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Fællessider

Folkekirkens Nødhjælp
- her er vores kirke også med...

Folkekirkens Nødhjælp hjælper mennesker i yderste nød. De mennesker, der har det allersværest i
verden. De sultende og de sårbare. De fordrevne og
de forfulgte. De undertrykte og de diskriminerede.
Verdens fattigste, som på grund af krig og katastrofer
eller strukturel ulighed ikke selv har en stemme, der
kan høres.
Vi ved, at når nøden er stor, er grænsen mellem håb
og håbløshed hårfin. Og vi ved, at vi kan være med
til at gøre den lille forskel, der gør, at håbet holdes i
live, næres eller tændes igen.
Med næstekærligheden som kompas, sætter Folkekirkens Nødhjælp alt ind på at give liv til håbet. De
gør det med viden og opfindsomhed, mod og handlekraft. De gør det ved at samarbejde med lokale og
globale partnere – og ved at bakke hinanden op i et
solidt globalt netværk.
Folkekirkens Nødhjælp arbejder med rettigheder og
ligestilling mellem kønnene i al sit arbejde. For at sikre
basale menneskerettigheder taler de verdens fattigstes
sag både nationalt og internationalt. Det er det, man
kalder politisk fortalerarbejde.

Folkekirkens Nødhjælp blev
skabt i 1922 af en lille gruppe
danske præster i kølvandet på
1. verdenskrig. Danmark var
ikke så hårdt ramt af krigen,
men der var brug for hjælp i Europa, og derfor hjalp
kirken krigens ofre – uanset, hvilken side af kampen,
de var på. Man følte sig kaldet til at hjælpe mennesker
i nød. At kunne sætte sig ind i andre menneskers nød
og føle sig fordret til at hjælpe ud af kærlighed til
næsten og uden hensyntagen til, hvem mennesket
er – foruden et menneske – udgør stadig kernen i
Folkekirkens Nødhjælps arbejde.
Folkekirkens Nødhjælp startede sin nødhjælp uden for
landets grænser, og deres fokus på mennesker i den
yderste nød fører også i dag stadig organisationen ud i
verden – og er senest cementeret gennem det globale
netværk, ACT Alliance.
Folkekirkens Nødhjælps historie er vidnesbyrd om en
organisation, som evner at tilpasse sig verdenssamfundets behov og agendaer, uden at miste fokus på sin
kerne: At støtte mennesker i yderste nød i deres kamp
for et værdigt liv.
Foto: Yilmaz Polat/Folkekirkens Nødhjælp

Fællessider
Folkekirkens Nødhjælp er en selvstændig organisation.
Arbejdet finansieres ved indsamling, bidrag fra private,
virksomheder, fonde og med penge fra blandt andet
Danida, EU, FN-organisationer og internationale fonde.
EN LILLE HISTORIE FRA FOLKEKIRKENS
NØDHJÆLPS ARBEJDSMARK:

