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Bøn og
varme hveder
i konfirmandstuen
s. 7

Annette Berg, sognepræst Vig sogn, Vig-Nr. Asmindrup pastorat.

Du er noget helt særligt
Netop de ord valgte én af
mine konfirmander forleden som de ord, der skal stå
på hendes ikon-altertavle,
som konfirmanderne skal
dekorere og male til næste
konfirmand temadag d. 3.
marts.
Det er bibelens klare pointe og budskab – at ja, du er
noget helt særligt – akkurat
som også din næste er det...
vedkommende du ikke bryder dig om, er det… ham eller hende, der har påført dig
smerte, er det.

Vig kirke

Nr. Asmindrup kirke

Egebjerg kirke

Søndagscafé og
Grundlovsmøde
5. juni
s. 11

Ethvert menneskeliv er
guddommeligt, unikt, særligt
– skabt af Gud - det eneste,
der er - dette menneskebarn
- på lige bestemt dette tidspunkt i menneskehedens historie - dette øjeblik vil aldrig
i al evighed kunne gentages.
Mennesket er blevet til i/af
kærlighed, og formålet er
alene kærlighed.
Selv bliver jeg aldrig træt
af både Det gamle og Det
nye Testamentes stædige insisteren på denne unikhed,
og denne skabthed fra Skaberens hånd.

ANNETTE BERG

»Hvad er da et menneske,
at du husker på det, et menneskebarn, at du tager dig
af det? Du har gjort det kun
lidt ringere end Gud, med
herlighed og ære har du
kronet det«,
Salmernes bog, kapitel 8.

I skrivende stund har der
været mange dødsfald i Vig
sogn allerede i dette nye år.
Og om det er Tove på 95 år,
Birgitte på 53 år, eller en anden - så er det en vidunderlig
gave, at få lov til at være medvandre på alle de livsrejser, vi
får lov at følge hver især. Det
ER unikt hver gang. Og jeg
håber aldrig, at det at være
en del af hinandens liv bliver
en rutine, en gentagelse uden
saft og kraft.
Fortsætter på næste side.
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Fællesarrangementer

Tak for hvert et dyrebart
øjeblik, kære medvandrer!
Du er noget helt særligt. Om
du vælger at din rejse skal
gå i en anden retning end
min, gør dig ikke mindre
betydningsfuld i mine øjne,
tværtimod. Tak for dit mod
til at blive den, du er - med
det, der er dig.
Jeg vil med Halfdan Rasmussens ord ønsker jer alle
et velsignet og smukt forår,
og byde varmen og de nye,
spæde, stærke spire velkommen - også alt det nye,
der skal ske i vores lille pastorat:

Jeg tror, der ligger et barn dybt inde
i alle levende ting, der gror,
et barn, der er som en fuglevinge,
en lille gud, der er evigt stor.
Jeg tror, han danser i altings hjerte.
Jeg tror, han hviler i altings vækst.
Og alle underes under er det,
at han er ordløs og altings tekst.
Han er i spurvenes sang i hækken,
i solsortfløjt og i hundeglam.
Og hvis du lytter til tudsens kvækken
og lammets brægen, så er det ham.
Han er i regn og hvor støv må tørste.
I vandets rislen. I træets saft.
I alt det mindste. I alt det største:
Den mindste enhed. Den største kraft.
Hør, blæsten synger din sang, veninde!
Se, træet blomstrer på barnets bud!
Jeg tror, der lever et barn dybt inde,
en kraft, som aldrig kan drives ud.
Halfdan Rasmussen, 1958

Indsamlingsprojekt 2016
Provstiets indsamlingsprojekt 2016 i kirkerne i Odsherred. Vi skal i år samle ind til
Danmissions Fremtidsbørn. Indsamlingen begynder ved Kristi Himmelfart og løber
året ud. Plakater og omtale vil være at finde i våbenhusene.
Tak for hver en gave.
Folkekirkens Mission Ods-Skippinge, bankkonto: 0537 - 0000499013
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Det sker

