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VIG KIRKE

NR. ASMINDRUP KIRKE

EGEBJERG KIRKE

Ord fra præsten
SOGNEPRÆST MICHAEL NISSEN · EGEBJERG KIRKE

JU
N

I 
· J

U
L

I 
· A

U
G

U
ST

 2
00

8 
·  

N
U

M
M

E
R

 3
 · 

 3
3 

Å
R

G
A

N
G

fortsættes side 2

Gudstjeneste
i Klint
Kalkbrud

Fælles koncert
Vig og
Egebjerg s.s.

Det er rent faktisk temmelig
farligt at leve.

Hvorfor er det så det ?
Jo, det er farligt at leve,

fordi vi dør af det en dag.
Det er måske ikke noget,

vi sådan går og tænker over i
det daglige trummerum.

Når alt går som det skal,
imellem opvask og arbejde,
så tænker vi som sådan ikke
over, at det er livets konse-
kvens.

Det skal vi heller ikke.
Men inderst inde der ved

vi det alligevel godt, bevidst
eller ubevidst, ung som
gammel,  at menneskeliv er
som græssets og blomstens i
enge.

Vi deler samme skæbne.
Men græsset og blomsten

ved det ikke, at det en dag
skal dø og visne.

Det ved vi.
Det er forskellen og

derfor sikrer vi os så godt vi
kan, hvis vi da ikke har givet
op på forhånd.

De nye templer
Men er man ovenpå og har
man overskud, så gør de
fleste i hvert fald, hvad de
kan for at sikre sig.

Måske løber man, så man

Det er farligt at leve

MICHAEL NISSEN

bliver helt blå i hovedet af
det. Måske trimmer  man sig
i et af de fitnesscentre, der
skyder op overalt, som er
vor tids templer.

Måske gør man noget
andet for at holde sig i form.
Og det er der jo heller ikke
noget galt i.
Tværtimod,  så er det jo godt
at røre sig .

Måske spiser man tilmed,
hvis man går meget op i det,
helsekost og økologisk.

Måske får man fedtsug-
ninger  og ansigtsløftninger
og brystløftninger, for at
holde alderens spor på af-
stand  og så alligevel!

Alligevel, trods  alle ihær-
dige anstrengelser på nær-
mest at gøre os selv udøde-
lige, så    kan der alligevel
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FORTSAT

godt være en fornemmelse,
en lille angst inderst inde
måske.

Hvorfor?
Jo, fordi vi ved det jo som

sagt godt,  trods al vores
fortrængning,  at på få sekun-
der kan det hele ændre sig.

Alt det, vi så ihærdigt har
bygget op for at sikre os på
den ene eller anden måde.

Alt har sin stund
Alt  menneskeskabt kan når
som helst  styrte sammen,
også selvom der til enhver
tid er profeter, der vil hæv-
de det modsatte.

Liv kan gå i stykker på
splitsekunder .

Som det siges i prædi-
kerens bog i det gamle Tes-
tamente;

Alt har sin stund og hver
en ting under himlen sin tid.
En tid til at fødes og en tid til
at dø. Det er vore vilkår.

Eller som salmedigteren
Gustava Brandt siger det  i
en salme:

” Tænk at livet koster livet
det er altid samme pris”,
men netop derfor,  som
Gustava siger det, kom med
glæde  hvis det er muligt, og
vær til stede  i det liv der nu
engang er dit.

Kun en ting står urokkelig
fast  uanset hvad der så end
sker  i denne vores evigt
foranderlige verden  og det
er Guds ord.

Det er altid det samme.
Uforanderlig.
Ordet som er synligt og

virkeliggjort i og med Kris-

tus,  hans liv, død og opstan-
delse .

Ikke alle kors er ens. Liv
kan være så forskellige.

Nogen er heldige og fød-
es på livets solside. Andre er
måske ikke  så heldige og
har eller får måske et svært
liv.

Det er heller ikke alt,  vi
kan forstå og give et svar på.

Hvorfor liv og skæbner
kan være så forskellige.

Guds kærlighed
Men en ting vi sikkert ved:

Det er,  at Ordet er Guds
kærlighed. Derfor, lyder
evangeliet stadig, takket
være Helligånden.

Det lyder den dag i dag,
ind i vort så skrøbelige og
sårbare menneskeliv.

De ord Gud sagde til os i
vores dåb,  at hvad der end
sker,  uanset hvordan vort
liv det vil forme sig og bli-
ver,  så vil jeg din Skaber
altid være med dig  i Jesu

navn, alle dine livs dage
indtil verdens ende.
Men hvad nu, hvis det hele
alligevel  ramler, måske
fordi sygdom, savn, tvivl,
sorg  tager modet fra os.
Ja så er står en ting  stadig
fast og uændret.