KVÆGHYRDER UDEN KVÆG:
KLIMAFORANDRINGER I UGANDA
Af Jutta Weinkouff, journalist hos Folkekirkens Nødhjælp
I det nordøstlige Uganda er klimaforandringerne så
voldsomme, at kvæghyrdernes livsform er truet. Mange
års tørke har taget livet af deres elskede køer, og den udtørrede jord gør det umuligt for dem at så og høste den
mindste grønne spire til hverken mennesker eller dyr. De
forandrede og uforudsigelige forhold har presset kvæghyrderne helt ud på kanten, hvor de overlever ved at svide og
sælge trækul – en overlevelsesstrategi, der ødelægge den
natur, som både de og køerne er afhængige af.
Vinden jagter en tom, blå plasticpose hid og did over
de tornede småbuske, der klamrer sig til den bare jord.
Da posen undslipper og sætter sig fast i en af buskene,
hvirvler vinden den tørre jord op i en lille tornado og
flår i folks tøj, før den jager videre. Sandet stikker i næse
og svælg. Så langt øjet rækker, er jorden bar og gold.
”For tyve år siden var der skov i hele dette område. Kvæghyrderne kunne så og høste efter regntiden og trække
med kvæget i tørtiden. Nu kan vi dårligt nok finde ud
af, hvilken årstid, det er, og efter den sidste store tørke i
2015 er høsten slået fejl tre år i træk,” fortæller Benedict
Lokiru, Folkekirkens Nødhjælps projektkoordinator i
Karamoja-regionen i det nordøstlige Uganda.
Selv om Uganda kun har udledt en forsvindende lille del af
de drivhusgasser, der fører til klimaforandringer, er landet
hårdt ramt af konsekvenserne af klimaforandringerne.
Uden tilstrækkelig mad og vand bliver kvæghyrdernes
elskede køer svagelige, syge og dør. Det samme gælder
menneskene. I alle familier har man mistet børn og gamle
til sulten.
Men det er ikke kun de rige landes CO2-udledning, der
har forandret klimaet i Uganda. Der er blevet fældet alt
for mange træer, og den massive afskovning har mange
negative følgevirkninger; jorderosion, manglende læ, så
vinden uhindret kan blæse den gode jord væk og stærkt
reduceret dyreliv.
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Tilsammen fører klimaændringerne til en giftig cocktail
af sult og fattigdom, der tvinger de kvægløse hyrder til
at fælde træer og svide trækul for at overleve.
Med et tungt suk og en kvasen af knækkende grene
falder et stort træ til jorden. De unge mænd, som har
fældet det, hugger grenene af og den store stamme op
i mindre stykker, som de bærer hen til et bålsted. Her er
50-årige Paul Longora og et yngre ægtepar ved at afslutte
en trækulssvidning og gøre klar til den næste.
For fem år siden var Paul Longora en af områdets velhavere. Han havde 200 køer, men køerne blev stjålet eller
blev syge og døde af mangel på foder og vand, og i dag
lever Paul og hans familie på kanten af overlevelse. ”Vi
svider ikke trækul med vores gode vilje. Vi gør det, fordi
vi har mistet vores dyr, og fordi vi ikke kan dyrke jorden
pga. tørke. Trækulssvidning er vores sidste chance for at
overleve. Jeg føler smerte i hjertet, hver gang jeg fælder et
træ, for jeg ved, at træerne er med til at skabe regn. Men
jeg synes, det er for farligt at grave guld, og jeg kastede
blod op, da jeg forsøgte at bryde marmor. Så jeg har valgt
den mulighed, jeg føler mig mest tryg ved for at forsørge
min familie,” fortæller Paul Longora. For få år siden havde
vi alt. Da var det ikke noget problem at have mange koner
og børn. Vi havde mad nok og var mindre syge, og køerne
trivedes. Men vi stjal kvæg fra andre stammer og slog
somme tider mennesker ihjel. Så måske er det Guds straf,
at vejret har ændret sig, så vi har mistet kvæget og ikke
kan dyrke jorden, fordi regnen ikke kommer,” funderer
Paul Ilokul og tørrer sveden af panden.
Regina Moru rager kullene ud af bålet med de bare hænder. Selv om jorden omkring bålet er brandvarm, har hun
ikke sko på. Hun ejer ikke nogen. ”Hver gang jeg tænker
på sko, kigger jeg på mine sultne børn. Og så bruger jeg
pengene på mad og ikke på sko,” siger Regina Moru.
Ugandas skove falder med rekordfart
•

9 ud af 10 ugandere bruger brænde eller trækul til madlavningen

•

Store skovområder fældes for at forsyne byggeindustrien
med tømmer og træ

•

Internationale firmaer med forbindelser til regeringen
driver ulovlig skovhugst

•

Hvis træfældningen fortsætter uændret, vil Uganda ikke
have mere skov i 2050

•

I 2019 planter Folkekirkens Nødhjælp omkring 1.000.000
nye træer i Uganda.
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Vig sogn

Vig Sogn
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
Tlf. 23 83 19 55
tirsdag og torsdag 8.00-13.00
E-mail: dhj@km.dk
Menighedsrådsmøder i Vig
præstegård følgende
onsdage fra kl. 9.00:
27. november samt 29. januar.
Alle er hjerteligt velkomne.

