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og koncert

s. 10

Sognepræst ANNETTE BERG, VIG KIRKE

Dit liv er en hellig rejse
Breve fra den elskede
Søren Kierkegaard har et
sted sagt, at du skal læse
Bibelen, som var det ord til
dig, skrevet af din elskede,
din eneste ene. Kærligheds
breve. Ord fra den udvalgte
til sin elskede. Så direkte
og så særligt skal de læses.
Dette skal være din tilgang:
at du lader dit hjerte åbne
sig for den evige, guddommelige kærlighed, hvert et
ord er dannet af.
Det er ikke gjort bare lige.
Der er mange forstyrrende
lag i Bibelen. Guds kærligheds ord har gennemgået
mangfoldige forvandlinger
ved at fortolkning ovenpå
fortolkning er lagt på. Menneskeskabte justeringer,
udglatninger, tilføjelser – alt
sammen gjort i den allerbedste mening, som Bibelforskerne og –skribenterne
på de givne tidspunkter
troede var - eller valgte som
værende - de mest sande.
Men tiden vender tilbage.
Tiden står ikke stille. Nye erkendelser og indsigter vokser frem.

Annette Berg

Kærlighedens bog
Kathleen McGowan har
skrevet en vidunderlig roman, hun kalder ”Kærlighedens bog”. Det er en roman
fyldt med fantasi, fiktion
og forfatterens frihed til at
jonglere og sortere i de historiske facts, så romanhistorien for læseren ikke forsvinder i data.
Det tog mig over 100 sider
at blive fængslet af bogen,
ikke desto mindre tog den
derefter et godt tag i mig.
Tårerne trillede undervejs,
når ordene rørte mig.
”Kærligheden bog” fortæller om Maria Magdalene i
en roman-fiktiv fortællende
form og om, hvordan Kirken
fortsættes side1
2

Ordet fra præsten
FORTSAT

hurtigt forvanskede hendes
rolle i historien ved at sætte
hende i bås som prostitueret
og ”uegnet”.
Jeg vil ikke her røbe romanen, blot anbefale den
til de mørke vinteraftener,
der står for døren. Lad den
inspirere dig til at tænke nye
tanker, se med nye øjne, nye
vinkler at anskue verden på.

Hellig rejse
Dit liv er en hellig rejse.
Det handler om forandring,
vækst, opdagelse, bevægelse, transformation, hvor du
løbende udvider dit syn på
hvad der er muligt, strækker
din sjæl, lærer at se klart og
dybt, når du lytter til din in-

tuition og du tør tage modige
udfordringer hvert trin på vejen. Vi har hver vores rejse.
Du er på vej på din. Overgiv dig blot modigt og nysgerrigt til denne din rejse,
du tapre gudsskabte fighter
– du er i gode, omsorgsfulde
hænder! Se med nye øjne.
Hør på ny. Tag imod den visdom, som Gud, Kristus, englene og hele den åndelige
verden via din bevidsthed,
hjerte, drømme og intellekt
fortæller dig om.

Dit væsen er i Guds
væsen - din ånd i Guds uanset hvad
Helt ned på det aller mindste mikroskopiske celleplan

kan du påvirke din bevidsthed og stoflighed med ÅND
– fortæller den amerikanske
biolog Bruce H. Lipton i bogen ”Intelligente celler”.
Gør derfor brug af netop
dit åndedræt, som er den
guddommelige ånd, der
lever og ånder i dig.
Din fysiske krop er åndens
bolig; den hellige ånds bolig.
Så ”smit” dine celler, sanser,
følelser, tanker, bevidsthed,
hjerte m.v. hver dag med alt
det bedste; den allerbedste
næring. Giv dig tid. Det er
vigtigt. Se, hvad der sker.
Miraklernes tid er du en
del af.
GOD REJSE VIDERE!
Annette Berg

Fællesarrangement

Gospel workshop og koncert
Lørdag d. 15. januar indbyder Egebjerg, Odden og Vig Menighedsråd til fælles gospel
workshop v. korleder Erik Olsen i Egebjerg Kirke. Alle er velkomne fra nær og fjern. Sæt
hele dagen af - læs mere side 10.

Invitation til Kirkehøjskole
”Kærligheds og Sandheds Ånd” - Samtaledag om Helligånden - Lørdag den 29. januar kl.
14 - 17 i Højby Sognegård.

