DECEMBER 2008 · JANUAR · FEBRUAR 2009 · NUMMER 1 · 34 ÅRGANG
VIG KIRKE

NR. ASMINDRUP KIRKE

EGEBJERG KIRKE

Kunst
i
Våbenhuset s. 5

Syng med
Annette
Schiøtz s. 10

SOGNEPRÆST HENNING HANSEN · NR. ASMINDRUP KIRKE

Det er flinke folk!
I København boede der
for en del år siden en lille
dreng i en lejlighed på 5.
sal, lige neden under tørreloftet. Dér, hvor digteren
siger, at nissen sidder med
sin julegrød. Hvert år lillejuleaften lavede den lille
drengs mor den herligste
julegrød med en stor klat
smør og kanel. Den bar den
lille dreng sammen med
sin far op på loftet til Julenissen, så den lille dreng
kunne få alle sine ønsker
opfyldt.
Tidligt næste morgen,
da den lille dreng som de
fleste andre børn næsten
ikke kunne vente længere
på juleaften, gik han igen
med sin far i hånden op på
loftet for at se, om Julenissen havde været der og
spist sin grød. Og det havde
den. Fadet var tomt. Og den
lille drengs forventninger
til ønskesedlen steg endnu
et par grader.
Dette ritual blev fulgt år
efter år, lige indtil den lille
dreng var blevet næsten
seks år og skulle flytte på
landet med sin mor og
far og begynde i skole på
den lokale skole. For nu,
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da han skulle i skole og
bo i en præstegård, syntes drengens mor, at det
kunne være nok med al det
nissehalløj. Og fra det ene
øjeblik til det andet forsvandt julenissen fra den
lille drengs verden.
Årene er gået. Og nu er
den lille dreng blevet en
voksen ung mand og flyver
i luftrummet over Skotland,
England, Irland og Nordatlanten til Hebriderne,
Orkney- og Shetlandsøerne. Og hvem ved? Måske
møder han i luftrummet
over Nordatlanten barndommens Julenisse med sit
rensdyr og når i forbifarten
at råbe: »Hej, Julenisse.
FORTSÆTTES SIDE1
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Tak for sidst. Glædelig jul
og god tur til Nr. Asmindrup, Egebjerg og Vig. Det
er flinke folk.«

Barndommens land
Jo større og ældre vi bliver,
er julenisser og julemand
vel - for de fleste - et kært
minde fra barndommens
land dér, hvor - som digteren skriver:
Verden er ny for dit øje.
Folk er to tre meter høje,
så de må bøje sig
ned til dig.
Og når vi f.eks. juleaften i
erindringen vender tilbage
til barndommens land hos
mor og far og alle dem, vi
holdt af, kan det forunderlige også ske for os, der er
blevet voksne, ældre og
gamle - ikke mindst hvis vi
har bevaret barnet i os og
barnets spontane glæde i
vores sind - at vi ser verden
med nye øjne: Dette at tage
imod livet med glæde og
tak og med tro på livet, at
det er livet værd, på trods
af tvivl og stort, på trods af
det, der smerter.
Glæde og tak, det er
netop grundtonen i julens
glædelige budskab om
Gud, der blev menneske
julenat i det barn, der blev
født i stalden i Bethlehem.
Det budskab, som om
kort tid lyder i vores kirker,
ja, ud over hele jorden til
tro, håb og kærlighed for
alle mennesker.
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Joh. 1, 14

Og Ordet blev
kød
og tog bolig
iblandt os.
Glæden og takken hænger frem for alt sammen
med, at det er Gud, der
kommer til os og ikke os,
der skal søge og finde Gud
gennem moral, eller særlig
indsigt eller åndelige teknikker og vandringer, som
tidens spirituelle supermarkeder tilbyder.

Modhistorien
At Gud blev menneske, det
er modhistorien til enhver
tids religiøse søgen - spiritualitet - efter det guddommeliges nærvær inde i en
selv. De åndelige teknikker handler om at kunne
kontrollere tilværelsen, om
selvudvikling, om søgen efter retning og mening med
livet, om at få spændende
åndelige oplevelser.
Det karakteristiske for
denne livsanskuelse i modsætning til kristendommen
og den kristne tro er, at
den kun forholder sig til
et Jeg (jeg´et er i centrum).
Omdrejningspunkt i kristendommen er derimod
ikke at vende blikket ind
ad og med åndelige teknikker søge personlig udvik-

