgangspunkt i skiftende temaer bevæger vi os langsomt og roligt
gennem meditation, refleksion, stilhed og bøn.
Vores organist spiller afdæmpet og beroligende
musik, der hjælper os til at slappe af og være til
stede i nuet. Det er præst Mette Bjerrum og
Anette Allerslev, der står for Pusterummet.
sidstnævnte har erfaring med krop og bevægelse
og har arbejdet med åndedrætsøvelser, susan
Klein teknik & træning samt afspænding med
henblik på at bruge kroppen hensigtsmæssigt.
Vi mødes i kirken på følgende datoer:
3. november kl. 16-17 og 5. januar kl. 16-17

PILGRIMSVANDRING
i Odsherred Provsti

På første etape går vi 11 km fra Odden Kirke til
Lumsås Kirke. Vi mødes ved odden Kirke lørdag
den 21. januar kl. 10.00. Der kræves ingen tilmelding, og eneste forudsætning for at deltage er, at
man kan gå 4 km i timen. transport til og fra vandringen er op til deltagerne selv, ligesom man selv
medbringer eventuel drikkelse til turen. Må din vej
gå dig i møde… se yderligere omtale på side 5 og
på kirkens hjemmeside.

KyNDELMISSE & pandekager
Onsdag 2. februar kl. 19 er det kyndelmisse og
det fejrer vi med en lysandagt i kirken. Ved samme
lejlighed vil vi have fernisering af konfirmandernes ikoner, der udstilles i våbenhuset.
som traditionen foreskriver, afslutter vi med et
sammen- skudsgilde med pandekager. Medbring
gerne pandekager til fælles pandekagebord.
KIRKeBLADet nR. 4 | VIG | noV/DeC/jAn 2022-23
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EGEBJERG

www.egebjergkirke.dk
Vikarierende sognepræst:
ebba neimann Rasmussen
tlf. 59 32 81 99
Mobil: 24 97 81 99
e-mail: enr@km.dk
Præstesekretær:
Doris Hjort jacobsen
tlf. 23 83 19 55
e-mail: dhj@km.dk
Graver:
niels nielsen
egebjerg Kirkes Graverkontor,
Ved kirken 8, 4500 nykøbing sj.
Mobil 24 20 59 32
e-mail: egekgd@gmail.com
Gravermedhjælper:
Yvonne Vejbæk, mobil 21 45 89 56
Formand:
Per Kragh
stokkebjergvej 9, 4500 nykøbing sj.
tlf. 21 99 77 09
e-mail: perselv@gmail.com
Menighedsrådsmøder:
se www.egebjergkirke.dk
Besøg på sygehuset:
Ønsker du et besøg af præsten,
er du altid velkommen til at ringe
59 32 81 99.
Frivillige hjælpere søges:
Har du tid og lyst til at give en
hjælpende hånd ved kirkens
arrangementer, så kontakt
Yvonne Vejbæk, m: 21 45 89 56
MobilePay til Egebjerg Kirke:
Bidrag til indsamlinger eller
meninghedsplejen til: 24205932
tak for hver eneste bidrag.
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Nyt fra formanden
tillykke med det nye kirkeblad, der jo bl.a. fortæller, at julen står for
døren. Måske bliver den mere kold og lysfattig end sædvanligt grundet
de stigende energipriser, men jeg håber, at vi så finder noget mere
lys frem i vores hjerter og deler ud af det til dem, der har det svært.
ja – alle er berørte af de stigende el- og varmeregninger, for ikke at
nævne inflation og de store prisstigninger på dagligvarer. Det får
selvfølgelig også konsekvenser for kirken. Vi kommer til at skrue ned
for varme og lys på og ved egebjerg Kirke, og det kan være, at vi i
provstiet vil få søndagsgudstjenester i lidt færre kirker her i vinter.
Der arbejdes på sparetiltagene, og vi må alle bidrage.
Egebjerg menighedsråd har valgt 2-årige funktionsperioder, og
den nuværende udløber i år. Vi holdt derfor såkaldt ”Valgforsamling”
tirsdag den 20. september, hvor der blev valgt en liste, den såkaldte
”egebjergliste”. Der er nu i perioden frem til 18. oktober mulighed for
at lave en alternativ liste, hvilket vil udløse et afstemningsvalg.
som følge af deadline for dette kirkeblad kan jeg i skrivende stund
ikke vide, om dette sker, men jeg vil vove pelsen ud fra mangeårig
erfaring og forudse, at ”egebjerglisten” bliver det nye menighedsråd
fra 1. søndag i advent. De fleste valgte er gengangere fra det nuværende menighedsråd, men der er også kommet nye navne til.
Velkommen til dem. Vi er utroligt privilegerede i egebjerg, da vi både
har et fuldtalligt råd og samtidig 3 suppleanter. Det ser således ud:
Valgte på ”Egebjerglisten”:
Hanne Lerstrup Pedersen
Frede Hansen
Hans-Henrik Danielsen
Pia Skydsgaard
Allan Hansen
Per Kragh