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

Nyt fra menighedsrådet
Vig kirke blev lukket en af de sidste dage i juli for at gennemgå en større
renovering. Inden da havde vi allerede fået isat nystøbte vinduer med
smukt renoveringsglas, på bedste vis udført af et dansk jernstøberi,
samt nyt blytag på skibets sydside foretaget af et af Danmarks to sidste
blytækkere.
Nu var tiden så kommet til det indvendige, og i de forgangne tre måneder er det lykkedes konservator Henning Pedersen & Søn i Køge at
genopfriske vor smukke altertavle fra 1652, prædike- og degnestol samt
alterbord, så de igen fortæller historier fra evangelierne.
Samtidig er kirkerummet blevet kalket, så smukt, at man bliver helt
blændet, når man træder ind i kirken.
Sidst men ikke mindst har kirken fået en udvendig behandling med spuling
og kalkning, så den fremstår lysende hvid mod den efterårsgrå himmel.
Menighedsrådet glæder sig til at præsentere vor smukke "nye" kirke ved
en festgudstjeneste med trompettoner for alle egnens borgere d. 10.
november kl. 11.00 (Mortens Aften), hvor Jytte Hilden vil sætte ord på
dagens prædiken, og med efterfølgende fællesspisning i Forsamlingshuset. Spisningen, hvortil Vig kirkekasse bidrager, koster 40 kr. - menuen er
enten andesteg eller vegetarret. Tilmelding til spisning skal ske til Lene
Buchwald via tlf./sms: 26 84 31 25 inden fredag d. 8. november kl. 15.00.
En stor tak skal lyde til alle der har gjort det muligt at gøre kirken så
smuk - ikke mindst vort provsti, der har sørget for den ikke uvæsentlige økonomiske støtte, men også de håndværkere, der har udført et
mesterligt stykke arbejde.

Vig sogn

Diverse krydser til
kalenderen
Fortryllende fortællinger i Vig kirke for børnehavebørn tirsdag den 5. nov. kl. 10.00 - 11.00 samt for
Vig skole 0.-4. kl. fredag d. 8. nov. kl. 10.00 - 11.00 - i
forbindelse med årets Litteratur Festival i Odsherred.
Festgudstjeneste d. 10. november kl. 11.00 i Vig kirke
med trompetist Ketil Christensen og efterfølgende
fælles "mortens and", se omtalen forgående side.
Sacred-dances med udvalgte danse til Bachs juleoratorie i Vig kirke søndag d. 17. november fra
kl. 14.30-17.00 ved Andrea Forman. Nærmere info
via Andrea, telefon 20 25 73 39.
Torsdagstræf juleafslutning med spas i Vig præstegård torsdag d. 28. november fra kl. 12 - pris: 65 kr.
Tilmelding: På torsdagstræf inden eller til menighedsrådsformand Poul Erik Pedersen via tlf: 59 31 56 76.
Næste Torsdagstræfs sæson begynder d. 30. januar
og bliver følgende datoer derefter: 20. februar, 12.
marts, 2. og 23. april.
Christmas carols på dansk og engelsk vil vi synge af
karsken bælg ved den liturgiske gudstjeneste 2. søndag i advent, d. 8. december kl. 11.00 i Vig kirke. Der
bliver ikke traditionelle julesalmer denne dag.
Søndag d. 22. december kl. 10.30 - vil en skøn kvindelovsangs-trio synge og spille sammen med og for os i
forbindelse med 4. søndag i advents gudstjenesten i Vig
kirke. Denne stund bliver både med kendte julesalmer og
-sange samt hjemmebryggede julesange.
Juleafslutningerne i Vig kirke bliver: for børnehaverne
onsdag d. 4. december kl. 10.00; onsdag d. 18. december kl. 9.30 for de små dagplejebørn i Vig kirke
med efterfølgende æbleskive/vaffel-bagning i præstegården for alle; Ulstrup efterskole torsdag d. 19.
december kl. 10.30; Vig skole fredag d. 20. december
kl. hhv. 8.30 og 9.15, og samme dag vil der også være
julegudstjeneste for Baeshøjgård og andre seniorer i
Vig kirke kl. 11.00 - alle aldre er velkomne.
Stjernestund nytårsaftensdag d. 31. december kl.
14.30 i Vig kirke med boblende gode nytårsønsker.
Kyndelmisse skumringskoncert i Vig kirke søndag d.
2. februar kl. 15.30, hvor Højby Drengekor vil hjælpe
lyset med at vende tilbage og i det hele taget synge
skønne sange, der kan varme os indeni.
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Strik til kirke-brug
er atter påbegyndt. Vi strikker dåbsklude og karklude og vi mødes i præstegården i konfirmandstuen
torsdage i lige uger fra kl. 14.00 - 16.00. Garnet får
du, medbring gerne strikkepinde i str. 2 eller 2 ½.
Enhver er velkommen - også evt. til at læse en
historie for os imens vi strikker.

