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Hilsen fra vikarpræsten i Nørre Asmindrup 
Kirke og arresten 
“Jeg, Maria Fihl, har været at finde i præstegården, 
kirken og arresten siden oktober 2022. Det var 
også mig, der fik lov til at fejre juleaften sammen 
med hele menigheden i Nørre Asmindrup Kirke, 
hvilket har været skønt. Jeg har ligeledes fået  
betroet det ærefulde hverv at forestå konfirma-
tionsforberedelsen af de unge fra Friskolen.  
Jeg har en lang karriere bag mig med at gen-
opbygge lande, der har været i krig eller i konflikt. 
Det var midt i alt dette arbejde, at jeg fik kaldet 
til at blive præst. Der skulle noget mere til end 
statskundskabens teorier, til at nå hjerterne på 
alle dem, der leder diverse lande igennem større 
konflikter. Jeg læste teologi i Cambridge, og 
brugte også to år i Kings College Chapel, som  
du kan læse om på bagsiden her i kirkebladet.  
Det var samme sted, hvor jeg fik lov at holde 
mine absolut første prædikener.  
Siden jeg er blevet ordineret, har jeg været præst 
på Frederiksberg, på Strøget i København og på 
Amager. Lige nu er jeg i gang med at etablere en 
menighed iblandt alle de internationale ikke- 
dansktalende expats, som der kommer flere og 
flere af til København. Vi holder til på Vesterbro 
Torv i Elias Kirken.  
 
Derudover bruger jeg også noget tid i Arresten 
oppe i Nykøbing Sjælland, hvor jeg primært har 
en række samtaler med de varetægtsfængslede, 
om alt imellem himmel og jord”, slutter Maria Fihl. 
 

Kirkebladet fornyes  
Som en naturlig følge af at Egebjerg- og Nørre  
Asmindrup sogne udgør et fælles pastorat, og at 
Vig Sogn er et pastorat i sig selv – vil dette frem-
over afspejles i vores kirkeblad, som kun kommer 
til at dække Egebjerg og Nørre Asmindrup sogne. 
Så dette og kommende kirkeblade vil også visuelt 
se lidt anderledes ud, og vi har også fået et nyt 
trykkeri til at tage sig af opgaven.  
De to menighedsråd håber, at alle får glæde af,  
at læse både nyheder og tilbud om aktiviteter og 
gudstjenester fra begge vores smukke kirker.  
Både menighedsråd og præster har fælles fodslag 
med at finde vejen frem i samarbejdet, og ikke 
mindst præsterne nyder godt af teamwork og  
dermed gensidig inspiration. 
 
Glædelig påske 
Til april når vi til påsken. En af kirkens største  
fester og højtidsdage. Påske er forår og nyt liv, 
sol, glæde og håb. Temaer, der også fokuseres på 
i påskens beretninger, som lyder i kirken gennem 
påskedagene.  
Men påskedagenes historier om Jesus indeholder 
også drama, svigt, lidelse og sorg. Så bredt frem-
står de menneskelige og eksistentielle temaer,  
når vi følger påskeugens hændelser. 
 
Kom i kirke – i Egebjerg eller Nørre Asmindrup 
og vær med, lev med i det hele! Alle påske- 
dagene er der gudstjeneste i pastoratet i en af 
kirkerne eller i begge. 

DEADLINE FOR NÆSTE KIRKEBLAD: 17.04.2023  
Ansvarshavende redaktør: Vikarpræst Ebba Neimann Rasmussen. Tryk: Trykkergården, Nyk. Sj • Layout: www.fichogfich.dk 

FOTO: Per Christiansen, www.sn.dk
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Alle vandringer udgår fra en af Odsherreds kirker 
den 3. lørdag i måneden kl. 10 fra januar til og 
med november. Ingen af vandringerne er længere 
end 12 km og mange er kortere. 
 
I forbindelse med udsendelsesandagten præsen-
teres ruten og vandringens rammer.  
Alle vandringer ender med modtagelsesandagt og 
et let måltid i en nabokirke. 
 
Det er gratis at deltage i pilgrimsvandrin-
gerne, og der kræves ingen tilmelding.  
Eneste forudsætning for at deltage er, at man kan 
gå 4 km i timen – og søger pilgrimsvandring som 
“rum for fordybelse”. Transport til og fra vandrin-
gerne er op til deltagerne selv, ligesom deltagerne 
selv medbringer evt. drikkelse til turen. 
  
Eventuelle spørgsmål rettes til tovholderne for de 
enkelte vandringer, se i folderen, der ligger i  
kirkerne – ligesom der vil være yderligere infor-
mation at hente på de enkelte kirkers hjemme-
sider forud for de enkelte vandringer. 
  