Stedfortrædere:
Käthe Bille Jensen
Kim Thinggaard
John Ellesøe

Vi siger så farvel til Lejf Hansen, der ikke ønskede at stille op til en
ny periode. Lejf har været tilknyttet menighedsrådet siden 2015 som
bygningssagkyndig og fra 2016 som menighedsrådsmedlem. Stor
tak til Lejf, der har været vores repræsentant i Distriktsforeningen,
hvor han blev kasserer. Lejf har også bidraget med sin håndværksmæssige baggrund og viden som konsulent under diverse reparationer og renoveringer af kirke og præstegård. og så skal det selvfølgelig
også nævnes, at Lejf har lavet diverse kunstværker ud af kasseret og
flere hundrede år gammelt træbindingsværk fra præstegården.
De beriger nu fremadrettet udsmykningen i kirken og i konfirmandstuen. se dem, hvis I ”kommer forbi”. Med ønsket om en glædelig jul
trods alt, og en vinter, der ikke bliver alt for kold.
Per Kragh, formand
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TIL MINDE OG TRØST
Allehelgens gudstjeneste søndag den
6. november kl.15.00. til minde om alle vore
døde. Gudstjenesten skaber gennem bønner,
salmer, musik og prædiken plads til at mindes og
sørge over dem, vi har mistet. samt plads til at
takke for det liv, vi fik lov at dele med dem.
efter gudstjenesten er der mulighed for at sætte
lys på gravene på kirkegården.

1. SØNDAG I ADVENT KL. 16.00
I år begynder adventstiden 27. november. Denne
søndag fejrer vi festlig gudstjeneste kl.16.00 med
De ni Læsninger fra Bibelens store historie,
vekslende med fællessang og dejlig musik ved
fløjtenist Isabella Hübener, organist Arild Bjørn
og kirkesanger Ursula skou. Kom og vær med til
at byde det nye kirkeår velkommen!

Familiegudstjeneste med Luciaoptog
3. søndag i advent den 11.december kl.16.00
indbyder vi til gudstjeneste for hele familien med
Luciaoptog og sang. Alle børn fra 0. klasse og
op er velkommen i Luciakoret. Vi øver 3 gange
op til gudstjenesten. tidspunkter meldes ud
gennem skole og på Facebook. evt. spørgsmål
kan allerede nu stilles til Yvonne på tlf. 21458956.

Julekurv
Vi er heldige at kunne tilbyde hjælp til trængte
familier. Lions odsherred stiller et antal julekurve
til rådighed, som indeholder mad og lidt godt til
en juleaften. Har din familie brug for hjælp, kan
du sende en ansøgning til sognepræst Ebba
Neimann Rasmussen på mail enr@km.dk
eller henvende dig på mobil 24 97 81 99 –
senest 15. december.
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EGEBJERKORET
10-ÅRS JUBILÆUM

ODSHERRED
S
RGGRUPPE

efter koncerten inviteres alle til gløgg samt hyggeligt
samvær og sang i konfirmandstuen.

er du voksen og har du mistet en af
dine nærmeste, kan det være godt og
livgivende, at tale om din sorg, dine
problemer og det, der tynger.

I anledning af egebjergkorets 10-års jubilæum afholder
koret koncert i egebjerg Kirke lørdag 3. december
kl. 15.00. Vi glæder os til at høre deres skønne sange
og ønske tillykke med jubilæet.

Du har mulighed for at deltage i vores
sorggruppe og måske herigennem
finde støtte til at komme videre med dit
liv. Møderne foregår i Konfirmandstuen
ved egebjerg Kirke.
Vi er to ledere af gruppen:
Du kan kontakte én af os for en
samtale:Psykolog Anne Thomsen,
mobil 20 16 48 86 eller præst
Ebba Neimann Rasmussen:
tlf. 59 32 81 99 eller mobil 24 97 81 99.