ling og vækst til en højere
bevidsthed, men derimod
at forholde sig til et Du, en
virkelighed, som er større
end os selv, Gud, og vende
blikket ud ad mod Gud
og næsten. Gud, som har
skabt os og betroet os livet
og blev menneske for at
leve livets vilkår fuldt ud
med os og være der for os i
liv og død.
Den tro har ikke sin
grund i spiritualitetens
særlige indre oplevelser,
en indre rejse i sindet, men
i Guds ord - Ordet blev kød
og tog bolig iblandt. Guds
Ord, der blev menneske i
vor Herre Jesus Kristus.
Julens glædelige budskab lover os i modsætning
til det spirituelle supermarked med coache og
terapeuter hverken højere
bevidsthed eller et menneskeliv uden sorg og smerte,
men derimod, at Gud, som
forlod sin himmel og blev
menneske i »Et barn er født
i Bethlehem«, er os nær
under alle livets forhold
og omskiftelser: »Sorrig og
glæde de vandre til hobe«.
For det er livets grundvilkår
for os alle.
Og det er i troen på det
løfte, vi fejrer julen i vore
kirker og ønsker hinanden
glædelig jul. Den glæde, vi
aldrig skal miste.Glædelig
jul!
HENNING HANSEN

Vig Sogn
Det sker

DECEMBER
07.12 KL. 16.00:
SKUMRINGS-MUSIK-GUDSTJENESTE I VIG KIRKE
16.12 KL. 19.00:
KONCERT MED ODSHERREDS MUSIKSKOLE I VIG
KIRKE

24.02 KL. 17:
SPAGHETTI-GUDSTJENESTE
I VIG KIRKE
EFTERFØLGENDE FÆLLESSPISNING I PRÆSTEGÅRDEN
28.02 OG 01.03:
KONFIRMAND-GOSPELWEEKEND

18.12 KL. 10.00 :
JULEAFSLUTNING FOR
DAGPLEJEN OG ANDRE BØRN
0-3 ÅR
19.12 KL. 10.00:
JULEAFSLUTNING FOR
BØRNEHAVERNE OG ANDRE
BØRN 3-6 ÅR
22.12 KL. 8.30 OG 9.15:
JULEAFSLUTNING FOR VIG
SKOLE HHV. 0.-4. KLASSE
SAMT 5.-9. KLASSE
JANUAR
05.01- 21.01:
VIG KIRKE LUKKET PGA.
MALERARBEJDE
21.01 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE I
VIG PRÆSTEGÅRD
22.01 KL. 9.30:
TORSDAGSTRÆF
I VIG PRÆSTEGÅRD
29.01 KL. 17.00:
SKUMRINGSSTUND I VIG
KIRKE
FEBRUAR
05.02 KL. 9.30:
TORSDAGSTRÆF
I VIG PRÆSTEGÅRD
18.02 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
I VIG PRÆSTEGÅRD
19.02 KL. 9.30:
TORSDAGSTRÆF
I VIG PRÆSTEGÅRD

Matt. 21, 9

Hosianna,
Davids søn!
Velsignet
være han,
som kommer,
i Herrens navn!
Hosianna
i det højeste!

Kirken
lukker
nogle
dage
Vig Kirke er lukket fra den
5. januar til ca. den 21. januar, da alle kirkebænkene
skal males i nye, smukke
grønne farver. Vi låner Nr.
Asmindrup Kirke i denne
periode til de kirkelige
handlinger og gudstjenester.

En tak
til
de fire
Det har atter været en
udfordrende og foretagsom tid - den forgangne i
Menighedsrådet. Tak til I
fire, der nu forlader rådet:
Lars Andersen, Else Dam,
Hans-Jørgen Knudsen samt
Bibi Nielsen. Tak for al den
tid og energi, som I har lagt
i arbejdet og samværet. Tak
til vores forrygende formand, Lars Andersen, som
har vejledt og styret os med
særdeles kyndig og kærlig
hånd.
I vil blive savnet samtidig med, at vi er spændt på
at gå den forestående tid
i møde med nye ansigter
i Menighedsrådet: Tine
Arnholt Jeppesen, Henrik
Lundsgaard samt Winnie
Nielsen.
Velkommen til jer samt
også til de 6 nye og ”gamle”
som suppleanter: Doris
Kruse, Niels Jacobsen, Bibi
Nielsen, Grethe Andersen,
Hans-Jørgen Knudsen samt
Bjarne Jørgensen.
ANNETTE BERG
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Vig Sogn