Velkommen til alle! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. PIlGrIMSVANDrING:  
FRA LUMSÅS KIRKE TIL HØJBY KIRKE 
LØRDAG 18.02.2023 kl.10 | 8 km 
Tovholder: Jette Greve, mobil 20 41 92 06 
 
3. PIlGrIMSVANDrING:  
FRA HØJBY SJ. KIRKE TIL NYKØBING SJ. KIRKE 
LØRDAG 18.03.2023 kl.10 | 9 km  
Tovholder: louise Buch Jensen, Tlf. 59 30 22 68 
 
4. PIlGrIMSVANDrING: 
FRA NYKØBING SJ. KIRKE TIL RØRVIG KIRKE 
LØRDAG 15.04.2023 kl.10 | 8 KM 
Tovholder: Flemming Petersen, mobil 20 46 73 39 

Pilgrim 2023 

På Herrens Mark i Odsherred  
I 2023 bliver der mulighed for at lære kirker, landskab og  
medvandrere at kende på 11 PILGRIMSVANDRINGER  
mellem Odsherreds kirker 

ODSHERRED  S                RGGRUPPE 
 
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. 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.



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  
menighedsplejen til: 84 12 84  
Tak for hver eneste bidrag.

Nyt fra menighedsrådet
Godt nytår til alle fra menighedsrådet, der nu har taget arbejdstøjet 
på efter valg og konstitueringen i november 2022.  
Vi ser frem til et nyt år, hvor præstegården færdigrenoveres og 
bebos af ny præst. I skrivende stund har arbejdet været i udbud,  
og menighedsrådet har valgt entreprenør m.v og forhåbentligt er 
håndværkerne i gang, når I læser dette blad. 
 
Det har været en lang proces, hvor renoveringsplanen også skulle 
godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen. Vores gamle præstegård fra 
1776 er jo fredet, så der er mange restriktioner. I hvert fald er der 
nu en godkendt plan, der fører frem til et tidssvarende hjem for den 
nye præst. 
 
Man skal passe på tidsplaner, for de har det med at skride, men 
håbet er, at vi kan slå præstestillingen op i løbet af efteråret.  
Spændende, hvad vi får af ansøgere. Flere har allerede vist  
interesse, da rygtet om den ledige stilling er løbet i forvejen. 
Og så var menighedsrådet repræsenteret ved en såkaldt ”Match-dag” 
på præsteseminariet i København, hvor vi kunne præsentere os for 
kommende præster. Heldigvis har vi indtil videre Ebba som vikar-
præst, og hende er vi særdeles glade for. 
 
Formand, Per Kragh 
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KYNDELMISSE slår sin knude… 
Vi indbyder små og store, unge og gamle til  
lysfest i kirken midt i den mørke og kolde vinter. 
Vi begynder med lysandagt i Egebjerg Kirke, hvor 
også konfirmanderne vil medvirke. Derefter van-
drer vi med lygter ned ad  
bakken, gennem byen  
og til konfirmand- 
stuen, hvor der  
serveres varm,  
dejlig suppe. 
 
Kom og vær  
med søndag  
den 5. februar  
kl.17.00 
 
 
 
 

 Fastelavn  er mit navn       
 
Søndag den 19. februar kl.10.30 fejrer vi  
fastelavnsgudstjeneste i Egebjerg Kirke.  
Alle generationer er velkomne, udklædte som 
ikke-udklædte. Vi fortsætter som vanligt i  
Forsamlingshuset med tøndeslagning,  
kåring af kattekonger og kattedronninger m.v. 

SØNDAGSCAFÉ  
med biskoppen  
Søndag den 26. februar kl. 14.00 
Endnu engang indbyder menighedsrådet til søn-
dagscafé i Egebjerg Kirke, nemlig søndag den  
26. februar kl.14.00. Ganske særligt bliver det,  
at vi denne gang får besøg at vores nye biskop 
Ulla Thorbjørn Hansen, som vil prædike ved 
den indledende korte gudstjeneste i kirken.  
I øvrigt medvirker Egebjergkoret, som vil synge 
for os og synger for på fællessalmerne. Der bydes 
på en kop stå-kaffe og derefter vil biskoppen  
foredrage om emnet Forsoning og livshistorie – 
om at være sig selv uden at være sig selv nok.  
 
Ulla Thorbjørn spejler livet gennem bl.a. dramati-
keren Henrik Ibsen, digteren Benny Andersen og 
H.C.Andersen. Mange leder efter sammenhænge 
og fred i sig selv, men hvad kan man, når alt 
kommer til alt, forlade sig på? 
 
Vi håber denne dag at se folk fra hele provstiet. 
Kom og mød hinanden og vores nye biskop  
– vis hende, hvem der bor i Odsherred! 
 