At Gud,  at Guds Nåde er
den klippe vort liv er grun-
det på.For Gud er og Gud vil
altid  i Jesu navn være din og
min mulighed. Ikke kun i
dag,   hvor vi måske tror og
synes, at vi har så ufat-telig
mange muligheder at vælge
imellem, men  også den dag
vi indser, at vi ingen mulig-
heder har.

Så er Gud.
Så er Gud stadig tilstede i

al sin kærligheds rigdom i
Ordet som er Kristus.

Han, som det siges i en
salme,  som i skok vil
forlade dig og mig alle vore
synder. Han som råder på al
vor elendighed bod. Han
som kender vor skabelses
gåde og som derfor altid
kommer støvtrådeværket,
dvs. dig og mig i hu.

God sommer!

VANDRINGSMANDEN AF
ARNE HAUGEN SØRENSEN.

MICHAEL NISSEN
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Vig Sogn

Det sker

Vi er en gruppe på cirka 20
mennesker, som gennem tre
år har deltaget i salmemara-
ton, og i løbet af disse tre sæ-
soner har vi sunget os igen-
nem hele salmebogen.

 Det har været spænden-
de, berigende og også sær-
deles fornøjeligt. Vi er nok
alle lidt stolte af at have gen-
nemført projektet, og her
skal der lyde en varm tak til
Lars Andersen, som på sik-
ker vis har ført os gennem
hele salmebogen. Det har
vær-et spændende at lære de
mange nye salmer at kende,
og der er mange, som man
allerede er blevet fortrolig
med og er kommet til at hol-
de af. Der er naturligvis også
en del ældre, tunge salmer,
hvor man spørger sig selv,
om de nogensinde bliver
brugt. Men så er der jo alle
de mange velkendte, hvor
det tydeligt kunne høres på
sangen, at det er nogen,
man er fortrolig med.

Den signede dag
Som en naturlig fortsættelse
er vi blevet opfordret til at
starte en salmestafet ved at
vælge en særlig yndlings-
salme, skrive lidt om den og
sende stafetten videre. Vi
har ikke været i tvivl om, at
det er Grundtvigs: „Den
signede dag“, nr. 402. Det er
en sal-me, der har fulgt os
gennem hele livet, og den

Vi har sunget alle salmerne
- og starter en stafet

passer både i sorg og glæde.
Den er skrevet 1826 i anled-
ning af tusindåret for kri-
stendommens komme til
Danmark Vi er så heldige, at
bo midt i Vor Herres natur,
og salmen skildrer jo netop
som så mange andre af
Grundtvigs salmer solens
gang på jord-en, dagens og
årstidernes vekslen, som vi
følger meget med i. Man får
et ekstra løft, når man op-
lever solen stå op, og føler
sig også kysset med guld i
mund af den liflige aften-
røde. Når man synger sig
igennem hele salmebogen,
er Grundtvig digteren over
alle, og hans salmer synes
som små „oaser“. De er
meget beskrivende, og han
er en sand „ordmaler“, som
tit for rimets skyld laver ord,
som man lægger mærke til
og udmærket forstår.

Stafetten
Salmen har en dejlig melodi
af Weyse, der passer godt til
teksten og er let at synge, og
da melodien netop også er
en meget vigtig del af en sal-
me, vil vi gerne give stafet-
ten videre til vor organist
Claus Hagen Petersen.

CHRISTA OG NIELS JACOBSEN, VIG LYNG

JUNI

08.06  KL. 17.00:
SKÆRSOMMER
GUDSTJENESTE

29.06  KL. 14.00:
SOMMERKONCERT I
SAMARBEJDE MED
EGEBJERG SOGN I
EGEBJERG PRÆSTEGÅRD,
SE SIDE 10.

JULI

03.07 TIL 05.07  KL. 12.00-
18.00:
KIRKETELTET ER ÅBENT
PÅ VIG FESTIVAL

AUGUST
03.08  KL. 11.00:
MUSIKGUDSTJENESTE

05.08  KL. 08.30:
SOMMERUDFLUGT I
SAMARBEJDE MED NR.
ASMINDRUP SOGN, SE
SIDE 6.

17.08  KL. 11.00:
FRILUFTSGUDSTJENESTE
I KLINT KALKBRUD MED
MADKURV I DET GRØNNE

20.08  KL. 19.00:
OFFENTLIGT
MENIGHEDSRÅDSMØDE I
VIG PRÆSTEGÅRD
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Vig Sogn

Mini-konfirmandundervis-
ningen er nu atter i fuld
gang hver uge i præstegår-
den, tirsdage 14-16. For 4.
klasses alderstrin om-
kredser vi på nutidig og
nuanceret vis temaet Gud
og det guddommelige – i
øjenhøjde og i mødet med
børnene med de erfarin-
ger, de har – ud fra de
bibelske fortællinger,
salmer, traditioner og
udtryksformer, der hører
vores kristne kirke til.