Program
Kl. 14:00 Velkomst og oplæg
Kl. 14:45 Samtale i grupper, med kaffe og kage
Kl. 16:30 Kort gudstjeneste i Højby Kirke
Tilmelding er ikke nødvendig, man møder bare op. For kaffe og brød betales 20 kr.
Vel mødt til atter en temadag om menneskeliv og kristendom, en dag, hvor du både kan
få mere viden og selv give tanker og erfaringer fra dig.
Med venlig hilsen Præsterne i Provstiet
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Det sker

DECEMBER		
02.12. KL. 12.00:
TORSDAGSTRÆF JULEAFSLUTNING
05.12 KL. 10.30:
GUDSTJENESTE I NR.
ASMINDRUP KIRKE

15.01 KL. 08.45-21.00:
GOSPEL WORKSHOP OG
KONCERT I EGEBJERG
KIRKE
19.01 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
27.01 kl. 09.30-11.30:
TORSDAGSTRÆF

05.12. KL. 16.00:
MARIA-KONCERT I VIG
KIRKE

29.01 KL. 14-17:
KIRKEHØJSKOLE I HØJBY

14.12. KL. 09.30:
DET STØRSTE FOR DE
MINDSTE, 0-3 ÅR,
I VIG KIRKE

02.02 KL. 17.00:
SPAGHETTI LYSGUDSTJENESTE

14.12 KL. 10.30:
DET STØRSTE FOR DE LIDT
STØRRE, 3-6 ÅR, I VIG KIRKE
15.12. KL. 17.00:
MEDITATIV ONSDAGS
SKUMRINGSSTUND I VIG
KIRKE
17.12.:
DET STØRSTE FOR DE
ENDNU STØRRE I VIG KIRKE
0.-4. KLASSE KL. 8.30,
5.-9. KLASSE KL. 9.15
SAMT ULSTRUP
EFTERSKOLE KL. 11.00

FEBRUAR

06.02. KL. 09.00:
KIRKEKAFFE EFTER
GUDSTJENESTEN
09.02. KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
10.02 KL. 09.30:
TORSDAGSTRÆF
13.02. kl. 16.00:
SANG- OG
MUSIKGUDSTJENESTE
24.02. KL. 09.30:
TORSDAGSTRÆF

19.12. KL. 09.00:
MORGENANDAGT OG
KIRKEKAFFE
JANUAR

Mother Teresa:

09.01 KL. 09.00:
KIRKEKAFFE EFTER
GUDSTJENESTEN

Venlige ord
kan være små
og enkle at
sige, men de
giver genlyd i
det uendelige.

13.01 KL. 17.00:
SKUMRINGSSTUND I VIG
KIRKE

Maria
koncert

2. søndag i advent – d. 5.
december kl. 16 – vil vi give
Maria en smuk hyldest i
taknemmelighed for det
barn, hun lod føde julenat.
Ave Maria sange af vidt forskellige komponister - Mozart, Fauré, Bach-Gounod,
Schubert m.f. - både kendte
og mindre kendte arier og
sange.
Desuden et spændende
værk af den belgiske komponist Flor Peters (19031986): IVORY TOWER, 6 Marien-lieder, der omhandler
Marias liv, skæbne og roller,
sat i digt og musik.
Musikken har meget spændende, anderledes og sprøde klangfarver, der underbygger den alvorlige, billedmættede og lovprisende
tekst.
Sopran vil være vores skønne organist Vibeke Bjerggaard Aggeboe, alt/mezzo
bliver Tine Hagedorn-Olsen
og på piano: Henrik Metz.
Fri entré.
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Vig Sogn