MARTS
10.03. KL. 09.30-11.30:
TORSDAGSTRÆF
15.03. KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
30.03. KL. 14.30:
SACRED DANCE VIG
PRÆSTEGÅRD
APRIL
05.04. KL. 19.00:
FÆLLES MENIGHEDSRÅDSMØDE
NR. ASMINDRUP
PRÆSTEGÅRD
07.04. KL. 09.30-11.30:
TORSDAGSTRÆF
07.04. KL. 20.00
MUSIKMESSE VIG KIRKE
MED DEN RYTMISKE
HØJSKOLE
28.04. KL. 09.30-11.30:
TORSDAGSTRÆF-UDFLUGT
MAJ
17.05. KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
26.05. KL. 17.00:
SPAGHETTIGUDSTJENESTE
VIG KIRKE
SPISNING I
PRÆSTEGÅRDEN

2. påskedag
- mandag d. 28. marts

Carl Nielsen
koncert
kl. 15.00 i Vig kirke ved Malena Rønnow Hausmann,
sang og Britt Krogh Grønnebæk, pianist.
Læs meget mere via
www.vigkirke.dk
Gratis entré.

Gospel koncert
Kr. Himmelfartsdag
– torsdag d. 5. maj kl. 19.30 i Vig kirke
DEBBIE CAMERON OG
”THE SOUND OF GRACE” GOSPELKOR
Entré: 100 kr. (ex. gebyr) - billetter købes via www.billetnet.dk
Koncert menu kan bestilles via Vig bio café: tlf. 5931 5146
Koncerten er arrangeret i samarbejde med www.vigfestival.dk
Livsglade Gospelsange, alt fra traditionelt til egne kompositioner, fortolket og dirigeret af Debbie - datteren af den
afdøde Etta Cameron, der fik Ridderkorset for hendes bidrag
til den danske musikkultur.
Med ”grace” mener Debbie Guds nåde, som hun med hendes
musik får os alle til at fejre.
Koncert fra kl. 19:30 - 20:30.

Herre, vor Herre!
Hvor herligt er dit navn
over hele jorden,
du som har bredt din
pragt ud på himlen!
Det gamle Testamente,
salme 8
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Vig Sogn

2. pinsedags gudstjeneste
i Vig præstegårdshave ved sognepræsterne Ann og Annette med efterfølgende frokost (50 kr. inkl. drikkevarer).
Tilmelding ikke nødvendigt.

Fra Menighedsrådet: Annette Berg
Søndag den 31. januar
2016 havde Annette sin første højmesse efter at hun
er vendt tilbage til embedet
igen. Det var dejligt at sidde i
kirken og hører dåbs ritualet
og senere prædiken, men allermest dejligt var det, at Annette igen fyldte kirkerummet på den særlige måde,
hun formår at gøre det kristne budskab nærværende og
vedkommende på.
Der var mange besøgende
og alle nød vi englestemmer,
dåb og Annette. Efterfølgende var der kaffe/te med Monas småkager der smager,
i våbenhuset. En god velkomst for Annette.

Men jeg vil ikke undlade
at nævne at det har været 6
turbulente uger som vi har
været igennem. Dels det at
skulle have en holdning til
Annettes udtalelse og så den
mediedækning som et eller
andet sted er forståeligt, men
bestemt belastende, hvis jeg
sagde nej til et interview ringede de videre rådet igennem. Vi var heldigvis enige
om at vi ikke ville udtale os,
og den linje har vi holdt og så
taget snakken internt.
Det var ikke lige den måde
vi havde tænkt at byde vores nye præst velkommen
på, men man må sige at Ann
Skov Sørensen har taget de

Der vil løbende blive arrangeret hverdagsgudstjenester,
sangeftermiddage, nærværstræning, minikonfirman-undervisning og andet forskelligt, som ikke har været omtalt
her i kirkebladet.
Det er muligt at modtage info via mail ca. hver 14. dag ved
at komme med på Vig kirkes fælles mail-liste, sms-liste, eller
via facebook.
Send en mail eller sms til mig desangående, og vi finder ud
af det praktiske: annb@km.dk – mobil 24 26 00 33.
På herlige gensyn, Annette-præst
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udfordringer flot. Ann er arbejdsmæssigt blevet kastet
ud i en del flere opgaver en
beregnet, grundet Annettes
exits. Stor TAK til Ann.
I hele december måned
havde vi Kirsten som vikar
præst og hun klarede konfirmander og de andre opgaver
der skulle løses i en kirke december måned. Tak til Kirsten.
De kirkelige handlinger varetages nu af vores 2 præster,
se indlægget om fordelingen
under Nr. Asmindrup. Så nu
er der atter rolige tilstande i
Vig og det er vi meget glade.
Tak til dem der har hjulpet
og støttet.
Ann West
Menighedsrådsformand