Guldklumpeklub
Ydermere har en nystartet
Guldklumpeklub set
dagens lys. Dette er et
frivilligt tilbud som konfir-
mand-fortsættelse-aktivi-
tet, der fremover vil foregå
løbende alt efter efter-
spørgsel. Vi arrangerer i
fællesskab hygge-café-
aftener, fisketure, pizza/
video aften, biograftur,
vandretur, bål aften, telttur
og lignende. Idéerne er
konfirmanderne selv
kommet med, og der skal
nok komme flere hen ad
vejen.

Det er vores ønske, at vi
fortsat kan være et fristed
for de unge på et stærkt
fundament, hvor der kan
tales om alt, stort som småt
og hvor sang, bøn og
diverse kreative - fysiske
som åndelige udfoldelser -
kan finde sted.

Mini og
midier

største

ST. BEDEDAG:

                                                                   3. Række, bagest, fra ven-
stre: Andreas Dreier Andersen , Charlotte Mansfeldt
Rasmussen, Lasse V. Olsen, Philip Aguilar Larsen, Daniel
Schmidt, Tina Møller Madsen, Jasper Ardjuna Hessellund.
Rækken i midten: Jannik Lund Christensen, Sandy Peter-
sen, Kristiane Brun Hansen, Rasmus Olsen, Mikala Mainz
Olsen, Oliver Skjøt, Anne-Mette Møllnitz Holst, Ida Elsang
Poulsen,  Annette Berg (præst). 1. række: Pernille Larsen
Hansen, Mike Jedig Larsen, Natalia Mortensen, Kathrine
Keldebæk, Lasse Gottliebsen, Nanna Just Hahn.

           4. række, bagerst, fra venstre: Sandie van
Dijk Jørgensen, Jeffrey R. Bertelsen, Ida Bechmann Bjørn,
Mathias Olsen, Kamilla H. Stendal Andersen, Jakob
Bodholt Jensen, Jonas Larsen. 3. række: Sascha Hansen,
Bolette Treu Pihl, Aleksandra Hamelak. 2. række: Andreas
Lind Larsen, Sara Nielsen Sørensen, Oliver van Voss, Maria
Hansen, Sussie Hansen, Emilie Brisson Jørgensen,
Michael Dalsgaard Petersen, Camilla Jensen, Annette Berg
(præst). 1. række: Philip P. Bierdaszkiewiez, Christina
Holm Hansen, Daniel Mejdal Mortensen, Sofie Alstrup
Jensen, Per K. Jacobsen, Josefine Wezelenbürg Koch.

KR. HIMMELFARTSDAG:
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Til efteråret skal der vælges
medlemmer til menigheds-
rådet, og to af det nuvæ-
rende menighedsråds
medlemmer fortæller her
om arbejdet i rådet, og om
det udbytte og de glæder,
de har haft af at være med:
Da jeg for otte år siden blev
valgt ind i Vig Menigheds-
råd var det af nysgerrighed,
men også fordi jeg synes, at
kirken er en vigtig del af
vor danske kultur. Jeg har i
de otte år været en del af
kirke/kirkegårdsudvalget,
hvor opgaverne har været
mange, lige fra indkøb af
maskiner i samarbejde
med graverne til beslut-
ning om opførelse af
graverfaciliteter, som vi
alle er glade ved. Jeg har i
tilgift mødt en flok utrolig
søde mennesker, som har
givet mig meget, og vi har
haft et fantastisk sam-
arbejde. Desuden har vi en
fantastisk engageret
sognepræst, som har
formået at komme med det
kristne budskab på en

Nyt fra menighedsrådet

Om at være med i menighedsrådet

ISABELLA HÜBENER

Musikgudstjeneste
Søndag den 3. august kl. 11
er Isabella Hübener med
ved gudstjenesten med sin
tværfløjte og sine smukke
toner; festlige, brusende
såvel som mere sagte og
stille.

BIRGIT NIELSEN

I ønskes alle en lys fyldt
sommertid med herlige
gensyn!

