Nørre Asmindrup
og Vig sogne

Maj - Juni - Juli 2019

KIRKE
BLADET

Nr. 2 - 44. Årgang

2

Fællessider

Grønlands apostel Hans Egede
Grønlands apostel Hans Egede
Grønlænderne er et af de folk, hvor flest er kristne.
Omkring 95 procent af befolkningen er medlemmer
af folkekirken. Det kan i høj grad tilskrives den dansknorske præst Hans Egede, som missionerede på
verdens største ø for knap 300 år siden.
Egedes opvækst
Hans Egede blev født i Norge i 1686 i en familie, der
primært bestod af præster og handelsmænd. Det var
et litterært hjem, og han begyndte derfor i en tidlig
alder at studere sprog som latin, græsk og hebræisk
for at blive optaget på teologistudiet. Familien Egede
boede i det nordligste Norge, hvor en del af lokalbefolkningen bestod af laplændere, som ikke var kristne.
Hans Egede kirke i Nuuk. Kirken er tegnet af arkitekten Ole Nielsen og blev indviet ved 250-års-jubilæet
i 1978 for grundlæggelsen af dansk-norske Hans
Egedes mission i byen. Foto: Oliver Scauf

Det vakte et ønske i den unge Hans om at drage til
fjernere egne for at finde lignende folk, som han
kunne bibringe det kristne budskab.
Jagten på nordboerne
Allerede som 17-årig gjorde Hans Egede sine teologistudier i København færdig. Efter nogle år som præst
i Nordnorge begyndte han at forfølge sit barndomsønske om at missionere i Grønland.
Han vidste, at de gamle nordboere havde bosat sig i
Grønland 700 år tidligere, og at de efter sigende var
katolikker. Derfor blev hans mission at finde og omvende dem. Han forsøgte i en årrække at overbevise
den danske konge om at lave missionsvirksomhed,
men først i 1721 fik han tilladelse til at rejse afsted
med hele sin familie.
Hans Egede fandt dog ikke nordboerne. I stedet for
mødte han grønlænderne, som han ikke kendte til i
forvejen. De havde en helt anderledes livsform og
religiøsitet, men det afholdt ikke præsten og hans familie fra at blive i landet og missionere. Selv da kongen

Fællessider

3
Statuen af Hans Egede i Nuuk

i 1731 befalede, at alle europæere skulle rejse ud af
landet, insisterede han på at blive, fordi han følte sig
kaldet til sagen af Gud.
Sprogvanskeligheder og små hjælpere
Hans Egede havde en særlig tilgang til missionsarbejdet. Hans ambition var at møde grønlænderne ansigt
til ansigt, og han foretog derfor mange rejser langs den
grønlandske kyst. Sproget var dog en nødvendighed
for at kunne kommunikere med de indfødte, og det
gav den dansk-norske præst visse vanskeligheder. Han
fik god hjælp af sine to små sønner, som havde mange
legekammerater blandt de grønlandske børn. Derfor
fungerede de som hans tolke.
Hans Egede ville sikre sig, at grønlænderne først forstod det kristne budskab, før de lod sig døbe. Ved dåben fik grønlænderne samtidigt et nyt kristent navn.
Tragiske omstændigheder
Mange grønlændere var i begyndelsen skeptiske over
for Hans Egede, fordi de troede, at han kom med onde
hensigter. De fik dog gradvist større tillid til ham. Især
under den tragiske koppeepidemi, som ramte landet hårdt i årene 1733-1734. Missionsfolkene hjalp
med behandling til de smittede grønlændere, men
sygdommen efterlod mange døde. Heriblandt Hans
Egedes egen elskede hustru Gertrud.
Tabet af ægtefællen førte Egede ind i en depressiv
tilstand, og han drog derefter til Danmark, mens han
overlod missionsarbejdet til sin søn Paul Egede. Sønnen fik senere stor betydning for udviklingen af den

grønlandske litteratur. Han fik blandt andet oversat
Det Ny Testamente til grønlandsk.
Arven fra Hans Egede
Mange kender i dag Hans Egede som ”Grønlands
apostel”. I 1740 fik han en ærestitel som biskop over
Grønland.
I dag er missionæren stadigvæk en populær skikkelse i Grønland. Der er rejst en stor statue af ham i
hovedstaden Nuuk, som han i sin tid selv grundlagde
under navnet Godthåb.