FÆLLES-SIDE VIG-NR. ASMINDRUP

Diakonipræst
I forbindelse med præsteskiftet i Nr. Asmindrup er
der foretaget en ændring i
stillingsbetegnelsen, idet
den nye sognepræst både
er præst i Vig-Nr. Asmindrup
pastorat og diakonipræst
på provstiplan med 50 % til
hver opgave.
Der foregår i disse år en
spændende proces, hvor
vi i forbindelse med udviklingen i samfundet søger at
tilpasse kirken på landet til
en virkelighed, som i et vist
omfang er præget af centralisering på alle områder
og fraflytning. I den forbindelse synes der også at være
et stigende behov for et kirkeligt socialt arbejde med
etablering af fællesskaber

af forskellig art, hvilket i
kirkeligt sprogbrug betegnes diakoni.
Da det enkelte sogn ikke
kan løfte det diakonale ansvar alene, giver det god
mening at etablere et samarbejde herom på provstiplan
og finde ud af, hvilke behov
der måtte være i dag for diakonalt arbejde i landsogne.
Det er dette arbejde, som
den nye præst i Nr. Asmindrup skal bruge halvdelen af
sin arbejdstid på.
Da det tidligere hørte med
til stillingen at sørge for betjeningen af Amtshospitalet
med gudstjenester i kirken
og på Sikringen samt besøgstjeneste i de forskellige

huse, er der ikke tale om nogen større ændring. Men da
Amtshospitalet i tidens ånd
er centraliseret bort, har vi
set muligheden for at udvikle det diakonale arbejde
som en del af Nr. Asmindruppræstens arbejde, så der stadig kunne være grundlag for
at have en præst boende i
sognet.
I forhold til embedsvaretagelsen i Vig-Nr. Asmindrup
pastorat, bliver den fremtidige fordeling således, at 1/3
af tiden varetager Ann Skov
både Nr. Asmindrup og Vig
sogne og 2/3 af tiden varetager Annette Berg både Vig og
Nr. Asmindrup sogne.
Niels Arnberg, provst
Ods-Skippinge provsti

Det er med spænding og gode forventninger, at vi går fremtiden i møde i Vig-Nr.
Asmindrup pastorat, hvor samarbejdet vil blive udvidet.
Fordelingen mellem vore to præster vil gå på skift, sådan at Ann passer begge sogne
i én uge, og derpå passer Annette begge sogne i to på hinanden følgende uger.
Om søndagen er der én gudstjeneste i enten Vig eller i Nr. Asmindrup.
Til de store højtider vil der være gudstjeneste i begge kirkerne.
Og derudover vil der blive arrangeret hverdags gudstjenester på skift i de to sogne.
Vi har planer om af og til at lave fælles gudstjenester, hvor begge sognepræsterne
vil være ”på” samt også begge hold personaler, så vi får mulighed for at højne både
menighedsfællesskab, sang og musik.
To gange om året er der fælles offentligt menighedsrådsmøde for Vig og Nr. Asmindrup menighedsråd.
Første fælles menighedsrådsmøde bliver tirsdag d. 5. april kl. 19.00 i Nr. Asmindrup
præstegård.
Alle er velkomne!
Og hvad der kommer af andre gode samarbejdsidéer, må tiden vise.
Har I forslag, ønsker eller andet, så hold jer ikke tilbage!
Menighedsrådsformændene og sognepræsterne i Vig og Nr. Asmindrup
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Tårnet i Nr. Asmindrup kirke

Det sker

MARTS
Påskedag d. 27.3. kl. 10.30:
Fløjtenist Isabella
Julia Stokholm
Hübener deltager i
Gudstjenesten.
APRIL
7.4. kl. 14.00:
Sognets eftermiddag
- Ann Skov Sørensen
fortæller i ord og
billeder om sine rejser
og ophold i Kina og
Hongkong.
21.4. kl. 18.30:
Bøn og varme hveder.
MAJ
24.5. kl. 17.00:
Gud og dermed pasta.

Menighedsrådsmøder:
5. april 2016 (fælles med Vig)
3. maj 2016
Alle møder afholdes i præstegårdens konfirmandstue kl. 19.
Møderne er offentlige og alle
er velkomne!