Stativ, stakit, stafet
Hvad slags musik foretrækker du?
Hvilken forfatter synes du
absolut bedst om?
Eller: Hvilken er din yndlingssalme?
Visse ting er vanskelige at
rangordne, og sådan har
jeg det lidt med salmerne.
For det første kan jeg
ikke nævne en eneste
salme, hvor jeg kunne
sige, at den kunne jeg godt
undvære. Nogle af dem
er så poetiske og smukke
i sproget. Andre, som for
eksempel Grundtvigs »O
kristelighed«, minder mig
om lysets og kærlighedens
budskab og husker mig på,
hvad der er vigtigt i et menneskeliv.
Så er der de salmetekster, der afspejler livets
trængsler, giver dem perspektiv og forløser smerte.
Salmer, der trøster i mørke
stunder.
Nogle af salmerne elsker
jeg alene for deres melodi;
en god melodi kan virkelig
løfte stemmen og hensætte
én i frydefuld stemning.

Bølgetoppen
Fra tid til anden kan der
være en salme, der gør
særligt opmærksom på sig
selv. Sådan har jeg i et par
år haft det med Lars Busk
Sørensens »Nu står der
skum fra bølgetop«.
Når efteråret trænger
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sig på, glæder jeg mig altid
til at synge om æblerne,
der ’falder i oktobermørke
haver’.
I sensommerens løb
kan det føles lidt forstemmende, at den dejlige
varme tid går på hæld, og
man klamrer sig med det
yderste af neglene til håbet
om endnu et par varme
sommerdage.
Men når efteråret for alvor slår igennem, hengiver
jeg mig den friske efterårsluft, den høje himmel og
naturens forfald - og nyder
den ro, som følger med dét
at give efter.

Hengivelse
For mig handler denne
efterårssalme netop om
hengivelse; til efteråret,
til livet på godt og ondt, til
forfaldets og dødens realitet, til kærligheden, som
holder os oppe og bærer os
igennem. Om at nedbryde
’sindets frøskal’, egoet, så
vi kan åbne os for den kærlighed, og for hinanden.
Det er så befriende,
at teksten rummer både
sorrig og glæde, og således
ærligt afspejler livet på
godt og ondt.
Desuden har Henning
Wellejus melodi en klarhed og sangbarhed over
sig, lange fraser, hvorunder
bølgetoppene bruser; til en
vis grad uforudsigeligt.

VIBEKE AGGEBOE

Det er ikke til at blive træt
af at synge den, måske
også, fordi de betonede
slag er fyldt med dissonanser, der hele tiden opløses
og føres ind i en ny dissonans. Der er ikke noget så
stimulerende som spændingsakkorder, der opløser
sig! Det er, som om teksten
og musikken løfter hinanden. Og det allerbedste
er: at løfte sangstemmen i
fællesskab med andre, som
også holder af salmen måske af helt andre grunde
end mine.
Så, nu sneg ordet ’løfte’
sig ind i teksten for fjerde
gang. Jeg tror, at en god
salme kan løfte os - på
samme måde som gudstjenesten selv - ud af
hverdagslivet og bringe os
i kontakt med den kilde af
liv og ny energi, der strømmer til os alle sammen, når
vi er åbne for den.
Jeg giver hermed salmestafetten videre til Karen
Crone, Nr. Asmindrup.
VIBEKE AGGEBOE, ORGANIST I NR.
ASMINDRUP

Vig Sogn

Kunst i Våbenhuset
Ligesom mange andre
nyere kunstnere forsøger
jeg at fortolke og tyde
forskellige begreber fra
Kristus-mystikken og Det
ny Testamente på en flerstrenget måde.
Dette prøver jeg blandt
andet at gøre gennem nye
former og materialer. Jeg
arbejder gerne med skrift
og brudstykker af tekst,
mens jeg samtidig griber
tilbage til nogle meget
gamle, næsten helt glemte
symboler og udtryk – helt
tilbage til Byzans.
Det er således kristendommen og den oldkristne
kunsts temaer og symbolverden der præger min
billedverden som maler.
Mine billeder er skabt
med en religiøs tone,