Fakta
•

I 1905 blev den grønlandske kirke et provsti
under Sjællands Stift, som vi i dag kender som
Københavns Stift.

•

I 1979 trådte hjemmestyreordningen i kraft, og
kirken var det første område, der blev hjemtaget.

•

Fra 1993 blev Grønland et selvstændigt stift og
fik sin egen biskop.

•

Den grønlandske kirke er i dag opdelt i 17
såkaldte præstegæld, som svarer til de danske
sogne.

•

Den daglige administration bliver varetaget af
tre provstikontorer, der er placeret i byerne
Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq.
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Vig sogn

Vig Sogn

Nyt fra menighedsrådet
Vig Kirke under forvandling.

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
E-mail: dhj@km.dk
MENIGHEDSRÅDSMØDER:
foregår nu i formiddagstimerne
i Vig præstegårds konfirmandstue. Kommende datoer: 15.
maj kl. 9 samt 19. juni kl. 10. Vi
har ikke menighedsrådsmøde
i juli.

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

Så har vore dygtige håndværkere været i gang med at sætte de nye
vinduer i kirken. De 110 kilo tunge nystøbte vinduer kræver professionel håndtering, men det klarede murermestrene Finn og Morten
Pedersen og deres team med snilde og muskelkraft.
Nu, hvor alle syv vinduer er isat, skal murværk i lysningerne både ude
og inde repareres.
Vinduerne er meget smukke, og især det isatte renoveringsglas giver
en meget smuk refleks.
Det kan anbefales at slå et smut forbi kirken og ved selvsyn nyde det
smukke resultat.
Men her stopper det ikke....
I skrivende stund tages de vejrnedbrudte blyplader på taget på skibets
sydside ned af Danmarks snart eneste blytækkere. Pladerne bliver
fragtet til blytækkerens værksted og støberi i Jylland, hvor de omsmeltes og tilsættes mere bly. Nye og tykkere plader bliver derefter opsat.
Det udvendige krydres og afsluttes med en nykalkning af kirken i løbet
af sommeren/efteråret.
...og så til det indvendige...
Efter sommerferien begynder en gennemgribende istandsættelse af
kirkerummet og ikke mindst altertavle og øvrige træinventar. Vi regner
med at skulle bruge ca. tre måneder til rensning og kalkning af vægge
og lofter samt en rensning og konservering af kirken træinventar.
Kirken lukkes i denne periode. Vi låner Nr. Asmindrup kirke til de
kirkelige handlinger.
Forhåbentlig står det hele færdigt inden jul, så vi kan glæde os over
at have en af Danmarks smukkeste kirker.
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Konfirmation
i Vig kirke 2019
St. Bededag d. 17. maj kl. 10.30
Bjørg Carla Bonde Larsen, Kelstrup
Emma Cecilie Lund Jakobsen, Asnæs
Janus Haupt Larsen, Vig
Jessica Camille Hagelund Guldmann, Vig
Johannes Askgaard Bebe, Jyderup
Kasper Ruby Hallberg, Vig
Kristian Egholm Sørensen, Vig Lyng
Lucas Kjeldergaard Grunnet, Vig
Marie Andrea Kyllesbech Drachmann,Vig
Vilma Rigmor Jakobsen, Kelstrup
Kr. Himmelfartsdag d. 30. maj kl. 10.30
Cecilia Maria Olsen, Mørkøv
Frederikke Lyngdorff, Vig
Johannes Føns Lomholt, Asnæs
Laura Just Lundgreen, Vig
Mads Svane, Vig
Maja Kubert, Vig
Marie Kirsten Witfelt Steenen, Høve
Melike Marie Madsen, Vig
Nadja Louise Klausen, Kelstrup
Oliver Storm Andreasen, Hønsinge Lyng
Oskar Nellemose Nielsen, Holbæk
Victor Edvardsen, Vig