Bøn i
praksis

Spaghetti
gudstjeneste
Lyset skinner i mørket
I anledning af Kyndelmisse
fejrer vi lyset, der skinner i
mørket med en Spaghetti
lysgudstjeneste i Vig Kirke
onsdag d. 2. februar kl. 17.
Kyndelmisse (eller Mariæ
renselsesdag) er en gammel
dansk helligdag, der falder
hvert år den 2. februar. Dagen blev af danskerne kaldt
for Kjørmes Knud.
Kyndelmisse er også en
fordanskning af de latinske
ord for lysmesse: kyndel =
candelarum (lys) og missa
= messe. Det er dagen, hvor
det markeres at halvdelen
af vinteren er gået, og i den
katolske kirke fejres dagen
stadig med en stor lysmesse,
hvor de lys som skal bruges i
det kommende år velsignes.
At det lige sker denne dag
skyldes, at der ved kyndelmisse er gået 40 dage, siden
Jesus blev født.
Efter den korte og meget
børnevenlige lys-gudstjeneste
er alle velkomne til spaghetti
og kødsovs i Præstegården, 25
kr. pr. familie. Gerne tilmelding senest dagen før.
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Desmond og datteren Mpho
Tutu fortæller i deres bog
”Skabt til godhed” om, hvordan det er bøn, der har forandret og muliggjort bedre
tilstande for så mange - trods
de ellers meget svære odds i
Sydafrika.
Ja, bøn er noget af det mest
kraftfulde og virksomme, vi
har i verden.
Kunne du tænke dig at lære
at bruge bøn mere konkret i
din hverdag?
I et modul bestående af tre
tirsdage mellem kl. 16-17
med max. 10 personer pr.
modul, vil jeg i Vig Præstegårds konfirmandstue uddybe nogle af de former for bøn,
jeg kender til og dermed både
i undervisningsform samt i
praksis lærer enkle former
for guided bøn, fri bøn samt
forbøn fra mig. Min tidligere
konfirmand medlærer Hanne
vil være medunderviser.
Pris pr. tirsdag: 50 kr.
Hvis dette kunne have din
interesse, mail eller ring da
gerne og hør nærmere.

Kære
(næsten)
nygifte
Hvis I hører til dem, der indenfor de sidste 5 år er blevet viet i Vig Kirke og I gerne
vil dele stort som småt med
andre ”som jer”, så send mig
gerne en JA-TAK mail, så går
jeg videre med planlægningen.

Ægteskabs-eftersyn
Vi kunne kalde det:
ÆGTESKABS–EFTERSYN.
Ligesom vi sender vores
bil jævnligt til serviceeftersyn, må vi give (også) kærligheden, de allerbedste
vilkår, så hverdagene ikke
drukner i praktiske gøremål
- uden nærvær, samtale, berøring.
Jeg vil foreslå, at vi mødes her i Vig Præstegård en
lørdag eftermiddag i januar
eller februar kl. 14-18. Pris
pr. par: 100 kr. Timerne vil
indeholde såvel praktiske,
terapeutiske indfaldsvinkler samt åndelige vitaminer
til jeres parforhold.
Hvor I end er i jeres liv
med hinanden, så rinder
kærlighedskilden aldrig ud.
Den er guddommelig og
evig. Og vi kan hente næring
fra den til hver en tid, hvert
et sted, hvem vi end er. På
måske herligt gensyn.
Glædelig højtid til jer alle.
Annette Berg

Vig Sogn

Salmestafet om rosen
Rosen, der har noget på
hjertet……..
Det er senefterår udenfor
og farverne er de smukkest
tænkelige – varme og gyldne. De falmede og faldne
blade nærmest favner os,
lige inden vi går i hi. Som om
de forsøger at give os styrke
til at stå den hårde vinter
igennem.
Vi må finde det lys og den
varme, vi elsker så meget og
som er så livgivende. I sensommerens løb tiltager den
forstemmende følelse hos
nogle af os – vi kan ikke lide
at den dejlige lyse og varme
sommer går på hæld. Vi
klamrer os til det lys, vi kan
få i de sidste friske og høje
efterårshimler og finder
trods alt roen og nydelsen
i det vinterhi, der står for
døren.

Rosen
Rosen indtager for mig en
central plads i denne tid.
Blomstens skønhed betager mig. Forgængeligheden, flygtigheden. Rosens
skønhed og dens flygtighed
minder mig om tidens gang
og alle tings foranderlighed. Den fortryllende duft
af orienten – Syriens ukronede dronning – den rose
som giver os den herligste
og skønneste intense duft
og en nærmest magisk olie,
som forlænger dens liv hele
vinteren igennem. Den rose
åbner sanserne for kærlig-

heden mellem mennesker.
Den er det diametralt modsatte af den mørke vinter,
som den i øvrigt trodser og
spirer frem i den salme jeg
har været så betaget af siden
jeg i min barndom lærte den
at kende – specielt da jeg
som 9-årig rystende og nervøs lille pige skulle synge
den solo på skolen.