 
 
SANGAFTEN • Tirsdag 14. marts kl. 19 
Vi gentager succesen med sangaften i Egebjerg  
konfirmandstue. Vi griber Højskolesangbogen  
og sammen synger vi nye og gamle sange  
og salmer. 
           
 

FOTO: Henrik Bo, www.nordjyske.dk
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Nyt fra Menighedsrådet
Nyt kirkeår – menighedsrådet konstituerer sig på ny 
På menighedsrådsmødet den 9/11-2022 konstituerede menig-
hedsrådet sig for det kommende kirkeår som følger: 
 
Formand:          Jytte Fink 
Næstformand:   Vagn Andersen 
Kirkeværge:       Egon Nielsen 
Kasserer:           Ann Skov Sørensen 
Sekretær:          Claus R. B. Nielsen 
Kontaktperson:  Claus R. B. Nielsen 
 
Nyt fra kirkegården 
Som omtalt i sidste udgave af KIrKEBlADET, blev kablet, der var 
ophængt på tværs af kirkegården og medførte kortslutnings- 
skade, er endelig gravet ned – efter, at roskilde Stift gav  
menighedsrådet gravetilladelse til at få udført dette arbejde.  
Vinterhalvåret er dog selvsagt ikke den mest optimale tid på året 
til at udføre et sådant nedgravningsarbejde, da det uvægerligt 
efterlader stierne, hvori kablet er nedgravet, i en ret så pløret  
tilstand. Dette vil – uanset hvor godt og grundigt arbejdet er  
udført – være uundgåeligt i den fugtige vinterperiode, vi har haft 
indtil nu og formentlig et stykke tid frem. Vi beklager fra menig-
hedsrådets side meget det pløre, som arbejdet efterfølgende har 
medført.  
 
Graverteamet byder fortsat på kirkegårdskaffe 
Kirkegårdskaffen, som Nørre Asmindrup Kirkes graver Christina 
Paaske Holm Hansen fik idéen til, og som blev afholdt første 

gang i november, har vist sig 
at være et yderst velkomment  
initiativ. Kirkegårdskaffen i 
graverbygningen var vel-
besøgt fra første færd, hvor 
graverteamet har budt inden-
for til en kop kaffe, lidt mund-
godt, og – ikke mindst – en 
snak. Der vil således fortsat 
være rig mulighed for at 
komme til kirkegårdskaffe,  
eftersom denne også fremover 
finder sted hver den første 

onsdag i måneden kl. 10.00. Graverteamet håber at se endnu 
flere til de kommende kirkegårdskaffedage. 

NØRRE ASMINDRUP 
www.nrasmindrupkirke.dk 
 
Sognepræst: 
Ann Skov Sørensen 
Nørre Asmindrup Præstegård 
Asmindrupvej 49, 
4572 Nørre Asmindrup 
Mobil 26 13 59 39 
E-mail: anss@km.dk 
 
Vikarierende sognepræst: 
Maria Benedikte Fihl 
Mobil 71 90 88 49 
E-mail: mabf@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: nrasm-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 08.02.2023 kl. 18.30 
Onsdag 08.03.2023 kl. 18.30 
Onsdag 12.04.2023 kl. 18.30 
Møderne er offtentlige og  
afholdes i konfirmandstuen.  
 
MobilePay til  
Nørre Asmindrup Kirke:  
Bidrag til indsamlinger eller  
meninghedsplejen til: 573947  
Tak for hver eneste bidrag. 
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LYT til fortællinger fra et tidligere 
levet liv. Scan Qr koden her eller ude 
ved gravstenen med din smartphone.  
Kirkegården – en skattekiste af  
oplevet og levet liv.

Tirsdagskaffe og hyggesnak 
På tirsdage i ulige uger er der formiddagskaffe i 
præstegården fra kl. 9.30-11.00  
Har du lyst til en hyggelig snak over en kop kaffe, 
så mød op og vær med. Alle er velkomne! 
Vi mødes den 14. og 28. februar. Den 14. og 28. 
marts samt den 11. og 25. april.  
 
.

KOM OG VÆR MED 
Menighedsmøde Store Bededagsaften 
torsdag 4. maj kl. 18.30 
Som optakt til St. Bededag mødes vi til gudstjene-
ste i kirken kl. 18.30. Efter gudstjenesten er der 
varme hveder i konfirmandstuen. Ved samme 
lejlighed afholder vi det årlige menighedsmøde, 
hvor menighedsrådets medlemmer vil fortælle om 
rådets arbejde, de udfordringer, som sognet står 
overfor, sognets økonomi og igangværende og  
forestående projekter. 
 
Ved mødet vil der være mulighed for at lufte nye 
ideer, udfordre og inspirere menighedsrådet. 
 