ET AF DE UDSTILLEDE BILLEDER

der for mig på samme tid
tangerer savn, ensomhed,
tvivl. Som den danske
digter, Halfdan Rasmussen,
skal have sagt: ”Tvivlen er
søvnløs og mere ond, end
den troende tror”.
Men forhåbentlig indeholder mine billeder også
noget af det mærkelige
begreb skønhed i sig – og

de er ligesom Kristus-mystikken selv, fuld af længsel. Men når alt kommer til
alt, er mine billeder kun en
form for genopdagelse.
Kirken er selvsagt et
forkyndelsesrum. Forkyndelsen sker i salmesangen,
prædikenen og dramatiske
tekster.
Når man ser bort fra
selve kirkerummet, henvender forkyndelsen sig
meget til øret – derfor er jeg
også utrolig glad for at være
med til at trække synssansen med ind i kirkerummet. Og vil gerne her takke
præst Annette Berg og Vig
Menighedsråd for at det
blev muligt, at udsmykke
med min kunst i våbenhuset i Vig kirke.
KIM F. ESPERSEN SV. HESTEHAVE

Nyt fra menighedsrådet

Forbøn – en dyrebar mulighed
Det viser sig nu i vor tid, at
bøn er en virkningsfuld og
målbar kraft i verden. Der
forskes netop i disse år som
aldrig før i, hvordan bøn,
forbøn – og det at have en
tro – påvirker vores liv både
fysisk og psykisk. Sådan har
det givetvist været fra tidernes morgen, men langsomt
bliver vi stadig klogere.
Ofte kan vi synes, at
vores bøn til Gud og universet ikke bliver hørt eller

bønhørt. Vi bliver måske
modløse, rastløse eller opgivende. Men når vi bøjer
vort hoved i bøn, er det det
samme som at banke på
porten til Gud.
At bé for et andet menneske kaldes forbøn. Jeg
vil gerne tilbyde dette i Vig
Kirkes enkle og smukke kirkerum for alle, der kunne
tænke sig at gøre brug af
denne mulighed. Det vil
foregå personligt med en

guided bøn, som jeg leder
og hvor jeg også vil gøre
brug af sang og stille bøn.
Hvis du kunne tænke dig
dette, da kontakt mig via
telefon eller mail, så aftaler
vi en dag og tidspunkt, hvor
vi kan mødes i kirken til forbøn - blot du og jeg og GUD.

Glædelig advent og julehøjtid! - Et herligt nyt år
ønskes I alle!
ANNETTE BERG
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Nr. Asmindrup Sogn
Det sker

NOVEMBER
30.11 KL. 19.30:
1. SØNDAG I ADVENT GUDSTJENESTE OG ÅBENT HUS
DECEMBER
04.12 KL. 14.00:
JULEMØDE
I PRÆSTEGÅRDEN
09.12 KL. 19.30:
JULEKONCERT i KIRKEN
14.12 KL. 16.00:
FAMILIEGUDSTJENESTE MED
LUCIAOPTOG
16.12 KL. 09.15:
JULEGUDSTJENESTE OG
KRYBBESPIL
19.12 KL. 09.15:
JULEGUDSTJENESTE OG
KRYBBESPIL
24.12 KL. 15.00 og 16.30:
JULEGUDSTJENESTE
26.12 KL. 11.00:
MUSIKGUDSTJENESTE
JANUAR
04.01 KL. 10.30:
GUDSTJENESTE MED NYTÅRSPARADE OG KIRKEKAFFE
06.01 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
28.01 KL. 13.00:
MINI-KONFIRMANDER
FEBRUAR
03.02 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
22.02 KL. 10.30:
FASTELAVNSGUDSTJENESTE
26.02 KL. 14.00:
SOGNETS EFTERMIDDAG
MARTS
03.03 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
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Julemøde med et
wienerbarn på 96
Torsdag den 4. december
kl. 14.00 er der julemøde i
præstegården under overskriften:
”Et Wienerbarn fortæller”.
For et par år siden fortalte Hilde Langager om sit
forunderlige liv. Hilde kom
som wienerbarn (10 år) til
Danmark i 1922.
Hildes bevægende livshistorie er nu filmatiseret (DVD).
Den bliver vist ved julemødet – og er en rørende
beretning, fortalt af et åbent
og kærligt menneske med
et livsmod, man sjældent
møder hos en 96 årig.

Hilde tager stadig rundt som
besøgsven på plejehjem på
Amager, hvor hun bor. Hilde
kommer til julemødet. Det
kan vi glæde os til.
Vibeke Aggeboe synger
julen ind med nogle af vores
kendte og elskede julesange
til akkompagnement af
Birgit Marcussen.
Vi skal naturligvis også høre
julehistorier og synge julen
ind med vore dejlige salmer.
Traditionen tro afsluttes
julemødet i Præstegårdens
stuer.