Er julemåneden så økonomisk belastet, at det
volder søvnløse nætter?
Vig kirkes menighedsråd har mulighed for sammen med Lions Odsherred at "løfte med", og
sprede lidt juleglæde, hvor det kan være en hjælp
og støtte.
Hvis du/I ønsker at søge del i årets julehjælp,
skal du blot skrive nogle få linjer om din/jeres
økonomiske situation og om, der er børn under
18 år i husstanden.
Du skal bo i Vig sogn og der må ikke søges andre
steder, eksempelvis Kommunen, Røde Kors mm.
Ansøgning sendes til menighedsrådsmedlem Lise
Trans på mail: lisetrans37@gmail.com
Hvis du ønsker at være anonym skriver du til vores
præst Annette Berg på mail: annb@km.dk eller via
sikker mail - se nærmere info her:
www.sogn.dk/vig/kontakt.
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Nørre Asmindrup sogn

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
Tlf. 23 83 19 55
tirsdag og torsdag 8.00-13.00
E-mail: dhj@km.dk
Menighedsråds-møder:
12. november 2019 kl. 9.00
14. januar 2020 kl. 11.00
Begge dage i konfirmandstuen.

Nyt fra menighedsrådet
Menighedsrådet har fået udmeldt sognets budget for 2019. Vi har
igen fået godt 1,5 mio. kr. til driften, hvilket ligger på samme niveau
som de foregående år. Beløbet går først og fremmest til lønninger
til det ansatte personale, samt til el, vand, varme og reparation
og vedligeholdelse. Herudover har menighedsrådet fået bevilliget
midler til en tiltrængt reparation af kirkens støbejernsrammede
vinduer, samt et større beløb til en række mindre reparationer og
vedligeholdelsesarbejder i kirke og præstegård. Herudover afventer
vi iværksættelsen af tidligere omtalte projekter vedrørende konservering af vores gamle altertavle og prædikestol, ny belysning i kirken
samt installation af en varmepumpe i kirken.
Besøgene i kirken og på kirkegården vil have bemærket, at kirken
netop er blevet kalket og tårnlugerne malet, så vores smukke kirke og
landemærke endnu engang fremstår smukt og markant i landskabet.

Allehelgen
Søndag d. 3.11. kl. 16.30 mindes vi vore døde ved en fælles Vig- Nørre
Asmindrup højtidelighed i Nørre Asmindrup ved bl.a. at sætte lys
på Nr. Asmindrup kirkegård. Vi mødes ved skulpturen på plænen og
herfra bringer vi lys ud. Derefter samles vi i kirken til en kort andagt,
og bagefter er der varm suppe og samvær i kirkens våbenhus.

Julehjælp
Igen i år stiller Lions Odsherred et antal julekurve til rådighed.
Siden julen 2004 har Lions Odsherred uddelt julekurve til familier
i Odsherred, som et bidrag til, at flere svært stillede familier kan få
en god og rar juleaften. Julekurvene indeholder mad og lidt godt
til en juleaften.
Er der behov for en julekurv, kan ansøgning herom fremsendes til
Sognepræst Ann Skov Sørensen enten på mail: ANSS@km.dk eller
pr. brev: Asmindrupvej 49, 4572 Nr. Asmindrup.

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. På Mobile Pay – app’en skal du angive modtagernummer 15876.
Alle bidrag til menighedsplejen eller til andre annoncerede indsamlingsformål modtages som sædvanlig med taknemmelighed!

Nørre Asmindrup sogn

Julen i Nørre
Asmindrup
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Luciakor

Den 1. december er det første søndag i advent, og
da begynder julen i Nørre Asmindrup!
•

På Nørre Asmindrup Friskole er der julemarked fra kl. 11-15

•

Kl. 15 er der gudstjeneste i Nr. Asmindrup
Kirke med Luciaoptog og optræden, masser af lys og julesang. Efter gudstjenesten
går vi traditionen tro i fakkeltog til Byens
Bakke hvor byens juletræ bliver tændt og
Bylauget inviterer på risengrød

Juleaften. Ved gudstjenesterne kl. 14.00 og 15.30
medvirker Jeppe Lindberg Nielsen, solotrompetist
i det Kongelige Kapel.

Luciakor er for alle der går i 0.-6. klasse og går på
friskolen eller bor i Nr. Asmindrup.
Tilmelding og evt. yderligere oplysninger hos Ann
d. 1.11.2019:
Mail: anss@km.dk eller telefon: 26 13 59 39.
Luciakoret mødes i kirken og øver efter følgende
plan:
Torsdag den 7., 14., 21. og 28. november 2019 kl.
15.00-15.45.
Der er traditionelt så mange små deltagere i Luciakoret, at vi er ved at komme i bekneb for Lucia-kjoler.
Hvis nogen har en Lucia-kjole liggende eller andre
er friske på at sy en kjole hører præsten meget
gerne om det!

Nytårsdag
Efter gudstjenesten kl. 16.00 vil der være lejlighed
til at ønske hinanden godt nytår over et glas i
våbenhuset.