DEADLINE FOR NÆSTE KIRKEBLAD: 10.12.2022 Redaktion: Michael Hjortsø, e-mail: michjo@medset.dk
Ansvarshavende redaktør: Sognepræst Mette Kvistbo Bjerrum. Tryk: Trundholm Tryk,Vig • Layout: www.ﬁchogﬁch.dk
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NØRRE ASMINDRUP

www.nrasmindrupkirke.dk
Sognepræst:
Ann skov sørensen
nr. Asmindrup Præstegård
Asmindrupvej 49,
4572 nr. Asmindrup
tlf. 59 32 40 76
Mobil 26 13 59 39
e-mail: anss@km.dk
Præstesekretær:
Doris Hjort jacobsen
tlf. 23 83 19 55
e-mail: dhj@km.dk

Graver:
Christina Paaske Holm Hansen
tlf. 59 36 61 16
e-mail: nras-kgd@pc.dk
Formand:
jytte Fink
tlf. 21 74 22 30
e-mail: jytte.fink@gmail.com
Kirkeværge:
egon nielsen
egonoglissie@gmail.com
Menighedsrådsmøder:
onsdag 09.11.2022 kl. 19.00
onsdag 11.01.2023 kl. 19.00
Der afholdes ikke menighedsrådsmøde i december måned 2022.
Møderne er offtentlige og
afholdes i konfirmandstuen.

LyT til
fortællingerfra et
tidligere levet liv

MobilePay til
Nørre Asmindrup Kirke:
Bidrag til indsamlinger eller
meninghedsplejen til: 15876
tak for hver eneste bidrag.

Nyt fra Menighedsrådet
Store og små lys i mørket
som altid med efterårets og vinterens komme, må vi indstille os
på at gå en kold og mørk tid i møde. Udover at kulden og mørket
som sædvanlig er kendetegnende for årstiden rent bogstaveligt,
vil denne beskrivelse også være betegnende for denne efterårsog vintersæson i overført betydning; dette har vi vist alle allerede nu erfaret. Vi kommer således desværre heller ikke
udenom, at den igangværende – og omsiggribende – energikrise
med tårnhøje priser på elektricitet og opvarmning til følge, også
kommer til at udmønte sig meget konkret i form af at skrue ned
for varmen og lyset i og ved kirken. Uanset at flere af disse tiltag
er blevet os pålagt, mener vi, at det – i særdeleshed – set i lyset
af den nuværende situation er ganske naturligt, at vi som kirke
også bidrager til at spare på de knappe og dyre ressourcer,
nøjagtigt som det også er bydende nødvendigt for alle andre,
det være sig private husholdninger, offentlige og private arbejdspladser, selvstændigt erhvervsdrivende, foreninger, m.v.
Vi synes i menighedsrådet selvfølgelig, ligesom alle andre, at det
er meget trist, at vi eksempelvis ikke kan oplyse kirken som vi
plejer at gøre – især op til jul, men under hensyntagen til den
nuværende situation, mener vi, at det er det rigtige at gøre.
Indenfor i kirken må vi også indrette os efter de nye påbud om
energibesparende tiltag denne vintersæson, hvorfor det vil blive
nødvendigt at skrue ned for varmen. For at imødegå den fugt,
som den reducerede temperatur uvægerligt vil medføre, vil der
blive opstillet affugtere.
På trods af – og måske netop set i lyset af – alle de problemer,
som denne vintersæson byder på, er der måske mere end nogensinde før brug for kirken som lokalt samlingspunkt og fast
holdepunkt, hvilket vi heldigvis ikke er forhindret i at gøre nu,
ligesom det var tilfældet under coronakrisen.
Det helt store lys her i den mørke tid er selvfølgelig julen – og
adventstiden, der leder op til denne. Men udover juletiden, er det
også vigtigt at huske på – og gøre brug af – alle de andre små,
men vigtige lys i mørket, som kirken også altid byder på, såvel
før som efter nytår, hvor søndagshøjmessen selvfølgelig altid vil
være det faste holdepunkt. Tirsdagskaffe, hver anden tirsdag i
ulige uger i præstegården – kl. 09:30-11:00, er et andet lyspunkt der er værd at huske på.
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Mere nyt fra Menighedsrådet
Nyt tiltag: Kirkegårdskaffe
Fremover vil der være endnu et tilbagevendende
arrangement at se frem til: Kirkegårdskaffe.
Det er nørre Asmindrup Kirkes graver Christina
Paaske Holm Hansen, der er idékvinden bag
dette fortrinlige initiativ. Den første onsdag i
måneden – kl. 10:00 på kirkegården ved graverhuset vil graverteamet – Christina og jon – byde
på kaffe/the og lidt til den søde tand. Christina
har tænkt kirkegårdskaffen som en lejlighed til,
på en helt uformel facon, at mødes med graverne,
høre om arbejdet på kirkegården og, måske lige
så vigtigt, blot at få en snak med graverne om
stort og småt. Graverteamet glæder sig til, at
tage imod besøgende på kirkegården fra og
med onsdag den 2. november.