Julekoncert med MaJazz
- et kor der bare swinger!
Tirsdag den 9. december
kl. 19.30 er der julekoncert
i kirken med koret MaJazz
fra Hillerød.
Koret består af ca. 40
medlemmer. Repertoiret
er en spændende blanding
af rytmisk og klassisk, der
spænder fra fra klassiske til
rytmiske julesange (flerstemmige vokalstykker)
til moderne jazz og swing
- deraf navnet MaJazz.
Majazz har talrige koncerter bag sig i ind- og udland.
Det dirigeres af Hanna
Rose og Christian Berg, som
begge er konservatorieud-

dannede i sang og direktion.
Programmet spænder fra
klassiske til rytmiske julesange.
Der er fri entre.

Åbent hus
Efter aftengudstjenesten
søndag den 30. november,
1. søndag i advent, er der
åbent hus med kaffe og
samvær i præstegården.
Ved gudstjenesten medvirker trompetist Erling
Skovdal.

Nr. Asmindrup Sogn

DEN STORE KLOKKE ER FRA 1646

Klokkernes kimen og kalden automatiseres
I begyndelsen af det nye
år bliver der installeret et
automatisk ringeanlæg og
en automatisk lugeåbner
ved de gamle klokker i
kirketårnet. Klokkernes
kimen og kalden skal
automatiseres. Arbejdet
går i gang så snart klokkefirmaet Thubalka har plads
i kalenderen.
Et ringeanlæg består
som basis af en ringemaskine og et bedeslagshammerværk samt et kontaktur. Efter behov kan der
tilføjes kimemaskine og
trådløs fjernbetjening.
Ved planlægning og
montering tages der hensyn til eksisterende inventar i klokkerummet, så indgreb og ændringer holdes
på et absolut minimum.

DEN LILLE KLOKKE ER FRA 1827

Ved indstilling af de automatiske anlæg sørges
der for, at klokken ikke
belastes unødigt. Ringema-

skinen tilsluttes en elektronisk styreenhed. Hammerværker for bedeslag og
kiming fremstilles individuelt efter måltagning,
så der opnås bedst mulig
klangvirkning, funktion og
sikkerhed.
Den store malmklokke bærer årstallet 1646 og navnet
på giveren: Christofer Urne,
Lensmand Paa Draxholm.
Den lille malmklokke
stammer fra 1827. Den bærer følgende indskrift: Støbt
Af I. C. H. Gamst Kiebenhavn Anno 1827.
Denne klokke, der også
erstattede en ældre fra det
gamle tårn, blev ophængt
i forbindelse med opførelsen af det nye tårn i 1827.
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Nr. Asmindrup Sogn

Nyt fra menighedsrådet

Det nye råd
Menighedsrådsvalget
indkom der kun én liste.
Det nye menighedsråd:
Egon Nielsen, Henning
Kristensen, Vagn Andersen,
Eva Jensen, Else Philipsen
og Henning Christensen.
Stedfortrædere blev Birthe
Clausen og Kristen Winther
Jørgensen. Menighedsrådets konstituering vil
blive meddelt i næste nr. af
Kirkebladet. Vi siger tak til
det gamle menighedsråd
for arbejdet i de forløbne
fire år og velkommen til det
nye menighedsråd.

Ny graver
Stillingen som graver
bliver opslået i det nye år.
Kirkegårdens stand høster
megen anerkendelse både
fra sognets beboere og folk
udefra. Den anerkendelse
lader vi gå videre til rette
vedkommende: Gravermedhjælper Nadja Petersen, Jørgen Skovbjerg og
Kjeld Clausen. De har haft
ansvaret for kirkegården
siden juni 2007.
Mini-konfirmander
Børn i 9-10 års alderen er
optaget af spørgsmål om
tro, samvittighed, om godt
og ondt, himmel og jord.
Det er nogle af de ting, vi vil
tale om.
Børnene kommer til at høre
bibelshistorie, synge, tegne
og klippe. Man behøver
8

Es. 40, 1

Trøst mit folk,
trøst det! siger
jeres Gud
ikke at være døbt for være
mini-konfirmand. Børnene
bliver hentet i skolen og
fulgt tilbage.
Timerne ligger en eftermiddag om ugen – onsdag fra kl.
13.00 til 14.30.
Vi begynder onsdag den 28.
januar, og der er undervisning de følgende onsdage til
og med den 1. april bortset
fra den 11. februar.
I begyndelsen af januar
modtager børnene/
forældrene et brev med
tilmeldingsblanket.