ANNETTE BERG, SOGNEPRÆST

HANS-JØRGEN KNUDSEN

BIRGIT NIELSEN

måde, jeg personligt er
meget glad for. Skulle du,
som læser dette blad, gå
rundt med et lille menig-
hedsrådsmedlem i „ma-
ven“, er det bare op af
lænestolen og melde dig
som kandidat til menig-
hedsrådsvalget 2008 - det
er anbefalelsesværdigt.

 HANS-JØRGEN KNUDSEN

Bag kulisserne
Som medlem af et menig-
hedsråd får du indblik i,
hvad der er „underneden“.
Du får en indsigt i kirkens
liv bag kulisserne, og du får
mulighed for at sætte dit
præg på de beslutninger,
der skal tages omkring
kirken, kirkegårdens og
præstegårdens liv. Samti-
dig får du indsigt i kirkens
økonomi, og hvordan det
hele hænger sammen. Det
har for mig været en spæn-
dende og lærerig periode.
En beslutning er ikke bare
en beslutning. Den skal
vendes og drejes og måske
høres i forskellige instan-
ser, inden beslutningen
kan føres ud i livet. Tingene

indenfor kirken er ikke
bare er så lige til og „ting
tar´ tid“. Det har været en
frodig periode med nye
tiltag, og ikke mindst
processen med byggeriet af
de nye graverfaciliteter har
været en udfordring for
rådet. Jeg har i hele perio-
den været sekretær for
menighedsrådet og har
siden 2001 været kirke-
værge. At være kirkeværge
er en gren af
menighedsrådsarbejdet,
som jeg synes rigtig godt
om, og en opgave jeg
fortsat gerne vil varetage
uden for menighedsrådet.
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Nr. Asmindrup Sogn

Det skerDet sker

AUGUST

05.08  KL .08.30:
SOGNEUDFLUGT

14.08  KL. 19.00:
SOMMERMØDE

17.08  KL. 11.00:
FRILUFTSGUDSTJENESTE
I KLINT KALKBRUD

20.08  KL. 19.00:
SOMMERKONCERT I
KIRKEN

21.08  KL. 14.00:
SOGNETS EFTERMIDDAG

31.08  KL. 10.00:
INDSKRIVNING AF KON-
FIRMANDER

SEPTEMBER

09.09  KL.19.00:
OPSTILLINGSMØDE I
PRÆSTEGÅRDEN TIL
MENIGHEDSRÅDSVALG

Sommerudflugt til
Nordsjælland

GURRE SLOTSRUIN. DER ER IKKE SÅ MEGET TILBAGE AF TIDLIGERE TIDERS PRAGT.
KONG VALDEMAR SIGES AT HAVE VÆRET SÅ STOLT AF SIT SLOT, AT HAN ENGANG
UDBRØD:  - LAD GUD KUN BEHOLDE SIT HIMMERIG, HAR JEG BLOT GURRE!

Sommerudflugten for Nr.
Asmindrup og Vig finder i
år sted tirsdag den 5.
august og går til den vest-
lige del af Nordsjælland
med besøg på Esrum
Kloster, Gurre Slotsruin og
på J. F. Willumsens Mu-
seum i Frederikssund.

Vi spiser frokost i Tikøb
Kirkes Sognegård og
drikker kaffe på Lynge Kro.

Til Esrum køres via
Rørvig-Hundested og hjem
gennem Hornsherred.

Der er afgang fra Vig For-
samlingshus kl. 08.10 og fra
Nr. Asmindrup Forsam-
lingshus kl. 08.30. Hjem-
komst ca. kl. 18.30.

Prisen for turen inklu-
sive frokost, kaffe og
drikkevarer er 250 kr.

Tilmelding skal ske
senest den 29. juni - til Eva
Jensen på tlf. 59 93 11 23, til
Sonja Asbjørn på tlf. 59 31
51 16 og til Henning Han-
sen på tlf. 59 32 40 76.

Esrum Kloster

Kast al jeres
bekymring på
Gud, for han
har omsorg for
jer.

1. Pet 5, 7
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Offerets århundrede

Henrik Jensen

Sommermødet i Nr. Asmin-
drup Præstegård holdes
torsdag den 14. august kl.
19.00 og bliver med histori-
keren Henrik Jensen. Han
vil med udgangspunkt i sin
bog ”Offerets Århundrede”
tale om et århundrede, der
mistede sin uskyld.

Henrik Jensen er lektor
ved RUC, kendt debattør og
forfatter.