Salmen
Allerede dengang stod det
uendelig klart for mig, at
denne gamle tyske Mariavise fra det 15. årh. handlede
om kærlighed og respekt
mellem mennesker. Om
styrken man får trods modgang. Om evnen til at bryde
igennem selv den hårdeste
mur. Om modsætninger. Om
godt og ondt og om kampen
mellem varme og kulde.
• Jeg har stået i Ramallah
sammen med glade palæstinenserbørn
• Siddet fredfyldt og betragtet jøderne ved Grædemuren og skuet videre over
til Al Aqsa Moskeen, hvis
grandiose guldkuppel forgylder hele området
• Været helt stille i Betlehem ved krybben i en utrolig
fortættet sanselig stemning
• Jeg har set israelere skyde på stenkastende palæstinenserdrenge
• Jeg har oplevet jøder og
arabere spille fantastiske
medrivende rytmiske toner
i The Middle East Peace Or-

JANE LYKKE, VIG

chestra i Danmark
• Betragtet Ararat bjerget i
det østlige Tyrkiet og forstået, hvorfor Noahs Ark netop
skulle støde på her
• Mødt kristne, muslimer
og jøder i byen Ur i det mesopotamiske lavland mellem Eufrat og Tigris

Rosens spirer
Alle disse steder er jeg stødt
på rosen – og dens uendelige styrke, kærlighed og
varme - har set den spire
frem på trods.
Hvis nogen skulle være
i tvivl – så er min rose den
der så smukt bryder gennem
asfalten alle steder i denne
verden – EN ROSE SÅ JEG
SKYDE.
Jeg overgiver hermed salmestafetten til Simon Vagn
Jensen, Odsherreds Teater.
Jane Lykke
Vig Bio
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Det sker

NOVEMBER
28.11 Kl. 19.30:
GUDSTJENESTE
OG ÅBENT HUS
DECEMBER
02.12 Kl. 14.00:
JULEMØDE I
PRÆSTEGÅRDEN
12.12 Kl. 16.00:
GUDSTJENESTE MED
LUCIAOPTOG
14.12 Kl. 9.15:
KRYBBESPIL
17.12 Kl. 08.30:
JULEGUDSTJENESTE
24.12. Kl. 15.00 og 16.30:
JULEGUDSTJENESTE
JANUAR
05.01 Kl. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
27.01 KL. 14.00:
SOGNETS EFTERMIDDAG
FEBRUAR
01.02 Kl. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
02.02 Kl. 13.00:
MINI-KONFIRMANDER
24.02 Kl. 14.00:
SOGNETS EFTERMIDDAG
MARTS
01.03 Kl. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
06.03 Kl. 10.30:
FASTELAVNSGUDSTJENESTE
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Gudstjeneste og åbent
hus
1. søndag i advent er der
gudstjeneste kl. 19.30 og
trompetisten Erling Skovdal
medvirker. Efter gudstjenesten er der åbent hus med
kaffe og samvær i præstegården.
Julemøde
Torsdag den 2. december
kl. 14.00 er der julemøde
i præstegården, hvor Bent
Kjærsgaard fortæller: "Jul
i Sneglerup og omegn."Vi
skal naturligvis også høre
julehistorier og synge julen
ind med vore dejlige salmer.
Traditionen tro afsluttes
julemødet i præstegårdens
stuer.
Familiegudstjenester
3. søndag i advent, den 12.
december kl. 16.00, er der
familiegudstjeneste med
Lucia-optog med Børnekoret under ledelse af Arild
Bjørn.
Den 15. december kl. 9.15
er der julegudstjeneste med
krybbespil for Dagplejebørn
og Nr. Asmindrup Børnehave.
Efter gudstjenesten er der
julefest i konfirmandsstuen
med juletræ og julemand .
Forældre og bedsteforældre
er hjerteligt velkomne.
Den 18. december, kl.
9.15, er der julegudstjeneste
med krybbespil for Friskolen og Specialskolen.

Julemanden
julemanden kommer til Nr.
Asmindrup Præstegård

Juleaften
Juleaften er der gudstjeneste kl. 15.00 og 16.30. Trompetisten Jeppe Nielsen medvirker.
Fastelavn
Den 6. marts, 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 .
Sognets eftermiddag
Torsdag den 27. januar kl.
14.00 fortæller Henrik Swane om sin søster Gerda. Det
bliver Henriks personlige
beretning om søsteren Gerdas dramatiske liv.
Torsdag den 24. februar kl.
14. På togt med Havhingsten.
Frømand Børge Rasmussen
fortæller og viser billeder
om sejladsen fra Dublin til
Roskilde med vikingeskibet
Havhingsten.