Kærlighed fra Gud
er det store bud,
er det eneste, jeg ved;
bliv i kærlighed,
og du har Guds fred,
thi Gud selv
er kærlighed!
Jens Schjørring 1854
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Knud Larsen og Henrik Flink fulgtes en forårsdag i 2014
op i tårnet i Nr. Asmindrup kirke.
Heroppe har håndværkere, der gennem årene har udført
arbejde på kirken, skrevet deres navne på murværk og træværk. Den ældste inskription er fra 1901 og den nyeste fra
2011.
Tårnet rummer også tidligere tiders klokke-åg og -knebler
og de gamle ringeregler fra den tid hvor ringningen foregik
manuelt, kan man også finde her.
Knud Larsens billeder vil i løbet af foråret kunne ses i våbenhuset og i forbindelse med gudtjenesten d. 21.4.2016
kl. 18.30 vil det være muligt at besøge tårnet og måske finde
andre interessante inskriptioner!

Nr. Asmindrup Sogn

Indskrivning til minikonfirmandundervisning
D. 24.5. holder vi gudstjeneste under overskriften "Gud og dermed pasta" Gudstjenesten
er for børn og forældre i alle aldre og efter gudstjenesten er der fællesspisning og tilmelding
til efterårets minikonfirmandundervisning i konfirmandstuen.
Minikonfirmandundervisningen er hovedsageligt for de børn der begynder i 3. kl. i august
2016, og vil finde sted hver torsdag fra d. 6. oktober til d. 8. december kl. 14.30-16 - dog
undtaget d. 20. oktober, hvor vi holder efterårsferie.
Som ny sognepræst er det svært for mig at vide, om der er nogen i sognet, der gerne
vil have besøg af præsten. Kender du nogen eller vil du selv gerne have besøg er du
velkommen til at ringe til mig på 26 13 5939 eller skrive til ANSS@km.dk.
Døren i præstegården står også åben, så kommer du forbi og har lyst til en snak og
en kop kaffe er du velkommen.

Bøn og varme hveder - 21.4. kl. 18.30
Som optakt til St. Bededag mødes vi i kirken til en kort gudstjeneste og spiser derefter
varme hveder i konfirmandstuen.
I forbindelse med gudstjenesten vil der være mulighed for at komme en tur op i kirketårnet.
Se særskilt beskrivelse.

Gud og dermed pasta - 24.5. kl. 17.00
Gudstjeneste for børn og forældre i alle aldre.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning og tilmelding til efterårets minikonfirmandundervisning i konfirmandstuen.

Konfirmation
Søndag d. 1. maj 2016 kl. 10.30 er der konfirmation i Nr.
Asmindrup kirke og i år er der ikke mindre end 18 konfirmander!
Det bliver en festlig dag.
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Nr. Asmindrup Sogn

Fastelavn
D. 7.4. blev der fejret fastelavn dels i kirken og dels i præstegården. Det var det første
arrangement der blev holdt fælles med Nr. Asmindrup bylaug og det gik ikke stille for sig!
Under gudstjenesten begyndte den gamle døbefont pludselig at tale, i gården foran præstegården blev der slået katten af tønden og kattekonger og -dronninger blev kåret. Bagefter
var der hygge med sandwich, slik og fastelavnsboller i konfirmandstuen.
Omkring 70 mennesker var mødt op, så der var trængsel og god stemning.
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Det sker

MARTS
02.03. KL. 12.00-14.30
ÅBEN SKOLE
PÅSKENS FORTÆLLING
13.03. KL. 10.00-14.00
INDSAMLING TIL
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
24.03. KL. 19.30
NADVERGUDSTJENESTE
25.03. KL.10.00
LITURGISK GUDSTJENESTE
27.04. KL. 10.00
PÅSKE OG
FESTGUDSTJENESTE
APRIL
05.04. KL. 19.00
MENIGHEDSRÅDSMØDE
10.04. KL. 9.15
KIRKE OG KRO
24.04. KL. 11.00
KONFIRMATION
MAJ
16.05. KL. 11.00
UDENDØRS
PINSEGUDSTJENESTE
OG FROKOST
JUNI
05.06. KL. 14.00
SØNDAGSCAFÉ OG
GRUNDLOVSMØDE
Når jeg ser din himmel,
dine fingres værk,
månen og stjernerne,
som du satte der,
hvad er da et menneske,
at du husker på det,
et menneskebarn,
at du tager dig af det?
Det gamle Testamente,
salme 8