Hilsen fra graverteamet
Christina og jon har også skrevet lidt om, hvad
deres primære opgaver på kirkegården er her i
efterårsmånederne og op til jul:
Efteråret banker på døren, og vi her på kirkegården er gået i gang med at gøre klar til grandækning. Hækkene er klippet, og det sidste
ukrudt hakkes, inden der nu skal gran på og gøres
klar til jul.

Nedgravning af kabel efter kortslutning
Roskilde stift har givet gravetilladelse, så den
nuværende nødstrømsforsyning i form af kablet,
der løber – ophængt – på tværs af kirkegården,
kan graves ned. Dermed er vi et betydeligt skridt
nærmere mht. at få ”normaliseret” elforsyningen
til kirken og graverbygningen, og dermed få kirkegården til – igen – at tage sig langt pænere ud.
Udgravningen kan dog ikke påbegyndes førend
nationalmuseets kirkearkæologer har haft lejlighed til at undersøge graveområdet for væsentlige
arkæologiske bevaringsværdier. Dette undersøgelsesarbejde vil pågå i minimum fem uger før
nedgravningen af kablet kan påbegyndes.
såfremt der findes ting af arkæologisk interesse,
kan der gå betydeligt længere tid før kabelnedgravningen igangsættes.
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også præstegårdens gårdsplads kommer fremover til at ligne sig selv igen. som mange sikkert
har bemærket, har der det sidste lange stykke tid
på gårdspladsen været placeret to campingvogne,
der har tjent som midlertidig bolig for præstefamilien, da der er konstateret skimmelsvamp i
præstegården. Der er imidlertid nu placeret
luftrensere i præstegården, hvilket vi håber på
vil afhjælpe problemet.
endvidere er menighedsrådet i gang med, på et
indledende stadium, at undersøge mulighederne
for en energirenovering af præstegården,
eftersom bl.a. den beskedne grad af isolering gør,
at præstegården er uhyre vanskelig – og selvsagt
dyr – at opvarme. De nuværende, og formentlig
fremtidige energipriser gør det endnu mere
nødvendigt at adressere problemerne med bl.a.
isolering og opvarmning, ligesom det – lige så
vigtigt – rent miljømæssigt vil være yderst
gavnligt at foretage en energirenovering af
præstegården.

Indkøb af løvsuger
Menighedsrådet har af odsherred Provsti fået
bevilget penge til indkøb af en ny elektrisk
løvsuger til brug på kirkegårdsarealerne og
ved præstegården.Den nye elektriske løvsuger
udmærker sig bl.a. ved, at den, udover dens
åbenlyse grønne/miljømæssige fordele, dels vil
fremme arbejdsmiljøet for medarbejderne på
kirkegården qua løvsugerens støjsvaghed, og dels
lette deres arbejde betydeligt, eftersom
effektiviteten ved at anvende en ny løvsuger
forøges betragteligt.

Slutteligt vil menighedsrådet ønske alle en
glædelig jul og et godt nytår!
Jytte Fink, formand

KIRKeBLADet nR. 4 | NØRRE ASMINDRUP | noV/DeC/jAn 2022-23

Lys i mørket
Allehelgens dag – første søndag i november
I år den 6. november – er det Allehelgen. Det er
en søndag til minde om de døde. Dem vi har mistet
for nylig, og dem vi har mistet for længere tid
siden. Alle har de stadig betydning for os.
Velkommen til gudstjeneste kl.16.30, hvor dagens
præg afspejles i salmer, bibellæsninger og præstens prædiken. efter gudstjenesten kan man gå
på kirkegården og sætte lys, hvorefter der bydes
på suppe i konfirmandstuen.