Nr. Asmindrup Sogn

Livet det er livet værd
Livet det er livet værd var
den røde tråd i musikgudstjenesten søndag den 29.
august, hvor Henrik Fog,
Aalborg, fortalte om nogle af
de salmer, han har skrevet
gennem de senere år, og hvis
referensramme bl.a. er hans
ændrede livsvilkår på grund
af sygdom (parkinson).
Henrik var godt i gang
med en karriere indenfor
eksportsalg, da sygdommen
pludselig ramte ham i en alder af 36 år. Han har nu haft
sygdommen i 11 år, heraf de
4 år uden for arbejdsmarkedet, som han afsluttede efter
20 år med internationalt salg
af entreprenørmaskiner mv.
Sygdommen gav Henrik
mulighed for at koncentrere sig om sin store passion at skrive digte, bøger
- bl.a.digtsamlingen ”Livets
linedans" - og sange samt
komponere.
Tro og tvivl, taknemmelighed og ydmyghed over
livet er store ord, som vi ofte
omgås med megen forsigtighed, indtil vi gennem livets
tilskikkelser får et dybere
indblik i disse livsytringer.
Det var den bevægende oplevelse, vi erfarede, da Henrik fortalte om sine salmer og
inviterede os indenfor i den
nye verden, som blev hans
for 11 år siden.
At få konstateret Parkinsons sygdom og ikke miste
livsmodet, men tage sin
skæbne i hånden og gå helt

nye veje, med de skjulte talenter, som viste sig at være
Henriks medfødte gave, var
en stærk oplevelse for hele
menigheden.
For Henrik er livet et spørgsmål om overlevelse gennem
oplevelser. Som han siger:
"Jeg prøver at give mig selv
så mange gode oplevelser
som muligt i kapløbet med
sygdommen. Det er min
måde at overleve på.”
Eller som han poetisk udtrykker sit livssyn i digtet
Livsgaranti:
"Livet det skal leves
der er intet sted at klage
ingen "fuld tilfredshed
eller livet går tilbage".

Som om

Tekst og musik: Henrik Fog

Det er som om
Jeg aldrig savner store ord
Det er som om
At alt kan ske når blot man
tror
Det er som om
Du var her længe før vi kom
Det er som om
Du fylder os med indre ro
Det er som om
At du får alting til at gro
Det er som om
Du var her længe før vi kom
Er tiden svær, gør du det hele
værd, at leve nu og her

HENRIK FOG

Det er som om
Du lever blandt os her på
jord
Det er som om
Du var her længe før vi kom
Det er som om
Du hele tiden er mig nær
Det er som om
Du gav os livet hver især
Det er som om
Du var her længe før vi kom
Er tiden svær, gør du det hele
værd, at leve nu og her
Henrik har i øvrigt tilknytning til Odsherred. Hans
farfar var i en årrække i
30´erne dommerfuldmægtig i Nykøbing, og han har
siden sin barndom holdt ferie i familiens sommerhus
på Vesterlyng.

Det er som om
Din overbærenhed er stor
7

Nr. Asmindrup Sogn

Kristendom i børnehøjde

Hvert år tilbyder Nr. Asmindrup Minikonfirmandundervisning til alle børn, der går
i 3. klasse i Nr. Asmindrup
Sogn.
Undervisningen ligger ons-

dag (2. februar-30. marts) fra
kl. 13.30-15.
Vi går på opdagelse i kirkens rum.
Vi hører spændende fortællinger fra Bibelen.

Vi synger. Vi begynder hver
gang med at få en bid brød
og lidt saft. I begyndelsen af
januar udsendes brev til børnene/forældrene med tilmelding.

tet af nye energibesparende

et graverhus på Kirkevej 39,
samt bygning af et maskinhus på kirkegården i forbindelse med det eksisterende
graverhus. Projektet er fremsendt til Provstiudvalget til
godkendelse.