Med thomaskravet står vi her,
med tvivlens skæl for øjets skær langfredags angst i mindet.
Du kender, Gud, vor splittethed,
vor længsel mod dit lys, din fred
og kulden dybt i sindet.
Vi tror på det, vort øje ser:
det kendte, sikre - intet mer en jordfødt, bundet viden.
Du under os en evighed,
et liv, som ingen grænser ved;
men dage dør i tiden.
I dybet under stenet jord
må tjørnen søge vandets spor
med blinde, hvide rødder.
Vi famler skræmt i gravens skød,
men ser kun naglegab og død
og sår på dine fødder.
Da kommer du igen til os
- hver lukket dør, hver tvivl til trods med ord, vi kan fornemme.
Bag det, som vore øjne ser:
lidt vin, lidt brød - og intet mer!
dér hører vi din stemme.

Arne Hauge Sørensen

Her er det tunge glædesbud,
hvis pris, min Herre og min Gud!
til bunds du selv kun kender.
Her får du for dit liv, dit blod
min thomastro, mit svage mod
- og gir mig dine hænder.
Joh 20,24-29
Lisbeth Smedegaard Andersen 1988.

Åben Skole og påske
onsdag den 2. marts
Den dag og efter aftale med Egebjerg skole besøger skolens
børn kirken, hvor de skal lære hvad påske er. Det vil ske
i form af en såkaldt påskevandring, som Caroline Højland
vil stå for. Dvs. en form for rollespil, hvor alle, både børn og
voksne, bliver udstyret med kostume og rekvisitter. På vandringen gennemspilles påskens begivenheder med brug af
alle sanser. Dvs. vifte med palmegrene, smage vinen og brødet Jesus delte med sine venner skærtorsdag, mærke træet
fra korset og sammen skubbe den store sten, der dækkede
gravhulen til side.
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Egebjerg Sogn

Forårstur både til Kirke og Kro
10. april er der atter kirke og kro. Årets første. Denne gang
skal vi i det tidlige forår til gudstjeneste i Tveje Merløse kirke.
Efter gudstjenesten spiser vi frokost på restaurant Vadestedet, hvor en stor frokostbuffet koster 175 kr. men hvor
der også er andre muligheder.
Tveje Merløse kirke

Konfirmation
I år er der kun 5 konfirmander der skal konfirmeres. Det sker søndag den 24. april kl. 11.00
i Egebjerg kirke. Vi glæder os til den store dag!

Her 5 friske konfirmander på konfirmandtur til Roskilde Domkirke.
De glæder sig til deres konfirmation;
Fra venstre ses: Søren, Johan, Andreas, Sejer og Jakob.

Pinsegudstjeneste og frokost
2. pinsedag er der udendørs pinsegudstjeneste i Egebjerg
præstegårdshave kl.11.00 med efterfølgende frokost.
Husk evt. et varmt tæppe. Er vejret dårligt rykker vi indendørs.
Frokost inkl. drikkevarer koster 50,- kr.

10

Egebjerg Sogn

Søndagscafé og Grundlovsmøde 5. juni
”Folkekirken - trossamfund eller religions paraply?
”Vor tro er ej på hvad som helst, man kristendom vil kalde”,
skrev Grundtvig, men blev selv ophav til den forestilling, at
folkekirken er en neutral ramme omkring de religiøse strømninger i folket, som på hans tid var en homogen størrelse. Han
forudså ikke religionskritikken, nyreligiøsiteten, new age,
transcendental meditation, mindfulness, Scientology, islam
og - vigtigst - han forudså ikke tabet af historisk bevidsthed
og kristen tradition. Spørgsmålet er nu, om folkekirken er en
Johannes H. Christensen
kristen kirke, eller en skal omkring alskens religion?
Johannes H. Christensen, tidligere sognepræst ved
Skovshoved kirke og skarp debattør i aviserne vil tale om ovennævnte.
Eftermiddagen begynder kl. 14.00 med en kort gudstjeneste hvor Joh. H. Christensen prædiker og er vejret godt holdes foredraget i haven.