Tirsdagskaffe
Tirsdage i ulige uger i 2019 mødes vi til formiddagskaffe i konfirmandstuen kl. 9.30-11.00.
Den 17.12. er sidste gang før jul.
Vi mødes første gang i det nye år tirsdag d. 14.1.2020.

Allehelgen og Halloween
Allehelgen har en lang historie i Danmark. I middelalderen mindedes man særligt helgenerne og martyrerne, altså dem, som døde for deres tros skyld.
Nu fejrer vi allehelgen i folkekirken til minde om alle
vore døde. I mange kirker læser man navnene op på
dem, der i årets løb er døde, og det er almindeligt at
besøge gravstedet og tænde lys netop denne dag.
Oprindeligt lå allehelgen fast den 1. november. Nu
bliver den markeret første søndag i november i kirken. Men der knytter sig stadig mange traditioner
til dagene omkring, særligt aftenen før, allehelgensaften den 31. oktober.
Halloween: All-Hallows-Even er oprindeligt en skotsk
betegnelse for allehelgensaften, altså den 31. oktober.
Halloween er de seneste år kommet til Danmark fra
USA, men har rødder i både Mexico og Skotland.

Traditionen handler om uhygge og død, fordi den
bygger på en gammel folketro på, at der denne aften
var særlig stor risiko for, at de døde vendte tilbage for
at hjemsøge de levende. Derfor klæder man sig makabert ud og tænder lys i uhyggelige græskarmænd
for at skræmme de dødes ånder væk.
I Nørre Asmindrup og Vig fejrer vi i år allehelgen sammen d. 3.11. ved en fællesgudstjeneste i Nørre Asmindrup kirke. Først sætter
vi lys på gravene, og efter
gudstjenesten vil der
være suppe i våbenhus
og kirke. Ved Vig kirke vil
der sædvanen tro være
tændt fakler på gamle
kirkegård fra kl. 16.00.

Gudstjenester
3. november
Allehelgensdag
		
10. november
21. s. e. Trinitatis
17. november
22. s. e. Trinitatis
24. november
Sidste s. i kirkeåret
1. december
1. s. i advent
8. december
2. s. i advent
15. december
3. s. i advent
20. december		
		
22. december
4. s. i advent
24. december
Juleaften
25. december
1. juledag
		
26. december
2. juledag
29. december
Julesøndag
31. december
Nytårsaftensdag
1. januar
Nytårsdag
6. januar
Helligtrekongers søndag
12. januar
1. s. e. Helligtrekonger
		
19. januar
2. s. e. Helligtrekonger
26. januar
3. s. e. Helligtrekonger

Fælles gudstjeneste
Nr. Asmindrup kirke kl. 16.30
Festgudstjeneste Vig kirke kl. 11.00 *
Vig kirke kl. 10.30
Nr. Asmindrup kirke kl. 10.30
Nr. Asmindrup kirke kl. 15.00
Christmas carols Vig kirke kl. 11.00
Nr. Asmindrup kirke kl. 10.30
Vig kirke kl. 11.00
- for Baeshøjgård og alle
Vig kirke kl. 10.30**
Nr. Asmindrup kirke kl. 14.00 og 15.30
Vig kirke kl. 14.00 og 15.30
Nr. Asmindrup kirke kl. 10.30
Vig kirke kl. 10.30
Nr. Asmindrup kirke kl. 10.30
Nr. Asmindrup kirke kl. 10.30
Stjernestund Vig kirke kl. 14.30
Nr. Asmindrup kirke kl. 16.00
Vig kirke kl. 10.30
Fælles konfirmand-gospel gudstjeneste,
Nr. Asmindrup kirke kl. 11.00
Vig kirke kl. 10.30
Nr. Asmindrup kirke kl. 10.30

Ann Skov Sørensen/
Annette Berg
Hilden/Berg
Annette Berg
Ann Skov Sørensen
Ann Skov Sørensen
Annette Berg
Ann Skov Sørensen
Annette Berg/
Ann Skov Sørensen
Annette Berg
Ann Skov Sørensen
Annette Berg
Ann Skov Sørensen
Annette Berg
Annette Berg
Ann Skov Sørensen
Annette Berg
Ann Skov Sørensen
Annette Berg
Ann Skov Sørensen/
Annette Berg
Annette Berg
Ann Skov Sørensen

* Efter gudstjenesten fællesspisning Vig Forsamlingshus (se omtalen s. 5)
** Lovsangs-trio medvirker
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