Børnekor

Med udsigten til at kunne
deltage i årets luciaoptog
har vi kunnet spore en stor
interesse for at deltage i Nr.
Asmindrup Kirke´s børnekor. Indtil videre er der 14
deltagere, som fra første
øvegang har vist, at her var
meget musikalsk at bygge
på. Vi øver hver tirsdag fra
kl. 14.00 -14.45, i øjeblikket
med hovedvægten på luciarepertoiret. Vi håber at kunne udvide repertoiret efter
jul, for fortsat at kunne gøre
brug af koret i forskellige kirkelige sammenhænge.
Arild Bjørn
Nyt fra menighedsrådet

Ny belysning
Der er kommet ny belysning
med park-lamper på kirkegården samt lysstander ved
øst-indgangen. Endvidere
er de gamle lysspot til belysning af kirken blevet erstat-

Projekt nyt graverhus
Arkitekt Poul Ussing, der
tegnede konfirmandstuen i
1990, har udarbejdet tegninger og projekt til bygning af

EGON NIELSEN
Menighedspleja

Julehjælp
Ansøgning om julehjælp
(købmands/slagtekurv) sendes til Menighedsplejen v/
sognepræsten senest, den 7.
december.
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Bidrag til Menighedsplejen
kan indbetales i Sparekassen.
Sjælland - konto 0517
1016990.
På forhånd tak.

Med ønsket om, at julen bringer os alle velsignet bud.
H ENN I NG H A N S EN

Det sker

DECEMBER
05. 12. KL. 15 – 2. ADVENT
ODSHERRED MUSIKSKOLE
12. 12. KL. 16 – 3. ADVENT
LUCIA GUDSTJENESTE
FAMILIE/BØRNEGUDSTJ.
17. 12. KL. 09.30
EGEBJERG SKOLES
JULEGUDSTJENESTE
21. 12. KL. 09.00
BØRNEHAVEN PÅ
JULEBESØG
I KIRKEN
JANUAR
01. 01. 2011 KL. 16.00
GUDSTJENESTE,
NYTÅRSGLAS
OG KRANSEKAGE
15. 01. KL. 08.45 – LØRDAG:
GOSPEL FOR VOKSNE
– HELDAGSPROGRAM
FEBRUAR
02. 02. KL. 19.00 – ONSDAG:
KORT OG STEMNINGSFULD
KYNDELMISSEGUDSTJ.
20. 02. KL. 10.30
“VENNER OG TRO”
LÆS MERE SIDE 10
27. 02 KL. 10.00
GUDSTJ. FOR
HØREHÆMMEDE
INKL. KIRKEKAFFE
MARTS
06. 03 KL. 10 FASTELAVN:
SE SKAB OG HJEMMESIDE

ÅRETS MINIKONFIRMANDER: ØVERST FRA VENSTRE SES AMANDA, SOFIE,
JULIE, OLIVIA, TIM OG MALTE. I MIDTEN SES TOBIAS, ISABELLA, PRÆSTEN,
LAURA, ALMA OG NIELS-CHRISTIAN. NEDERST CLAUDIA OG NIKOLAJ.

Konfirmation og undervisning 2011
Konfirmationsundervisningen begynder onsdag den 5. januar fra kl.16.00 – 17.30. Der er pt. seks nye konfirmander.
Konfirmationen i Egebjerg kirke bliver den 17. april 2011.

Luciaoptog
Søndag den 12. december kl. 16.00
Gudstjenesten er for børn og hele familien! Traditionen tro
skal vi se børnene bære Fredslyset ind i mørket og høre børnenes klare sangstemmer. Fredslyset som hvert år tændes
i Jesu fødselskirke i Bethlehem – bringes dernæst som en
stafet ud i hele verden i håb om, at freden må brede sig i
verden og i mennesker.
Du kan få dit Fredslys med hjem, hvis du medbringer en
lille olielampe eller lign. til Lucia- eller julegudstjenesten.

Kyndelmissegudstjeneste
Onsdag den 2. februar kl. 19.00
Kyndelmisse er ifølge den folkelige tradition ikke kun en
mørk dag, men er også årets koldeste. Kyndelmissegudstjenesten vil derfor være en kort men stemningsfyldt “lysfest”
med masser af levende lys – for at trodse mørket og for at
varsle de lyse tider, der er på vej. Efter gudstjenesten er der i
våbenhuset noget at varme sig på – både for børn og voksne.
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ERIK OLSEN STÅR TIL AT VINDE VERDENSMESTERSKABET I PÆDAGOGIK OG MOTIVATION.
HER SES ET AF HANS STORSYNGENDE GOSPELKOR”. NU GÆLDER DET DIG!