Efter et fredeligt 19.
århundrede lagde det 20.
århundrede ud med en
verdenskrig, som blev den
største katastrofe i det
vestlige menneskes selv-
forståelse. Med George
Orwells ord forandrede
den med ét slag ”hele
livsånden og tempoet, folk
fik et nyt livssyn som
genspejlede sig i deres
politiske opførsel, mane-
rer, arkitektur, litteratur og
alt andet.”Mentalt set
befinder vi os stadig i
kølvandet på katastrofen
1914-45. Krigens grusom-
hed væltede det vestlige
menneske ned fra civili-
sationens ophøjede piede-
stal, hvorfra det ellers følte
sig hævet over alt. Og alle
de mere eller mindre
autoritære og patriarkalske
faderfigurer trimlede
omkuld. Vi kan ikke læn-
gere orientere os. Indhol-
det i tilværelsen og vores
identitet er forduftet.
Normopløsning

Vi lever i en tid med norm-
opløsning, hvor stadig flere
nægter at påtage sig det
ansvar og de forpligtelser,
der er forbundet med et
fællesskab. Stadig flere
fikseres i rollen som offer
og undviger bevidst et
personligt ansvar. Med
tidens evigt psykologiser-
ende menneskesyn er det
ikke svært at fremkalde
ofret i sig selv. Det ligger os
lige under huden: vi er ofre
for vore forældre, for
skolen, for jobbet, for
hospitalet, for trafikken, for
ægtefællen, for staten og
for samfundet i al alminde-
lighed. Eller vi er ofre for
sexisme, racisme og natio-
nalisme, ofre for de her-
skende skønhedsidealer,
for ”noget” indeni - følel-
ser, svagheder, mørkere
sider, drifter, drømme,
instinkter, energier eller
bare tørst.  Afstanden
mellem det 20. århundre-
des virkelige ofre og de
”velfærdsofre” som nu

fylder vore medier, er
karakteristisk for et år-
hundrede, hvor Gud døde.

Skal vi forestille os frem-
tidens samfund som en
bureaukratisk og teknolo-
gisk styring af en flok selv-
optagne ofre og evige børn
- eller findes der mere
holdbare sider af det
moderne menneske, som
vi bare glemmer at ‚ itale-
sætte‘.

Årets konfirmander:
Fra venstre ses Casper
Jespersen Larsen, Anton
Holst Andersen og Chri-
stian Nielsen sammen
med  sognepræsten Hen-
ning Hansen.
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Valg til menighedsrådet
Der skal være valg til
menighedsrådet den 11.
november, og derfor
indkaldes der nu til
opstillingsmøde i præste-
gården tirsdag den 9.
september kl. 19.00.

Er du interesseret i din
lokale kirke? Og kunne du
tænke dig at have indfly-
delse på det kirkelige liv i
Nr. Asmindrup Sogn? Så stil
op til menighedsrådsvalget
2008!

Menighedsrådet har
mange vidt forskellige
opgaver, der kort kan
beskrives således:

at være forvaltnings-
myndighed, at være ar-
bejdsgiver for de ansatte
ved kirken bortset fra

Nyt fra menighedsrådet

præsterne,
at beskytte kultur-

værdier (bygninger og
anlæg) ,og at være menig-
hedens repræsentanter i
den lokale styrelse af kirke
og kirkegård.

I menighedsrådsløftet
lover hvert medlem at ville
arbejde ”i troskab mod den
danske evangelisk-luther-
ske folkekirke, så den kan
byde gode vilkår for den
kristne menigheds liv og
vækst.”

Ved mødet bliver der
orienteret om Menigheds-
rådets arbejde i den for-
løbne periode og om
kommende opgaver.

Der bliver lejlighed ril at
opstille en kandidatliste til
valget. Hvis der kun ind-

kommer én kandidatliste,
bortfaldet valget, den 11.
november.

Vi håber, at mange vil
møde op.

Valgbestyrelsen består af
Eva Jensen, Anne Grenaa
og Margrethe Ølgaard.

Gærde på kirkegården
Gærde fra kapellet og mod
graverkontoret rettes op.

EGON NIELSEN

Adresser
Formand Egon Nielsen,
Viseren 1, 4560 Vig,
tlf. 59 32 44 25.
Kirkeværge
Ib Baagøe, Kollekollevej
20, 4572 Nr. Asmindrup,
tlf. 59 32 42 65, Træffes
bedst efter kl. 14.00.

Nr. Asmindrup Sogn

Sommerkoncert
Der er engelske sange,
arier og viser på program-
met ved sommerkoncerten
i kirken den 20. august kl.
19, hvor Tine Hagedorn-
Olsen, sopran, Vibeke
Bjergaard Aggeboe samt
pianist Eric Cumming
synger og spiller.