Familiegudstjenester
Søndag den 14. december,
kl. 16.00 er der familiegudstjeneste med Luciaoptog med (elever fra Nr.
Asmindrup Skole).
Tirsdag den 16. december
kl. 09.15 er der julegudstjeneste med krybbespil for
dagplejebørn og børn fra
Nr. Asmindrup Børnehave.
Efter gudstjenesten er der
julefest i Konfirmandstuen
med juletræ og julemand.
Forældre og bedsteforældre er hjerteligt velkomne.
Fredag den 19. december
kl. 09.15 er der julegudstjeneste med krybbespil for
Nr. Asmindrup Skole.

Juleaften
Gudstjeneste kl.15.00 og
16.30. Trompetisten Jeppe
Nielsen medvirker.
2. Juledag
Musik-gudstjeneste med
medvirken af solotrompetist Ketil Christensen fra
Det Kgl. Kapel.
Fastelavn
Søndag den 22. Februar,
kl. 10.30 er der fastelavnsgudstjeneste.
Børn i alle aldre må meget
gerne være udklædte.
Efter gudstjenesten slår
vi katten af tønden i Præstegården og spiser fastelavnsboller og drikker
sodavand/kaffe.

MIE BONDE

Sognets eftermiddag
Torsdag den 26. februar, kl.
14 fortæller Mie Bonde, der
er fra Vig, som sit arbejde
som sygeplejerske i et af
verdens brændpunkter.
Med ønsket om, at julen
bringer os alle velsignet
bud.
HENNING HANSEN

Egebjerg Sogn
Det sker

NOVEMBER
30.11 KL. 16.00:
FESTGUDSTJENESTE
DECEMBER
03.12 KL. 19.30:
MUSIKALSK JULEKOMSAMMEN
10.12 KL. 19.30:
KONCERT MED
ODSHERREDSKORET
12.12 KL. 09.00:
DAGPLEJEGUDSTJENESTE
OG JULETRÆ I
KONFIRMANDSTUEN
14.12 KL. 16.00:
LUCIAGUDSTJENESTE
19.12 KL. 09.30:
SKOLENS JULEGUDSTJENESTE
21.12 KL. 10.30:
NI LÆSNINGER
24.12. Kl.10.30
JULEGUDSTJENESTE
»FÆLLESSTUEN«
JANUAR
15.01 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
18.01 KL. 14.00:
SØNDAGSCAFÉ MED
ANNETTE SCHIØTZ
FEBRUAR
01.02 Kl.14.00
GUDSTJENESTE TILRETTELAGT FOR HØREHÆMMEDE
22.02 KL. 10.00:
FASTELAVNSGUDSTJENESTE
OG »KATTEN AF TØNDEN«

Det nye Menighedsråd: Her ses dit nye menighedsråd,
som er klar til at smøge ærmerne op for at gå i gang med at
holde vores kirke smuk og nærværende de næste 4 år,
Set fra venstre Grethe Hansen, Henrik F.Højland, Peter
Funch (menighedsrådsformand), Didde Dich, Henny Thomassen, Winnie Frisenette-Fich og Michael Nissen

Kirkens nytårsdag
Den 30. november begynder ikke kun adventstiden
og ventetiden op mod jul,
men vi tager også det nye
kirkeår i brug. Samtidig går
vi over til første tekstrække
som prædiketekst. Det fejrer vi med en festgudstjeneste i kirken kl.16.00, hvor
Møllekoret fra Hølkerup
medvirker.
Vi gentager succesen
Onsdag den 3. december
kl.19.30 er der musikalsk
julekomsammen i præstegårdens konfirmandstue.
Vibeke Aggeboe og Susan
Jensen vil som sidste år
glæde os med deres smukke stemmer.

MARTS
01.03 KL. 11.00:
FÆLLES KONFIRMAND GOSPELGUDSTJENESTE
01. 03:
SOGNEINDSAMLING

Odsherredskoret
Onsdag den 10. december
kl.19.30 vil Odsherredskoret under ledelse af Camilla
Donovan fornøje os med
smukke julesalmer og

sange i vores smukke kirke.
Kom og vær med til at bære
julen ind. Der er fri entre.