GOSPEL for voksne –workshop og koncert
EGEBJERGSPREMIERE – GOSPEL FOR VOKSNE:
Lørdag 15. januar fra kl. 08.45 til 21 –med den fantastiske korleder: Erik Olsen Egebjerg,
Odden og Vig Menighedsråd inviterer ALLE voksne sangglade fra nær og fjern –mænd og
kvinder, høje, lave, tykke, tynde, familie og venner – til gospelsang, især med engelske
gospelsange. Det bliver rigtigt sjovt med hyggeligt samvær og fællesmiddag m.m.
Sæt hele dagen af i Egebjerg kirke – program ser således ud:
Mødetid: Egebjerg kirke kl. 08.45.
Sangøvelser fra kl. 09 – 11.30.
Medbring vand og evt. mellemmåltid.
Frokost fra kl. 11.30 – 13.00.
Medbring frokost. Øl og vand kan købes.
Sangøvelser fra kl. 13.00 – 15.00.
Pause fra kl. 15.00 – 15.30.
Sangøvelser fra kl. 15.30 – 17.00.
Aftensmad fra kl. 17.00 – 18.30.
Værterne sørger for aftensmaden
og du kan købe øl, vin eller sodavand.
Opstilling og lydprøve ml. kl. 18.30 – 19.30.

Koncert kl. 19.30 – entré: 50 kroner
Pris for hele dagen er 200 kroner pr.
workshopdeltager inkl. undervisning ,
aftensmad og koncert.
Tilmeld dig til…
Egebjerg: Peter Skov Friis på tlf. 3151 0406
eller mail: peterskovfriis@gmail.com
Odden: Camilla Munch på tlf. 5932 6296
eller mail: camu@km.dk
Vig: Annette Berg på tlf. 59315126 eller
mail: annb@km.dk. Læs mere om gospel
og Erik Olsen på www.njoy-event.com

Venner og Tro…
Søndag den 20. februar kl. 10.30 – kirkegang lidt ud over det sædvanlige…
Nu får du og de faste kirkegængere muligheden for, at invitere venner og familie med i kirke.
Nogle venner har ofte en ret uforstående holdning overfor flittig kirkegang.
Ofte ved storby-venner dårligt hvilket sogn de tilhører, og er langt fra de mere intime og
lokale sogne. Men når de først har været til gudstjeneste i Egebjerg kirke, som denne dag
vil være tilpasset nybegyndere – og oplevet den imødekommende stemning, nydt lidt hyggespise og et glas vin – vil snakken sikkert komme til at handle om mere end vejret.
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PAS GODT PÅ KIRKEN, PETER! PAS GODT PÅ DIG SELV, MICHAEL!

Go’ rejse, Michael og velkommen, Peter!
Det var et tilløbsstykke som juleaften, da vi ønskede go’ rejse til Michael,
goddag til Peter – og da Menighedsrådet holdt orienteringsmøde om årets gang:
Den 31. oktober holdt vi
“afskedsgudstjeneste” for
Michael, som fra november
til ultimo februar 2011 – skal
være feltpræst for de danske
soldater i Afghanistan.
Vi bød velkommen til vores
vikarpræst – Peter Skov Friis
– og orienterede om menighedsrådets økonomi, kirkens
vedligeholdelse og om årets
kulturelle begivenheder.

Breve fra Afghanistan
Michael orienterede om sin
mission og fortalte, at han
lejlighedsvis vil sende billeder og beretninger hjem til
vores hjemmeside:
www.egebjergkirke.dk
Her kan du følge med i
“Afghanistanbreve”.
Der kommer selvfølgelig
også opslag i udhængsskabet v. Dagli’ Brugsen.

Klimakirke
Kirken har været plaget
affugt og kondens, men omsider er problemet løst.
Kirken får primo 2011 forsatsvinduer overalt, som
udover et bedre indeklima,
også skulle give besparelser
på varmeregningen.

Velkommen, Peter
Peter kommer fra et job som
kommunikationskonsulent
hos Post Danmark.
Før det var han selvstændig
fotograf i et års tid!
Før igen var han i otte år sognepræst ved Risbjerg Kirke i
Hvidovre.