Fut, fut, fut
Ved Sognets Eftermiddag
den 21. august kl. 14.00 får
vi besøg af tre ”unger-
svende” , der har stor
erfaring med jernbaner –
lige fra Høng-Tølløse
Jernbane og til den Transsi-
biriske Jernbane.

De tre ”ungersvende” er fra
Høng og hedder Søren
Christensen, der er land-
mand, Ejvind Jensen, der
er tømrer, og Niels
Sveistrup, der er fhv.
Skoleinspektør. De tre
rejste med tog til Rusland,
Manchuriet, Kina, Nepal og
Indien og hjem med fly.

De fortæller i ord og
billeder om deres eventyr-
lige oplevelser.

Nye konfirmander
Søndag den 31. august er
der efter gudstjenesten kl.
10.00 indskrivning af
konfirmander i præstegår-
den. Dåbs- navneattest

medbringes. Undervisnin-
gen begynder tirsdag den
9. september.

Kirkekaffe
Efter gudstjenesterne 20.
juli og 11. august er der
kaffe og samvær i præste-
gården.

Underfulde gaver
”Gak ud, min sjæl, betragt
med flid i  denne skønne
sommertid
Guds underfulde gaver!”

HENNING HANSEN
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Egebjerg Sogn

JUNI

19.06  KL.19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

25.06  KL. 07.45:
MENIGHEDSUDFLUGT

29.06  KL.14.00:
KLEZMER DUO.
FÆLLES SOMMERMØDE
MED VIG I EGEBJERG
PRÆSTEGÅRD

AUGUST

17.08  KL. 11.00:
FRILUFTSGUDSTJENESTE
I KLINT KALKBRUD

21.08  KL.19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

24.08  KL. 10.00:
GUDSTJENESTE MED
EFTERFØLGENDE
KONFIRMAND-
INDSKRIVNING

SEPTEMBER

14.09  KL.10.00:
HØSTGUDSTJENESTE

Turen går til Skuespilhuset
og Assistens Kirkegård

DET NYE SKUESPILHUSET

Årets sommerudflugt
finder sted onsdag den 25.
juni og går til Skuespil-
huset under Det Kongelige
Teater og til Assistens
Kirkegård.

Skuespilhuset er tegnet
af de danske arkitekter
Boje Lundgaard og Lene
Tranberg. I maj 2002 vandt
de Kulturministeriets
åbne, internationale
projektkonkurrence om
Danmarks nye skuespil-
hus.

Skuespilhuset blev
indviet i februar i år, og vi
skal se det meget smukke
og roste resultat, som har
kostet 900 mio. kr., og som
tæller i alt 20.000 kvadrat-
meter.  Har du adgang til
internettet, kan du se og
læse mere om det nye hus
på:  www.skuespilhus.dk

Da vi jo ikke lever af

kunst og ånd alene, indta-
ges frokosten efter rundvis-
ningen  i Skuespilhusets
restaurant Ofelia.

Derefter går turen til
Assistens Kirkegård, hvor
adskillige af vore store
kulturpersonligheder
ligger begravet. Også her er
der arrangeret en rundvis-
ning. (Se iøvrigt Peter
Funchs omtale under nyt
fra menighedsrådet).

På vej hjem drikkes
kaffen í en smuk grøfte-
kant.

Afgang  fra kirkens
parkeringsplads kl. 07.45.

Pris 300 kr..

Tilmelding senest torsdag
den 19. juni til Didde Dich
på tlf. 59 32 84 66 eller
Michael Nissen på
tlf. 59 32 81 99.

Dette er mit
bud, at I skal
elske hinan-
den, ligesom
jeg har elsket
jer.

 Joh 15, 12
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Søndag den 29. juni kl.
14.00 er der af kirke-
sognene i Vig og Egebjerg
arrangeret en fælles som-
merkoncert i Egebjerg
Præstegård med Klezmer
Duo.

Klezmer er betegnelsen
for den jødiske musik-
tradition, der var meget
udbredt i Østeuropa frem
til  anden verdenskrig.

Musikken er nært
beslægtet med de musikal-
ske traditioner på Balkan
og med sigøjnermusikken,
som også indgår i repertoi-
ret.

Klezmer taler til hjertet –
og insisterer på at blive
hørt. Den har en boblende
vitalitet, som gør det svært
at sidde stille – der skal
danses. Samtidig bærer
den smerten og glæden i
sig. Er vejret til det, vil
koncerten foregå i præste-
gårdshaven, hvor der vil
være forfriskninger af
forskellig art.

Kom og hør den berømte
Klezmer Duo.

Alle er velkomne.