Luciaoptog
3. søndag i advent, den
14. december, kl. 16.00 er
gudstjenesten en børne- og
familiegudstjeneste. Vi skal
se børnene bære lys ind i
mørket og høre børnenes
klare stemmer ved luciagudstjenesten. Lysene, som
børnene bærer ind i kirken,
er tændt med Fredslyset .
Fredslyset er et lys, som
hvert år tændes i Jesu fødselskirke i Bethlem . Lyset
bringes dernæst som en
stafet ud i hele verden i håb
om, at freden må brede sig
i verden og i mennesker.
Dette lys kan man få med
sig hjem, hvis man ved
luciagudstjenesten eller
juleaftengudstjenesten
medbringer en lille olielampe eller lignende.
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Kom og syng med Annette Schiøtz
Søndag den 18. januar
kl.14.00 er der søndagscafe´, hvor vi har inviteret
Annette Schiøtz .
Annette Schiøtz er datter
af den navnkundige sanger
Aksel Schiøtz. Men kan
absolut også selv. Hun debuterede bl.a. som koncertsanger i Odd Fellow Palæet
i 1981 og har siden været
vidt omkring.
Som koncertsanger fandt
Annette Schiøtz en niche,
»de religiøse folketoner«,
der gjorde, at hun fik mu-

KONCERTSANGER ANNETTE SCHIØTZ

lighed for at synge kirkekoncerter i næsten 15 år.
Ved kirkekoncerterne
sang Annette Schiøtz
salmer fra både Danmark,
Norge og Sverige uden

akkompagnement, ofte
suppleret med sin egen
improviserede »trallesang
eller Lalling«.
Også og ikke mindst nye
salmer har siden interesseret Annette Schiøtz, og
derfor skal vi ved hendes
foredrag denne eftermiddag tilegne os mange nye
salmer, både ved at synge
dem, men også ved at
høre om deres tilblivelse.
Eftermiddagen begynder
med en kort gudstjeneste i
kirken.

Fastelavn
Gudstjenesten søndag den
22. februar kl. 10.30 er en
børne- og familiegudstjenste.
Som sædvanlig må børnene
meget gerne være udklædte.
Bagefter slår vi den stakkels
kat af tønden.
Gospel
Den 28 februar og 1. marts er
der gospeltræf for konfirmanderne fra Vig, Odden, Højby
og Egebjerg med gudstjeneste
i Egebjerg kirke kl.11.00.
Sogneindsamling
Søndag den 1. marts 2009
samles ind til Folkekirkens
Nødhjælp. Sogneindsamling 2009 har fokus på sult.
Der er brug for din hjælp.
Derfor meld dig som indsamler ved i god tid at kontakte Didde Dich på telefon
59 32 84 66 eller Michael
Nissen på telefon 59 32 81 99.
10

12 nye minikonfirmander: I september begyndte 12 veloplagte og friske minikonfirmander hver onsdag at gå op
ad kirkebakken for at komme op til vores kirke og præstegård. Det gjorde de for at lære vores kirke at kende og for
at lære lidt om vores kristne baggrund.
På billedet med sognepræst Michael Nissen i baggrunden
ses fra venstre Olivier, Marcus, Jonas, Linda, Elisabeth,
Asvind, Adam, Sandra, Bertram og Amanda. Villads mangler desværre på billedet.

Egebjerg Sogn

Nyt fra menighedsrådet

Goddag - igen!
Konfirmandstuen var
næsten fuldt besat til orienterings- og opstillingsmødet i september. Der var
enighed om en liste med
de hidtidige medlemmer af
menighedsrådet plus Winnie Frisenette-Fich. Rådet
skæres efter nye regler ned
fra 8 til 7, men kabalen gik
op, fordi Ib Larsen og Per
Kragh ønskede at fortsætte
som suppleanter sammen
med Britt Kragh. Så det
endte - igen - med fredsvalg.
De øvrige blev altså genvalgte: Grethe Hansen, Didde Dich, Henny Thomassen,
Henrik Højland og Peter
Funch. Vores præst, Michael
Nissen, er født medlem
herudover (se foto). På sit
ordinære møde i november
konstituerede rådet sig med
formand, næstformand
osv. Se hjemmesiden på
www.egebjergkirke, hvis
du vil vide mere. Vores fine
hjemmeside er lavet af
Winnie og vi er meget glade
for at kunne byde hende
velkommen til arbejdet
i menighedsrådet. Winnie har også lavet et rigtig
’Egebjerg-julekort’, som vil
kunne købes i våbenhuset
og i DagliBrugsen fra sidst
i november. Vi håber, at
rigtig mange vil købe og
bruge kortet og dermed

støtte menighedsarbejdet i
vores sogn.