Han har også været Fagredaktør på Kristeligt Dagblads
hjemmeside.
Han har været informationsmedarbejder i Folkekirkens
Nødhjælp.
Og tilbage i 90’erne havde
han en stribe spændende
jobs i Sct. Nikolai Tjenesten, FDFs landsudvalg for
kristendom og forkyndelse
o.fl.a. Peter bor i Albertslund, er 44 år, gift med Anette, og er far til 3.

Godt Nytår!
På gensyn i det nye kirkeår
til glædeligt budskab og
gode samvær.
PETER FUNCH
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Gudstjenester
DATO

NR. ASMINDRUP

VIG

EGEBJERG

28. november	

1.S.I ADVENT

KL. 19.30 HH

KL. 10.30 AB

KL. 16.00 PSF

5. december	

2. S. I ADVENT

KL. 10.30 AB

KL. 16.00 AB

KL. 10.30 PSF

12. december	

3. S. I ADVENT

KL. 16.00 HH

KL. 10.00 HH

KL. 16.00 PSF

19. december	

4. S. I ADVENT

KL. 10.30 AB

KL. 09.00 AB

KL. 09.30 IW		

24. december	

JULEAFTEN

KL. 15 OG 16.30 HH

KL. 14.30 og 16 AB

KL. 16 PSF

25. december	

JULEDAG

KL. 10.30 HH

KL. 10.30 AB

KL. 10 IW

26. december	

2. JULEDAG

KL. 11.00 HH

KL. 09.30 HH

KL. 10.30 IW

1. januar

NYTÅRSDAG

KL.16.00 HH

KL. 16.00 AB

KL. 16.00 PSF

2. januar

HEL. 3 KONGER

KL. 10.30 HH		

KL. 11.00 PSF

9. januar

1.S. E. H.3 K.

KL. 10.30 HH

KL. 09.00 HH

KL. 10.30 PSF

16. januar

2.S. E. H.3 K.

KL. 10.00 HH

KL. 10.30 AB

KL. 10.00 PSF

23. januar

3.S. E. H.3 K.

KL. 09.00 AB

KL. 10.30 AB

KL. 10.30 IW

30. januar

4.S. E. H.3 K.

KL.10.00 HH

KL. 10.00 AB

KL. 10.00 PSF

6. februar	

5.S. E. H.3 K.

KL. 10.30 HH

KL. 09.00 HH

KL. 10.30 PSF

13. februar	

SIDSTE S. E. H.3 K.

KL. 10.00 HH

KL. 16.00 AB

KL. 09.30 IW

20. februar

SEPTUAGESIMA

KL. 09.00 AB

KL. 10.30 AB

KL. 10.30 PSF

27. februar	

SEksAGESIMA

KL. 10.00 HH

KL. 10.00 AB

KL. 10.00 PSF

6. marts

FASTELAVN

KL. 10.30 HH

KL. 09.00 HH

KL. 10.00 PSF

Adresser

Vig Sogn

Sognepræst Annette Berg
Vig Præstegård, Gl. Nykøbingvej 2 A, 4560 Vig,
tlf. 59 31 51 26, e-mail: annb@km.dk
www.vigkirke.dk
Vig Kirke: Graver Lars O. Rasmussen,
tlf. 59 31 58 04. Kirkegårdskontoret åbent
mandag-torsdag kl. 12.30-13.00.
Formand Sonja Asbjørn, Nykøbing-Slagelsesvej
18, Hønsinge, 4560 Vig, tlf. 59 31 51 16.
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, tlf. 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.
Graver: Kamilla Fertin, tlf. 59 36 61 16
Formand Egon Nielsen, Viseren 1, 4560 Vig,
tlf. 59 32 44 25
Kirkeværge Lissie Nielsen, Viseren 1,
4560 Vig, tlf. 59 32 44 25
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Sognepræst Peter Skov Friis
Egebjerg Præstegård, Ved Kirken 6, Egebjerg,
4500 Nykøbing Sj., tlf. 31 51 04 06
E-mail: peterskovfriis@gmail.com
www.egebjergkirke.dk
Egebjerg Kirke: Graver Niels Nielsen,
Vejlebyvej 10, 4534 Hørve, mobil 24 20 59 32.
Yvonne Vejbæk, mobil 21 45 89 56.
Formand Peter Funch, Englandsbakken 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 gudstjenester, andagter, koncerter samt arrangerede 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: Tom Bruun.
Tryk: Trundholm Tryk 4560 Vig.
Ansvarshavende redaktør: Annette Berg.