Årets minikonfirmander
ved Vig kirke

Skumringsstund,
fællesskab og
fællesspisning for
en billig pris
Vig menighedsråd har et ønske om, at vores
SOGNEHJÆLPS-KONTO skal komme flest mulige
til gavn.
Derfor vil vi gerne indbyde til Skumringsstunder
i kirken, hvor vi efterfølgende går (eller fylder
bilerne) til Vig forsamlingshus, og spiser Lene´s
gode "dagens ret".
Maden koster 65 pr. pr. næse, men vi lader sognehjælpskassen give tilskud, så pris pr. person for
maden bliver blot 40 kr.
Drikkevarer kan købes.
Første skumringsstund med fællesskab og fællesspisning bliver søndag d. 2. juni kl. 17 i Vig kirke
omkring flygelet, hvor musikken sagte vil spille
fra kl. 16.45.
Alle er hjerteligt velkomne, dog er der begrænsede pladser i Forsamlingshuset på grund af andet
arrangement.
Tilmelding til spisningen sker direkte til Lene Buchwald i Forsamlingshuset via telefon: 26843125
- allersenest samme dag inden kl. 15.
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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
Kirkeværge:
Peter Merlung
Tlf. 40 61 04 31
E-mail: merlung@gmail.com
Præstesekretær:
Doris Hjort Jacobsen
E-mail: dhj@km.dk
MENIGHEDSRÅDSMØDER:
7. maj og 4. juni 2019
Kl. 19.00 i præstegårdens
konfirmandstue.
Møderne 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.
Brug modtagernummer 15876.
Alle bidrag til menighedsplejen eller
annoncerede indsamlingsformål
modtages med taknemmelighed!

Nyt fra menighedsrådet
Som omtalt i kirkebladets nr. 1/2019 er kirkerne af arbejdstilsynet blevet
pålagt at undersøge sikkerheden af gravminderne på landets kirkegårde.
Menighedsrådet har vurderet gravminderne på Nørre Asmindrup kirkegård og har fundet, at 16 af disse kan udgøre sikkerhedsproblemer
for besøgende eller medarbejdere på kirkegården. Menighedsrådet vil i
den kommende tid tage kontakt til de pågældende gravstedsejere med
henblik på en dialog om sikring af gravminderne.
Også på kirkegården går vi ind i moderne tider. Menighedsrådet har
besluttet at tilslutte sig et projekt vedrørende digitalisering af kirkegårdens kort over gravsteder og digital forvaltning af gravstederne.
Vores dygtige graver Nadja og hendes gode hjælpere er nu færdige
med at udskifte og nyplante de mange hæk- og kantbuske, som gik
til under tørken sidste år.
Menighedsrådet har med glæde noteret sig det gode samarbejde
til Nørre Asmindrup-borgernes bedste mellem hhv. Bylaug, skole,
forsamlingshus og kirke, som senest kom til udtryk ved fastelavnsarrangementerne i byen.

Konfirmandindskrivning
Tirsdag d. 18. juni kl. 19.00 er der konfirmandindskrivning.
Vi mødes i kirken til en kort gudstjeneste og information om
forløbet. Kirken er vært ved en kop kaffe med kage.
Tilmelding skal ske til Ann senest d. 10. juni.
Mail: Anss@km.dk, tlf. 26135939
Undervisningen finder hovedsageligt sted tirsdag eftermiddag
og vi begynder d. 10. september. Der vil i perioden forekomme
enkelte heldags- og aftenarrangementer.
Læs mere om konfirmation på http://www.folkekirken.dk/livetsbegivenheder/konfirmation

Blomsterløg
Husk, at afblomstrede blomsterløg kan afleveres i kurven ved
graverkontoret!
Løgene bliver så sat på græsarealerne udenom kirkegården,
så de kan blive til glæde for os alle.