KLEZMER DUO

Nyt fra menighedsrådet

Fælles
koncert

Der er sket en del siden
forårets kirkeblad udkom:

For det første ligger
kirkebladet nu på nettet
(www.egebjergkirke.dk) i
sin fulde længde. Du kan
derfor også følge med i,
hvad der sker i nabo-
sognene direkte på vores
egen hjemmeside.

Hvis du ikke selv har
forbindelse til nettet,
kunne du måske få en god
ven eller et familiemedlem
til at skrive (printe) kirke-
bladet ud til dig, hvis du
har forlagt det – eller
måske slet ikke fået det.
Husk at fortælle præsten,
hvis du ikke får kirkebladet
med de omdelte reklamer i
blå plastposer.

For det andet er vores
hjemmeside nu fin igen –
ja, faktisk finere end før!

Der er smukke fotos fra
kirken og omegn, og vi vil
forsøge at lægge egnede
fotos ind fra nogle af de
mange arrangementer.

Noget for alle
Også i år er der noget for
enhver smag: Søndags-
caféer, årets Menigheds-
udflugt til det nye konge-
lige skuespilhus for enden
af Nyhavn og interessant
rundvisning både dér og
blandt de kendte på
Assistens Kirkegård:

H.C. Andersen, Martin
Andersen Nexø, Søren

Sommer i kirken
Kierkegaard (som var med i
søndagscaféen den 18.
maj), Kuhlau, Købke, H.C.
Ørsted, Brøndum (ja, det er
ham!), Dan Turell, Ben
Webster og mange flere.

Måske kender du dem
ikke så nøje på forhånd,
men noget hører vi den 25.
juni!

Allerede få dage senere -
den følgende søndag (29/6)
- kommer vores ’Ods-
herreds-næsten-hus-
orkester’, Klezmer Duo fra
Århus, i et fælles-
arrangement med Vig
Kirke. (Læs om dem på
www.klezmerduo.dk)

Har du ikke oplevet dem
før, så skal du slå et kryds i
kalenderen nu. (De, der
HAR oplevet dem før, HAR
allerede sat kryds!)

Vel mødt i vores dejlige
kirke både til vores opbyg-
gelige og givende gudstje-
nester og til de øvrige
aktiviteter.

P.S.: Og man sidder
bedre nu end nogensinde
på de flotte, nye hynder!

PETER FUNCH

Ferier ved kirken
Graver Vagn Jensen holder
ferie i uge 24 og i ugerne 27
og 28.

 Yvonne Vejbæk passer
arbejdet imens og kan
kontaktes på telefon
21 45 89 56.

Egebjerg Sogn
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Søndag den 17. august kl.
11.00 er der fællesguds-
tjeneste i Klint Kalkbrud.

Gudstjenesten arrange-
res i samarbejde mellem
præster og menighedsråd
ved  kirkerne i det nordlige
Odsherred. Der er sørget
for parkeringsforhold og
toiletvogn. Kirkebilen

Fællesarrangement

Friluftsgudstjeneste i Klint Kalkbrud
kører fra alle sogne.

For gangbesværede er
der sørget for transport fra
parkeringsplads til Kalk-
bruddet. Medbring eventu-
elt selv en stol. Enkelte
stole er rekvireret til ældre
og gangbesværede.

Efter gudstjenesten
nyder vi medbragt mad og

drikke i naturen.
Denne søndag er der

ikke gudstjeneste i kir-
kerne.

I tilfælde af regnvejr
holdes gudstjenesten i
Højby Kirke.

Vi håber, at mange vil
deltage i denne fælles
gudstjeneste.

                                                I øverste række fra venstre ses Frederik Davidsen, Katrine Blohm,
Anika Lorentzen, Monica Foghmar, Nanna Vejbæk og sognepræsten Michael Nissen.
I nederste række ses fra venstre Cathrine Nielsen, Mikkel Hansen, Regitze Nielsen,
Malthe Larsen og Julie Fausbøll.

Årets konfirmander:

Nye konfirmander
I forbindelse med gudstje-
nesten søndag den 24.
august kl. 10.00 er der
indskrivning af de nye
konfirmander.

Efter gudstjenesten går
vi i konfirmandstuen, hvor
der vil være en forfriskning
samtidig med at indskriv-
ningen finder sted.

Forældre, dåbsattest/

navneattest medbringes.
Konfirmandundervis-

ningen begynder onsdag
den 3. september.  Konfir-
mationen finder sted 26.
april 2009.

Minikonfirmander
Går du i tredje klasse eller
er du 9-10 år, så er der
mulighed for at blive
minikonfirmand fra en-

gang i september.
Som minikonfirmand

lærer man  om  alle de
mærkelige ting, der er i
kirken.