På bedste måde
Og hvad skal der så ske? Ja,
rådet har nok at gøre med
at arrangere de forskellige
tilbud i kirken som supplement til vores festlige
gudstjenester. Vore gamle
bygninger stiller også krav
om tilrettelæggelse af de
løbende reparationer og
vedligeholdelsen. Vores
kirkegård kræver stor og
omhyggelig indsats - ikke
mindst i forbindelse med
den længerevarende omlægning til bredere gange
mv. Vores orgel færdiggøres
med resten af sin trompet,
så det er klar til festlige
påsketoner og et flot akkompagnement til salmesangen.
Takket være vores dygtige og engagerede medarbejdere fremstår vores
kirke og dens aktiviteter
på bedste måde. ’Det er jer
med Odsherreds bedste
præst, flotteste orgelspil og
salmesang’, hører vi ikke
sjældent!
Kom og vær med til at
nyde fællesskabet og styrk
sammenholdet i og omkring
vores kirke og landsby.
PETER FUNCH

Egebjerg ON-LINE
I et lille samfund uden lokal
avis kan der være vanskeligt
at holde sig orienteret om
alle de lokale aktiviteter.
Mange gode initiativer får
derfor ofte ikke den tilslutning, de fortjente - ikke
pga af manglende interesse - men simpelthen pga
uvidenhed. Det bliver det
nu rådet bod på. Om kort
tid går »Egebjerg ON-LINE« i
luften på Egebjergkirke.dk
hjemmeside med omtale af
alt, hvad der sker i Egebjerg
Sogn og nærmeste omegn.
Læs mere på
www.Egebjergkirke.dk
Ønsker du omtale af aktiviteter som møder, teater,
foredrag, dyrskuer, idræt,
koncerter, sport og meget
mere, kan du derfor allerede nu sende en mail via
hjemmesiden og få dinaktivitet omtalt på »Egebjerg
ON-LINE«.
WINNIE FRISENETTE-FICH

Gudstjenester i Fællesstuen

Der er gudstjenester i Fællesstuen, Egebjerg Hovedgade 15, på følgende dage:
Juleaften den 24 dec.
kl.10.30, og tirsdagene den
3. februar og 3. marts, begge dage kl.14.30. Bemærk
at der ikke er gudstjeneste
i januar.
Efter gudstjenesten er
der hyggeligt samvær.
Alle er velkomne.
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Gudstjenester
DATO

VIG

NR: ASMINDRUP

EGEBJERG

7. DECEMBER

2.S.I ADVENT

16.00 BERG

10.30 BERG

10.30 NISSEN

14. DECEMBER

3.S.I ADVENT

10.30 HANSEN

16.OO HANSEN

16.00 NISSEN

21. DECEMBER

4.S.I ADVENT

10.30 BERG

10.30 NISSEN

24. DECEMBER

JULEAFTEN

14.30 & 16.00 BERG

15.00 & 16.30 HANSEN

16.00 NISSEN

25. DECEMBER

JULEDAG

10.30 BERG

10.30 HANSEN

10.30 NISSEN

26. DECEMBER

2. JULEDAG

09.30 HANSEN

11.00 HANSEN

INGEN

28. DECEMBER

JULESØNDAG

10.30 HANSEN

09.00 HANSEN

10.30 LINDHARDT

1. JANUAR

NYTÅRSDAG

16.00 BERG

16.00 HANSEN

16.00 NISSEN

09.00 HANSEN

10.30 HANSEN

10.30 NISSEN

10.30 BERG

10.30 NISSEN

4. JANUAR

HELLIGTREKONGER

11. JANUAR

1. S.E.3K

18. JANUAR

2.S.E.H.3K

10.00 HANSEN

14.00 NISSEN

25. JANUAR

3.S.E.H.3K

10.30 BERG

10.00 HANSEN

09.30 WILLERT

1. FEBRUAR

S.E.H.3K.

10.30 BERG

09.00 BERG

14.00 NISSEN

08. FEBRUAR

SEPTUAGESIMA

09.00 HANSEN

10.30 HANSEN

10.30 WILLERT

15. FEBRUAR

SEKSAGESIMA

10.30 HANSEN

09.00 HANSEN

09.00 NISSEN

22. FEBRUAR

FASTELAVN

10.00 BERG

10.30 HANSEN

10.30 NISSEN

1. MARTS

1.S.I FASTEN

10.00 HANSEN

11.00 GOSPEL

Adresser

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
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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
Formand Peter Funch, Englandsvej 24, 4500 Nykøbing
Telefon 59 32 88 00
Praktisk information

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. Egenbetaling pr.
gang pr. person: kr. 10. Kirkebilen bestilles senest
dagen før via tlf. 40 25 06 06.
Kirkebladet

Foto, forside og klokkerne: Tom Bruun
Tryk: Trundholm Tryk 4560 Vig
Ansvarshavende redaktør: Henning Hansen