JUL FOR DE SMÅ

Kort børnegudstjeneste med fortælling af juleevangeliet, julesalmer og leg m.v.
Børnehaven spirerne kommer i nørre Asmindrup
Kirke torsdag den 15. december kl. 09.30.
Dagplejemødre med børn kommer fredag den
16. december kl. 09.00 i kirken og fortsætter
med julefest og julemand i konfirmandstuen.

Luciakor - vil du være med?
Går du i 0.-7. klasse og har du lyst til at være
med i årets Luciakor? Vi øver 2. / 9. / 16. og 23.
november kl. 15-16, hvor vi skal hygge og øve til
Luciagudstjenesten 1. søndag i advent den 27.
november kl. 15.00.
Tilmelding til koret til Anna Herand Vejleskov på
e-mail: annaherand@gmail.com eller mobil
53 62 22 92. Vi glæder os til at se dig!

Fløjtenisten Isabella Hübener vil atter glæde
os med at spille til gudstjenesten 18. december
2022 kl. 10.30. efter gudstjenesten vil der være
mulighed for et glas portvin og dejlige småkager i
våbenhuset.

Julekurv
Igen i år stiller Lions odsherred et antal julekurve
til rådighed. Kurvene indeholder mad og lidt godt
til en juleaften. Har din familie behov for hjælp,
kan du sende en ansøgning til sognepræst ebba
neimann Rasmussen på mail enr@km.dk eller ved
opringning på tlf. 24 97 81 99.
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GUDSTJENESTELISTE
Dato
06. noV (Allehelgen)
13. noV (22.søn.ef.trinittis)
20. noV (23.søn.ef.trinittis)
27. noV (1. søndag i advent)
04. DeC (2. søndag i advent)
11. DeC (3. søndag i advent)
18. DeC (4. søndag i advent)
24. DeC (juleaften)
25. DeC (juledag)
26. DeC (2. juledag)
31. DeC (nytårsaften)
01. jAn (nytårsdag)
08. jAn (1.søn.ef. H3K)
15. jAn (2.søn.ef. H3K)
22. jAn (3.søn.ef. H3K)
29. jAn (4.søn.ef. H3K)
02. FeB (Kyndelmisse)
05. FeB (septuagesima)

NOV | DEC 2022 | JAN 2023

Egebjerg
15.00 ebba (*)
10.30 ebba

Nørre Asmindrup
16.30 nn (*)

10.30 nn
16.00 De ni Læsninger ebba(*) 15.00 Lucia nn
10.30 ebba
16.00 Lucia ebba(*)
10.30 nn
15.00 ebba
14.00 og 15.30 nn
10.30 ebba
10.30 nn
10.30 ebba
16.00 ebba(*)
10.30 ebba

Vig
16.00 Mette (*)
09.00 ebba
10.30 Mette
10.30 Mette
09.00 ebba
10.30 Mette
10.30 Mette
14.00 og 15.30 Mette
10.30 Mette
09.00 ebba
14.00 Mette

14.30 nn(*)
10.30 nn

10.30 ebba
10.30 nn

10.30 Mette
10.30 Mette
09.00 ebba
10.30 Mette
19.00 Kyndelmisse Mette(*)

17.00 Kyndelmisse ebba

PRÆSTER: egebjerg: Ebba neimann Rasmussen, Vig: Mette Kvistbo Bjerrum. nørre Asmindrup: NN.
(sognepræst Ann skov sørensen var ved redaktionens slutning sygemeldt på ubestemt tid, hvorfor der
ikke her kan sættes navn på præsten).
(*)

se omtale under kirkernes sider her i bladet

PÅ KIRKEVISIT
– ud i den store verden

Kirkebladets kirkevisit ud i den store verden bringer os
denne gang til et ikke så fjernt sted, nemlig til trondheim i
norge og til Nidaroskatedralen. opførelsen af kirkens
første dele påbegyndtes omkring 1031, hvor der rejstes et
kapel for den norske konge olav Haraldson, som blev
dræbt i et slag i 1028. Han blev helgenkåret i 1031 af
paven og kendes også under tilnavnet olav den Hellige.
Kirken i sin nuværende form blev fuldført omkring 1320.
Den har tydelige referencer til andre europæiske katedraler
(tænk blot på notre Dame i Paris’ udseende), men dog i
en betydeligt mindre skala.
Fotos: falck-winther/tripadvisor
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