Nærmere oplysning vil i
august blive sendt til
eleverne i 3.klasse på
Egebjerg Skole eller fås ved
henvendelse til sognepræ-
sten på telefon 59 32 81 99.

Egebjerg Sogn
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Gudstjenester

Adresser

Besøg på sygehuset
Kontakt venligst din sognepræst

Kirkebiler
De tre sognes kirkebil kører til samtlige guds-
tjenester, andagter, koncerter samt arangerede
møder, også på tværs af sognegrænserne. Egen-
betaling pr. gang pr. person: kr. 10. Kirkebilen
bestilles senest dagen før via tlf. 40 25 06 06.

Praktisk information

Foto, forside og konfirmander: Tom Bruun

Tryk: Trundholm Tryk 4560 Vig

Ansvarshavende redaktør: Michael Nissen

Kirkebladet

Vig Sogn
Sognepræst Annette Berg
Vig Præstegård, Gl. Nykøbingvej 2 A, 4560 Vig
Telefon 59 31 51 26 - E-mail: annb@km.dk
www.vigkirke.dk
Vig Kirke: Graver Lars O. Rasmussen
Telefon. 59 31 58 04 – som regel bedst mellem
kl. 12.30-13.00
Formand Lars Andersen, Jyderupvej 35, 4560
Vig, tlf. 59 65 10 18.
Kirkeværge Bibi Nielsen, Vig Hovedgade 24 B,
4560 Vig, tlf. 59 31 63 65.

Nr. Asmindrup Sogn
Sognepræst Henning Hansen
Nr. Asmindrup Præstegård, Asmindrupvej 49, 4572
Nr. Asmindrup - Telefon 59 32 40 76
E-mail: hfh@km.dk - www.nrasmindrupkirke.dk
Træffes bedst tirsdag – fredag kl. 12.00-13.00 og
torsdag kl. 17.00-18.00.
Graverkontor: Telefon 59 36 61 16

Egebjerg Sogn
Sognepræst Michael Nissen
Egebjerg Præstegård, Ved Kirken 6, Egebjerg, 4500
Nykøbing Sj. – Telefon 59 32 81 99

E-mail: jmn@km.dk - www.egebjergkirke.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 12.00-13.00 og torsdag
kl. 17.00-18.00
Egebjerg Kirke: Graver Vagn Jensen
Bakkevænget 32, Egebjerg, 4500 Nykøbing Sj.
Mobil 24 41 54 57 - Yvonne Vejbæk, mobil 21 45 89 56

DATO VIG NR: ASMINDRUP EGEBJERG

8. JUNI 3.S.E. TRINITATIS KL. 17.00 BERG KL. 10.00 HANSEN KL. 09.00 WILLERT

15. JUNI 4.S.E. TRINITATIS KL. 10.30 BERG KL. 09.00 BERG KL. 10.00 NISSEN

22. JUNI 5.S.E. TRINITATIS KL. 09.00 N.WILLERT KL. 10.30 N. WILLERT KL. 09.00 WILLERT

29. JUNI 6.S.E. TRINITATIS KL. 10.30 BERG KL. 09.00 BERG KL. 14.00 NISSEN

6. JULI 7.S.E. TRINITATIS                    - KL. 10.30 BERG KL. 10.30  NISSEN

13. JULI 8.S.E. TRINITATIS KL. 10.00 BERG KL. 10.00 HANSEN KL. 09.00 NISSEN

20. JULI 9.S.E. TRINITATIS KL. 10.30 HANSEN KL. 09.00 HANSEN KL. 10.30  NISSEN

27. JULI 10.S.E. TRINITATIS KL. 09.00 HANSEN KL. 10.30 HANSEN KL. 09.00 WILLERT

3. AUGUST 11.S.E. TRINITATIS KL. 11.00 BERG KL. 09.30 BERG KL. 10.30 WILLERT

10. AUGUST 12.S.E. TRINITATIS KL. 10.00 BERG KL. 10.00 HANSEN KL.  9.00 WILLERT

17. AUGUST 13.S.E. TRINITATIS                           KL. 11.00    FÆLLESGUDSTJENESTE I  KLINT

24. AUGUST 14.S.E. TRINITATIS KL. 09.00 HANSEN KL. 10.30 HANSEN KL. 10.00 NISSEN

31. AUGUST 15.S.E. TRINITATIS KL. 10.30 HANSEN KL. 09.00 HANSEN KL. 10.30 NISSEN

7. SEPTEMBER 16.S.E. TRINITATIS KL. 10.00 BERG KL. 10.00 HANSEN KL. 09.00 WILLERT