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!
Der er ikke tirsdagskaffe d. 4. juni, d. 16. juli og d. 30. juli!
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Store Bededags Aften: Gudstjeneste, varme
hveder og menighedsmøde
Som optakt til St. Bededag mødes vi til gudstjeneste i kirken kl. 18.30.
Efter gudstjenesten er der varme hveder i konfirmandstuen. Ved samme lejlighed afholder vi det
årlige menighedsmøde, hvor menighedsrådet vil
fortælle om rådets arbejde, de udfordringer, som
sognet står overfor, sognets økonomi og igangværende og forestående projekter.
Der skal være valg til menighedsrådet til næste år.
Det kan forekomme langt ude i fremtiden, men vi
ved jo alle, at tiden løber, og pludselig er vi der.

Menighedsrådet synes derfor, at vi i menigheden allerede nu skal starte vores overvejelser
om to væsentlige emner for kirkens og sognets
fremtid:
- Hvad vil vi med vores kirke?
- Hvordan sikrer vi det lokale kirkelivs fremtid i
Nørre Asmindrup?
Ved mødet vil der være mulighed for at lufte nye
ideer, udfordre og inspirere menighedsrådet.

Konfirmandudflugt til forsorgsmuseet
Konfirmandholdet har været på udflugt til forsorgsmuseet i Svendborg, hvor vi i den gamle
fattiggård arbejdede med identitet og værdier
og bl. a. mødte fortællingen om Marie som i
konfirmations-alderen boede på Fattiggården:
MARIE: EN SKÆBNE FRA FATTIGGÅRDEN
Navn:
Marie Caroline Møller.
Født:
8. dec. 1889, Svendborg.
På fattiggården:
1 gang i 1902.
14 år på billedet.

Den 29. dec. 1902 henvender Marie sig på politistationen i Svendborg.
Hun fortæller politiet,
at hendes far har truet
med at slå hende ihjel, og hun tør derfor ikke gå hjem.
Forholdene i hjemmet er meget dårlige. Faderen, der
er styrmand, drikker og er voldelig. Han tæver både
sin hustru og sine børn. Børnene, hvoraf Marie var den
ældste, sælger bl.a. kurve på gaden for at finansiere
faderens forbrug af brændevin. En betjent går med
Marie hjem og under hans påhør truer faderen igen
med at slå hende ihjel. Hun bliver indleveret på Svendborg Fattiggård.
Hun opholder sig på forsørgelsesafdelingen indtil den
31. dec., hvor hendes mor henter hende. Da Marie kommer hjem, ligger faderen beruset på en seng og kræver,
at hun skal komme ind til ham, så han kan slå hende. Da

Marie nægter, er det i stedet moderen, der slår hende.
Marie kan ikke blive hos forældrene, og hun kommer
derfor i huset som tjenestepige hos en kvinde i byen.
Efter kort tid bliver hun dog taget i at have stjålet fra
sin arbejdsgiver og fra butikker i byen. Hun har bl.a.
stjålet et blåt silkebånd, som hun har bundet om sin
dukke, hendes kæreste eje.
Pga. Maries omstændigheder bliver hun ikke idømt en
straf, men bliver sat i pleje hos en familie på landet, nord
for Svendborg. Under retssagen fralægger moderen sig
sin forældremyndighed i håbet om, at andre kan give
Marie bedre muligheder, end hun selv kan.