Præstegården – energirenovering eller en 
endnu mere gennemgribende løsning?   
Som omtalt i sidste udgave af KIrKEBlADET er 
menighedsrådet i gang med at undersøge mulig-
hederne for en energirenovering af præstegården. 
Siden sidst har menighedsrådet modtaget to  
forslag med overslag fra arkitektfirmaet Schou 
Birkendorf. Det ene er et forslag til en omfat-
tende energirenovering af de nuværende bygnin-
ger. Det andet er et forslag til en ny præstebolig.

Vi vil i menighedsrådet understrege, at vi i  
skrivende stund overvejer begge muligheder, og 
endnu ikke har lagt os fast på, hvilken løsning vi 
ønsker gennemført. Vores eneste ærinde er at 
finde den bedste løsning, hvor der tages hensyn 
til såvel at gøre præstegården så energirigtig og 
sund at bo i som muligt, som økonomien i projek-
tet, hvad enten valget falder på renovering eller 
nyopførelse.  
Formand, Jytte Fink

FASTELAVN  
Søndag 19. februar kl. 13.00 holder vi igen i år fastelavns-
fest for børn i alle aldre i samarbejde med Nørre Asmindrups 
land- og Bylaug, Forsamlingshus, Friskole og Børnehave.   
Vi begynder med en gudstjeneste i kirken og fortsætter med 
at slå katten af tønden, kåre kattekonger og -dronninger og 
spise fastelavnsboller i og ved forsamlingshuset. Hold øje 
med opslag i udhængskasserne, på skolen og i ugeavisen og 
mød op udklædt og med godt humør!
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GUDSTJENESTELISTE  FEB | MAR | APR 2023 

Dato                                            Egebjerg Kirke                                 Nørre Asmindrup Kirke 
05. februar (Septuagesima)          Kl. 17.00 ENr • KYNDElMISSE             
12. februar (Sexagesima)                                                                     Kl. 10.30 NN 
19. februar (Fastelavn)                 Kl. 10.30 ENr • FAMIlIEGUDSTJ.(*)      Kl. 13.00 NN • FAMIlIEGUDSTJ.(*)   
26. februar (1. søndag i fasten)     Kl. 14.00 ENr • SØNDAGSCAFé(*)   
                                                  med biskop Ulla Thorbjørn Hansen       
05. marts (2. søndag i fasten)       Kl. 10.30 ENr                                   Kl. 10.30 NN 
12. marts (3. søndag i fasten)       Kl. 10.30 ENr 
19. marts (4. søndag i fasten)       Kl. 10.30 ENr 
26. marts (5. søndag i fasten)                                                               Kl. 10.30 NN 
02. april (Palmesøndag)                Kl. 10.30 ENr                                    Kl. 10.30 NN 
06. april Skærtorsdag                                                                           Kl. 10.30 NN 
07. april langfredag                     Kl. 10.30 ENr 
09. april Påskedag                        Kl. 10.30 ENr                                    Kl. 10.30 NN 
10. april (2. Påskedag)                                                                         Kl. 10.30 NN 
16. april (1. søndag efter påske)    Kl. 10.30 ENr 
23. april (2. søndag efter påske)                                                           Kl. 10.30 NN 
30. april (3. søndag efter påske)    Kl. 10.30 ENr • KONFIrMATION           
04. maj (St. Bededagsaften)                                                                 Kl. 18.00 NN (*)   
05. maj (St. Bededag)                  Kl. 10.30 ENr 
 
Præster i pastoratet: Egebjerg Kirke: Konstitueret sognepræst Ebba Neimann rasmussen (ENr). 
Nørre Asmindrup Kirke: Sognepræst Ann Skov Sørensen (ANS). (p.t. sygemeldt)   
Konstitueret sognepræst Maria Benedikte Fihl (MBF) 

 
 

PÅ KIRKEVISIT – ud i den store verden

Denne gang går turen til Cambridge i England og til Kings  
College Chapel, der især er kendt for sit unikke drengekor. 
Det er også fra herfra, at briterne hver juleaften, juledag 
samt påskesøndag får transmitteret gudstjenester på både 
fjernsyn og radio. Kings College Chapel blev bygget, for at de 
studerende på Kings College kunne have et sted at blive  
spirituelt næret. Det var King Henry VI der i 1446 lagde 
den første sten med den hensigt, at ingen andre Chapels 
skulle være mere smukke eller grandiøse end Kings College 
Chapel eller Eton’s Chapel. Eton var nemlig den skole, man 
skulle have gået på, før man kunne komme på Kings.  
Alle de smukke blyindfattede ruder, der afbilder bibeltekster, 
stammer fra perioden 1515 og 1547. De blev alle taget ud 
under 2. Verdenskrig for at bevare dem, men siden  
siddet i Chapel og har inspireret mange kirkegængere. 