Indsamling til Folkekirkens nødhjælp
Når krig og konflikter driver millioner af mennesker på flugt, når oversvømmelser forårsager død og ødelæggelse, eller når langvarig tørke fører til sultkatastrofe, rammes
kvinder og børn hårdest.
Søndag den 13. marts inviterer Folkekirkens Nødhjælp igen alle sogne i Danmark til at
samarbejde om en fælles og meget konkret opgave for at hjælpe andre.
Vi i Egebjerg er atter med og vil igen i år yde vort bidrag.
Ønsker man at være indsamler, kan man kontakte Didde Dich telefon 59 32 84 66 eller
Michael Nissen på telefon 59 32 81 99.
Nyt fra menighedsrådet

Vi har i forbindelse med det
nye kirkeår foretaget den årlige konstituering af menighedsrådet. Det medførte ikke
til ændringer. Menighedsrådet ser derfor således ud:
Formand: Per Kragh, Næstformand: Didde Dich, Kasserer:
Henrik Danielsen, Kirkeværge: Frede Hansen, Kontaktperson: Michael Nissen, Menige
medlemmer: Hanne Lerstrup
Pedersen og Lene Sørensen.
Derudover er diverse udvalg
besat, også med suppleanterne - kig på hjemmesiden
www.egebjergkirke.dk.

Vi nærmer os jo menighedsrådsvalget i efteråret – Vi vil
i menighedsrådet derfor opfordre alle interesserede til
at møde op, når vi holder orienteringsmøde til efteråret.
Meget tyder på, at vi kan få
brug for nye kræfter.
Jeg taler nok på alles vegne,
når jeg påstår, at vi har et af
landets ”hyggeligste” menighedsråd, hvor alle beslutninger tages ved aftale
og ikke afstemning.
Vi er jo dem, der sørger for
at vores præst Michael Nissen har de bedste rammer

til sit virke både i kirken
og i sognet. Vi er dem, der
sammen med Michael arrangerer spændende foredragssøndage, koncerter og
andet. Vi står for vedligeholdelse af kirke og præstegård,
er arbejdsgivere for vores
dygtige og kompetente personale, og så har vi selvfølgelig ansvaret for at kirkens
økonomi hænger sammen.
Spændende arbejde, der
gør en forskel. Alle ønskes
et dejligt forår.
Per Kragh / Formanden.
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Gudstjenester
DATO

1)

NR. ASMINDRUP

6. MARTS

MIDFASTE

13. MARTS

MARIÆ BEBUDELSE		

VIG

EGEBJERG

10.30 AB		

20. MARTS

PALMESØNDAG

24. MARTS

SKÆRTORSDAG		

10.00 MN

10.30 AB

09.00 MN

10.30 AS		

10.30 MN

16.00 AB

19.30 MN

25. MARTS

LANGFREDAG

10.30 AB		

10.00 MN

27. MARTS

PÅSKEDAG

10.30 AS

10.00 MN

10.30 AS

10.30 AB

28. MARTS

2. PÅSKEDAG

3. APRIL

1. S. E. PÅSKE		

15.00 KONCERT

10.30 IW

10.30 AB

10.00 MN

10. APRIL

2. S. E. PÅSKE

17. APRIL

3. S. E. PÅSKE		

10.30 AB

22. APRIL

BEDEDAG		

10.30 AB

24. APRIL

4. S. E. PÅSKE

10.30 AS		

1. MAJ

5. S. E. PÅSKE

10.00 AS 		

5. MAJ

KR. HIMMELFART		

10.30 AS		

09.15 KIRKE OG KRO
10.00 MN
10.00 MN

1)

11.00 MN
10.00 MN

1)

10.30 AB 1)

2)

10.30 IW

8. MAJ

6. S. E. PÅSKE

10.30 AB		

09.00 MN

15. MAJ

PINSEDAG

10.30 AS

10.00 MN

16. MAJ

2. PINSEDAG		

22. MAJ

TRINITATIS

29. MAJ

1. S. E. TRINITATIS		

KONFIRMATION

2)

10.30 AB
11.00 AS/AB

10.30 AS		
10.30 AB

11.00 MN
10.00 MN
10.00 MN

19.30 KONCERT

Adresser

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.

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

Besøg på sygehuset
Kontakt venligst din sognepræst.

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
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.

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

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