Folkekirke i udlandet?
Danskerne rejser meget og mange bosætter sig for
en kortere eller længere periode i udlandet. Derfor
er folkekirken også tilstede mange steder uden for
Danmarks grænser. For mange udlandsdanskere bliver
den danske kirke et naturligt samlingspunkt og frirum
midt i alt det nye.
De danske kirker ligger i storbyer, hvor mange danskere
er bosat, i havnebyer med stort dansk skibsanløb og i
Sydslesvig, som har et stort dansk mindretal. Kirkerne
findes i både Europa, Asien, Australien, USA, Canada,
Argentina, Jerusalem, Kina og Sydslesvig. Kirkerne
har danske medarbejdere. I dag er det muligt at finde
en dansk kirke eller en dansk menighed 48 steder
udenfor Danmarks grænser. Derudover afholdes der
dåb, konfirmation og højtidsgudstjenester yderligere
50 steder i verden.
Danske Sømands- og Udlandskirker, DSUK, er folkekirke
i udlandet. Organisationen blev dannet den 1. januar
2004 som følge af en fusion mellem Dansk Sømandskirke
i Fremmede Havne og Dansk Kirke i Udlandet. Dansk
Sømandskirke i Fremmede Havne blev grundlagt i 1867,
mens Dansk Kirke i Udlandet blev etableret i 1919.
Begge organisationer arbejdede for den samme sag,
nemlig at være dansk kirke for danskerne i udlandet og
på søen. Det var derfor naturligt at slå dem sammen til
det nuværende DSUK.

Sct. Katherine’s danske kirke i London. Foto: Matthew Ross

De danske kirker i udlandet har et tæt samarbejde med
den danske folkekirke. Alle præster er således underlagt
tilsyn af en dansk biskop, ligesom omkring 900 danske
menighedsråd er medlem af DSUK.
DSUK bestræber sig hele tiden på at være opdateret
på, hvor danskere opholder sig og rejser hen, så
tilbuddet om dansk kirkeliv kan være så relevant som
muligt. Danske Sømands- og Udlandskirkers nyeste
tilstedeværelse er i Thailand, hvor en dansk præst
tiltrådte i november 2017.

Gudstjenester

5. maj
2. s. e. påske
Nr. Asmindrup kirke
Ann Skov Sørensen
		
3 x konfirmation hhv. kl. 9.00, 10.15 og 11.30
12 maj
3. s. e. påske
Vig kirke kl. 10.30
Annette Berg
16. maj
St. Bededagsaften
Nr. Asmindrup kirke kl. 18.30
Ann Skov Sørensen
17. maj
St. Bededag
Konfirmation Vig kirke kl. 10.30
Annette Berg
19. maj
4. s. e. påske
Vig kirke kl. 10.30
Annette Berg
26. maj
5. s. e. påske
Nr. Asmindrup kirke kl. 10.30
Jens Kirk Wandall
30. maj
Kr. Himmelfartsdag
Konfirmation Vig kirke kl. 10.30
Annette Berg
2. juni
6. s. e. påske
Nr. Asmindrup kirke kl. 10.30
Annette Berg
		
Skumringsstund Vig kirke kl. 17
Annette Berg
9. juni
Pinsedag
Nr. Asmindrup kirke kl. 10.30
Ann Skov Sørensen
		
Vig kirke kl. 10.30
Annette Berg
10. juni
2. pinsedag
Fælles friluftsgudstjeneste Vig præstegårdshave kl. 11
			
Ann Skov Sørensen/Annette Berg
16. juni
Trinitatis
Nr. Asmindrup kirke kl. 10.30
Ann Skov Sørensen
23. juni
1. s. e. trinitatis
Vig kirke kl. 10.30
Annette Berg
30. juni
2. s. e. trinitatis
Nr. Asmindrup kirke kl. 10.30
Ann Skov Sørensen
7. juli
3. s. e. trinitatis
Vig kirke kl. 10.30
Annette Berg
14. juli
4. s. e. trinitatis
Nr. Asmindrup kirke kl. 10.30
Henrik Bach
21. juli
5. s. e. trinitatis
Vig kirke kl. 10.30
Annette Berg
28. juli
6. s. e. trinitatis
Nr. Asmindrup kirke kl. 10.30
Annette Berg
Kirkebladet for Nørre Asmindrup og Vig sogne. Ansvarshavende redaktør Annette Berg. Tryk: Trundholm Tryk, 4560 Vig

